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Lai gaišums Mērsragā
neizgaist!

Dārgie mērsradznieki!

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, šis ir laiks
kad gan dabā, gan cilvēku ikdienas dzīvē viss nedaudz
pierimst un varam atskatīties uz aizgājušo gadu. Varam pārdomāt visu, kas ir bijis labs un kas varbūt nav
izdevies tā kā bija ieplānots. Šogad šis laiks, sakarā
ar visiem COVID-19 ierobežojumiem, ir daudz klusāks
nekā citus gadus, bet toties ir iespēja vairāk pabūt
kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Novēlu mums viesiem
veselību, gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus un veiksmīgu, panākumiem bagātu Jauno gadu.
Ar cieņu,
Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš

Šogad, kad viss ir tik neierasts un ir jāpalauza galva –
ko un kā? Kad viss nenorit kā parasti un lauztas pat tradīcijas – top kas skaists! Lāčplēša dienā, pieminot brīvības cīnītājus, tika izgaismotas ēkas Mērsragā. Laiks mūs
lutināja un varējām baudīt skaisti izgaismotas Mērsraga ēkas, kas stiepās no Mērsraga Tautas nama līdz pat
Mērsraga bākai! Paldies arī visiem uzņēmumiem un
iestādēm, kā arī iedzīvotājiem, kas iededza svecīti par
piemiņu mūsu brīvības cīnītājiem. Paldies gaismas objektu idejas autoram – Jānim Kaļiņičenko, kā arī Mērsraga bākas izgaismotājam Jurim Ķevlim!
Tā arī tagad, gaidot svētkus, turpinām nest gaišumu, izgaismojot lietas un vietas sev apkārt – tā teikt –
lai prieks pašam un arī citiem!

Lielās egles iedegšana PII „Dārta”
4. decembra rīts PII „Dārta” bija satraukuma un gaidu pilns,
jo rūķis Gaišumiņš bija atsūtījis vēstuli, kurā paziņoja, ka ieradīsies bērnudārzā, lai iedegtu gaismiņas lielajā svētku eglē.
Notikumus ap egli mazie dārtenieki vēroja pa grupu telpu logiem. Rūķim Gaišumiņam līdzi bija atnākuši divi draugi – čaklais rūķis Rokijs un Gudrības rūķis, kuri palīdzēja
Gaišumiņam atbildīgā pienākuma veikšanā. Tomēr vislielākais atbalsts bija no Dārtas audzēkņiem, kuri palīdzēja norunāt īpašos vārdus, lai atmodinātu gaismiņas eglītes zaros:
„Skribele, skrabele – BUMS!
Lai eglē iedegas GUNS!”
Kopīgi darītam ir lielāks spēks, un eglītē patiešām
iemirdzējās gaismiņas visā krāšņumā. Prieks rūķiem,
prieks bērniem un arī mums – pieaugušajiem!

No katras dienas kādu gaišu gaismas staru –
Sirds jaunai dienai, lai paņem līdz!
Priecīgajā notikumā ar Jums dalījās
PII „Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka

Informācija!

Sociālais dienests 21. un 22. decembrī plāno apciemot Mērsraga iedzīvotājus ilgstošās aprūpes iestādēs, ja būs tāda iespēja, vai arī tikai nogādās Ziemassvētkos sagatavotos pārsteigumus. Ja kāds vēlas nosūtīt paciņu, lūdzu sazinieties iepriekš pa
tālruni 63237708.

Redaktores sleja
Atvērtās Ziemassvētku dāvanas vairs nav tik aizraujošas kādas tās bija, kamēr mēs tās izskatījām, pacēlām, kratījām, domājām, kas tur iekšā līdz brīdim, kad atvērām. Trīs simti sešdesmit
piecas dienas vēlāk mēs mēģinām vēlreiz un konstatējam, ka ir
noticis tas pats. Tāda ir pieaugušo cilvēku dzīves uztvere. Katru reizi, kad mērķis tiek sasniegts, tas kļūst ne tik jautrs, un tā
mēs esam gatavi sasniegt nākamo, tad nākamo, tad nākamo. Tas
nenozīmē, ka mērķi, kas mums ir, netiek skaitīti. Tas tiek darīts,
galvenokārt tāpēc, ka tie liek mums iet cauri procesam, un tas ir
process, kas mūs padara gudrus, laimīgus… Ja mēs darām lietas
nepareizā veidā, tas mūs padara dusmīgus, apjukušus vai tamlīdzīgi. Mērķim jābūt pareizam mums, un tam jābūt labvēlīgam,
lai nodrošinātu veiksmīgu tālāko procesu. Katrs brīdis nes jaunas dāvanas, jaunas iespējas. Mūsu domas
un darbības tām piešķir formas un realitāti.
Vislielākais prieks nav atrast kaut ko tādu, ko
esam meklējuši. Vislielākais prieks ir par to,
ka mēs atteicāmies no tā, ko kādreiz neatradām, bet tad tas atrada mūs. Parasti mēs vēlam, lai Ziemassvētki ir jauki, mīļi, skaisti, kā
arī minam vārdu „klusi”… Reiz ir pienākusi
tā reize, kad tik tiešām nekas nevar būt svarīgāks un labāks par klusiem svētkiem. Neuztveriet neko par pašsaprotamu un esiet pateicīgi, ka jums ir tik lieliska ģimene un draugi,
ar kuriem tā vai savādāk pavadīt šo priecīgo,
bet kluso sezonu. Klusus un mierīgus svētkus,
jaunus un aizraujošus mērķus, atrast un sasniegt pat visneiedomājamāko!

Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
janvārī.
numurs iznāks 15.
tīt līdz
Materiālus var iesū
11. janvārim!

