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Dzīves ritms ir nenoliedzami mainījies un arī
paši esam spiesti mainīties. Pasaule, kādu mēs to
esam izveidojuši, ir mūsu
a Avīzes”
domāšanas procesa reNākamais „Mērsrag
maijā.
zultāts. To nevar mainīt,
numurs iznāks 15.
nemainot mūsu domāūtīt līdz
Materiālus var ies
šanu. Tikai pēc tam, kad
11. maijam!
esam izgājuši ārpus savas
Paldies!
komforta zonas, mēs
sākam mainīties, augt un
pārveidoties. Kad mēs to
vismazāk gaidām, dzīve
mums izvirza izaicinājumu, lai pārbaudītu mūsu drosmi un vēlmi
mainīties; šādā brīdī nav jēgas izlikties, ka nekas nav noticis, vai arī
teikt, ka mēs vēl neesam gatavi. Neviens negaidīs un neprasīs. Ir tikai
atbilstoši jāreaģē. Mēs šobrīd esam absolūti nevēlamas situācijas
ietekmē, no daudz kā mums ir jāatsakās, daudz kas jāievēro, daudz
kas jādara pavisam neierasti, taču mēs to izdarīsim. Galvenais būsim
saprotoši pret notiekošo tāpat kā pret līdzcilvēkiem. Esam uzmanīgi,
modri un piesardzīgi. Iespējams, ka vairs nekad nekas nebūs tāds
kā iepriekš, taču katrs pārbaudījums agrāk vai vēlāk noslēdzas ar
risinājumu un atvieglojumu. Mums viss būs labi!

Zināšanai!

Aprīļa fotokonkurSa
uzdevums!
Konkurss 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 aicinām katru mēnesi fotografēt citu objektu Mērsragā, tātad,
nākamā gada kalendārs būs veltīts dažādiem Mērsraga apskates objektiem!
Aprīlī gaidām Mērsraga vecā ūdenstorņa foto! Vecajam ūdenstornim mēs
ejam vai braucam garām teju vai katru dienu, un arī tam ir nozīme mūsu ciemata vēsturē. Jūs, patiesībā, mani pārsteidzāt ar to, kādos veidos, cik interesanti Jums ik mēnesi izdevās katru objektu nofotografēt, tāpēc šoreiz – no
vienas puses vieglāks, un tomēr, varbūt mazliet sarežģītāks uzdevums. Nu ko,
atliek vien izdomāt – fotografēt no augšas, no vienas ceļa puses, no otras ceļa
puses, no tilta, un arī laikapstākļi ir tik dažādi pašlaik. Jums izdosies!
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, maija sākumā balsosiet par APRĪLĪ iesūtītām bildēm!
Visu aprīli gaidām Mērsraga vecā ūdenstorņa fotogrāfijas e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
Dienas kļūst garākas, ir arī pa kādai saulainākai, izmantojiet laiku, dodieties dabā, ķerot skaistākos kadrus! Arī, dodoties dabā, atcerieties par visiem
drošības, piesardzības pasākumiem, saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā. Ievērojiet 2 metru distanci no citiem, kas devušies pastaigās, kā arī – nepulcējieties!
Veiksmi un veselību vēlot,
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Ārkārtējā situācija pagarināta!

 Izmaiņas Mērsraga novada autobusa kursēšanas grafikā! 23. aprīlī uz Tukumu pašvaldības
autobuss nekursēs.
 Lielgabarīta konteineri. Konteineri būs pieejami 28. aprīlī un 29. aprīlī Zvejnieku ielā 5a (pie
tirgus laukuma). Konteineros aizliegts mest riepas
un šīferi!

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā valdība iepriekš lēma no 13. marta līdz 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā noteikta
virkne ierobežojumu un aizliegumu. Līdz ar 7. aprīlī
valdībā lemto, ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta
līdz 12. maijam. Ierobežojumi pagaidām netiek pastiprināti, bet tie netiek arī mīkstināti!

