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Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris

Par izmaiņām darba režīmā
Mērsraga pagasta pārvaldes iestādēs

Dzejas dienas 2021!
Šogad iepazināmies ar novadniekiem, viņu
jaunradi un talantīgumu. Dzeja ir mums visapkārt, tikai ikdienā mēdzam to nepamanīt, tādēļ
šogad Dzejas dienu nosaukums bija DZEJA +
MŪZIKA = DZIESMA. Dziesma ir viens no populārākajiem veidiem, kā dzeja ikdienā sasniedz
klausītājus, tādēļ šogad Dzejas dienu ietvaros
likām akcentu uz dziesmu. Par to vēlamies teikt
paldies Laurai Elizabetei Ķiršakmenei, Dārtai
Krūzei un Jānim Pallo. Šogad ir arī Aleksandra
Čaka 120. jubilejas gads. Paldies sakām Mārtiņam Vilsonam par lielisko priekšnesumu, kurš
ļāva sajust Čaka klātbūtni pasākuma laikā. Uz
tikšanos nākamgad!

Ievērojot Slimību profilakses un
kontroles centra (turpmāk – SPKC),
Veselības ministrijas rekomendācijas,
lai veiktu preventīvos pasākumus un
ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Talsu novadā, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likumu, Ministru kabineta 2021. gada
28. septembra noteikumiem Nr. 662
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (izņemot 17.5. apakšpunktu,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,
32., 33., 34., 36. punktu un 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4. apakšnodaļu), Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, Talsu novada domes
2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Talsu novada pašvaldības nolikums”, Talsu novada Domes
10.010.2021. Rīkojumu Nr. 4-1/272
„Par pasākumiem, kas veicami Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Talsu novadā” laika posmā no
2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada
11. janvārim.
Mērsraga pagasta pārvalde nodrošinās attālinātā darba veikšanu,
attālinātu saimniecisko vai publisko
pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Apmeklētāju pieņemšana
notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Klātienes apkalpošana pieejama tikai

„zaļajā režīmā” – uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, vai antigēna testu, kas nav
vecāks par 72 stundām, kā arī lietojot
sejas aizsargmasku.
Mērsraga pagasta pārvalde – pierakstīties var zvanot uz 63235602 vai
28757923 (sekretāre), vai rakstot mersrags.parvalde@talsi.lv
Pārvaldes kase strādās tikai pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un
no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00,
pieteikties pa tālruni – 22514827 vai
63235643.
Mērsraga Bibliotēka – pierakstīties
var zvanot uz 63235783 vai rakstot uz
biblioteka@mersrags.lv.
Mērsraga Tūrisma Informācijas
centrs – pierakstīties var rakstot uz
infocentrs@mersrags.lv vai zvanot uz
26678815.
Mērsraga novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs – pierakstīties var zvanot uz
27789250.
Mērsraga Tautas nams – pierakstīties var zvanot 25733475.
Iesniegumus iespējams ievietot
pastkastītēs pie Mērsraga pagasta
pārvaldes ēkas (Lielā iela 35) un pie
Mērsraga Tūrisma Informācijas centra
(Zvejnieku iela 2).
Esiet atbildīgi!
Saudzējiet sevi un citus!

„Radi Talsu novadam” noslēguma
pasākums
Mērsraga Tautas
namam 60!
1961. gada oktobrī Mērsraga Tautas nams uzsāka savu darbību.
60 gadu laikā Tautas nams ir piedzīvojis daudz un dažādus pasākumus,
koncertus, balles, mēģinājumus, smieklus un asaras, uztraukumus un
gandarījumus. Vēlamies kopīgi atcerēties un iepazīties ar Tautas nama
vēsturi. Ja tev prātā ir kāds jauks, interesants vai jautrs stāsts, kas saistīts
ar Tautas nama dzīvi, tad nekautrējies un padalies ar to. Der gan īsi stāsti,
gan gari stāsti, piedzīvotais kādā pasākumā, mēģinājumā vai citā Tautas
nama notikumā. Sūti stāstu uz tautasnams@mersrags.lv vai atsūti vēstuli
Tautas nama facebook lapai. Klāt vari pievienot arī kādu foto atmiņu.
SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ!

Pāreja no vasaras laika
Latvijā pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku notiks svētdien,
31. oktobrī, plkst. 4.00

(naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot

vienu

stundu
atpakaļ!

No 1. oktobra stājas spēkā
izmaiņas Talsu novada
pašvaldības Mērsraga
pagasta pārvaldes iestāžu un
struktūrvienību norēķinu
kontos!
Pamatojoties uz Talsu novada domes
13.09.2021. lēmumu Nr. 185, no 1. oktobra stājas spēkā izmaiņas Talsu novada pašvaldības
Mērsraga pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību norēķinu kontos.
No 1. oktobra Mērsraga pagasta pārvaldes sadarbības partneriem un pakalpojumu
saņēmējiem turpmāk norēķinu rekvizītos ir
jānorāda Talsu novada pašvaldības reģistrācijas Nr. 90009113532 un maksājumu konts:
A/S „SEB banka” LV49UNLA0028700130033.
Juridiskā adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu
novads.
Norēķinu konts izmantojams norēķiniem
par jebkuru pašvaldības sniegto pakalpojumu,
piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, telpu
nomu un citiem.
Par septembrī saņemtajiem rēķiniem, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pēc 1. oktobra, kā saņēmējs jānorāda „Talsu
novada pašvaldība”.
Informācija par Talsu novada pašvaldības
norēķinu kontiem pieejama talsunovads.lv sadaļā „Par pašvaldību”.