Paldies!
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Domes sēdē
2020. gada 17. novembra
kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bānīša
iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads;
2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mintauti”, Mērsraga novads;
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes
vienībai „Kapri” Mērsrags, Mērsraga novads;
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes
vienībai „Innas” Mērsrags, Mērsraga novads;
5. Izbeigt 2020. gada 19. maijā noslēgto Sadarbības līgumu Nr. 4-18/9 ar Talsu novada pašvaldību
par bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu lemtspējīgu Mērsraga pašvaldības bāriņtiesas sastāvu
Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē;
6. Slēgt sadarbības līgumu ar līgumu ar Rojas
novada domi Mērsraga novada bāriņtiesas
darbības procesa tiesiskuma nodrošināšanu
Mērsraga novada teritorijā pildot Bāriņtiesu
likumā noteiktos uzdevumus, izņemot minētā
likuma VII un VIII nodaļā noteiktos uzdevumus;
7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 1184 noteikt lietošanas mērķi „Dzelzceļa
staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu
apbūve” (kods 1103);
8. Noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamā
īpašuma Lielā iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads,
kadastra numurs 8878 003 0490 ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0490;
9. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2020. gada
1. septembra
Mērsraga vidusskola

107,53

Mērsraga vidusskola
(neklātiene) 50 %

53,77

Mērsraga PII „Dārta”

246,45

10. Papildināt Mērsraga vidusskolas nolikuma
III sadaļu ar 12.6 punktu „Vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(kods 31016011)”.

2020. gada 27. novembra
ārkārtas domes sēdē nolemts:
1. Palielināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””, reģ. Nr. 40003525848
pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu
10 000,00 euro (desmit tūkstoši eiro un 00 centi)
apmērā, ar mērķi segt ilgtermiņa kreditoru saistības un saistības pret Valsts vides dienestu (dabas
resursa nodokļa), par prioritāti liekot ilgtermiņa
kreditoru saistību segšanu (AS „Swedbank” koncerna/grupas, SIA „Swedbank Līzings”).
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Nākošajā gadā –
vairāk iesaistes,
pretimnākšanas,
aktivitātes!
Šis gads ir arī manī raisījis pārdomas tieši par to,
ko mēs katrs darām, varam darīt sava ciema labā.
Esmu saskārusies arī pati vairākkārt ar situācijām, kurās man pārmet – „te Jūs kļūdījāties!”, „te
vajadzēja precīzāk!”. Tāpat vairākkārt ir dzirdēts
– „varēja jau izdekorēt vai orga nizēt labāk..” un
kur nu bez tradicionālā – „pie mums jau nekas nenotiek”. Gribas teikt – tad, kad tiekat aicināti visi
ziedot kaut ko dekorācijām, atbalstīt kādu sociālo
akciju (nest dziju, lentītes utt.), atsaucīgo ir maz.
Ļoti maz. Kad beidzot ir kāds pasākums, kur, lai
parādītu, ka „pie mums tomēr kaut kas notiek”,
pietrūkst vien Jūsu klātbūtnes, bet daudzi neatnāk. Lai gan tieši ar savu atnākšanu Jūs kuplinātu
skatītāju rindas, atbalstītu pasākuma organizatorus un dalībniekus. Pie mums trūkstot pulciņu
pieaugušajiem. Paga, paga – dejotājiem ir, kur
dejot, dziedātājiem, teātra mīļotājiem, rokdarbniekiem arī savas sanākšanas. Vajag tikai iesākt
nākt! Nav jau tā, ka visiem „lācis uz auss/uz kājas
uzminis” un „abas rokas kreisās”.
Kad esmu izbūrusies cauri Mērsraga vēsturei
vairāku gadu garumā, izveidojot vēstures apkopojuma uzmetumu vairāk kā 700 lpp. garumā ar
ietvertu laiku līdz pat 2016. gadam un lūdzu arī
Jūs atnest kādu fotogrāfiju, izstāstīt kādu stāstu,
atsaucīgo ir maz. Man bija skumji dzirdēt pārmetumus par to, ka neesmu aicinājusi nevienu uz
„Oskara” atklāšanu. Es to nedarīju, jo valstī patlaban noteiktā kārtība to liedz. Un tik un tā – paldies ikvienam, kas atnāca! Es par to priecājos, bet
nepriecājos par to, ka vairākkārt ar avīžu starpniecību esmu lūgusi pastāstīt arī savas atmiņas par
„Oskaru”, un ziniet, cik daudzi atnāca un izstāstīja? Varbūt viens cilvēks! Bet atklāšanas dienā taču
bija, kas sačukstas – atceroties to vai šo…
Es nekad neesmu varējusi saprast – kāpēc nedarīt, ja var darīt? Ja ir iespēja darīt, kamēr kādam
to vajag, ir jādara! Protams, protams, bieži tieši
tie, kas dara, dabū pa ādu. Vai no tā ir bail?
Mūsu nemaz nav tik daudz. Izkustieties no savām istabām jau decembrī, aizejiet izstaigāties pa
ciemu, safotografējiet skaistās svētku gaismiņas,
ar kurām ciema cilvēki šogad īpaši pacentušies.
Aizejiet uz brīvdabas estrādi „Jēgerleja” Ziemassvētku laikā. Bet kolīdz atsāksies aktivitātes pasākumu jomā, atnāciet, atbalstiet savējos! Bet tad,
kad aicināsim iesaistīties, iesaistieties!
Patiesā cieņā, aktivitātēm bagātu Jauno gadu
vēlot,
Inga Hartika, Mērsraga TIC vadītāja

Par sadarbību ar Rojas novada bāriņtiesu
Ievērojot ar Rojas novada pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesu
funkciju izpildi Mērsraga novadā (izņemot apliecinājumu veikšanu), bāriņtiesas kompetences
jautājumos var sniegt informāciju vai vienoties
par tikšanos ar bāriņtiesas amatpersonām, raks-

tot e-pastu un adresi: barintiesa@roja.lv vai zvanot: Rojas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Intai
Zaķei – t. 27234284 vai Rojas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniekam Jānim Pāvuliņam –
t. 29421943.

