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Redaktores sleja
Pavisam drīz klāt Lieldienas. Lieldie
nās ir tradīcija, ka no rīta jāvelk jauns
tērps, kas simbolizē šķiršanos no vecā
un visa jaunā sākumu. Patiesībā, mums
ir iespēja katru dienu sākt kā no jauna.
Sākoties jaunai dienai vairs nav jāuztrau
cas par vakardienu, jo pagātni izmainīt
nevar. Sākoties jaunai dienai nav jāuz
traucas par rītdienu. Rītdiena vienmēr
būs tur, gaidot savu brīdi, bet nevar sākt
domāt par rītdienu, vispirms nepadarot
šodienas darāmo. Neatkarīgi no tā, kā ir
gājis līdz šim, vienmēr ir cerība uz gai
šāku un labāku nākotni. Katru dienu
atzinīgi jāvērtē jauniegūta pieredze. Sā
kot jaunu dienu esam atbildīgi par savu
laimi un ir jādara lietas, kas padara lai
mīgu. Tāpat sākot jaunu dienu jācenšas
uzzināt kaut ko jaunu. Mainīt to, ko ir ie
spējams mainīt, kā arī parādīt to labāko
no sevis, ko vien ir iespējams parādīt...
Priecīgas visiem Lielās dienas svētkus!
Lai izdodas visa
jaunā sākums! Kā
arī... Lieldienās,
saulei lecot un
rietot, tās ēna iet
pa vienu līniju
virzienā rietumi –
austrumi. Šo līni
ju sauc par saules
taku. Lai izdodas
uzkāpt uz saules
takas – gan tiešā,
gan pārnestā no
zīmē.
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Paldies!

Zemes stunda
2013. gada 23. martā plkst. 20:30 pasaule svinēs
Zemes stundu. Zemes stunda ir Pasaules Dabas Fon
da organizēta vispasaules akcija, kuras laikā uzņēmu
mi, pašvaldības un ikviens cilvēks izslēdz apgaismo
jumu uz vienu stundu, lai simboliski parādītu savu
apņemšanos Zemes labā. Zemes stunda ir simbolisks
pasākums un tās mērķis nav enerģijas taupīšana vie
nas stundas laikā. Taču iespējams, ka šī stunda var
likt aizdomāties par enerģijas un resursu taupīšanu,
videi draudzīgāku dzīvi ikdienā. Pamēģiniet!

Tev tur jābūt!
 5. aprīlī latviešu filma „Mammu, es tevi mīlu” tiks demonstrēta arī Mērsraga Tautas namā.
„Mammu, es tevi mīlu” ir dinamisks attiecību trilleris par trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku
Raimondu un viņa māti. Kāda šķietami nenozīmīga piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem
bagātu nedēļu Raimonda dzīvē. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas apšaubāmā afērā, nonāk
policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina samilzušo konfliktu gan ar mammu, gan savu
labāko draugu. Ieeja: 1 Ls, bērniem 0,50 Ls.
 6. aprīlī Mērsraga Tautas namā plkst. 15.00 tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Iespēja
uzdot interesējošos jautājums un rast uz tiem atbildes.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji!
Diena ir kļuvusi garāka par nakti. Vērojams, ka Mērsraga ainava neatgriezeniski mainās.
Mainās uz labu un sakārtotu, šķiet, gluži tāpat mainās arī Mērsraga cilvēki – kļūst daudz
labāki, gaišāki un sakārtotāki... Tas ir mūsu kopējo pūliņu lielākais ieguvums. Pavisam drīz
pavasara saule spoži un silti izgaismos ikvienu no mūsu ikdienas gaitām, tomēr, kamēr vēl tā
kavējas vairosim gaismu un siltumu paši – ar labiem darbiem, vārdiem un smaidiem. Pava
sara atnākšana mums saistās ar labā uzvaru, ar gaismas uzvaru pār tumsu. Šis laiks mums
dāvās jaunu enerģijas lādiņu pavasara darbiem, lai viss mums apkārt kļūtu vēl labāks! Un tādā
pozitīvā gaisotnē sagaidīsim Lieldienu laiku. Lieldienas savā būtībā ir augstākais apliecinājums
visa dzīvā atmodai. Dzīvība cauri laiku laikiem un paaudžu paaudzēm ir simbolizējusi
nemitīgu atdzimšanu, attīstību un kopīgu nākotni. Sagaidot Lieldienas, dalīsimies ar mūsu
mīļajiem priekā un vairosim cerību labajam! Svētkos visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem
novēlu, lai dabas atmošanās un kristīgo tradīciju vēstījums Lieldienās sniedz iedvesmu un
spēku jaunām idejām, kā arī jauniem mērķiem, kas mums katram pašam un viesim kopā būs
jāsasniedz. Svarīgi, lai šie svētki ir ģimeniskuma un savstarpēja atbalsta piepildīti! Lieldienu
svinēšanas tradīcijas Latvijā ir ļoti bagātīgas un īpašas, tāpēc svinēsim visi kopā!
Ar cieņu, Lauris Karlsons

25. martā plkst.11.00

Genocīda upuru piemiņas brīdis
pie piemiņas akmens

31. martā pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu uz priekšu!
Pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien,
31. martā, plkst. 03:00
(naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu uz priekšu.
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Matemātikas pēcpusdiena