Sakoptas sētas, radoši cilvēki, vides vērtības, aktīvas organizācijas,
saimniecības un mājražotāji, neticami
skaistas ēku pārvērtības un jauni tūrisma piedāvājumi – zem visa tā stāv
mūsu novada cilvēki, kas 8. oktobrī
tika godināti konkursa „Radi Talsu
novadam!” noslēguma pasākumā. Tajā
tika godināti desmit nomināciju uzvarētāji, kas ar savu darbu, radošajām izpausmēm un enerģiju ir sakopuši sētas,
atjaunojuši īpašumus, veidojuši aktīvas
vietējās kopienas un bijuši iniciatīvām
bagāti. Šajā gadā konkurss „Radi Talsu
novadam!” notika jaunā novada robežās, un savus pretendentus nominācijās
izvirzīja arī Dundagas, Rojas un Mērsraga novads.

Vērtēšanas komisija (Jolanta Skujeniece, Inita Fedko, Emīls Gulbis un
Līva Dāvidsone) 61 desmit nominācijās izvirzīto pretendentu apmeklēja
augustā. Tā bija iespēja redzēt ko jaunu
un nebijušu, satikt aktīvus un radošus
ļaudis un pārliecināties, ka gadu no
gada Talsu novads spēj pārsteigt un
iedvesmot.
Mūsu novadā dzīvo un saimnieko
sirsnīgi, dāsni, bezgala strādīgi un pozitīvi domājoši ļaudis un mēs ar viņiem
lepojamies ik dienas! Sveicam arī Mērsraga Tūrisma informācijas centra vadītāju Ingu Hartiku par ieguldīto darbu,
lai Mērsraga bāka kļūtu par uzvarētāju
nominācijā „Vides vērtība 2021”.
Foto: Edgars Lācis
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Par sociālajiem pabalstiem Talsu novada administratīvajā teritorijā no 1. oktobra jaunajā
Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki sociālo pabalstu veidi un to pieejamais apmērs
No
1.10.2021.

Pabalsta veids

Talsu
novads

Trūcīgas
mājsaimniecības
statuss

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Talsu
novads

Maznodrošinātas
mājsaimniecības
ienākuma
slieksnis

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Talsu
novads

Talsu
novads
Talsu
novads

Talsu
novads

Talsu
novads

Talsu
novads

Talsu
novads

Talsu
novads
Talsu
novads

Pabalsta apmērs

Nosacījumi pabalsta saņemšanai

Pabalsts garantētā
minimālā
Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai
ienākuma
mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
nodrošināšanai
(GMI)
Aprēķina formula pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809
Mājokļa pabalsts „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”,
nav konstantas summas.
Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai:
– Trūcīgai mājsaimniecībai 100 euro personai gadā;
Veselības aprūpes
– Maznodrošinātai mājsaimniecībai 120 euro personai gadā, no kuriem 60 euro noteikti staciopabalsts
nāro pakalpojumu izdevumu apmaksai.
Pabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai, trūcīgai, maznodrošinātai
Pabalsts sociālās
mājsaimniecībai pēc sociālā darbinieka veikta novērtējuma un izsniegta atzinuma. Pabalsta mērķis ir
rehabilitācijas
sniegt atbalstu sociālās funkcionēšanas atjaunošanai. Pabalsta apmērs 300 euro personai kalendārā gada
mērķu
laikā.
sasniegšanai
Pabalstu ikmēneša uzturam bērnam:
– līdz 7 gadiem 215 euro;
– no 7 līdz 18 gadiem 258 euro.
Materiāls atbalsts
Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās
audžuģimenei
darba algas apmērā.
Ikgadējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro (nosaka pašvaldība).
Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei:
– 50 euro bērnam;
Pabalsti bērnu
– ja netiek pārcelts nākamajā klasē, tad 50% no pabalsta apmēra.
izglītības procesa
Pabalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem – 22 euro mēnesī audzēknim.
nodrošināšanai
Ēdināšanas izdevumu apmaksa pēc izglītības iestādes esošo ēdinātāju noteikto izmaksu
faktiskajiem izdevumiem.
– pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību personai jeb vienam ģimenes loceklim
Pabalsts krīzes
150 euro mēnesī;
situācijā saistībā ar
– mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību,
Covid-19 izplatību
papildu tiek piešķirts 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
– pabalsta apmērs 150 euro vienam ģimenes loceklim;
– līdz 1000 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudēPabalsts krīzes
jumu sekas, – tikai gadījumos, ja mājsaimniecībai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai
situācijā
apdrošināšanas atlīdzību, vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.
Pabalsts aprūpes
mājās pakalpojuma
nodrošināšanai

Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada administratīvajā
teritorijā no 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir
vienādoti vairāki sociālie pakalpojumu veidi.
No 1.10.2021.
Talsu novads
Talsu novads
Talsu novads
(stājās spēkā ar
11.08.2021.)