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā noteikto, pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.
Kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām (tātad
šobrīd līdz 2021. gada 28. februārim) pašvaldība
piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ārkārtas situācija nozīmē mājsaimniecības
ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu
zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu
pirms šīs konkrētās ārkārtas situācijas iestāšanās,
nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos prob-

lēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību
saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.
Ģimene (persona), kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas Mērsraga novada sociālajā dienestā ar iesniegumu – attālināti, vai iesniedzot
pie ieejas durvīm iesniegumiem paredzētajā vietā (var brīvā formā).
Personai var piešķirt pabalstu krīzes situācijā,
laikā kamēr tā vēl nav saņēmusi atbalstu par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalstu, lai palīdzētu personai
un tās apgādājamiem nodrošināt pamatvajadzības.
Laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts par dīkstāvi,
darbiniekam un pašnodarbinātajai personai neapmaksā slimības pabalstu. Pašvaldība piešķirto
pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā
personai izmaksāts atbalsts par dīkstāvi. Sīkāka informācija pa tālruni 26464443; 63237708.
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Oskars ir atgriezies Mērsragā
17. novembrī pirms Latvijas Republikas proklamēšanas
dienas, varējām visi būt lepni
par atjaunotā zvejniecības
simbola – skulptūras „Oskars”
atgriešanos Mērsragā, kas
turpmāk sargās kapteiņa Žaņa
Gulbja zvejas laivu un raudzīsies uz ostas pusi.
Arī stāsts, kā Žanis Gulbis
tika pie šīs laivas, ir interesants
un uzmanības vērts. Laiva piederēja mūsu zvejnieku kolhoza „1. Maijs” priekšsēdētājam
Elmāram Krūmiņam. Viņš ar
to zvejā nedevās, tāpēc laiva
gaidīja jaunus piedzīvojumus
Krūmiņa kunga Melnsila šķūnī. Vēlāk laiva piederēja brāļiem Otmaņiem Kaltenē, kam interesēja
laivas zviedru motors. Arī viņi laivu zvejai neizmantoja. Tad nu trešais laivas saimnieks – Žanis
Gulbis bija pirmais, kas ar to tā pa īstam izgāja
jūrā. Laiva ir viena no pēdējām, kas būvēta Rojā,
un Žaņa Gulbja īpašumā tā nonāca deviņdesmito
gadu vidū, bet jau 2011. gadā tā kļuva par ciemata
centra rotu.
Protams, katram mērsradzniekam par skulptūru „Oskars” ir citas atmiņas. Esmu mēģinājusi
aizrakties līdz senākajām, kas skar „Oskaru”. Un
tā nu ir sanācis, ka pilnīgi pierādāms, ka „Oskars”
bija Mērsragā pie zvejnieku kolhoza „1. Maijs”
kantora ēkas jau 1961. gadā, kad 1. maija svētku gaidās avīzē „Padomju Karogs” bija publicēta
fotogrāfija, kurā šī mūsu zvejnieka skulptūra ir
redzama. „Oskars” bijis arī pie zvejnieku kolhoza
„1. Maijs” tīklu ceha starp diviem puķu podiem.
Atrast kādu informāciju par skulptūras autoru,
diemžēl, nav izdevies līdz pat šim brīdim, bet meklējot informāciju par zvejnieku skulptūrām, pamanīju, ka padomju laikā tieši zvejnieku skulptūras ir
bijušas vairākās ar zvejniecību saistītās pilsētās un
ciematos.Visticamāk, tas sākās pēc Viļa Lāča romāna „Zvejnieka dēls” ekranizācijas. Pirmā filma,
kā zināms, uzņemta 1939. gadā, otrā, kā reiz, zvejniecības uzplaukuma laikā, 1957. gadā. Galvenais
šī romāna varonis bija jauns zvejnieks vārdā Oskars
Kļava. Šis jaunais zvejnieks sapņoja par jauniem
tīkliem, kas palīdzētu iegūt neatkarību no uzpircēja Garozas, sapņoja par veco zvejnieku uzticības
iemantošanu, kas viņam arī izdevās, lai gan ceļš uz
to nebija viegls. Un arī Mērsragā reiz bija šāds uzpircējs, uzvārdā Bite, kas no zvejniekiem preci gan
pieņēma, bet mēdza pēc tam teikt, ka zivis nav bijušas derīgas, tāpēc tās izgāztas Daugavā.
Man ir milzīgs prieks par to, ka ir cilvēki, kas
dalās savās atmiņās par „Oskaru”, un ceru, ka tas
tā arī turpināsies. Pavisam nesen izlasīju internetā pie „Oskara” fotogrāfijas Litas Vitones atmiņas.
Viņa ciemata centrā dzīvoja jau no 1954. gada
un atceras, ka tumsas aizsegā viņa kopā ar citiem
bērniem čiepa puķes, kas bija apstādījumos ap
„Oskaru”. Bet bērnu dienu blēņas nav vienīgais, ko
viņa atceras, jo arī viņa bija pierakstījusi klāt zem
fotogrāfijas internetā, ka „Oskars” te bijis tiešām
no piecdesmito gadu beigām. Viņai bijusi sajūta,
ka tas pie kantora ēkas bijis vienmēr. Vai vēl kāds
to atceras?