Mājas.  Ziepes.  Divi metri!
COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās,
tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem,
kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot
vai netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ vadošo
speciālistu ieteiktie galvenie piesardzības pasākumi ir:
 Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un
atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to
tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā;
 Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži, rūpīgi, vis-

maz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties mājās pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un klepošanas, pēc kontakta ar slimniekiem vai viņu
apkārtējo vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms ēšanas un
citos gadījumos;
 Divu metru distanci no citiem cilvēkiem jeb sociālo
distancēšanos ievērot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr
nākas doties ārpus mājas.
Šo vienkāršo piesardzības paņēmienu ievērošana un paradumu maiņa ir būtisks solis, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību!

Izveido vienoto diennakts
tālruni 8345 ar Covid-19
saistīto jautājumu
noskaidrošanai

Par nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksas termiņu
pagarināšanu

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju
jautājumiem saistībā ar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja
sadarbībā ar uzņēmumu Tet ir izveidojusi vienotu
bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345.
Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt
iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas
saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumi tiks pieņemti
gan latviešu, gan krievu valodā; galvenais nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā.
Īpaši sagatavoti operatori, kurus būs iespējams
sazvanīt pa bezmaksas tālruni 8345, sniegs atbildes
uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja
iedzīvotāja uzdotais jautājums būs ārpus biežāk
uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājam būs
nepieciešama detalizētāka informācija, operators
zvanītāju savienos ar atbildīgās institūcijas kontakt
tālruni (izņemot operatīvo dienestu tālruņus
110, 113 un numuru 8303, pa kuru var pieteikt
analīzes pacienti ar SPKC noteiktajiem viegliem
saslimšanas simptomiem – uz šiem numuriem, kā
līdz šim, iedzīvotājam joprojām jāzvana pašam).

Saskaņā ar likumu „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku
2020. gada ietvaros, Mērsraga novada Dome 2020. gada 30. marta
ārkārtas sēdē nolēma, ka Mērsraga novada administratīvajā teritorijā
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi ir:

Intas Mušas
gleznu izstāde
Mērsraga
Informācijas centrā
Iestādes strādā aiz slēgtām durvīm... Sienas baltas. Nekā! Informācijas centrā ienācis
drusciņ pavasaris! Intas Mušas gleznu izstāde
pie mums aprīlī, lai arī tiem, kas pieteikuši savu
apmeklējumu klātienē- otrdienās, ceturtdienās,
nav jāskatās uz baltām sienām!
Inta Muša dzimusi 1950. gadā Saldū. 1969. ga
dā beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas
trikotāžas nodaļu, bet 1975. gadā – absolvējusi
Latvijas Mākslas akadēmijas rūpnieciskā dizaina nodaļu. Deviņdesmitajos gados dzīvojusi
Mērsragā.

 Termiņš par 2020. gada I un II ceturksni ir 2020. gada 30. jūnijs;
 Termiņš par 2020. gada III ceturksni ir 2020. gada 15. augusts;
 Termiņš par 2020. gada IV ceturksni ir 2020. gada 15. novembris.
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Domes sēdē nolemts

2020. gada 17. marta
kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus bezstrīda kārtībā no
četrām fiziskām personām.
2. Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas
komisijas ziņojumu.
3. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA „Mērsraga
ūdens” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem. Noteikt, ka SIA „Mērsraga ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija atbilstoši pašvaldības autonomajām funkcijām.
4. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem. Noteikt,
ka SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības
un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai.
5. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrībā „PIEJŪRA”” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem. Noteikt, ka SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
„PIEJŪRA”” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Mērsraga novada iedzīvotājus un juridiskās personas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai.
6. Atcelt Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra (Protokols
Nr. 3, punkts Nr. 7) lēmumu Nr. 31 „Par Mērsraga novada bāriņtiesas
locekļa ievēlēšanu amatā”.
7. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai fiziskai personai.
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silapriedes”, Mērsrags, Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0803, kopējā platība 1,27 ha, atdalot vienu zemes vienību ar aptuveno platību 0,635 ha.
9. Neiebilst Talsu novada domes 27.02.2020. lēmumam Nr. 112 par
Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu V. Ruģēna
ielā 4, Talsos (kadastra Nr. 8801 013 0120).
10. Piešķirt oficiālu vietvārdu Valsts valodas centra atzinumā minētajam ūdensobjektam Engures ezera izteka – Mērsraga kanāls.
11. Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības atsavināmās kustamās man
tas – lidlauka skrejceļu betona plākšņu izsoles noteikumi”.