Saistošo noteikumu nosaukums
Par sociālajiem pakalpojumiem

Nosacījumi pabalsta saņemšanai
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta
saistošie noteikumi Nr. 11 „Par sociālajiem pakalpojumiem”.
Par aprūpes mājās un drošības pogas Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta
pakalpojumu
saistošie noteikumi Nr. 12 „Par aprūpes mājās
un drošības pogas pakalpojumu”.
Par aprūpes pakalpojumu bērniem Talsu novada domes 2021. gada 28. jūlija
ar invaliditāti
saistošie noteikumi Nr. 2 „Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”
https://likumi.lv/ta/id/325223-par-aprupes-pakalpojumu-berniem-ar-invaliditati

No nākamā gada
pašvaldības policija strādās diennakti
Talsu novada domes apstiprinātajā pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā būtiskas izmaiņas skars Talsu novada pašvaldības
policijas darbu. Paredzēts, ka nākamajā gadā
pašvaldības policija, kas darbosies novadā,
iedzīvotājiembūs pieejama visu diennakti.
Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Grīnvalds informēja, ka šobrīd pašvaldības
policijā ir 12 inspektoru amata vietas, bet no nākamā gada to skaits tiks palielināts līdz 23. „Esam
paredzējuši pašvaldības policijā izveidot trīs daļas, kas attieksies uz iekšējo darba organizāciju.
Administrācijas daļā būs pašvaldības policijas
priekšnieks, viņa vietnieks un lietvede, operatīvās
vadības daļu veidos pieci inspektori, bet patruļas
daļu: 18 inspektori. Efektivitātes uzlabošanai paredzēts izveidot arī bezmaksas diennakts ziņojumu tālruni, kur būs iespējams konsultēties da-

žādos jautājumos un ziņot par sadzīves rakstura
jautājumiem. Šādā veidā varēsim efektīvi strādāt
visā Talsu novada teritorijā un būsim iedzīvotājiem pieejami visu diennakti,” paskaidroja Talsu
novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris
Grīnvalds.
Operatīvās vadības daļas pienākumos ietilps
pastāvīga video novērošanas kameru uzraudzība,
patruļas daļas darbu koordinēšana, iedzīvotāju
zvanu apstrāde un iedzīvotāju konsultēšana. Savukārt patruļas daļa patrulēs novada teritorijā. Šajā
daļā paredzēti 18 inspektori, lai nodrošinātu pilnīgu novada pārklājumu un operatīvu reaģēšanu.
Talsu novada iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti ziņot par pārkāpumiem, zvanot
Valsts policijai pa tālruni 110 vai Talsu novada
pašvaldības policijai: 26132701.
Inita Fedko

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 2. daļa un 36. pants) un Ministru
kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 3. daļa un 36. pants), Ministru
kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Talsu novada
domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni”.
https://likumi.lv/ta/id/326051-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas-ienakuma-slieksni
Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 1. daļa un 36. pants) un Ministru
kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (35. panta 1. daļa 2. punkts un 36. pants) un
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 „Par veselības
aprūpes pabalstu”
https://likumi.lv/ta/id/326518-par-veselibas-aprupes-pabalstu
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 „Pabalsts sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354
„Audžuģimenes noteikumi” 78. punkts un Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta
saistošie noteikumi Nr. 5 „Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”
https://likumi.lv/ta/id/326052-par-materialo-palidzibu-audzugimenei
Mērķgrupas – trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības, pēc sociālā darbinieka
izvērtējuma, mājsaimniecības, kas audzina bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 „Pabalsti bērnu
izglītības procesa nodrošināšanai”.
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 „Par pabalstu
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 „Par pabalstu
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”.
Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 „Par pabalstu
aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu”
https://likumi.lv/ta/id/326519-par-pabalstu-aprupes-majas-pakalpojuma-nodrosinasanai

Paldies par dalību makulatūras vākšanā!
Turpināsim 2022. gada janvārī!
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” katru mācību gadu aktīvi piedalās makulatūras
vākšanas konkursā „Palīdzēsim kokiem”, kuru organizē SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. Arī šajā 2020./2021. mācību gadā
aktīvi piedalījāmies un kopumā savācam 2,48 tonnas makulatūras, izglābjot 34 kokus.
Ierindojoties 6. vietā starp 16 pirmsskolas izglītības iestādēm, mēs palīdzam Latvijas dabai būt
arvien krāšņākai!

