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Redaktores sleja
Ir pierasts, ka mediju vidē
sliktās ziņas ir visvieglāk
nodot saviem patērētājiem,
savukārt patērētājs pie sliktajām un negatīvajām ziņām
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paust savu sašutumu. Kāpēc
man nepatīk šajā izdevumā
runāt un rakstīt par negatīvajām lietām, notikumiem?
Tieši tāpēc, ka viņu apkārt jau tā ir par daudz. Un, ko mums var dot vēl viena, kārtējā negatīvā, apsūdzošā, pārmetošā ziņa vai stāsts?! Tāpēc gribētos
palikt pie tā, ka vismaz „Mērsraga Avīze” apskatīs tos priecīgos, labos, reizēm
pamācošos, tomēr visnotaļ gaišos notikumus vai viedokļus, kas ir mums
apkārt tikpat lielā skaitā kā tie otri. Tikai uz tiem mēs nezināmu iemeslu
dēļ pieveram acis. Protams, viss atkarīgs no situācijas, taču nereti liekas,
ka galvenais mērķis ir kādu apvainot, aizskart vai nopelt. Iespējams to var
saukt par cenzūru, bet es to drīzāk sauktu par nostāju un izvēli. Cilvēki jau
tā pārāk reti izmanto iespēju sagādāt apkārtējiem prieku. Es negribētu laist
garam savu iespēju! Cerot uz Jūsu sapratni...

17. septembra domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt pārskatu par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi.
2. Atbrīvot no Mērsraga ostas
valdes locekļa pienākumiem:
Ivaru Smilgu
Gvido Erķi
3. Pamatojoties uz LR Satiksmes
ministrijas 2013. gada 9. septembra
vēstuli Nr. 01-03/147 „Par Satiksmes
ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas valdē”
iekļaut Mērsraga ostas valdē
Ingunu Strautmani – Satiksmes
ministrijas Juridiskā departamenta
direktora vietnieci Valsts kapitāla
daļu pārvaldes un publisko līgumu
nodaļas vadītāju.
4. Par pārstāvi dalībai Nacionālās
veselības dienesta Kurzemes nodaļas
un reģiona pašvaldību pārstāvju sanāksmēs deleģēt domes priekšsēdētāja vietnieku Robertu Šiliņu.
5. Par pārstāvi dalībai Nacionālās
veselības dienesta Kurzemes nodaļas
un reģiona pašvaldību pārstāvju sanāksmēs deleģēt domes priekšsēdētāja vietnieku Robertu Šiliņu.
6. Atļaut atdalīt no īpašuma „Saulīši” 4 zemes vienības.
7. Atļaut atdalīt no īpašuma „Arumi” zemes gabalu ar adresi: Priežu
iela 10, Mērsrags, Mērsraga novads.
8. Atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Vēju iela 21” Mērsragā,
zemes vienību 4,6 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Vēji”.
9. Atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma „Knaģi” Upesgrīvā zemes
vienību ar 7,7 ha platībā. Atdalāmajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu
„Jaunknaģi”.
10. Izveidot ēku-būvju īpašumu
ar nosaukumu „Noliktava Mežsilnieki”.
11. Izveidot ēku-būvju īpašumu
ar nosaukumu „Silfs V”.

12. Īpašuma „Lielā iela 80”, daļām
piešķirt adreses: Lielā iela 80 – 1,
Mērsrags, Mērsraga novads un Lielā iela 80 – 2, Mērsrags, Mērsraga
novads.
13. Īpašumam „Ziediņi” Mērsraga novada Upesgrīvā, mainīt adresi
uz „Upesgrīvas Ziediņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
14. Piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no:
Kristapa Skalberga – Ls 26,54,
Andra Bagātā
– Ls 1617,08,
Madara Jansona – Ls 111,84,
Eduarda Krustiņa – Ls 164,24,
Anna Bertones
– Ls 22,52
15. Pagarināt pilnvaras SIA
„Mērs
raga ūdens” valdes loceklim
Andrejam Kozlovam līdz 2016. gada
16. septembrim.
16. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Ozolu ielā 1– 14,
Mērsragā, Mērsraga novadā – dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 518/12456 domājamās daļas – dzīvokļa īpašumu Nr. 4, Ozolu
ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā .
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nekustamās mantas – nekustamā Ozolu ielā 1 – 14 ,Mērsragā,
Mērsraga novadā, nosacīto cenu –
Ls 3500,00. Apstiprināt izsoles notei
kumus pašvaldības nekustamam
īpašumam Ozolu ielā 1 – 14, Mērsragā, Mērsraga novadā – dzīvojamās
mājas un zemes gabala kopīpašuma
518/12456 domājamām daļām, saskaņā ar pielikumu.
17. Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos sakarā ar pāreju
uz euro (ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties Mērsraga novada pašvaldības ēkā Lielajā ielā 35).
18. Apstiprināt grozījumus lēmumos par pašvaldību nodevām sakarā
ar pāreju uz euro (ar lēmumiem var

iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.mersrags.lv – protokolā Nr. 16
un pašvaldības pārvaldes ēkā Lielajā
ielā 35).
19. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2013 „Par grozījumiem
2011. gada 18. janvāra saistošajos
noteikumos 1/2011 „Mērsraga novada pašvaldības nolikums”.
20. Izdarīt grozījumus 2011. gada
15. februāra Mērsraga novada domes
lēmumā Nr. 5 „Par Mērsraga ostas
pārvaldi”, izsakot lēmuma 1. punktu
šādā redakcijā:
Izveidot Mērsraga ostas valdi
8 locekļu sastāvā.
Valdes skaits samazināms par vienu pašvaldības pārstāvības vietu.
Saskaņā ar šo lēmumu izdarīt
grozījumus 2011. gada 15. februāra
Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā.
21. Ievēlēt Mērsraga novada Vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
1) Marika Rožkalne, 2) Elīna
Rožkalne, 3)Aija Barovska, 4) Laila Smilgaine, 5) Sandija Štreinerte,
6) Silvija Laukšteine.
22. Uzlikt par pienākumu zemes
īpašuma „Sigitas”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā, īpašniekam SIA „Premium SK” mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nojaukt nelikumīgi
un patvaļīgi uzbūvētās būves tauvas
joslā.
23. Izbeigt deputāta pilnvaras
pirms termiņa Vijai Klēverei sakarā
ar viņas 2013. gada 8. augusta rak
stisko iesniegumu par atbrīvošanu
no deputāta pienākumu pildīšanas.
24. Izbeigt deputāta pilnvaras
pirms termiņa Jānim Budreikam sakarā ar viņa 2013. gada 2. septembra
rakstisko iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas.
Informāciju sagatavoja
sekretāre L. Valdemāre

Dzejas dienas 2013 „Mūsu dzīves pieturas”
Modīgā popiela tuvojas!
Jau 2. novembrī uz Mērsraga Tautas nama skatuves satiksies modīgākie
un slavenākie Latvijas un pasaules mākslinieki. Ja arī Tu vēlies piedalīties,
tad sūti pieteikumu līdz 26. oktobrim uz e-pastu tautasnams@mersrags.lv,
norādot vārdu, uzvārdu, dziesmas/priekšnesuma nosaukumu un telefona
numuru, vai aizpildi anketu Mērsraga Tautas namā.

Paziņojumi!
Mērsraga bērnu un jauniešu dienas centrs maina darba laiku: no 1. oktobra
strādās no plkst. 15.00 līdz 19.00.
Informējam, ka SIA „Mērsraga ūdens” no 2013. gada 1. oktobra turpmāk
savus klientus gaidīs „Dzintarzemēs”, Dzintaru ielā 1 dzīv. 9, Mērsragā. (Blakus Pasta nodaļas kāpņu telpai, bijušajās informācijas centra telpās.)
Pašvaldības policija turpmāk atradīsies Mērsraga Tautas nama telpās. (Bijušajā „Čiekuriņā”.)

Klāt ir septembris, kurš Latvijā tradicionāli atnāk
ar Dzejas dienām. Šogad mūsu valstī Dzejas dienas
tika atzīmētas jau 48. reizi.
20. septembra vakarā Mērsraga Tautas namā no-