2020. gada 30. marta
ārkārtas domes sēdē nolemts:
1. Mērsraga novada Domes komitejas un sēdes notiek attālināti, no
lēmuma pieņemšanas brīža līdz ārkārtējās situācijas spēkā esamībai.
2. Noteikt, ka Mērsraga novada administratīvajā teritorijā nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņi ir:
• Termiņš par 2020. gada I un II ceturksni ir 2020. gada 30. jūnijs;
• Termiņš par 2020. gada III ceturksni ir 2020. gada 15. augusts;
• Termiņš par 2020. gada IV ceturksni ir 2020. gada 15. novembris.

2020. gada 2. aprīļa
ārkārtas domes sēdē nolemts:
1. Aprīļa mēnesī (un arī vēlāk pēc nepieciešamības) no valsts budžeta
ieskaitītos naudas līdzekļus 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai izlietot 1.–4. klašu
skolēnu, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm
un deklarēti Mērsraga novadā (neatkarīgi no mācību iestādes tipa un atrašanās vietas), nodrošināšanai ar siltām pusdienām vienreiz dienā.
2. Lēmuma 1. punktā ieskaitīto līdzekļu pārpalikumu izlietot 5.–9. klašu
skolēnu, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm
un deklarēti Mērsraga novadā (neatkarīgi no mācību iestādes tipa un atrašanās vietas), nodrošināšanai ar siltām pusdienām vienreiz dienā.
3. Lēmuma 1. un 2. punktos paredzēto līdzekļu pārpalikumu izlietot
pārējo 1.–4. klašu klašu skolēnu, kuri deklarēti Mērsraga novadā (neatkarīgi no mācību iestādes tipa un atrašanās vietas), nodrošināšanai ar
siltām pusdienām vienreiz dienā, kuriem pēc vecāku izvēles tas ir vēlams.
4. Ja konkrētā mēnesī valsts budžeta līdzekļi ir nepietiekoši lēmuma
1. un 2. punktā nolemtā izpildei, ēdināšanas nodrošināšanai izmantot
šim nolūkam paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus.
5. Ja konkrētā mēnesī valsts budžeta līdzekļi ir nepietiekoši lēmuma
3. punktā nolemtā izpildei, ēdināšanas nodrošināšanai izmantot šim nolūkam paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus.
6. Izmantot pašvaldības sociālā budžeta līdzekļus pirmsskolas vecuma
bērnu, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm
un ir reģistrēti Mērsraga novadā, ēdināšanas nodrošināšanai.
7. Izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus, lai nodrošinātu 10.–12. klases
skolēnu (neatkarīgi no skolas tipa un atrašanās vietas), kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un reģistrēti Mērsraga
novadā, ēdināšanu.
8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos ēdienu gatavošanu un porciju fasēšanu nodrošina vidusskolas ēdnīca. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde
„Dārta” ar šī lēmuma spēkā stāšanos pārtrauc ēdienu gatavošanu. „Dārtas” dežūrgrupas vajadzībām un „Dārtas” darbiniekiem pusdienas gatavo
un porcijas fasē vidusskolas ēdnīca.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Mērsraga novada iestāžu darba laiki
ārkārtas situācijas laikā
Mērsraga novada pašvaldība

• Mērsraga novada pašvaldība apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var zvanot
uz 28757923, kā arī rakstot uz mersrags@mersrags.lv vai
madara.brale@mersrags.lv.

Mērsraga novada pašvaldības kase
• Mērsraga novada pašvaldības kase uz ārkārtas situācijas laiku ir slēgta.
• Iedzīvotāji aicināti maksāt nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot internetbanku.
• Mērsraga novada pašvaldība sodu par šajā laikā kavētiem maksājumiem – neiekasēs.