Diemžēl, beidzoties padomju laikam deviņdesmito gadu sākumā, savā ziņā, beidzās arī
„Oskara” spozmes laiks, un viņš, diemžēl, nonāca
Aizsilnieku izgāztuvē. Tur viņu vēlāk atrada bez
vienas rokas, nebija pār plecu vairs arī enkura.
Vēlāk „Oskars” manīts kādā sētā, ir dzirdēts arī,
ka gulšņājis Mērsraga kanālā. Tikai 2011. gadā
„Oskars” atrasts un atgriezies Mērsraga novada
domes īpašumā. Kopš tā laika līdz pat šai vasarai
„Oskars”, atgādinot par nu jau aizgājušajiem laikiem, cītīgi sargāja Mērsraga Tautas namu. Man,
tāpat kā daudziem citiem, bija skumji noskatīties, kā Mērsraga „Oskars” pamazām drūp, tāpēc
2018. gada sākumā ar pašvaldības atbalstu aicināju ziedot „Oskara” atjaunošanai, gan ikdienā –
Mērsraga bibliotēkā un Mērsraga Informācijas
centrā, gan arī tūrisma pasākumos, kad ziedojumu kastīte tika novietota pie mūsu atbalstītājiem.
Cilvēku, kas vēlētos, kam būtu laiks un iespē
ja „Oskaru” atjaunot, nebija viegli atrast. Un
tas tomēr izdevās. Restaurators, mākslinieks
Edgars Ošs atbrauca iepazīties ar „Oskaru”, pie
viena mēģinot saprast, kādi būtu labākie risinājumi „Oskara” atjaunošanā. Mums bija regulāra
komunikācija, domu apmaiņa, un izrādījās, ka
„Oskars” nav atliets kā skulptūra, tā detaļas izgatavotas atsevišķi un sastiprinātas kopā. Arī
materiāls bijis tāds, ko mūsdienās grūti atveidot,
bet viens nu bija skaidrs – „Oskars” vairs netiks
krāsots iepriekšējā sudrabotajā krāsā, lai saglabātu tā dabīgo izskatu.
Ko Jums „Oskars” atgādina? Kad iepazinos ar
fotomākslinieka Valda Brauna darbiem pirms vairākiem gadiem, par man tuvākajiem kļuva tieši
viņa atainotie zvejas vīri. Starp citu, arī septiņdesmito gadu vidū tapušajā brošūrā „Mērsrags. Jūra.
Ļaudis” ir Valda Brauna fotogrāfijas. Un tieši viņa
fotogrāfijās es redzēju to īsto zvejas vīru, kas jūrā
piedzīvojis gan skaistus saulrietus un saulē apsvilušu ādu, gan arī vētru un slapjo, zivju pilno tīklu
smagumu un jūras sāļo garšu. Tāds ir arī Mērsraga
„Oskars”!
Es ļoti gribētu, lai šis ciemata centrs – akmeņi, laiva un skulptūra „Oskars” pārtop par tādu
kā vietu, kurā mēs varam ne vien piemiņai nofotografēties, bet arī ar cieņu aizdomāties par tiem,
kas reiz šo ciemu, pateicoties darbam jūrā, varēja
uzbūvēt.
Inga Hartika,
Mērsraga tūrisma informācijas centra vadītāja

Zvejas atļaujas (licences)
zvejniekiem izsniegs pašvaldība!
Grozījumi Zvejniecības likumā, kā arī ar to
saistītajos Ministru kabineta trīs noteikumos par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās
zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos paredz, ka no 2020. gada
1. janvāra zvejas atļaujas (licences) zvejai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniegs
pašvaldības. Pašvaldībām ir tiesības izsniegt
zvejniekiem zvejas atļauju (licenci), kā arī zvejas
žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.
Tāpat grozījumi paredz prasību zvejniekiem,
kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt
elektroniski Latvijas Zivsaimniecības integrētā
zvejas un kontroles sistēmā (LZIKIS) un kārtību, kā rīkoties, ja tas tehnisku iemeslu dēļ nav
iespējams. Tam gan ir paredzēts pārejas periods
komerczvejā – līdz 2021. gada 1. janvārim, bet
pašpatēriņa zvejā līdz 2023. gada 1. janvārim.
Līdz minētajiem datumiem zvejnieki savas ērtības