Paldies visiem bērniem, vecākiem, vecvecākiem, darbiniekiem un Mērsraga pagasta iedzīvotājiem, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanā un pienesumu tīrākai videi!
Aicinu nākamajā mācību gadā turpināt piedalīties makulatūras vākšanas konkursā, aktīvāk
iesaistīsimies ar 2022. gada janvāra mēnesi!
Vadītāja Dina Spunde

Darbu sāk Talsu novada apvienotais
sociālais dienests un bāriņtiesa
No 1. oktobra Talsu novadā darbu sāk apvienotais Talsu novada Sociālais dienests un Talsu
novada bāriņtiesa. Par sociālā dienesta vadītāju apstiprināta Dace Zeļģe, bet par bāriņtiesas
priekšsēdētāju: Valda Štrausa.
Jau informējām, ka 26. augustā Talsu novada
domes deputāti pieņēma lēmumus par sociālo
dienestu un bāriņtiesu apvienošanu.
30. septembrī Talsu novada domes deputāti
par Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju apstip-

rināja līdzšinējo bijušā Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi.
Savukārt Bāriņtiesu no 1. oktobra vada Valda
Štrausa. Par viņas vietnieku juridiskajos jautājumos apstiprināts Jānis Pāvuliņš, bet par vietnieci – Inta Zaķe.
Sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošana veikta,
lai ieviestu vienotus darbības principus jaunā novada
teritorijā un nodrošinātu efektīvu jomu pārvaldību.
Inita Fedko

Cienījamie SIA „Mērsraga ūdens” klienti!
Mēs kopš šī gada 1. jūlija esam Talsu novada sastāvā. Vēlamies informēt, ka tiek izstrādāti novada ūdenssaimniecību saistošie noteikumi, kā arī vienotais tarifs. Šajā sakarā
griežamies ar ieteikumu nokārtot parādus. Pateicībā par līdzšinējo sadarbību!
SIA „Mērsraga ūdens”
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Aizvadīts Nacionālās skaļās
lasīšanas sacensības fināls
25. septembrī, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisinājās Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību fināls, kurā Talsu novadu pārstāvēja Mērsraga vidusskolas 6. klases
skolniece Marta Krūze.
Jau ceturto reizi Gaismas pilī norisinājās sacensību fināls – kā priecīgs
noslēgums LNB kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi,
bibliotēkām un skolām visā Latvijā
rīkotajām skaļās lasīšanas sacensībām
5. un 6. klašu skolēniem. Neparastais
laiks, kurā dzīvojam, atspoguļojās arī
sacensību norisē, taču tas netraucēja
bērniem būt priecīgiem un atbildīgiem. Talsu novada pārstāve Marta
Krūze finālā lasīja grāmatas „Grāmata
par Pepiju Garzeķi” fragmentu. Martas sniegumu atzinīgi novērtēja žūrijas
komisija, žurnāliste, bērnu grāmatu autore, izdevniecības „Ucipuci” vadītāja
Zane Zuste par Martas lasījumu: „Marta, paldies, Tu mums devi iespēju ne tikai dzirdēt, cik jauki un interesanti lasi,
bet ieraudzīt Tevī un sajust Pepiju, šeit
Gaismas pilī. Tu brīnišķīgi izskaties un
fantastiski lasīji. Paldies Tev, Marta!”.
Čempiones titulu ieguva Helma
Elvīra Križevica no Rīgas Kultūru vidusskolas, kura lasīja attālināti Mihaela
Endes grāmatas „Momo” slaveno epizodi par nozagto laiku. 2. vietā – Daniels Dudelis no Valkas Jāņa Cimzes

ģimnāzijas un 3. vietā – Adrians Jonaitis no Balvu sākumskolas. Spraigajās
lasīšanas sacensībās no janvāra piedalījās vairāki tūkstoši skolēnu; tās ir
daudzpakāpju sacensības, kas norisinās
vispirms klasē un skolā, tad – reģionālā līmenī un noslēgumā tiek izraudzīts
valsts čempions, kurš uz gadu kļūst
LNB Bērnu direktors – iedvesmotājs.
Viņš iegūst ceļojošo balvu savai skolai – grāmatu kalnu, ko veidojis stikla
mākslinieks Ernests Vītiņš, kā arī – dāvanu kartes jaunu grāmatu iegādei.
Sacensības vērtēja ieinteresēta un
grāmatas mīloša žūrija – rakstniece
Zane Zusta, izdevēja un redaktore Evija
Veide, aktrise Agnese Budovska, mūziķis Atis Auzāns un rakstnieks Osvalds
Zebris, kurš noslēgumā izteicās: „Šis
bija viens no maniem pēdējā laika spilgtākajiem piedzīvojumiem. Biju vienā
zālē ar 28 lasīšanas čempioniem no visas
Latvijas. Redzēju (dzirdēju), ka cilvēki
lasa. Un padara plašāku savu pasauli.
Viņi visi jau ir uzvarētāji”. Tika izrādīta
cieņa bērnu grāmatu izvēlei, patiesi veicināts lasītprieks un pozitīvas emocijas.
Video tiešraidē LNB mājaslapā un
Facebook lapā sacensības vēroja ievērojams interesentu skaits – teju 4 000
skatītāju no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, ASV, Austrālijas, Norvēģijas,
Vācijas, Īrijas, Somijas, Igaunijas.
Iveta Balode