Iecere paplašināt Mērsra
ga ostas teritoriju. Izsludināti

7. martā Mērsraga vidusskolas
5. klases drosmīgākie un aktīvākie
matemātiķi devās uz Rojas vidusskolu,
lai piedalītos piekto klašu matemāti
kas pēcpusdienā. Pasākumā piedalījās
5 komandas no dažādām skolām. Pasā
kumu veidoja divas daļas – pirmajā –
bērni veica grūto ceļu cauri labirintam,
mēģināja „atkost” dažādas grūtības
pakāpes matemātikas „cietos riekstus”,
bet pasākuma otrajā daļā sekoja ceļo
jums zinātnes brīnumu pasaulē – bēr
niem bija iespēja vērot un piedalīties
dažādos eksperimentos, zīmēt smiltīs,

normatīvo aktu grozījumi, kas pa
redz Mērsraga ostas robežu papla
šināšanu no līdzšinējiem 78 hektā
riem līdz 600 hektāriem. To paredz
14. martā, valsts sekretāru sanāk
smē izsludinātais Ministru kabineta
(MK) noteikumu projekts „Notei
kumi par Mērsraga ostas robežu no
teikšanu”. Lai realizētu Mērsraga os
tas ieceri paplašināt ostas teritoriju
jūras virzienā, Mērsraga dome pie
ņēma lēmumu mainīt ostas robežas,
kas nosaka ostas teritorijas koppla
tību 600 hektāru lielumā. Izmai
ņas paredz, ka ostas zemes platība
paliek nemainīga – 47,65 hektāri,
bet ūdeņu teritorija no līdzšinējiem
30,7 hektāriem tiek paplašināta līdz
552,35 hektāriem.

Lielā talka 20. aprīlī.

18. martā, ar
Lielās Talkas
koordinator u,
atbalstītāju un
draugu kopīgo
tikšanos atklā
ta talkošanas
vietu reģistrā
cija Lielās Talkas oficiālajā māja lapā
www.talkas.lv. Lielās Talkas mājas
lapā darbību sākusi piesārņojuma
karte, kurā iespējams atzīmēt tās
vietas, kas būtu jāsakopj Lielās Tal
kas laikā. Šī gada Lielās Talkas sauk
lis: „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”

Ezeri nākotnei
14. martā Mērsraga novada pašvaldība noslēdza līguma ar SIA „ArhCom”
par „Tehniskā projekta izstrāde Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai”
projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un
Lietuvā” ietvaros izstrādi.
Kā arī Mērsraga Tautas namā līdz marta beigām vēl var pagūt apskatīt ceļojo
šo fotoizstādi „Ezeri nākotnei”. Izstādē ir aplūkojami visu projekta partneru no
Latvijas un Lietuvas projektā iesaistīto ezeru fotoattēli – arī mūsu pašu Engures
ezers.

Pašdarinātas rotas
Mērsraga bibliotēkā
Šogad, marta mēnesī, ziema ne
grib atkāpties no savām pozīcijām,
jo visapkārt saskatāmi baltie un balti
pelēcīgie toņi. Bibliotēkā jau redza
mi krietni pavasarīgāki un krāsaināki
toņi. Tās ir aktīvās un dzīvespriecīgās
rojenieces – Janas Kalmanes darinātās
rotas. Kolekcijā ir gan dažāda veida
piespraudes un brošas, gan arī auskari,
kas tagad ir ļoti aktuāli, jo darināti no
spalvām.

Piekrastes pašvaldību ap
vienības sapulce. Mērsragā

26. aprīlī notiks piekrastes pašval
dību apvienības sapulce. Latvijas
Piekrastes pašvaldību apvienības
mērķis ir apvienot visas piekrastes
vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu
problēmu risināšanai un savu inte
rešu aizstāvēšanai valsts līmenī.

Ministru prezidents Val
dis Dombrovskis saņēmis
Saldus novada pagastu un
Mērsraga iedzīvotāju pa
rakstīto vēstuli. Zvārdes pagas

ta zemes īpašnieki uzskata, ka valsts
viņiem grib atņemt īpašumus, jo,
pretēji valsts pārstāvju apgalvoju
miem, netic, ka pagasta zeme ir pie
sārņota ar nesprāgušo munīciju, kas
tur atrodas kopš padomju laikiem –
bijušā armijas poligona. Zvārdes
pagasta pārvalde izsaka lielu patei
cību Mērsraga pagasta iedzīvotāju
grupai, kas atbalstījusi un atsūtījusi
atbalsta vēstuli Zvārdes pagastam.
Ministru prezidents šo jautājumu
uzdevis atrisināt Aizsardzības mi
nistrijai un Zemkopības ministrijai.

Tas ir noticis! Mērsraga Mū
zikas un Mākslas skola ir saņēmusi
akreditāciju. Mērsraga novada Do
mes priekšsēdētājs lielu paldies saka
Alitai Ozoliņai un visai komandai!
Aicinājums! Pavisam drīz
Lieldienas klāt! 31. martā Lieldienu
lustes Mērsraga Tautas namā. Ja esi
olu apgleznošanas un izdaiļošanas
meistars, tad pasākuma dienā liec
savu meistardarbu visu vērtēšanai
un varbūt tiešu Tava Lieldienu Ola
būs pati, pati skaistākā! Tāpat ik
viens tiek mīļi aicināts pievienoties
tirgotāju pulciņam!