Mērsraga Informācijas centrs un VPVKAC
• Aiz slēgtām durvīm strādās otrdien no plkst. 9.00
līdz 12.00 un ceturtdien no 14.00 līdz 18.00.
• Pieejams attālināti katru dara dienu, zvanot uz 26678815
(Inga), 27789250 (Evita), rakstot uz infocentrs@mersrags.lv.

Mērsraga vidusskola
• Strādā attālināti. Saziņai lūgums izmantot e-pastu:
mersragskola@inbox.lv, tālr. 63237841 (skolā dežūrē no
08.15 līdz 14.00).

Mērsraga PII „Dārta”
• Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu
darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums,
ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai
to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
• Saziņai lūgums izmantot e-pastu: darta@mersrags.lv.

Mērsraga novada Pašvaldības policija
• Iedzīvotāji ir aicināti klātienē neapmeklēt Mērsraga
novada pašvaldības policiju, tādējādi neradot draudus
policijas darbinieku veselībai.
• Aicinām risināt jautājumus attālināti, izmantojot
saziņai Mērsraga novada pašvaldības policijas oficiālos
e-pastus: policija@mersrags.lv, lilinfelde@mersrgas.lv vai
sazināties pa tālruni 26573007 vai 20703443.

Mērsraga Sociālais dienests
• Klātienē Sociālais dienests pieejams iepriekš vienojoties par konkrētu laiku: pirmdienās 8.00–12.00 un
13.00–17.00 un trešdienās 8.00–12.00 un 13.00–17.00.
• Katru dienu būsim pieejami attālināti zvanot
26464443 (Gunta), 25669007 (Anita) vai 63237708 vai
rakstot socialaisdienests@mersrags.lv.

Mērsraga novada Bāriņtiesa
• Klātienē Bāriņtiesas vadītāja pieejama iepriekš vienojoties par konkrētu laiku: pirmdienās 9.00–12.00 un
13.00–18.00, trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–18.00.
• Katru dienu Bāriņtiesas vadītāja pieejama attālināti zvanot 26496044, 63237709 vai rakstot barintiesa@
mersrags.lv.

Mērsraga novada bibliotēka
• Bibliotēkas darba režīms: otrdienās 10.00–13.00 un
trešdienās 14.00–17.00 aiz slēgtām durvīm, iepriekš sazinoties pa tālr. 63235783.
• Bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti bezkontakta režīmā.
• Bibliotēkā tiek pārtraukti datorpakalpojumi un
iepazīšanās ar jaunāko presi.
• Grāmatu atgriešana Bibliotēkā notiek tam paredzētā
vietā, grāmatu izsniegšana notiek tikai iepriekš pasūtot
grāmatas.
• Tālr. 63235783, e-pasts: biblioteka@mersrags.lv.
• Bibliotēkas darbinieki sazināsies ar Jums telefoniski
un informēs par pasūtīto grāmatu saņemšanas iespējām.
• Papildus iespējams izmantot E – grāmatu bibliotēku:
www.3td.lv.

SIA „Mērsraga ūdens” kases darba laiki
• Trešdienās 7.30–12.00, 13.00–17.00
• Piektdienās 7.30–12.00, 13.00–16.00

Mērsraga ambulance
• Bez pieteikšanās telefoniski pie ārsta un uz analīzēm
nenākt! Pretējā gadījumā nav iespējams nodrošināt, lai
cilvēki nesakontaktējas.
• Lai pieteiktos zvanīt: uz Ģimenes ārstes Anmarijas
Lormanes praksi pa tālruni – 63235970, uz Ģimenes ār
stes Benitas Zibinas ārsta praksi pa tālruni – 63235639.

Personu fiziskās distancēšanās noteikumi
COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai
Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas
iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai,
valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un
citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi
attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un
nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas
noteikumus.
Ārkārtējās situācijas laikā tiek aizliegti jebkādi privāti
pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja
tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām
un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.
Tiek samazināts kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un
citu atpūtas vietu darba laiks no pulksten 8.00 līdz 22.00.
Kā līdz šim, ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, kā arī
sapulces, gājieni un piketi. Tāpat ir aizliegta sporta norišu
darbība telpās, kā arī reliģiskās darbības, kas veicamas
pulcējoties. Savukārt publiskās vietās ir noteikti vairāki
jauni ierobežojumi, kas nosaka personu atrašanos vienuviet.
Visās publiskās vietās – iekštelpās, ārtelpās un koplietošanas
telpās ir jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī
citi noteiktie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās
drošības pasākumi.
Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties
publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās drīkst ne vairāk
kā divas personas. Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni
gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk nekā
divas personas drīkst pulcēties arī gadījumos, kad tiek veikti
darba vai dienesta pienākumi.

Tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās
varēs atrasties tāds personu skaits, kas tiks noteikts ar
ekonomikas ministra rīkojumu, nodrošinot divu metru
savstarpēju distanci un citus epidemioloģiskās drošības
pasākumus. Vienlaikus valdība uzdeva ekonomikas
ministram noteikt personu skaitu, kas vienlaicīgi var
atrasties tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā.
Papildus ir noteikts, ka brīvdienās un svētku dienās visos
tirdzniecības centros, nodrošinot fiziskās distancēšanās
pasākumus, darbosies arī preses tirdzniecības vietas,
vakcinācijas kabineti un ķīmiskās tīrītavas.
Turpmāk ar zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aiz
sardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādēm
primāri būs jānodrošina valsts vajadzības.
Lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pārliecinātos
par personas sniegto informāciju par pārvietošanas patiesumu, Valsts policija pēc Slimību profilakses un kontroles
centra pieprasījuma varēs pieprasīt informāciju elektronisko
sakaru komersantiem par konkrētām personām, kurām var
būt noteikts inficēto vai kontaktpersonu statuss.
Personām būs pienākums pēc darba devēja pieprasījuma
sniegt informāciju darba devējam par savu veselības stāvokli,
ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā.
Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā būs tiesīgs
nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes
veikšanas gadījumos, ja būs pārtraukta veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības
pārbaudes veikšanai. Tas neattieksies uz personām, kuras ir
nodarbinātas bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes
gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.
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PMLP sāk izsniegt pagaidu
personas apliecības,
izmantošanai
elektroniskajā vidē
5. aprīlī, stājās spēkā jauns likums „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”.
Likumā noteikts, ka personu
apliecinošie dokumenti (pase,
personas apliecība), kuriem ārkārtējās situācijas laikā beidzies derīguma termiņš, joprojām ir derīgi
personas identificēšanai Latvijā.
Likuma 8. pants paredz, ka šāds
dokuments ir obligāti jānomaina
30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.
Savukārt, ja personas apliecībai
ir beidzies derīguma termiņš, bet
personai ir nepieciešama identifikācija elektroniskajā vidē, e-pakalpojumu saņemšanai un droša
elektroniskā paraksta radīšanai
persona varēs saņemt pagaidu
personas apliecību (turpmāk – pagaidu eID karte), kas nodrošinās
elektroniskās identifikācijas un
e-paraksta funkcionalitāti. Minēto
pagaidu eID karti varēs saņemt,
attālināti piesakoties Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).
Pagaidu eID kartē iekļaus
iepriekšizsniegtajā personu apliecinošajā dokumentā iekļautos
biometrijas datus (kartes turētāja
sejas attēlu un parakstu) un informāciju par pagaidu eID kartes
turētāju.

PMLP teritoriālās nodaļas pieņems attālināti iesniegtu personas
iesniegumu pagaidu eID kartes
iz
sniegšanai, ja tas tiks iesniegts
PMLP, izmantojot Valsts pārvaldes
pakalpojumu portāla www.latvija.lv
pakalpojumu „Iesniegums iestādei”
(vai izņēmuma gadījumā – pa pastu)
un iesniegumā tiks norādīta kontaktinformācija (tālruņa numurs un
elektroniskā pasta adrese) un PMLP
teritoriālā nodaļa, kurā persona vēlas
saņemt pagaidu eID karti, un pamatojums, kādēļ pagaidu eID karte ir
jāsaņem ārkārtējās situācijas laikā.
Pēc iesnieguma saņemšanas, attiecīgā PMLP teritoriālā nodaļa informēs personu par apmeklējuma
laiku pagaidu eID kartes saņemšanai. Jāatzīmē, ka, lai apliecinātu
savu identitāti, pagaidu eID karte
būs jāsaņem klātienē norādītajā
PMLP teritoriālajā nodaļā.
PMLP informē, ka pagaidu eID
kartē iekļautie elektroniskie sertifikāti kļūs lietošanai nederīgi divus
mēnešus pēc ārkārtējās situācijas
beigām. Par pagaidu eID kartes izsniegšanu netiks iekasēta valsts nodeva, un to būs iespējams saņemt
5 darba dienu laikā. Pēc derīguma
termiņa beigām, saņemot jaunu
personu apliecinošu dokumentu,
pagaidu eID karte būs jānodod atpakaļ PMLP nodaļā.

Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā –
iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz,
apliecinājumus var neiesniegt
Rakstā vairāki punkti par to, kas jāiesniedz ārkārtas situācijas laikā – informē
Mērsraga sociālais dienests.
Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas
iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma
lēmuma un līguma periods, tad asistenta
pakalpojums bez personas iesnieguma
automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.
Asistenta pakalpojuma pieprasītājam
arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta
iesniegums un attālināti jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā. Iesniegumu
par asistenta pakalpojuma piešķiršanu
pašvaldības sociālais dienests izskata vie-

na mēneša laikā, līdz ar to tas sociālajā
dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.
Asistentam arī ārkārtējās situācijas
laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu,
tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.
Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir
jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ
nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas
attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un
iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un

katrā individuālajā situācijā, ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš
organizē atskaišu pieņemšanu.
Asistenta pakalpojuma stundas pirms
ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i.
no š. g. 1.–11. martam ir uzskaitāmas un
apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta
pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.–31. marts un
1.–14. aprīlis) veidojas kā starpība starp
personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji
mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

No 1. aprīļa ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda
aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu
1. aprīlī, spēkā stājas jaunā kom
pensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība.
Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu
receptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis
zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekā no
vienādas iedarbības zālēm pacientam
izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā
maksa. Jaunās kārtības mērķis ir pārņemt
līdzīgu praksi kā citās ES valstīs, kā arī
novērst esošo situāciju, kad pacienti ik
gadu pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, jo
nopērk dārgākas zāles, lai gan ir zemākas
cenas zāles ar tādu pašu ārstniecisko
iedarbību, kas ir tikpat kvalitatīvas un
drošas.

Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk,
no 1. aprīļa ārsts kompensējamo zāļu
receptē norādīs tikai zāļu aktīvās vielas
nosaukumu, nevis zāļu nosaukumu.
No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un
iedarbību pacientam aptiekā izsniegs
zāles par zemāko maksu. Aktīvā viela ir
zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas
veido zāļu formu, krāsu, garšu un citas
īpašības. Zālēm ar vienādu aktīvo vielu
un tādu pašu iedarbību var būt dažādi
ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma
vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
Valsts maksā par zālēm (kompensē)
ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību,

kurām ir zemākā cena. Ja būs medicīnisks
pamatojums, ārsts pēc 1. aprīļa kom
pensējamo zāļu receptē norādīs un valsts
pacientam kompensēs arī dārgākas zāles
ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību.
Ārsts un pacients sarunas laikā vieno
jas par to, vai pacients lietos valsts kom
pensētās zālēs, šādā gadījumā ārsts
izrak
stīs kompensējamo zāļu recepti.
Ja pacients izvēlēsies nelietot valsts
kompensējamās zāles, tad par zālēm būs
jāmaksā pašam pilna cena. Ņemiet vērā,
ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par
dārgākām valsts kompensējamām zālēm
vairs nevarēs.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas
izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts
Labklājības ministrija atgādina, ka trūcīgā
un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei
(personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto
atbalstu un atvieglojumus.
Izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku
un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības
apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās

ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas
vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš.
Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties
ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības
turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes
sistēmā:
• nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot
valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
• nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par
vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;

• saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu,
tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti 0,71 eiro.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro
uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības
preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta
noteikumi.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu
līmeni, ir tiesības:

ROŅI LIEDAGĀ – KĀ RĪKOTIES?
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka lielākoties liedagā redzamajiem
ronēniem glābšana nav nepieciešama un
vislabākā palīdzība ir likt tos mierā un
netuvoties.
Iedzīvotājiem pludmalē atrastos ronēnus pašiem nav ļauts glābt, jo tā tiek
apdraudēta gan ronēna, gan glābēja veselība. Palīdzība nepieciešama tikai bīstami
savainotiem ronēniem. Šādā gadījumā
lūgums zvanīt Pārvaldei pa tālruņa numuriem:
27878099 (Kurzeme);
26424972 (Pierīga);
26329412 (Vidzeme).
Tikai nepieciešamības gadījumā
Pārvaldes speciālisti dosies pie roņu
mazuļa un, pēc situācijas izvērtēšanas, lems par turpmāko rīcību – roņa
pārvietošanu vai nogādāšanu uz Rīgas Zooloģisko dārzu atlabšanai.
Atrastu mirušu roņu gadījumā jāinformē vietējā pašvaldība, jo bojā gājušo

dzīvnieku savākšana ietilpst pašvaldību
funkcijās.
Liedagā pamanīts roņu mazulis. Kā
rīkoties? Ronēni pie mums Latvijas piekrastē nonāk, jo tādās siltās ziemās kā šī,
kad Baltijas jūras līci pilnībā neklāj ledāji, roņu mātēm mazuļi jādzemdē ierobežotā platībā uz mazām saliņām (lielākoties Igaunijas teritorijā), nevis kā būtu
paredzēts – uz ledājiem. Saliņās burzmā
pastāv ļoti augsts risks roņu mazuļus
pazaudēt. Šādā gadījumā pēc kāda laika roņu mazuļi, saprotot, ka ir palikuši
vieni, dodas jūras ūdeņos meklēt barību
un tā rezultātā izklīst pa visu Rīgas jūras
līci.
Lielai daļai šādu mazuļu iespējas izdzīvot ir nelielas. Viņi nav paspējuši ar mātes
pienu uzņemt nepieciešamās uzturvielas
pienācīga taukādas slāņa uzaudzēšanai,
kas palīdz aukstajā ūdenī izdzīvot. Tādēļ
viņi piekrastē izlien sasildīties un uzkrāt
spēkus.
Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi

atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot spējīgus
ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši,
dažreiz pat ievainoti un pašu spēkiem
vairs nevar izdzīvot. Ja ronēns ir apaļīgs
un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas
no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā
citādi aiztikt.
Ja ronēns izskatās novārdzis, nevis
vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots,
jāzvana uz Dabas aizsardzības pārvaldi
pa tālruni, Pārvaldes speciālisti izvērtēs
situāciju un nepieciešamības gadījumā
sazināsies ar Rīgas Zooloģisko dārzu.
Iedzīvotājiem pašiem pludmalē atrastos
ronēnus nav ļauts glābt.
Būtiski atcerēties – ja pastaigā līdzi
ir suns, tas jāved pavadā, un jāraugās,
lai mīlulis netiek klāt pie ronēna. Suņi
nereti novārgušiem ronēniem rada vislielākos draudus, tos sakožot. Jāatceras
arī, ka ronēns var būt slims ar kādu infekcijas slimību, ar kuru tad var inficēties arī kodējs.

• saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajam;
• saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
• pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot
personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
• tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.
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Sludinājumi
PĀRGĀJIENS

 Nopirkšu auto piekabi, var būt
bez dokumentiem un numuriem, jebkādā stāvoklī. Der arī tikai piekabes rāmis. Zvanīt 29455501, Edgars.

JŪRTAKA:
UPESGRĪVA–MĒRSRAGS
3. MAIJĀ

 Iepērku senlaicīgus priekšmetus – sadzīves priekšmetus, traukus,
grāmatas, monētas, nozīmes, porcelānu, dzintaru, ordeņus u.c. Kaspars –
20320155.

Līdzjūtība
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas...
Skumjās esam kopā ar Martu
Šternu un viņas ģimeni, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Klasesbiedri un audzinātāja

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