Olimpiskā diena Mērsraga vidusskolā

Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas
spēles principus sportā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) katru gadu rīko
Olimpisko dienu.
Mērsraga vidusskolā Olimpiskās
dienas iesākās ar atklāšanas parādi,
kurā katra klase marša pavadībā iesoļoja skolas sporta laukumā. Mērsraga
vidusskolas pamatskolas klases zēni
ienesolimpisko karogu, kas skanot
LOK, himnai tiek uzvilkts mastā.
Olimpisko zvērestu par godīgu sacenšanos savā starpā skolnieku vārdā
nolasa Harijs Rūdolfs Enzelis, bet ties-

nešu olimpisko zvērestu par godīgu
tiesāšanu Laura Elizabete Ķiršakmene.
Pēc atklāšanas parādes skolnieki
dodas uz nozīmētajām vietām, lai sacenstos savā starpā dažādās disciplīnās.
Sacensību noslēgumā visi dalībnieki
saņēma sertifikātu par dalību olimpiskajā dienā. Uzvarētāju kausu sākumskolas grupā izcīnīja ceturtā klase, bet
pamatskolas grupā devītā klase. Paldies
visiem, kas palīdzēja Olimpiskās dienas
organizēšanā un tiesāšanā.
Foto: Laura Elizabete Ķiršakmene
Mērsraga vidusskolas sporta skolotājs
Ivars Indruškevičs

Vējainie Bākas ielas svētki 2021
ir izskanējuši

Pludmales sakopšana, muzikāls
sveiciens Mērsraga luterāņu baznīcā,
vējaina saules sagaidīšana, bākas apmeklējums, Bākas ielas saimnieks un
saimniece noskaidrošana, rudens ziedu izstāde, muzikāls sveiciens no Jura
Kaukuļa – šādi notikumi piepildīja Bākas ielas svētkus 2021.
Šķiet lielais vējš bija nobiedējis smilšu objektu veidotājus un gaisa pūķus
(divi bija pacēlušies „Saules kempingā”, kad tika noskaidroti saimnieka un
saimnieces titula ieguvēji).
Lielu paldies par finansiālu atbalstu
gribu teikt: Bākas ielas 16 saimniekiem
Smilgaiņu ģimenei, Bākas ielas 13
saimniekiem Ķevļu ģimenei, „Saules
kempingam”, Bākas ielas 28 saimniekiem Štreinertu ģimenei, Bākas ielas 44
saimniekam Pēterim Langhausam, Bā-

kas ielas 46 saimniecei Vijai Klēverei,
Bākas ielas 48 saimniecei Ilvijai Veitei.
Paldies Jurim Kaukulim par viesošanos mūsu pusē, draudzes „Pilsēta”
mūziķiem, Mērsraga Luterāņu baznīcai, kempingam „Noras”, Ziedu bodei
Mērsragā. Paldies Lienei Birnei par
garšīgajām zivīm (saņēmējs vairāk kā
apmierināts), Ingai Hartikai un Jānim
Kaļiņičenko par ideju atbalstu. Paldies
Jurim Ķevlim, Intai Elsonei un Sabīnei
Ūdrei. Milzīgs paldies Līgai Birzniecei,
ka atbalstīji ar savu klātbūtni visus pasākumus dienas garumā!
Paldies ikvienam, kurš atrada laiku,
lai piepildītu katru notikumu Bākas
ielassvētki 2021!
Bākas ielas svētki radošās komandas
vārdā Sandija Joņina

Pārdomas pēc ekskursijas 15.09.2021.
Ēdole–Jūrkalne–Pāvilosta

Pirmā apskates vieta Ēdoles pils.
Ēdoles pils ir vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā 1265. gadā labi nocietināta
mūra pils ar torņiem un iekšpagalmu.
Teikām un leģendām apvītā pils cietusi
karos un ugunsgrēkos, bet arvien atjaunota. Jūnijā pils pagalmā notiek Emīla
tirgus. Nostāsti vēsta, ka stalto baznīcu
17. gs. cēlis Ēdoles muižas īpašnieks
Johans Dītrihs Bērs. Viņš baznīcu cēlis
sava noslepkavotā tēva piemiņai, kā arī,
lai izpirktu brāļa Fīlipa grēkus. Bet pats
viņš sevi licis apglabāt zem dievnama
durvju sliekšņa…
Tālāk mēs braucām uz Jūrkalni. Tur
bijām īsu brīdi, jo vajadzēja braukt tālāk. Jūrkalnē apskatījām piemiņas vietu, kur iedzīvotāji kara laikā no šejienes
ar laivām devās uz Zviedriju meklēt
patvērumu. Daudzi gāja arī bojā. Vēl
mēs apskatījām Jūrkalnes stāvkrastu,
kurš ir stipri noskalots vētras laikā.
Tad pa ceļam iegriezāmies „Bērziņu
mājās” pie Bērziņu saimnieka, kurš nodarbojas ar maizes cepšanu. Mums bija
arī maizes degustācija. Varēja arī nopirkt cepto maizīti. Pēc tam mēs bijām
Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila evaņģēliski
luteriskā baznīcā. Tur mūs kalpotājmācītājs A. Grīnbergs pastāstīja par baznīcas tapšanu, kas tika uzcelta 1930. gadā,
kā arī pastāstīja par seno laiku vēsturi.
Mūsu ceļš tālāk veda uz Pāvilostu.