tika Dzejas dienām veltīts pasākums „Mūsu dzīves
pieturas”. Sanākušos priecēja muzikāli priekšnesumi –
Aijas Barovskas, Līgas Taurēnas un Jāņa Kaļiņičenko izpildījumā. Savu dzeju lasīja: Dace Sadaka, Līga
Taurēna, Aija Barovska. Alfrēda Bitīša dzeju lasīja
Valda Zvirgzdiņa. Sava dēla Helmuta Feldmaņa
dzeju lasīja Ginta Āboliņa-Ābola, kā arī jāatzīmē,
viņas no galvas citētais A. Kronenberga „Tuntuļu
Jurītis”.
Šīs Dzejas dienas tematiski bija veltītas mūsu
dzīvei – mūsu dzīves pieturām. Tās ir tik dažādas.
Mūsu pieturas veido iztēle un alkas, nodevība un
piedošana, pārmaiņas un patiesība, kaisle un mīlestība, drosme, piedošana, svētlaime... Un tā pieturu pēc pieturas cilvēks tiek ierauts dziļāk lielajā
noslēpumā, ko sauc par dzīvi. Šajā bezgalīgajā ceļojumā pa pieturām uzticami līdzgaitnieki vienmēr
bijuši mūzika un dzeja. Tāpēc arī šajā vakarā dzeja
un mūzikas gāja roku rokā.
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Mērsraga jaunie talanti atsāk
savu radošo darbošanos
Strauji sirdspuksti, paši skaistākie ziedi, mirdzošas acis un atkal satikšanās prieks. Tieši tāds bija mūsu – Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas 1. septembris.
Zāli patīkami pārvērtušas bija mūsu skolas mākslas fejas – skolotājas
Kristīne un Larisa. Viņas zāli bija
izdekorējušas ar
skaistiem augu
un ziedu kūlīšiem, kā arī citiem mākslas brīnumiņiem. Zālē
skanēja mūzika
– gan pedagogu,
gan bērnu izpildījumā.
Čaklākie un
drosmīgākie savas pa gadu izkoptās muzicēšanas prasmes, kā arī tie, kas bija jau mācījušies iepriekš, savas prasmes varēja atrādīt jau plašākai publikai. Īpašs
prieks bija par flautisti Saniju Ščebrovu, pianistēm Ievu Loretu Kraģi,
Gabriēlu Fībigu, Lauru Ķiršakmeni, Klintu Brinkmani un flautistu ansamblīti, kurš kopā ar koncertmeistari Līgu Taurēnu atskaņoja jautro
komponista Dika melodiju „Little chicks”.
Bērnu priekšnesumus kuplināja arī nu jau vairākkārt muzicējošais
radošais tandēms-pianiste Līga Taurēna un flautiste Juta Frēliha, kuras
apvienojās Gleizenberga valsī „Padam, padam”.
Vēl skanīgu dāvanu visiem skatītājiem, klausītājiem un bērniem bija
sagādājuši visi pedagogi – dziesmu „Krāsaini sapņi”. Uz tāda pozitīva
viļņa kā šai dziesmā, lai mums visiem krāsains, interesants, labu domu
un darbu pilns jaunais mācību gads!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja
Līga Taurēna

Veselības
nedēļa
Mērsragā!
No 7.–13. oktobrim Latvijā tiek organizēta Veselības nedēļa, kuras ietvaros visi tiek aicināti iesaistīties
fiziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pasākumu un ikkatram
vienam ar aktīvu līdzdalību veicināt savu un visa novada fizisko sagatavotību un veselību.
Aicinu Mērsraga novada uzņēmumus un iestādes
Veselības nedēļas ietvaros savos kolektīvos izveidot
dažāda rakstura fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās un
katras dienas noslēgumā pievienot informāciju novada kopējām aktivitātēm. Veselības nedēļā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma,
dzimuma un sportiskās gatavības.
Reģistrēt iespējams jebkādas fiziskās aktivitātes
visu grupu iedzīvotājiem visas nedēļas garumā, lai
iesaistītu tajās pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu
atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai, vecumam, interesēm, piemēram, skriešana, nūjošana, pārgājieni, riteņbraukšana, pievilkšanās un lekšana ar lecamauklu,
vēderpreses vingrinājumi, kāpšana pa kāpnēm u.c.
Izpildītās aktivitātes uzskaita sekojošā veidā:
• pasākuma dalībnieku skaits,
• katra dalībnieka veikums (kilometri, pievilkšanās reizes, pieveiktie pakāpieni u.c.) veselības nedēļā*
* – dalībnieks, kurš piedalās vairākās aktivitātēs, tiek katrā
aktivitātē uzskaitīts atsevišķi

Iedzīvotāji, kuri vēlas individuāli iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, var to izdarīt Mērsraga vidusskolā,
reģistrējoties pie sporta skolotāja Ivara Indruškeviča.
Gaidīšu arī uzņēmumu un iestāžu pieteikumus viņu
kolektīvajām aktivitātēm.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