labad, lai nebūtu katru mēnesi jāiesniedz papīra
zvejas žurnāli pašvaldībā, jau uzreiz būs iespēja
to darīt elektroniski. Savukārt iekšējo ūdeņu zvejā
zvejniekiem būs dota izvēles iespēja – lietot elektronisko zvejas datu reģistrāciju vai darīt to papīra
formā.
Lai visi ar zvejas pārvaldību saistītie dati būtu
pieejami vienkopus, pašvaldība LZIKIS ievadīs
un varēs tieši no sistēmas izdrukāt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar zvejas tiesību nomu un izmantošanu (nomas līgumi ar
zvejniekiem, ikgadējie nomas līgumu protokoli,
kuros norādīti zvejas limiti un zvejas atļaujas (licences)). Tas nozīmē, ka Valsts vides dienests
zvejniekiem zvejas atļauju (licenci), kā arī zvejas žurnālu vairs neizsniegs! Mērsraga novadā
licences izsniegs Mērsraga novada pašvaldībā –
Lielā iela 35. Par licenču un pārējo saistīto dokumentu izsniegšanu Mērsraga novada pašvaldībā
atbildīga pašvaldības sekretāre Madara Brāle. Par
izsniegšanas kārtību un norisi informācija sekos!
Madara Brāle
Tel. 28757923
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Mazās vēstures stundas
Mērsrags 1966. gadā.
„Mēs – jaunā miera sargātāju maiņa”, tā saukušies Mērsraga astoņgadīgās skolas oktobrēnu svētki, kas bijuši veltīti Padomju Armijas un Jūras Kara flotes dienai. Svētkos piedalījās gan skolēni, gan
arī ciema iedzīvotāji. Bijusi svētku atklāšanas parāde, kurā mazie
oktobrēni bija tērpušies jūrnieku, lidotāju, kosmonautu, kareivju un
sanitāru tērpos. Kavalēristiem bijuši pat imitēti zirgi. Pēc svinīgās
parādes sanākušie varēja vērot bērnu priekšnesumus, bet visvairāk
visus esot pārsteidzis krāšņi dekorētais kuģis, kas, bērnu dziesmām
skanot, „atstāja Dzimtenes krastu, lai dotos miera sargātāju rindās”.
Februāra mēnesī Mērsragā sākušies būvdarbi vietējā sakaru nodaļā, lai tuvāko mēnešu laikā mērsradzniekus varētu priecēt ar moderni iekārtotu automātisko telefona centrāli.
Martā ar lieliskiem panākumiem zemledus zvejas sezonu noslēdza „1. Maija” ezera zvejas brigādes zvejnieki, kas ceturkšņa uzdevumu bija izpildījuši par 410 %! Lomos galvenokārt bijuši liela
izmēra līņi un līdakas. No siļķu zvejas nupat atgriezusies bija kapteiņa Cingankova vadītā komanda, kas reisa uzdevumu bija izpildījusi
par aptuveni 80 %. Norvēģu jūrā zvejoja arī vēl viens „1. Maija” kuģis – VZT-R 4470, kura kapteinis bija Jānis Bondarenko. Arī viņiem
pirmais reisa loms bijis ievērības cienīgs – 12 tonnas siļķu. Astoņi
mūsu kolhoza kuģi sāka pavasara zveju pie Ventspils un vislabāk
pavasara zveja iesākusies kapteiņu Dāvida un Andreja Griezes
(VZT-114 – aut.) komandām.
Aprīlī Talsu kultūras namā notikusi rajona estrādes orķestru skate, kurā piedalījās tikai Rojas un Mērsraga estrādes orķestri. Abi kolektīvi skates komisijas vērtējumam nodevuši koncertprogrammas
ar orķestru, solistu un konferensjē sniegumu. Pirmo vietu nolemts
nepiešķirt, otro piešķīra Rojas zvejnieku kolhoza „Banga” kluba estrādes orķestrim, bet Mērsraga zvejnieku kolhoza „1. Maijs” estrādes orķestris ierindojās trešajā vietā.
10. jūlijs – daudzkrāsainu karodziņu jūra vijās cauri visam ciemam, lai katrs zinātu un justu – tieši šeit tiek rīkoti Zvejnieku svētki. Estrādi, kā allaž, daiļoja kāds lozungs. Togad – „Mūsu kopējais
darbs – mieram”. Visas Latvijas 16 zvejnieku kolhozu kolektīvi pulcējās Mērsragā, lai svinētu savus svētkus un, pie viena, demonstrētu
arī savas prasmes, spēku un veiklību spartakiādē un pašdarbības

skatē, kas risinājās gan Mērsragā, gan Talsu kultūras namā. Mērsraga viesi varēja vērot aptuveni divdesmit zvejas kuģu parādi, kuras
priekšgalā MZT-114 – zvejas kuģis. Kā var lasīt tā laika laikrakstos,
viesu nav bijis maz – vairāk par diviem tūkstošiem…
Septembrī Mērsraga ciema fizkultūras kolektīvs vasaras sporta
sezonu noslēdza ar grandioziem sporta svētkiem, kuru programmā
bija gan vieglatlētika, gan riteņbraukšana, peldēšana, volejbols, virves vilšana, gan veiklības sacensības. Svētkos piedalījās ap 200 dalībniekiem no 9 fizkultūras kolektīviem.

Mērsrags 1967. gadā.
Kā tagad, tā arī toreiz, ciemā bijuši cilvēki, kas kaut kādā ziņā izcēlušies starp citiem ar savām aktivitātēm. Dažus no tiem minēšu –
Mērsraga zivju konservu fabrikas strādniece Rasma Zapacka, kas
pēc darba kūpināšanas cehā veica arī ciema deputātes un fabrikas
komjaunatnes komitejas locekles pienākumus; Ārija Šeško – Mērsraga zvejnieku kolhoza „1. Maijs” komjauniešu saimes vadītāja, kas
tika aicināta arī uz LĻKJS Centrālās Komitejas pieņemšanu, kur
saņēma Goda rakstu par labiem sasniegumiem ražošanā un aktīvu
darbību komjaunatnē u.c.
Ceļojošais sarkanais karogs ticis „Labākajam rūpniecības uzņēmumam” – Mērsraga zivju konservu fabrikai, ko vadīja I. Šneiders.
Par panākumiem sociālistiskajā celtniecībā un sakarā ar Lielās
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienu Talsu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja apbalvojusi ar Goda
rakstiem mērsradzniekus: Mērsraga zivju konservu fabrikas darba
drošības un aizsardzības tehnikas inženieri Paulu Bāderu, Mērsraga ciema darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas sekretāri
Ausmu Lasmani, kā arī Mērsraga astoņgadīgās skolas skolotāju Olīviju Seļicku.
15. un 16. jūlijā Mērsrags uzņēma viesos visus rajona fiziskās
kultūras kolektīvu labākos dalībniekus, lai piedalītos rajona fizkultūriešu spartakiādes noslēguma sacensībās visos sporta veidos: peldēšanā, vieglatlētikā, šaušanā, basketbolā, svarcelšanā u.c. Pirmajā
sacensību dienā bijis arī sportistu parādes gājiens. Otrajā, noslēguma dienā, bijusi ne tikai sportistu apbalvošana, bet arī atpūtas vakars ar dejām estrādē.

SIA „Mērsraga ūdens” lūdz!