noskatīties videofilmiņas Sākumā bēr
ni bija nedaudz nobijušies un apjukuši,
bet neformālā un labvēlīgā gaisotne da
rīja brīnumus un bērni pamazām atrai
sījās. Kopvērtējumā ieguvām godpilno
3. vietu.
Paldies, Mērsraga vidusskolas admi
nistrācijai par radīto iespēju piedalīties
šajā pasākumā. Bērniem šī bija jauna
pieredze un uzdrīkstēšanās.
Mērsraga vidusskolas
5. klases audzinātāja
un matemātikas skolotāja
Alita Ozoliņa

Jana nedaudz, īsumā pastāstīja par
sevi: „Mācos par zobu tehniķi (protē
zists), tā jau arī ir māksla tikai funk
cionāla. Darbs, kas arī prasa pacietību.
Bērnībā man ļoti patika spēlēties ar
plastilīnu. Biju sabūvējusi plastilīna
mājas, cilvēciņus, mašīnas, dzīvniekus
un puķes – veselu pilsētu. Visi, kas to
redzēja apbrīnoja manu pacietību un
izdomu.
Esmu beigusi Rojas Mūzikas un
Mākslas skolu, precīzāk, tikai māks
las skolu. Jau tad darbs materiālā man
sanāca labāk, nekā zīmēšana. Sākumā
gatavoju auskarus tikai sev un dāva
niņām. Bet tad vienu dienu sēdēju
internetā un ieraudzīju jaunu materiā
lu – plastiku, no kuras bija izgatavotas
rotiņas un brošas. Redzēts – darīts. Sa
meklēju vairāk informāciju par šo ma
teriālu un pati sāku veidot auskarus un
brošas. Patiesībā nav tikai viens kon
krēts materiāls, no kura gatavoju rotas,
man patīk daudzveidība. Atliek tikai
paskatīties uz kādu rotu un es sapro
tu, kā pati to varu realizēt. Cik rotiņu
esmu izgatavojusi līdz šim? Tas ir grūts
jautājums, jo neesmu skaitījusi, bet do
māju, ka pietiekami daudz.”
Lai Janai daudz jaunu un radošu
ieceru, lai viss izdodas, kas iecerēts.
Lai pietiek laika, arī vēl vienam savam
hobijam – ģitārspēlei.

„Dārtas” Sprīdīši steidzas
pretī pavasarim
Ļoti, ļoti gaidām pavasari. Un ar pašu deguna galiņu jau to var sasmaržot!
Smaržo arī zaļie gardie lociņi puķu podos uz palodzēm. Pašu stādīti, pašu ap
greznotajos košajos un priecīgajos podiņos. Lielais paldies visiem „Sprīdīšu”
vecākiem, kuri kopā ar bērniem radoši pastrādāja. Katram „Sprīdītim” tie ir
svētku brīži, kad ir iespēja grupiņā darboties kopā ar vecākiem!

Mērsraga novada bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Bezmaksas osteoporozes pārbaude!
Osteoporoze ir mūsdienu klusējošā epidēmija. Šī saslimšana nemanāmi
mazina kaulu blīvumu, tie kļūst trausli un pieaug lūzumu risks. Būtiski
samazinās arī kustības spējas un dzīves kvalitāte. Osteoporozes biežākās
izpausmes: muguras sāpes, kustību ierobežojumi, auguma saīsināšanās un
saliekta stāja. Izmanto iespēju veikt bezmaksas osteoporozes pārbaudi
4. aprīlī Mērsraga Tautas namā no plkst. 10.00. Mērījuma laikā tiks
sniegta rekomendatīva rakstura informācija. Mērījumu veiks speciāli
apmācīta persona ar sertificētu densitometru. Laipni lūdzam iepriekš
pieteikties pensionāru apvienībā pa tālr.: 63235753.

Pirmā lociņu raža jau ir novākta. Paši gatavojam vitaminizētās maizītes un
visi „Sprīdīši” gardu muti tās ēd. Nodarbībās runājam par pareizo maltīti un
pētām veselīgos produktus. „Sprīdīši” grib būt veseli, moži un priecīgi! To arī
novēlam jums, mīļie lasītāji!
„Sprīdīšu” grupas audzinātāja Vaira

Lieldienu recepte!
Šobrīd Lieldienu sajūtas ir pagrūti izjust, jo laikapstākļi nav bijuši tie atbilstošākie. Varbūt šī
ideja palīdzēs ienest Lieldienu sajūtu kādā mājā. Visā pasaulē viens no aktuālākajiem Lieldienu
dekoriem ir olu koks. Šis ir aktuāls dekors, un tā pagatavošana ir pavisam vienkārša.
Nepieciešamie materiāli:
• zari (izplaucēti bērzu zari vai jebkuri citi zari),
• trauks, vāze, kurā stiprināt zarus,
• aukliņas, striķīši, ar ko oliņas stiprināt pie zariem,
• olas – visbiežāk tās ir parastas olas, kurām izpūsts vidus (olas abos galos ar adatu izurbina
nelielus caurumiņus un baltumu un dzeltenumu, no viena gala pūšot, pa otru izstumj ārā),
• nelieli dekori – pušķīši, pērlītes, mazi cālīši u.tml., ar ko papildināt kompozīciju.
Darba gaita: Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Sagādātos zarus liek vāzē ar ūdeni un dekorē
ar sagādātiem Lieldienu dekoriem – izpūstām oliņām, krāsainām putna spalvām, miniatūriem
putniņiem, u.tml. Brīvs domu un ideju lidojums!
Olu koks ir lielisks dekors galdam, var izmantot pagalma rotāšanai vai kā biroja dekoru. Pēc
Lieldienām dekorus var noņemt nost no zariem un noglabāt nākamajam gadam.
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Dzejnieku pasaulē
Mums ierasts, ka Dzejas dienas atzīmē septembrī. Tomēr tā nav
vienīgā reize gadā, kad varam cildināt mūsu dzejniekus. 21. martā
atzīmē Pasaules dzejas dienu. Sūtīsim sveicienus arī Mērsraga novada dzejniekiem!