22. starptautiskā pārtikas produktu izstāde
„World Food Moscow-2013”
Biedrība Rīgas šprotes un tās biedri, 8 zvejas produktu
pārstrādes uzņēmumi: SIA „Unda”, SIA „Rānda”, SIA „Līcis-93”,
SIA „Sabiedrība IMS”, AS „Brīvais vilnis”, SIA „GAMMA-A”, SIA
„Karavela”, AS „Ventspils ZKK” no š. g. 16. līdz 19. septembrim,
Maskavā veiksmīgi piedalījās 22. starptautiskā pārtikas
produktu izstādē „World Food Moscow-2013”.
Izstādes laikā notika tikšanās ar jau esošajiem pircējiem
no Krievijas, Ukrainas, Kazahijas, Aizkaukāza, Vidusāzijas
un citām valstīm, lai vienotos par turpmāko zivju konservu
eksporta apjomiem, kā arī stendu apmeklēja liels skaits
jauni pircēji, kurus galvenokārt interesēja mūsu uzņēmumu
piedāvātās šprotes.

Konkursā „Gada produkts 2013” augstu tika novērtēti:
• 2 zelta medaļas SIA SABIEDRĪBA IMS par „Rīgas šprotes eļļā” stikla kārbā un „Kūpinātas foreles fileja eļļā” stikla
kārbā;
• 1 zelta medaļa SIA GAMMA-A par „Lielās šprotes eļļā
„Vecrīga”” metālā kārbā ar caurspīdīgu polimēra vāku;
• 1 zelta medaļa SIA LĪCIS-93 par „Šprotes eļļā „Rīgas
zelts”” metāla kārbā ar caurspīdīgu polimēra vāku.
Valdes priekšsēdētājs
Imants Cīrulis

Īsvēstis

Laulības reģistrēšana maksās dārgāk. Valsts nodeva par laulību reģistrāciju turpmāk būs 9,84 lati jeb
14 eiro līdzšinējo piecu latu vietā, paredz grozījumi
„Noteikumos par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts
nodevu”. Valsts nodevu likmes par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju nav pārskatītas kopš 1995. gada, bet tagad
tās tiek palielinātas, vienlaicīgi palielinot to personu
loku, kas tiek atbrīvotas no nodevas samaksas. Par
laulību reģistrāciju valsts nodeva būs 9,84 lati, par
civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai
atjaunošanu – 4,92 lati, atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 4,92 lati.
Ālantu mazuļu ielaišana. Pirmā ālantu mazuļu
ielaišana Engures ezerā notika pagājušā gada rudenī.
Ālantu populācijas atjaunošana Engures ezerā turpināta arī šogad, ar otro mazuļu ielaišanas tūri. Mērsrags, Mērsraga kanāls un Engures ezers kādreiz bija
slavens ar saviem ālantu lomiem. Daudziem vidējās
paaudzes makšķerniekiem un zvejniekiem vēl spilgtā
atmiņā ir pagājušā gadsimta astoņdesmitie gadi, kad
pavasarī un rudenī pa Mērsraga kanālu notika liela
ālantu migrācija un daudzi vīri guva bagātus lomus.
Putnu vērotāji sarosieties! Dundagas novada Kolkā
atklāta jauna putnu suga Latvijā – Švarca ķauķītis (Phylloscopus schwarzi). Švarca ķauķītis ir 360. putnu suga
Latvijā. Tā kā Kolka nemaz tik tālu no Mērsraga neatrodas, tad noteikti apmeklējiet mājas lapu www.latvijasputni.lv un aplūkojiet šī putniņa izskatu un noklausieties tā
saucienu, lai to varētu atpazīt arī mūsu pusē.
Skolas auglis. Tuvojoties jaunajam mācību gadam,
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka arī gaidāmajā mācību gadā skolās Latvijā tiks īstenota programma „Skolas auglis”. No 2013. gada 1. oktobra līdz
2014. gada 24. janvārim visi skolēni Latvijā saņems
bezmaksas augļus un dārzeņus, kā arī tiks veikti izglītojoši pasākumi, lai uzlabotu skolēnu zināšanas par
augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz veselību.
Programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem „Skolas auglis” mērķis ir bez maksas nodrošināt
svaigus augļus un dārzeņus, palielināt šo produktu
patēriņu skolēnu uzturā, mainīt skolēnu ēšanas paradumus un paplašināt skolēnu zināšanas par veselīgu
uzturu un svaigu augļu un dārzeņu nozīmi tajā. Šī
programma Latvijā tika ieviesta 2010./2011. mācību
gadā.