Kurzemnieki allaž dēvēti par lepniem
ļaudīm. Pāvilostā ir bijuši lepni ļaudis,
lepni par savu bagāto dabu un skaisto
zemi, kuras krastus apskalo Baltijas
jūra. Vietējie ir lepni par savām tradīcijām, kas joprojām tiek turētas lielā
godā. Pāvilostā lepojas ar jaundibināto
tradīciju – nēģu svētkiem, kas notiek
rudens pusē. Pāvilostā ir izveidota
promenāde, kur var organizēt pasākumus pastaigām un, lai varētu vērot ostā
pietauvotos kuterus, kuģīšus un buru
jahtas.
Pāvilosta ir ne tikai kūrortu mazpilsēta, bet tā ir bagātu tradīciju un
zinošu cilvēku pilsēta. Cauri Pāvilostai
plūst Sakas upe, kas ir viena no visīsākajām un visdziļākajām upēm. Latvijā
1879. gadā vācu barons Otto Frīdrihs
fon Libinfelds šeit nodibināja ostu un
pilsētu, kuru nosauca par Pāvilostu.
Pēc tam apmeklējām Pāvilostas muzeju, kur gide iepazīstināja un sniedza
izsmeļošu stāstījumu par seno vēsturi.
Blakus muzejam ir uzcelta „Tīklu māja”,
kur iekārtota ekspozīcija par zvejniecību un zvejniecības priekšmetiem. Šeit
varēja ar 3D briļļu palīdzību iejusties
zvejnieku lomā, ar murdiem un trali
zvejot zivis Sakas upē un Baltijas jūrā.
Pēc tam pa grupām peldējām ar laivu
pa Sakas upi, kā arī izgājām mazliet ārā
no ostas teritorijas lielajā jūrā. Mūsu

gids Ģirts Vagotiņš-Vagulis ļoti izsmeļoši stāstīja par ostas vēsturi. 19. gs.–
20. gs. tika būvēti buru kuģi, kas kravas
pārvadājuši uz Franciju, Spāniju. Pēc
visiem kara postījumiem 1947. gadā
nodibināja zvejnieku arteli „Dzintarjūra”, bet 1974. gadā tas kļuva par Z/K
„Boļševiks”. 1972. gadā Pāvilostā uzsāka alus darītavas celtniecību. Ražošanu uzsāka 1978. gadā un nodarbināti
90 strādājošie. Tika uzcelta 2 24 dzīvokļu labiekārtota māja. Atmodas laikā
nestās pārmaiņas skāra arī Pāvilostu:
taču zvejas ļaudis atrod savu vietu –
uzsāk piekrastes zveju. Diemžēl vairāki kuģu īpašnieki, lai saņemtu Eiropas
Savienības naudu, izvēlējās kuģus sagriezt. Tāpat notika ar alus ražošanu.
1994. gadā rūpnīcu nodeva privātās
rokās. Tā kā nomas līgumi netika pildīti – rūpnīcu slēdza.
Pēc ekskursijas mazliet atpūtāmies
un pēc garšīgas maltītes braucām uz
atpakaļ uz mājām.
Izsakām pateicību Talsu novada
pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldniecei Marikai Grohjackai par
atbalstu, biedrībai „Kurzemīte Pluss”,
gidei Inesei Rozei un šoferītim Mārim
Zaļumam.
Mērsraga pensionāru apvienība
„Kaija” vārdā Astrīda Neilande