God. Mērsraga iedzīvotāji! SIA „Mērsraga ūdens”
vēršas ar vislielāko lūgumu pie Mērsraga iedzī
votājiem, kas izmanto uzņēmuma ūdens apgādes un
kanalizācijas pakalpojumus. Lūdzu nemest kanalizācijā sadzīves atkritumus: birstes, lupatas, higiēnas
preces, kaulus, zāļu pudelītes un to iepakojums, zivis,
kartupeļus, u.t.t.. To konstatējot, rodas jautājums, vai
to dara pieauguši cilvēki?! Informējam, ka iemetot
kanalizācijas sistēmā minētos atkritumus, rodas lielas
problēmas: piesārņo kanalizācijas sistēmu, veidojot
nosprostojumus, kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijās bojā sūkņus, kuru iegāde maksā tūk-

stošus. Savas nevajadzīgās lietas var izmest tam paredzētajos konteineros, kuri atrodas pie dzīvojamām
mājām. Ir arī konteineri, kur atsevišķi var izmest stikla taru, kā arī papīru, petpudeles u.t.t.. Tas tā kā būtu
jāsaprot visiem, ka darīt tā nevar!
Paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas regulāri
maksā par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, bet
liels nopēlums tiem, kas to nedara. Sagaidīsim tuvojošos Ziemassvētkus, lai tie būtu gaiši un svētīgi
šajā grūtajā laikā. Veiksmi, izturību un veselību
Jaunajā 2021. gadā.
Ar cieņu, SIA „Mērsraga ūdens”

Palielinoties Dabas resursu nodokļa likmei,
mainīsies SIA „AAS „Piejūra”” nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas izmaiņas
nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksā. Tās tiks ieviestas, pamatojoties ar
valstī apstiprināto dabas resursu nodokļa (DRN)
palielinājumu. 2020. gadā DRN likme par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ir
50,00 EUR/t, bet no 2021. gada likme pieaugs līdz
65,00 EUR/t. 24. novembrī SIA „AAS „Piejūra””
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
apstiprināšanai nosūtīja jauno nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu. No
2021. gada 1. janvāra Tukuma, Talsu, Engures,
Kandavas, Jaunpils, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plānotā maksa par 140 litru konteinera
vienu iztukšošanas reizi būs EUR 2,41. 180 litru
konteinera iztukšošanas maksa būs EUR 3,10,
240 l – EUR 4,13, bet 1100 l – EUR 18,92. Mar-

ķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem
maksās EUR 1,56. Līdz ar to, nešķirotu sadzīves
atkritumu kubikmetra cena, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, būs EUR 17,21.
Plānotā nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa no 2021. gada 1. janvāra:
Konteinera vai maisa tilpums Savākšanas tarifs
(m3)
ar PVN
2021. gadā
0,060
1,56
0,140
2,41
0,180
3,10
0,240
4,13
1,100
18,92
1 m3 = EUR 14,22 (bez PVN)
/ EUR 17,21 (ar PVN)

NSA apsaimniekošanas maksas salīdzinājums
2020. g.
2021. g.
Izmaiņas Izmaiņas
maksa
maksa
EUR
%
1m3=0,105 t 1m3=0,105 t

Pozīcijas
NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente,
EUR/m3
DRN, EUR/ m3
NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR. m
NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/ m3
PVN 21%, EUR/ m3
NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3
3

4,27

4,27

0

2,46

3,19

0,73

6,76
13,49
2,83
16,32

6,76
14,22
2,99
17,21

0
0,73
0,16
0,89

29,67%
5,41%
5,45%

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv

Sports bijis aktuāls arī gada noslēgumā. Decembrī Mērsraga
zvejnieku kolhoza „1. Maijs” mehāniskajās darbnīcās katru gadu
rīkoja sacensības dambretē un novusā. Novusā startējis kupls dalībnieku skaits – 40 spēlētāju. Notikušas arī rajona meistarsacīkstes
basketbolā, kur Talsus pārstāvēja pat 3 komandas, Mērsragu, Sabili un Laidzi – pa vienai. Uzvarot visus pretiniekus, pirmo vietu un
rajona čempiona nosaukumu izcīnīja tieši Mērsraga komanda. Arī
LPSR zvejnieku kolhozu fizkultūras kolektīvu kausa izcīņas sacensībās futbolā mērsradzniekiem bija labi rezultāti – 2. vieta.
Runājot par zvejnieku kolhoza „1. Maijs” darbību togad, pavisam
droši var secināt – lai gan darba rezultāti bija visai augsti, bija arī
trūkumi. Visbiežāk tie saistīti ar darba disciplīnu, alkoholisko dzērienu lietošanu darba laikā u.tml. Protams, tajā laikā tas tā bija visur, ne tikai Mērsragā. Bet no darba atbrīvoti šādu iemeslu dēļ viena
gada laikā 5 kapteiņi, 4 stūrmaņi, 3 mehāniķi un vairāki zvejnieki.
Lai nu kā, Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienai
gatavojās visi rajona zvejnieku kolhozi.
Vēl kādu interesantu faktu tomēr par zvejniekiem vēlos izstāstīt.
Zvejnieku kolhoza „1. Maijs” flotili 1966. gadā papildināja traleris
„Burans”. Tas pārdēvēts par „Ati”, un ap to klīda dažādas leģendas, jo
tiem, kas uz tā zvejoja, allaž neveicās. Brigadieris Jāzeps Seļickis tam
nav ticējis un lūdzis kolhoza valdei atļauju pašam stāties pie „Ata”
stūres rata. Kad tas viņam ļauts, J. Seļickis atkal kļuva par kapteini, bet
komandā ar viņu jūrā devās arī Ernests Feldmanis, kam bija apnicis
krastā, tāpat arī Gunārs Renerts. Par stūrmaņiem uz „Ata” kļuva Alberts Ozols un Žanis Nemiers, bet no iepriekšējās komandas kopā ar
viņiem pie darba ķērās traļmeistars Imants Ermansons un zvejnieks
Alberts Karlovskis. Šai komandai izpildīt nozvejas plānu problēmu
nebija, un baumas par to, ka „Atis” nes neveiksmi, paklīda.
Togad prātots arī par kafejnīcas izbūvi vai iekārtošanu kādās telpās, jo ar ēdnīcu vien ciema ļaudīm vairs nepietika. Pieaugot pārtikas un rūpniecības preču pieprasījumam, lemts arī par vēl viena
rūpniecības preču veikala celtniecību.
Ak jā, Alksnāja ciemā togad parādījies pasažieru uzgaidāmais
paviljons autobusu pieturā, par ko noteikti arī mērsradzniekiem ir
daudz vēlāko gadu atmiņu.
Inga Hartika, Mērsraga TIC vadītāja