Jaunumi pašvaldības policijā
Vasara jau gandrīz aizvadīta, un es vēlos
pateikties visiem, kuri atbalstījuši ne pārāk
patīkamo policijas darbu. Bez jūsu palīdzības
daudzi no pārkāpumiem būtu palikuši neatklāti. Cilvēkiem, kuri ir savlaicīgi ziņojuši par
nekārtībām, pārkāpumiem vai vienkārši paši
palīdzējuši tos novērst, saku lielu paldies ne tikai savā, bet arī visu novada iedzīvotāju vārdā,
jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam uzlabot
situāciju mūsu novadā.
Šovasar Mērsraga pašvaldības policijai ir nostiprinājusies sadarbība ar Valsts policijas Talsu
iecirkni, notiek pārrunas par ciešāku sadarbību ar kaimiņnovadu pašvaldību policijām, t.i.,
Engures, Rojas un Dundagas novadiem. Tiek
plānots, ka biežāk notiks reidi ar valsts policijas ceļu patruļdienestu un nepilngadīgo lietu
inspekciju.
Bet tagad par aktuālo. Tuvojas rudens un
zālienos parādās kritušās koku lapas. Kaut arī
pašvaldības tehniskie darbinieki pēc labākās
gribas cenšas apkopt teritoriju, bet visu savākt
tomēr nav iespējams. Vasarā zāle tika pļauta
gar galvenajiem ceļiem centralizēti – nenodalot
īpašumu robežas, bet tagad ir laiks pieslēgties

arī pašiem māju īpašniekiem un iedzīvotājiem.
Atgādinu, ka novada saistošie noteikumi nosaka:
„3.4. Ēku, ēku daļu, būvju un zemes gabalu vai citu teritoriju īpašniekiem, valdītājiem
un lietotājiem jānodrošina:
3.4.3. zālienu, ceļmalu un grāvju tīrīšana
(krūmu izzāģēšana, atkritumu savākšana),
zāles nopļaušana (zāles garums piemājas zālienos, ceļmalās un grāvjos nedrīkst pārsniegt
20 cm), lauksaimniecības zemju platību
nopļaušana, kas jāveic ne retāk kā reizi gadā
līdz pavasara – vasaras sezonas beigām),
…
3.4.5. īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves,
zālāja) kopšana līdz brauktuves malai”.
Diemžēl tas tiek darīts ļoti reti. Vai tiešām
vienīgajai Mērsraga sētniecei ir pienākums savākt visus iepakojumu maisiņus un tukšās cigarešu paciņas, kuras mētājās pie jūsu žogiem?
Aizbildināties ar aizņemtību būtu nevietā. Ja
mēs, savās ikdienas gaitās ejot, pa ceļam pieliektos un paceltu tur nomesto vai nokritušo
papīra gabalu nekādas problēmas saistībā ar

patērēto laiku vai kaitējums mūsu veselībai
nevarētu rasties. Būtu tikai ieguvums – nebūtu
jātērē laiks, lai ierastos uz administratīvās komisijas sēdi protokola izskatīšanai un nebūtu
jātērē līdzekļi soda naudas maksāšanai. Ceru,
ka saprotat – netaisos nevienu rakstiski brīdināt, ka pie viņa sētas mētājas tukša alus pudele,
un dot laiku tās pacelšanai. Ja zemes gabalā vai
tam piegulošajā teritorijā tiks konstatēti nesavākti atkritumi, tiks sastādīts Administratīvā
pārkāpuma protokols un attiecīgā gabala īpašnieks tiks sodīts likumos noteiktajā kārtībā.
Šogad vēl neappļauto lauksaimniecības
zemju īpašnieki gan var rēķināties ar to, ka pēc
brīdinājuma saņemšanas tiks dots laiks darba
paveikšanai. Tomēr gribu vērst jūsu uzmanību
uz citu iespējamo pārkāpumu, proti, nepļautā
zāle kļūst par kūlu, un kūlas veidošanās pieļaušanu soda nevis pēc novada saistošajiem noteikumiem, bet pēc Administratīvo pārkāpumu
kodeksa, un arī sodi par to ir nopietnāki. Citēju likumu:
„51. pants.
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novēr-