Talsu novada sporta spēlēs pārliecinoši uzvar Mērsrags!
12. septembrī Talsos, pie Talsu 2. vidusskolas, stingri ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus notika Talsu
novada sporta spēles. Talsu novada
sporta spēlēs piedalās labākie sportisti
no Talsu novada pārvaldēm. Zināmā
mērā šīs sacensības varētu salīdzināt ar
olimpiskajām spēlēm, jo tas ir lielākais
amatieru sporta pasākums Talsu novadā, kurā katra pārvalde piedalās ar savu
komandu.
Sacensību programmā tika iekļautas piecpadsmit sporta disciplīnas un
dalību šajā forumā pieteica trīspadsmit
Talsu novada pārvaldes. Mērsraga pagasta pārvaldes komanda bija viena no
retajām, kura startēja visos piecpadsmit
sporta veidos un uzrādīja spīdošus rezultātus. No piecpadsmit sporta veidiem
tika uzvarēts sešos sporta veidos, četros
izcīnītas otrās vietas, trīs sporta veidos
ierindojāmies trešajā vietā un atlikušajos divos palikām ceturtajās vietās.
Sāksim ar mūsu sešām zelta komandām! Ģimeņu stafetē Mērsraga komandu pārstāvēja sešas ģimenes – Krikausku ģimene (Aigars, Laura, Emīls un
Enija) izcīnīja trīs otrās vietas, Grahoļsku ģimene (Artūrs, Elita un Gusts),
kā arī Krūzes ģimene (Jānis, Anna un
Marta) tika pie bronzas medaļām. Ozolu ģimene (Mārtiņš, Anita, Zemgus un
Gustavs Uldis), kā arī Ivanovu/Fišeru
ģimene (Solvita, Mārtiņš), un Lindes
ģimene (Artūrs, Krista, Elza) šoreiz pie
medaļām netika, bet bija tuvu tām un
ar savu startu ļoti palīdzēja kopvērtējumā Mērsraga komandai ģimeņu stafetēs izcīnīt pirmo vietu!
Volejbolā vīriešiem Mērsraga komanda uzvarēja pilnīgi visas spēles
turnīrā un zelta medaļas kaklā kāra Rūdolfs Ozoliņš, Toms Tālbergs un Mikus
Podkalns. Futbolā smagās cīņās, kurās
neiztikām arī bez traumām grupu turnīru pabeidzam otrajā vietā. Izslēgšanas spēlēs pārvaram
vienu pretinieku pēc otra, līdz
finālā pretī stājas Ģibuļu komanda. Skanot beigu signālam rezultāts ir mums labvēlīgs un varam
svinēt uzvaru! Komandā spēlēja
Tomas Ratenieks, Aigars Krikauskis, Rolands Indruškevičs,
Jānis Indruškevičs, Mārcis Grīnšteins, Daniels Otmanis, Dāvis
Otmanis, Jānis Nīmanis, Kristers Dakstiņš un Artūrs Linde!
Turpināsim ar trīs zeltiem sta-

fetēs: Veiklības stafetē Keita Kampare,
Viktorija Purvinska, Mārcis Grinšteins,
Daniels Otmanis, Dāvis Otmanis un
Kristers Dakstiņš ir veiklākie un ātrākie
dažādu uzdevumu veikšanā un atkal
esam pirmie! Stafetē 60 metru sprinta
skrējienā Daniels Otmanis, Rolands
Indruškevičs, Kristers Dakstiņš, Artūrs
Linde, Keita Kampare un Viktorija Purvinska uzrāda absolūti labāko laiku un
atkal nopelnīts zelts! Stafetē tāllēkšanā
no vietas Mērsraga komandā startē Elita Grahoļska, Viktorija Purvinska, Jānis
Nīmanis, Ritvars Upesjozups, Daniels
Otmanis un Rūdolfs Ozoliņš. Saskaitot
visu kopā veikto lēcienu summu, atkal
esam labākie un varam kāpt uz augstākā
pjedestāla pakāpiena!
Tālāk četras otrās vietas. Basketbolā
sievietēm interesantās un aizraujošās
cīņās otrā vieta mūsu meitenēm Elitai
Grahoļskai, Keitai Kamparei, Viktorijai
Purvinskai un Sigitai Mitenbergai!
Spēka stafetē katram individuāli jāveic četri sarežģīti spēka elementi, un
tad kopā jāaizstumj automašīnu līdz
noteiktajam gala mērķim. Mūsējie uzrāda atzīstamu sniegumu un tikai par
pussekundi atpaliek no pirmās vietas!
Šoreiz sudrabs! Komandā Jānis Indruškevičs, Rūdolfs Ozoliņš, Jānis Nīmanis
un Krišjānis Reinfelds.
Petankā Elita Grahoļska izcīna
individuāli trešo vietu, bet viņai piepalīdzot Vivitai Ozoliņai, Mārtiņam
Ozolam un Mārcim Grīnšteinam
Mērsraga komandai kopvērtējumā
otrā vieta! Lielajā noslēguma stafetē,
kas startēja kā sacensību noslēguma
disciplīna atkal Mērsraga komanda
starp labākajām. Sudraba medaļas izcīnīja Laura Krikauska, Vivita Ozoliņa,
Artūrs Linde, Rūdolfs Ozoliņš, Dāvis
Otmanis, Daniels Otmanis, Ritvars