Par ārkārtējo situāciju
Tā kā Covid-19 izplatība par spīti novembrī
izsludinātajai ārkārtējai situācijai nemazinās,
valdība pagarināja ārkārtējās situācijas termiņu
līdz 11. janvārim. Noteikts, ka maskas būs jāvalkā visur iekštelpās, neskaitot mājās. Tas nozīmē,
ka maska būs jāvelk arī darba vietā. Maskas var
nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu,
un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru
dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas
gaitās jāievēro „2+2” princips – divi metri, divi
cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka arī Ziemassvētki un Jaunais gads būs jāsvin
tikai savas mājsaimniecības lokā.
Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu,
izstāžu, kā arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku
tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai, un arī muzeji ir pieejami apmeklētājiem. Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros.
No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina
15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas.
Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai to dara
nepareizi (neaizsedzot gan muti, gan degunu),
netiek ielaisti telpās; nesniedz pakalpojumu tiem,
kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās drīkst
strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, savukārt veikalos drīkst tirgot tikai pārtikas
preces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas
preces un degvielu. Noteikums attiecas arī uz
tirdzniecības centriem. Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, drīkst darboties skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji – friziera un
manikīra pakalpojumu sniedzēji.
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst
pārsniegt 50 % no transportlīdzekļa ietilpības. Ja
nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt norādēm
par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko
distancēšanos. Sabiedriskajā transportā jāvalkā
sejas maskas. Maskas var nelietot bērni, kas nav
sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās
veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst
spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

Mērsraga novada valsts svētku apbalvojumi
Ikvienam no Mērsraga novada iedzīvotājiem
bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kam izteikt īpašu pateicību, uzslavu vai pateikt paldies
par dažādiem veikumiem novada labā. Paldies
ikvienam par iesaistīšanos!
Nolemts, ka ar Pateicības rakstiem Valsts
svētkos apbalvojami: (Pamatojums: Mērsraga
novada apbalvojuma noteikumi, punkts 4.1.)
Ivars Anstrauts – Par pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu pienākumu veikšanu;
Aija Štreinerte-Roļa – Par atsaucību un izpalīdzību;
Egita Bīlande – Par augsti profesionālu un
ilggadēju darbu;
Inta un Imants Dakstiņi – Par atsaucību un
izpalīdzību;
Jurģis Jozupupe-Upesjozups – Par atsaucību
un izpalīdzību;

Oskars Luksis – Par pašaizliedzīgu un rūpīgu
attieksmi pret darbu;
Ritma Vinklere – Par radošu un aktīvu līdzdalību kultūras jomā.
Nolemts, ka Goda Mērsradznieka tituls
(Pamatojums: Mērsraga novada apbalvojuma
noteikumi, punkts 2.2., punkts 2.3.) piešķirams
Guntai Fībigai – par ilgstošu, priekšzīmīgu un
godprātīgu darbu sociālajā jomā.
Diemžēl ārkārtas situācijas dēļ nenotika
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts
koncerts un atzinības rakstu saņēmēju
godināšana Mērsraga Tautas namā. Kā veltījums
18. novembrim tika demonstrēta filma „Tu
esi Latvija” – mērsradznieku sveiciens Latvijai
102. dzimšanas dienā. Pēc ārkārtas situācijas
beigām un ierobežojumu atcelšanas, visi
Pateicības rakstu nominanti saņems savus
Pateicības rakstus.
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Apsveikumi

Pateicības
Sirdssiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirds mieram rāmam,
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citam vēlam!
		
(Ā. Freimane)

Vēlam sieciņu laimes,
muciņu prieka, veselu pūriņu veselības!
Mērsraga bibliotēkas kolektīvs

* * *
Jaunais gads, jaunas idejas Darbi un cerības...
Lai Jaunais gads piepilda tās!

Izsaku pateicību ģimenes ārstei B. Zibinai, māsiņai Verai
par profesionālo sniegumu, iejūtību, sapratni pret pacientu.
Dr. V. Klēverei par laipnību un palīdzību jebkurā brīdī. Vislielāko pateicību Žeņai par pacietību darot lielu darbu, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem liktenis, dzīve vai apstākļi ievirzījušies
tā, ka vajadzīgs atbalsts. Lai tev nekad nepietrūkst enerģijas
un spēka veco cilvēku aprūpei. Tu esi mums kā sargeņģelis.
Vēlos pateikt arī paldies Sociālā dienesta vadītājai Guntai.
Lija

Vai līs sidraba lietiņš,
vai uz zariem snigs sniegs, –
tas būs Saulgriežu vakars,
tas būs Ziemsvētku prieks.
Šajā visgarākā naktī,
zeme tumsā kad grimst,
nokāps no debesīm Zvaigzne,
tevī Gaisma lai dzimst.
		(L. Brīdaka)

Iekar egles zarā spožu nieku,
Atdzīvosies dvēsele un nams!
Uzdāvini otram prieku,
Kas ar zeltu neaizmaksājams.
/K. Apškrūma/
Liels paldies dakterei Annemarijai Lormanei un abām
māsiņām par pacietību un ārstēšanu! Jaukus svētkus!

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā
ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku
visur iemājo arī saticība, patiesa mīlestība citam
pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo:
kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs,
pats nekad nepaliks tumsā.
Lai veselība un daudz skaistu dienu Jaunajā gadā!

Jānis un Māra

V. Brauere, Upesgrīvas saieta nams

Gaišus, klusus Ziemassvētkus!
Labām domām un labiem darbiem bagātu
Jauno 2021. gadu
visiem mūsu Mērsraga Invalīdu atbalsta centra
biedriem un sadarbības partneriem.

* * *
Cilvēka sirds ir visvērtīgākais dimants uz Zemes, kas ir tik tīrs un
stiprs, ka visus pārējos dārgumus spēj piepildīt ar gaismu un mīlestību.