Dace Sadaka

Ko Tev nozīmē dzeja? Dzeja, manuprāt, ir ļoti īpaša dvēseles mūzika. Tās ir skaņas, vārdi,
domas, kas savirknējas cita aiz
citas – veidojot mazu vēstījumu.
Dzeja priekš manis ir tāds skaņu
kopums – līdzīgi kā smilgu čaukstēšana vējā, pūce kliedziens, atslēgas piesitiens metāla durvju rokturi, kas uz mirkli apstādina laiku.
Kur smelies iedvesmu savai
dzejai? Tāda īpaša koncentrēšanās uz iedvesmas smelšanos man
nav. Es daudz lasu filozofisko literatūru un dažādu autoru dzeju, kas,
manuprāt, ir ļoti veiksmīgi atraduši savu stilu un savu dzejas rokraksta savdabību. Kad man jautā – kāda ir mana mīļākā grāmata?
Tad pēdējā laikā atbilde skan viennozīmīgi: tā ir „Sinonīmu vārdnīca”. Mūsu valoda ir ļoti bagāta un savdabīga, tāpēc nemitīgi cenšos
uzlabot un pilnveidot savu vārdu krājumu.
Kas nosaka to, ka vieni kļūst par dzejniekiem, bet otri tikai
par tās lasītājiem? Nosaukumam „dzejnieks” vispār ir tāds īpašs
skanējums un atbildība. Ja autors spēj uzrunāt lasītāju vai viņa dzejas klausītāju ar pavisam nedaudz vārdiem un tie neatstāj vienaldzīgu, tad noteikti pēc kāda ilgāka laika viņš sevi varētu dēvēt par dzejnieku. Uz jautājumu: „Kāpēc vieni rada un otri lasa?” varu atbildēt
ar pretjautājumu: „Kāpēc vieni dzied un sacer mūziku, bet otri tikai
to klausās?” Tā vienkārši ir!
Ko vari novēlēt ikvienam dzejniekam? Ikvienam autoram, kas

raksta, vienalga, vai tā ir dzeja, proza, lugas vai kas cits, es novēlu: lai
viņam ir brīnišķīgi viņa darbu lasītāji un lai viņam nekad neapsīkst
domu un vārdu, kas liek viļņoties lasītāja vissmalkākajām dvēseles
stīgām.
Vari, lūdzu, uzrakstīt četrrindi – veltījumu Lieldienām?
Kad miermīlīgi pūpoli savus melnos uzsvārčus piesaulē žāvē,
Kad vējš elpai bezvējā viļņoties liek –
Smaržo dvēsele trejdeviņos debesu traukos,
Un Lieldienu vēstījums piepildīts tiek.

Aija Barovska
Ko Tev nozīmē dzeja? Dzeja man ir
kā spogulis tai dzīves pusei, kura nav ne
ar acīm saskatāma, ne sataustāma. Dzeja
sevī ietver kaut ko pārpasaulīgu. Tas nekas, ka dzeja ir tikai vārdu savirknējumi...
Manuprāt, ja dzeja uzrunā, tad tajā noteikti ir kāds strāvojums, kas ir tikai intuitīvi
sajūtams.
Kur smelies iedvesmu savai dzejai?
Emocijās, kas valda manī. Visbiežāk dzeju sanāk rakstīt tad, kad ir kādi pārdzīvojumi. Tieši tāpēc dzejas rakstīšana man
ir tas pats, kas citiem sirds izkratīšana
kādam. Tikai dzejā es to nepasaku tiešos
vārdos, bet caur metaforām.
Kas nosaka to, ka vieni kļūst par
dzejniekiem, bet otri tikai par tās lasītājiem? Daži labāk spēj izpausties rakstot, citi labāk izjūt to, ko jau
kāds cits ir pateicis. Tas vienkārši atkarīgs no cilvēka un, protams,
talantam arī mazliet jābūt. Tā tas ir ar jebkuru lietu.
Ko vari novēlēt ikvienam dzejniekam? Būt saprastiem! Jo, ja

cilvēks sevi pozicionē kā dzejnieku, tad viņš noteikti vēlas, lai viņa
paustais tiktu saprasts. Un, protams, iedvesmu, jo dzejniekam, es
pieļauju, nevar būt trakākas sajūtas, kā veselas dienas pavadīšana
pie tukšas lapas.
Vari, lūdzu, uzrakstīt četrrindi – veltījumu Lieldienām?
Kad šūpoles debesīs dejot sāk
Un bērnu smiekli visapkārt skan,
Tad zināms, ka Lielā diena ir klāt,
Un gaisma no jauna valdīt sāk.