Upesjozups, Kristers Dakstiņš, Rolands
Indruškevičsun Jānis Indruškevičs.
Bronzu Mērsraga komandai izcīna
basketbolisti, kuriem tikai viens punkts
pietrūka, lai spēlētu finālā! Basketbola
komandā spēlēja Reinis Rubenis, Rihards Baņģis, Mārtiņš Veidemanis un
Edgars Kļava!
Spiešanā guļus Mērsraga komandai
pirmo vietu individuāli izcīnīja Jānis
Indruškevičs, otro vietu individuāli
izcīna Dāvis Otmanis, bet trešo vietu
Kristers Dakstiņš, Jānis Nīmanis, Rūdolfs Ozoliņš un Krišjānis Reinfelds.
Jāatzīmē Krišjāņa Reinfelda sniegums – viņš uzrādīja savu personisko
rekordu un pats bija ļoti priecīgs par
sasniegto rezultātu. Komandu vērtējumā Mērsragam trešā vieta!
Volejbolā sievietēm Mērsraga komandai ceturtā vieta. Komandā spēlēja
Vivita Ozoliņa, Keita Barovska, Klinta
Brinkmane un Signija Mindere.
Individuāli diskgolfā Anita Ozola
izcīna trešo vietu! Mērsraga komandai
mazliet pietrūkst līdz medaļām un jāsamierinās ar ceturto vietu. Komandā Anita Ozola, Mārtiņš Ozols, Elita Grahoļska
un Mārcis Grīnšteins. Sasummējot visus
sporta veidus Mērsraga komanda kopvērtējumā pārliecinoši izcīna pirmo vietu!
Esam nopelnījuši sportiskākās un spēcīgākās pārvaldes titulu Talsu novadā!
Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem, kas startēja Talsu novada
sporta spēlēs! Paldies arī līdzjutējiem,
atbalstītājiem. Šis panākums ir mūsu
visu kopīgā darba rezultāts. Tiksimies
nākošajās sporta spēlēs ar mērķi nosargāt labākās komandas titulu!
Mērsraga pagasta pārvaldes sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Sludinājumi
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd”,
(reģ. nr. LV41203031343),
Rojā piedāvā darbu ZIVJU
APSTRĀDĀTĀJIEM/-ĀM.
Darbs no pirmdienas līdz
piektdienai, sestdienas un
svētdienas brīvas, nodrošinām transportu no un uz darbu. Bruto darba samaksa līdz
1300,00 EUR/mēnesī. Kontakttālrunis 29475820.
Pateicības

Horizontāli:

Tautas
nam
Vertikāli:

a vēstur
e

Vēlos izteikt vislielāko pateicību Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksei par
atsaucību, rūpēm un pieejamību slimības paasinājuma
un krīzes situācijās. Mīļš paldies par palīdzību un iejūtību
kaimiņiem Dižpēteriem un
Mežzīlēm. Sirsnīgs paldies PII
„Dārta” kolēģiem par sapratni
un atbalstu, kas šajās skumju
un zaudējuma sāpju pilnajās
dienās bija kopā ar mani, pavadot pēdējā gaitā vīru, tēvu
un vectētiņu Dzintaru Zondaku. Paldies visiem, visiem par
sirsnīgiem atvadu un līdzjūtības vārdiem!
„Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles” /Ā. Elksne/
Terēzija Zondaka
Un tā mēs aizejam –
Pēkšņi un pavisam.
Bez ceļa atpakaļ.
(Z. Purvs)
Paldies par palīdzību un
līdzjūtību, pavadot mūsu mīļo
Gunāru pēdējā gaitā – Silvai,
Žeņai, Aijai, Inesei, Mairītei,
aptiekas vadītājai par man
sniegto pirmo palīdzību. Paldies visiem mājas kaimiņiem
un mīļajiem cilvēkiem, kas
juta mums līdzi lielajās bēdās.
Anita, Uldis

Līdzjūtības
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.
(J. Osmanis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Saulcerītei Balodei, mammu
mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N. Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Terēzijai Zondakai, DZINTARU
mūžības ceļā pavadot.
PII „Dārta” darbinieku saime
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar
Terēziju Zondaku, meitām un
tuvajiem.
Dižpēteru ģimene
Lai sapnis balts viņa dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Terēzijai Zondakai.

Es neaizeju pavisam,
Es tikai paslēpjos –
Tai egles skujā,
Kura ziemas saulgriežos
Kopā mūs sauca.
Es palieku akmenī,
Saulē un vējā,
Savā dzimtajā zemē, pasaulē.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anitai Miķelsonei, vīru mūžībā
pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Tas visskumjākais brīdis,
Kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
skolotājai Anitai Miķelsonei un
dēlam Uldim, no vīra un tēva uz
mūžu atvadoties.
Valida, Olīvija,
Marika, Dzintra, Maiga
Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
		
(D. Avotiņa)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Anitai Miķelsonei, no vīra atvadoties.
„Sairu” mājas iedzīvotāji

PII „Dārta” Vecāku padome
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību Terēzijai Zondakai un tuvajiem.
„Amoliņu” kolektīvs
…tajās lapās, ko mūžības vēji
		nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…
(Z. Purvs)
Līdzjūtība Aivaram Bramanim, māsu kapu kalniņā pavadot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji

Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta
informatīvais izdevums

Iznāk 1 reizi mēnesī.
Tirāža 1000.
Bezmaksas.

Sastādītāja: Madara Brāle,
e-pasts: avīze@mersrags.lv,
tālrunis 28757923.

Iespiests
SIA „Talsu tipogrāfijā”

Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
		
(Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību Anitai Miķelsonei, vīru mūžībā pavadot.
Mērsraga politiski represētie
Rudens krāso pīlādžkokus sārtus,
Gājputni ar vasaru projām trauc.
Bet tev mūžība ver miera vārtus,
Sāpes rimst un lielais
		klusums sauc.
(L. Sāgameža-Nāgele)
Izsakām līdzjūtību Verai Kalējai, no vīra RŪDOLFA KALĒJA atvadoties.
„Sairu” mājas iedzīvotāji

Izplatīšanu veic:
VAS „Latvijas Pasts”
Izdevuma elektroniskā versija
www.mersrgs.lv