Baltus un mierīgus Ziemassvētkus!
Veiksmi, izturību un veselību Jums visiem 2021. gadā!

* * *
Kūst svecīšu gaismā Ziemassvētku vakars,
Un tā kā bērnībā noticam mēs,
Ka cerības visas, kas sirdī rodas,
Kā zelta ābele uzziedēt spēs.

Mērsraga novada Sociālais dienests

Priecīgus svētkus! Lai visi veseli un stipri!

Paldies visiem tiem, kas ziedoja „Oskara” atjaunošanai,
paldies „Oskara” restauratoram Edgaram Ošam, kā arī Mērs
raga novada pašvaldībai par papildus finansējuma piešķiršanu. Paldies arī tiem darba rūķiem, kas iesaistījās „Oskara”
uzstādīšanā un Mērsraga ciema centra sakopšanā: Sergejam
Kurinojam, Edgaram Matrozim, Jānim Ķirsim, Silvai Štrei
nertei, Sabīnei Ūdrei, Jānim Kaļiņičenko, Viesturam Karl
sonam par izgaismojuma nodrošināšanu un Zigurdam Ze
menem par „Oskara” nogādāšanu jaunajā mājvietā. Tāpat
paldies visiem, kas atnāca, ievērojot valstī noteiktos ārkārtējās situācijas noteikumus, sagaidīt „Oskara” atklāšanu, un arī
Madarai Brālei, Anatolijam Šamajevam un Jānim Kaļiņi
čenko par īpašā notikuma iemūžināšanu!
Kopā mēs varam!
Inga Hartika, Mērsraga TIC vadītāja
Paldies „Mērsraga Avīze” redaktorei Madarai Brālei par
fantastisko redaktores sleju. Avīzīte tiek gaidīta. Tajā daudz
vērtīga, interesanta, aktuāla. Jauki foto un attēli. Jā, no sirds
un ar nopietnu pienākuma apziņu veidots izdevums. Prieks
lasīt Ingas Hartikas vēstures stundu materiālus, Mērsraga vidusskolas pedagogu stāstus par dažādiem notikumiem un sasniegumiem. Rakstus par talantīgiem cilvēkiem, personībām
mūsu novadā. Avīze vienmēr atspoguļo Mērsraga novada
domes sēžu lēmumus, notikumus svētkos, ikdienā. Ne vienmēr gaišus un laimīgus. Bet redaktores Madaras sleja ir kas
īpašs! Zelta atziņas un domu graudi. Tik pārdomāti un allaž
iedvesmojoši vārdi. Tik sirsnīgi un vienkārši. Cik labi, ka cilvēks prot gudri likt lietā savu skaisto, spožo talantu. Madara,
paldies par darbu, pilnu mīlestības!
Ar cieņu, Antra Rudzīte

Deju kopa „Silva”

Mērsraga kalendārs ir klāt!
Un mums ir pārsteigums – šogad tie ir pat divi – milzīgs sienas kalendārs un pieskaņots galda kalendārs! Lielie šogad ir pavisam citādāki: vēl pārskatāmāki, ar spirāli
un pat ar datuma rādītāju-lodziņu. Katru mēnesi varēs izlasīt kāda mērsradznieka
citātu vai citātu no vēsturiskiem tekstiem par Mērsragu. Zem fotoattēliem, protams,
autoru vārdi.
Vislielākais paldies Jums par to, ka visa gada garumā šogad piedalījāties kalendāra attēlu fotokonkursā! Tie, kuru bildes iekļuva kalendārā, LIELO kalendāru saņems
bezmaksas, un tie ir:
* Krista Stiķe,
* Kārlis Liepiņš,
* Valērijs Samovičs,
* Šarlote Baņģe,
* Liāna Lukse-Bolmane,
* Evija Liparte,
* Madara Brāle.
* Dārta Venckus

Sludinājumi
 Kārtīga pensionāre vēlās īrēt labiekārtotu vienistabas
DZĪVOKLI Mērsragā, vēlams 1. vai 2. stāvā. Par savlaicīgu īres
un komunālo maksājumu rēķinu nokārtošanu garantēju. Tuvākas ziņas pa telefonu 26642416.

Kalendāri šogad ir pasūtīti ierobežotā skaitā, un piesakot savu Mērsraga TIC apmeklējumu, LIELIE kalendāri ir iegādājami par 4,50 EUR, savukārt, mazie par 3,65
EUR.
Pieteikties TIC apmeklējumam var, zvanot – 27789250 (Evita), 26678815 (Inga).
Uz tikšanos!
Inga Hartika,
Mērsraga TIC vadītāja

 Sertificēts elektriķis veic visa veida ELEKTRO
MONTĀŽAS DARBUS Mērsragā. Jaunas elektroinstalācijas
ierīkošana. Rozetes, slēdžu, apgaismo
juma uzstādīšanu.
Zvanīt 25686510.
 Mērsraga Sociālais dienests lūdz nelielu palīdzību.
Varbūt kādam mājās stāv nevajadzīgs: lietots dators, elektriskā
tējkanna, vienriņķa vai divriņķu elektriskā plītiņa. Mums būtu
nepieciešams vienam labam iedzīvotājam. Liels lūgums, ja kādam tiešām ir kādā no šīm lietām un vairs nav vajadzīga, lūdzu
nogādājiet Sociālajā dienestā vai zvaniet pa tālruni 63237708.
Liels paldies Jums ikvienam! Būsim ļoti pateicīgi Jums!

Atvainošanās!
Atvainojamies Ilzei Mosai par nekorekto līdzjūtību
iepriekšējā „Mērsraga Avīzes” numurā.

Absolventi

Līdzjūtības
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
		
(V. Egle)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Imantam, Dacei, Līgai,
Edijam mammu, vīramāti un omīti zaudējot.
Darbabiedri

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