Līga Taurēna
Ko Tev nozīmē dzeja? Dzeja
man nozīmē daudz. No tās smeļos iedvesmu, gūstu jaunu ierosmi,
stiprinājumu, kā arī caur to uzrunāju citus. Tas ir arī dvēseles lidojums, pasaules izjūta niansēs.
Kur smelies iedvesmu savai
dzejai? Iedvesmu smeļos pašā dzīvē, tās daudzslāņainajos notiku-

mos, priekos un pārdzīvojumos.
Kas nosaka to, ka vieni kļūst par dzejniekiem, bet otri tikai
par tās lasītājiem? Talants, izredzētība no Dieva un citādās gara
acis, kas ļauj saredzēt pasauli citādi.
Ko vari novēlēt ikvienam dzejniekam? Drosmi, ticību sev, savam talantam, nebaidīties būt pašam lai ko arī par to neteiktu citi!
Vari, lūdzu, uzrakstīt četrrindi – veltījumu Lieldienām?
Lieldienās klausījos, ausījos, brīnījos,
Kāda saule, kāda zeme, kāda dzīva radībiņa.
Lai man spēka, lai man prieka,
Lielo dienu sagaidot.

Informācija
Kūlas dedzināšana Latvijā ir aizliegta ar likumu
iedzīvotājiem
Ir pienācis pavasaris, sniega sega mugurkaulnieki, mežu iemītnieki, divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēno laukiem un pagalmiem atkāpjas. putni, kā arī paši dedzinātāji, īpašu- ro administratīvo arestu uz laiku līdz
par atkritumu
Vietām atklājas ne visai pievilcīgas ai- mi un nejauši garāmgājēji. Pagāju- piecpadsmit diennaktīm. (17.04.2008.
nas – parādās noklīdušās un sniega no- šajā gadā kūlas ugunsgrēku rezultātā likuma redakcijā, kas stājas spēkā
apsaimniekošanas maskētās tukšās pudeles, cigarešu paci- nodegušas 27 ēkas. Vistraģiskākais 14.05.2008.)”
Tiem, kuri vēlas „nedaudz” padeņas un citi atkritumi. Atcerieties, ka, ja bijis 2002. gads, kad, dedzinot kūlu,
līgumu slēgšanu
šie ziemas slēptie atkritumi atrodas uz gājuši bojā astoņi cilvēki un nodegušas dzināt kūlu, jāatceras, ka šis sods pie15. februārī, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pieņēma lēmumu
atļaut pasūtītājam – Talsu novada
pašvaldībai, slēgt iepirkuma līgumu
ar atklātā konkursā „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekotāja izvēli
Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils,
Kandavas, Mērsraga, Rojas, Tukuma
novados” noteikto uzvarētāju – personu apvienību SIA „Kurzemes ainava” un „Jūrmalas ATU”, kas šobrīd ir
apvienojušies vienā uzņēmumā „Eco
Baltia VIDE”, piedāvājot zemāko
cenu 3,91 Ls/m3 (bez PVN). Tā kā šī
cena ir gandrīz trīs reizes mazāka kā
esošā (Talsu novadā 8,95 Ls/m3), ir
nepieciešams saprast kā jārīkojas iedzīvotājiem – kādu cenu jāmaksā par
atkritumiem un kādi jāslēdz līgumi.
Atkritumu
apsaimniekošana
„Piejūra” 27. februārī organizēja
tikšanos pašvaldību vadītājiem, jeb
šī uzņēmuma dibinātājiem, kur tika
pārrunāti jumta slēgšanas nosacījumi. Plānots, ka katra pašvaldība, kas
piedalījās konkursā, slēgs savu jumta
līgumu ar uzņēmēju š. g. 20. martā.
Konkursa uzvarētājam ir uzdots iesniegt pašvaldībām arī tos līguma
variantus, kādus tas piedāvās privātmāju iedzīvotājiem, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām,
lai pašvaldības varētu tos akceptēt
un novērst iespējamos atkritumu apsaimniekošanas riskus.
Pašvaldību vadītāji vienojās, ka
uzņēmumam „Eco Baltia VIDE”,
kas ar citu nosaukumu („Kurzemes
ainava”) arī līdz šim sniedza pakalpojumus novadā, ar iedzīvotājiem
līgumi ir jāpārslēdz līdz 2013. gada
1. jūnijam, kad stāsies spēkā jaunais
tarifs. Iedzīvotāji pārslēdzot līgumus
ar bijušo „Kurzemes ainavu”, tagadējo „Eco Baltia VIDE”, aicināti vērst
uzmanību uz līgumā noteiktajām izmaksām par atkritumu izvešanu.

jums piederošās zemes, pašiem vien jātiek galā ar sekām, t.i., savs īpašums jāsakārto un liekais jānovāc. Tāpat zemju
īpašniekiem un apsaimniekotājiem
jāsavāc vēja un sniega nolauztie zari
un rudens lapu pārpalikumi. Mērsraga novada Saistošajos noteikumos ir
rakstīts:
„3.4.4. lapu, zaru, nopļautās zāles,
nezāļu nogādāšana izgāztuvē vai kompostrēšana, par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 5,- līdz Ls 20,-.”
Bet tagad parunāsim par aktuālāko. Latvijā ir sācies kūlas dedzināšanas laiks. Mūsu bāleliņi un tautumeitas pavasarī ķeras pie sērkociņiem,
lai tiktu galā ar sava iepriekšējā gada
neizdarības sekām. Visā Latvijā deg
kūla, sadeg pērnā zāle, kukaiņi, bez-

514 ēkas.
Arī Mērsragā pagājušā gada „uguns
sezonā”, pateicoties iedzīvotāju vērībai, tika novērsts ugunsgrēks, kura
rezultātā bija apdraudēts mūsu pašu
benzīntanks. Padomājiet, kas notiktu,
ja liesmas skartu šo būvi. Uzskatu, ka
normālam cilvēkam ir skaidrs – KŪLAS DEDZINĀŠANA LATVIJĀ IR
AIZLIEGTA AR LIKUMU. Nevienam nevajag skaidrot, ka veikalā zagt
nedrīkst, par to soda. Bet nesaprotu,
kāpēc pie jautājuma par kūlu nākas atgriezties katru pavasari.
Atgādinājumam citāts no Administratīvo pārkāpumu kodeksa:
„179. pants. Ugunsdrošības prasību
pārkāpšana
Par kūlas dedzināšanu – uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no

nākas neatkarīgi no tā, vai vēlaties nodedzināt kūlu plašā laukā vai tikai pāris
kvadrātmetrus nenopļautā grāvmalītē.
Tātad, ja kāda omīte pielaidīs uguni opīša pagājušā gadā nenopļautajam
lauciņam, viņa samaksās Valsts kasē
VISMAZ 200 latus, vai līdz 15 diennaktīm „baudīs kroņa maizi”. Un arī tas
tikai labākajā gadījumā. Kas notiks, ja
liesmas ieskries kaimiņa īpašumā un
paniekosies ar vairāku simtu tūkstošu
latu dārgu savrupmāju? Cik ilgi tad
nāksies baudīt šo valsts maizīti?
Vēl varu piebilst, ka saimniecībās,
kurās notikusi dedzināšana un kuras
saņem Eiropas maksājumus, pie samaksas izvērtēšanas tiek ņemti vērā
VUGD ziņojumi par notikušo kūlas
dedzināšanu.
Ļaudis, domājiet, domājiet un vēl-

Sports Mērsraga novadā ziemas sezonā

2013. gads Mērsraga sporta dzīvē iesākās ar tradicionālo Mērsraga kausa izcīņu zemledus makšķerēšanā, kurš kā jau ierasts pulcēja Latvijas labākos šī
sporta veida pārstāvjus un neoficiāli tiek uzskatīts par
Latvijas čempionāta ģenerālmēģinājumu.
Mērsradznieks Oskars Apsītis šogad komandas
„Rapala” sastāvā tika pie godalgām visos trīs Latvijas
čempionāta posmos, kopvērtējumā izcīnot Latvijas
sudrabu. Aktīvs ziemas makšķerēšanas sporta cienī-

tājs Andris Žurakovskis, kas startē Latvijas nedzirdīgo sporta federācijas grupā, šogad Mērsraga vārdam
lika skanēt vairākās sacensībās gan Latvijas, gan
starptautiskajā līmenī.

Mērsraga novadā, iestājoties ziemas spelgonim,
tika uzliets ledus rekonstruētajā atklātajā hokeja
laukumā, kurš ir ļoti iecienīts Mērsraga jauniešu
vidū. Ar Mērsraga novada domes atbalstu aktīvu
treniņprocesu Talsos aizvada arī daži Mērsraga aktīvie hokejisti, kas apvienojoties ar Talsu novada
hokejistiem piedalās hokeja turnīros Talsos, Rojā un
Tukumā. Mērsraga vidusskola sadarbībā ar Mērsraga domi šogad sarīkoja hokeja turnīru Mērsraga
vidusskolas jauniešiem.
Strauju popularitāti Mērsraga jauniešu un iedzīvotāju vidū iekarojis florbols.
Šobrīd Mērsraga novadā tiek izspēlētas
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā un
Mērsraga komanda aktīvi piedalās dažādos florbola turnīros Laucienes sporta
centrā un regulāri brauc spēlēt florbolu uz Slampes sporta zāli. Straujākai šī
sporta spēles attīstībai Mērsragā traucē
atbilstošas sporta halles trūkums, kas jau
ilgstoši ir Mērsraga sportistu lielākā sāpe.
Mērsraga Tautas namā ziemas periodā Mērsraga jauniešiem iespējams apgūt
austrumu cīņu iemaņas MMA nodarbībās. Labākie no mērsradzniekiem jau
sasnieguši atzīstamus rezultātus. Toms Driņķis – Latvijas čempions!
Visu ziemas periodu Mērsraga futbolisti aizvada
cīņas Talsu novada telpu futbola laukumos. Mērsraga

reiz domājiet, pirms ar dūmu mutuļiem ziņojiet visam pagastam par savu
likumpārkāpumu! Ja arī pagājušajā
gadā neveicāt savu pienākumu appļaut
zālājus un tikāt cauri sveikā, tad nesarežģījiet situāciju! Pagaidiet, līdz sazaļos jaunā zāle, un, kad tā izsprauksies
cauri pērnās kūlas slānim, veiciet šī
gada kārtējo pļaušanu. Pērnā kūla gan
padarīs šo darbiņu grūtāku, bet tomēr
ar mūsdienu pļaušanas tehniku pieveicamu, un kūla kopā ar svaigo zāli
satrūdēs un būs labs mēslojums jūsu
zemītei. Un ne jau tikai bargo sodu dēļ
mums jābūt saprātīgiem… Visi esam
atbildīgi par to, lai mūsu Latvijas daba
netiktu noplicināta un padarīta līdzīga
attīstīto Eiropas valstu laukiem un kultivētajiem mežiem. Mēs esam bagāti ar
savu daudzveidīgo augu un dzīvnieku
valsti, it kā necilajām, tomēr apbrīnojami komplicētajām ekosistēmām, un
mūsu visu pienākums ir šo bagātību
saglabāt, pavairot un nodot nākamajām paaudzēm.
E. Bolmanis, Pašvaldības policijas
vecākais inspektors

novads ir vienīgais no bijušā Talsu rajona, kas šajās
sacensībās pārstāvēts ar trīs komandām! Diemžēl šogad neveiksmīga sezona izvērtusies vienai no Mērsraga A līgas komandai un izskatās, ka nākošajā gadā
Mērsraga novads Talsu novada telpu futbolā augstākajā sabiedrībā būs pārstāvēts ar vienu, nevis kā pēdējos
gados ierasts divām komandām. Jāpiebilst, ka labākie
Mērsraga futbolisti ziemas sezonā startē arī Rīgas čempionātā telpu futbolā un Mērsraga komanda izcīnīja
tiesības startēt Kurzemes čempionu līgā telpās.
Viens no ziemas perioda galvenajiem startiem
neapšaubāmi ir starts Talsu novada sporta spēlēs, kas
pulcē sportistus no visas apkārtnes. Mērsraga novada
komanda ziemas posma kopvērtējumā izcīnīja augsto
otro vietu, triumfējot galda tenisā un šautriņu mešanā. Panākums abos sporta veidos nav nejaušība, jo
jau daudzus gadus abos sporta veidos notiek Mērsraga meistarsacīkstes visa gada garumā, kas nes augļus
sacensību laukumos. Arī pārējos sporta veidos starts
izdevās godam un visur esam pirmajā sešiniekā.
Ziemas sezona lēnām, bet neatgriezeniski tuvojas izskaņai ne tikai sportā, bet arī dabā, tādēļ
novēlu visiem veselību un izturību ne tikai sporta
laukumos, bet arī ikdienas solī.
Ar cieņu,
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs

4
Sludinājumi

Veiksmi darbā,
Naudiņu tarbā,
Bēdas nevienas,
Tik laimīgas dienas!

Kvalitatīvs portatīvo un
stacionāro datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt.

Savus skaistos nodzīvotos dzīves gadus
svinēs PĒTERIS ŠČEBROVS!
Labu veselību,
dzīvesprieku arī turpmāk novēl:
Santa, Inga, Oksana,
Malda un pārējie radiņi

Tālr. 26202497
(Edgars)

Aiz kalniem jau jaunības trakums,
Aiz kalniem vēl vecuma miers,
Pa vidu tie labākie gadi
Kā uzplaucis ābeļu zieds!

Varu pieskatīt, sakopt Jūsu īpašumu, tā apkārtni, rūpēties par mājdzīvnieku Jūsu prombūtnes laikā. Palīdzēšu
vecam, slimam vai vientuļam cilvēkam
aprūpē un mājas darbos (ir medicīniskā izglītība), apkārtnes sakopšanā (gan
vīriešu, gan sieviešu darbos)
Zvaniet 27435108.

Anniņai Grineizenei

Mīļus sveicienus un labu veselību
skaistajā jubilejā!
Vēl: Valija, Malda, Santa

Sākusies pieteikšanās
ZZ Čempionātam 2013
13. martā atklāja jau septītās Latvijā
vērienīgākās skolēnu
prāta un sporta spēles
ZZ Čempionāts 2013.
Šogad sacensības tiks
veltītas Spēkam un
Prātam – diviem ele
mentiem, kuru mijiedarbība ir svarīga skolēnu
vispusīgai attīstībai.
Pieteikt savu klasi čempionātam iespējams
līdz 10. aprīlim, reģistrējoties mājas lapā www.
zzcempionats.lv. Lai kvalificētos ZZ Čempionāta
pusfinālu sacensībām, skolēniem būs jāveic mājasdarbs – jādemonstrē radoša pieeja un jārada
pilnīgi jauns sporta veids, kurā apvienots kā prāta, tā arī spēka treniņš. Tāpēc ZZ Čempionāta ieskaņā tautā iemīļoti sportisti un mūziķi viesosies
vairākās Latvijas skolās, lai vadītu radošās sporta
stundas skolēniem un atbalstītu tos mājasdarba
izpildē.
ZZ Čempionāts 2013 ir veltīts Spēka un Prāta
savstarpējai mijiedarbībai. Kā ierasts ZZ Čempionāts norisināsies trīs posmos un dalībnieki
startēs trīs klašu grupās: 4.–5., 6.–8. un 10.–11.
klases.
Labākie mājasdarbu veicēji tiksies ZZ Čempionāta pusfinālos – 30. aprīlī Daugavpilī, 3. maijā Madonā, 7. maijā Dobelē, 10. maijā Kuldīgā un
14. maijā Rīgā. Pusfinālos piedalīsies radošākās
klases, kas kopā ar klasesbiedriem radīs un laikus
iesniegs mājasdarba uzdevumu. Pusfinālu spēcīgākās un atjautīgākās klases piedalīsies lielajā
finālā 2. jūnijā Rīgā.
Šī gada uzvarētājiem sarūpētās balvas:
1. vieta visām klašu grupām: TREK velosipēdi visai klasei.
2. vieta visām klašu grupām: SAMSUNG mobilie viedtelefoni visai klasei.
3. vieta visām klašu grupām: biļetes uz Lana
Del Ray koncertu visai klasei.

MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

GALDA HOKEJĀ
SACENSĪBAS NOTIEK MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
20.04.2013.–10:00

Sporta
organizators:
I. INDRUŠKEVIČS
26455993.

Pateicības

MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO

Liels paldies Ildzei un Vilim Kleismaņiem par Mērsraga bibliotēkai uzdāvinātajām vērtīgajām grāmatām!

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES FLORBOLĀ 3:3-2013

Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

SACENSĪBU 4. POSMS MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
12.04.2013. – 17:00
Lūgums pieteikties sacensību dienā
līdz 16:50

Liels paldies Mērsraga Mūzikas
un Mākslas skolas audzēkņiem un
skolotājām Kristīnei un Ludmilai,
kā arī zēnu mājturības skolotājam
par aktīvu piedalīšanos Lieldienu
dekoru izgatavošanā! Lūdzu vērst
uzmanību, ka sēdošie, gulošie zaķi
un pašdarinātie karodziņi ir bērnu
darbi.

TIESNESIS
J. UPESJOZUPS
Sporta organizators
I. INDRUŠKEVIČS
26455993

Silva

Sporta pasākumi marts – aprīlis
24.03.
24.03.
24.03.
24.03.
30.03.
31.03.
31.03.
05.04.
07.04.
07.04.
07.04.
10.04.
12.04.
17.04.
19.04.
20.04.
26.04.
28.04.
28.04.

Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā Mērsrags 3 – Dundaga.
Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā FK Mērsrags – Talsu Mežrūpniecība.
Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā FK Mērsrags 3 – Laidzes juniori.
Laucienes sporta centra kausa izcīņa florbolā
Priekules kausa izcīņa telpu futbolā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 3. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 3. posms.
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē 2. riņķis. – 5., 6. kārta.
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 4. posms.
MMA „Iesācēju turnīrs Mērsragā”
Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā FK Mērsrags – Krauzers.
APBALVOŠANA.
Talsu novada skolēnu atklātās sporta spēles – futbols 94-96
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 4. posms.
Talsu novada skolēnu atklātās sporta spēles – futbols 97-98
Bērnudārzu vecāko grupiņu sporta diena.
Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā.
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē 2. riņķis. – 7., 8. kārta.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms.

Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Laucienes sporta centrs
Priekules halle
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Kafejnīca Kreses
Mērsraga vidusskola
Mērsraga kultūras nams

12:00
13:00
14:00
19:00
10:00
10:00
12:00
16:00
10:00
12:00

Talsu 2. vidusskola

15:30

Talsu 2. vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu sporta halle
Mērsraga vidusskola
Kafejnīca Kreses
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
16:00
10:00
12:00

Ar tuberkulozi slimo gan bagātie, gan nabadzīgie iedzīvotāji
Tuberkuloze (TB) ir viena no vecākajām slimībām pasaulē, bet tā ir arī aktuāla mūsdienu slimība. Kopš 1982. gada katru gadu pasaulē un arī
Latvijā 24. martā atzīmē Pasaules tuberkulozes
dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību tuberkulozes apkarošanai. Risks inficēties ar tuberkulozi ir ikvienam. Latvija ir trešā valsts Eiropas Savienībā aiz Rumānijas un Lietuvas, kur reģistrēti
visvairāk tuberkulozes saslimšanas gadījumi uz
100 000 iedzīvotāju.
Pie kādiem simptomiem ir jāveic pārbaudes
uz TB – pieaugušajiem un bērniem? Jāņem vērā,
ka tuberkuloze progresē pamazām, tāpēc jāpie-

vērš uzmanība tādiem simptomiem kā klepus,
kas ir ilgāk kā trīs nedēļas, ilgstošs nogurums un
nespēks, asins piejaukums krēpām, svīšana naktīs, kā arī krišanās svarā, paaugstināta ķermeņa
temperatūra un sāpes krūtīs. Par tuberkulozes
īpatnībām bērnu vecumā – slimība var noritēt kā
saaukstēšanās, ieildzis bronhīts, pneimonijas, kas
nepadodas ārstēšanai, zīdaiņi slikti pieņemas svarā, ir raudulīgi. Lielāks risks saslimt ir bērniem,
kuriem ir pazeminātas organisma pretestības spējas un kuriem nav veikta prettuberkulozes (BCG)
vakcīna. Pēdējie pētījumi pierāda, ka BCG vakcinācija ne tikai pasargā no saslimšanas ar smagām

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem novada domes
sekretāre vai arī nosūtīt uz

TB formām, bet 60% gadījumos arī novērš inficēšanos.
Kur un kā var pārbaudīties uz TB? Pārbaudīties uz tuberkulozi var ar ģimenes ārsta nosūtījumu Tuberkulozes ambulatorajos kabinetos
visā Latvijā. Ja cilvēkam ir sūdzības par tuberkulozes simptomiem vai viņam ir bijis kontakts ar
tuberkulozes pacientu, var individuāli ierasties
uz tuberkulozes pārbaudi pie pneimonologa bez
ģimenes ārsta nosūtījuma. Pneimonologs veiks
nepieciešamos izmeklējumus – plaušu rentgenu,
krēpu izmeklējumus un pēc nepieciešamības, arī
papildus izmeklējumus. Ja ir aizdomas par saslim-

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

šanu ar tuberkulozi, izmeklējumi ir valsts apmaksāti un pacientam nav jāveic nekādas iemaksas.
Aizdomu gadījumā uz TB ir jāvēršas pie ģimenes ārsta un ar nosūtījumu jāgriežas pie tuvākā
pneimonologa.
Tuvākie pneimonologi:
Talsu veselības centrs, SIA, dr. Aiva Pētersone,
tel. 63223366.
Tukuma slimnīca, SIA, dr. Margarita Baumane,
tel. 63122209.
Sargāsim paši sevi un savus līdzcilvēkus!
Sociālā darbiniece: Inese Rožkalne
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