stu kūlas veidošanos, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš
latiem.”
Tātad, ja jums piederošajā zemes gabalā šogad zāle vēl nav pļauta, drīzumā gaidiet savā
pastkastē pavēsti ar uzaicinājumu ierasties pašvaldības policijā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ar visām no tā izrietošajām
sekām, vai arī pēc iespējas ātrāk ķerieties pie
nepadarītā darba paveikšanas.
Un nobeigumā gribu pateikt pašu
galveno – mans uzdevums nav šeit draudēt
un jums bojāt garastāvokli, citējot likumus un
stāstot par sodiem… Noteikumi un sodi par to
neievērošanu ir tikai līdzeklis, lai mēs sasniegtu to, ko īstenībā paši gribam – dzīvot drošā,
skaistā, tīrā un ērtā vidē, lepoties ar savām mājām un savu novadu. Tāpēc aicinu katru apzinīgi pildīt savus pienākumus, lai mūsu novads
kļūtu par aizvien labākām un labākām mājām
mums un mūsu pēcnācējiem!
E. Bolmanis
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Ziņo Mērsraga vidusskolas skolēni
Dzejas Dienās. 9. klases skolniece
Inga Andra Pērkone.
Uz manu rudeni –
es lūdzu tevi –
atnāc,
ja vari.
(O. Vācietis)
Katru gadu Mērsraga vidusskolā
tiek svinētas Dzejas dienas, un šogad
mēs tās atzīmējām no 10. līdz 13. septembrim.
Šogad Dzejas dienu mērķis bija dzejas lasīšana, rakstīšana, runāšana, dziedāšana, uzzīmēšana, un tās tika veltītas
dzejniekam O. Vācietim.
Visām klasēm bija doti uzdevumi.
Pie skolas tika izveidots ļoti krāsains
un skaists ziedu paklājs, bet otrā stāva
foajē varēja redzēt interesantu kolāžu
izstādi. Katru dienu skolā kāda klase
sniedza priekšnesumu par ceļojumu,
kustību, dziesmu, deju un mūziku dzejā. Šie priekšnesumi nāca no sirds, un
ikviena no klasēm tajos bija ielikusi
kaut ko no sevis.
Dzejas dienas pagāja priecīgi, saulaini un interesanti.
Vasaras akadēmija. Anete ĀboliņaĀbola. No 26. līdz 28. augustam mācību

centrā „Mežmāja” notika jauniešu vasaras seminārs „Vasaras Akadēmija”, kurā
piedalījās jaunieši no Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novadiem. Mērsraga
novadu pārstāvēja Anete Āboliņa-Ābola
un Karlīna Ansberga.
Satraukums, neziņa un interese par
to, kādas būs nākamās trīs dienas. Ar
šiem vārdiem varētu raksturot satraukumu, kas valdīja jauniešos, kuri pirmdienas rītā pulcējās pie Talsu novada Bērnu
un jauniešu centra. Priekšā bija trīs aktivitātēm un lekcijām pilnas dienas.
Jau dodoties uz Vasaras Akadēmijas
norises vietu – mācību centru „Mežmājas”, autobusā valdīja čalas un skanēja kopīgi smiekli. Pēc ierašanās jaunieši
steidzās ievākties savās istabiņās un
devās iepazīties dažādu aktivitāšu ceļā.
Pirmajā dienā jauniešiem bija iespēja sadraudzēties un klausīties Līvā
Stupelē, kas nesen ir atgriezusies no
Gruzijas, kur pavadīja gandrīz gadu,
veicot brīvprātīgo darbu ar jauniešiem.
Vēl pirmās dienas vēlā vakarā jauniešus
gaidīja nakts trasīte, par kuru parūpējusies bija „krūze” jeb jauniešu apvienības TAS.ES pieredzes bagātā jauniete
Undija Ancēna.

Brīdinājums vecākiem!
Kā jau esat ziņās lasījuši, Jelgavas apkārtnē, konkrētāk – Ozolnieku novadā parādījušies tā saucamie
„saldumu onkuļi”, kuri ar dažādiem kārumiem cenšas ievilināt bērnus automašīnā. Arī mūsu novadā
tikko ir bijis līdzīgs atgadījums. Lūgums jums visiem – kategoriski aizliedziet saviem bērniem kontaktēties ar šādām personām! Ja kas līdzīgs atgadās,
lūdzu, nekavējoties ziņot zvanot uz Mērsraga novada pašvaldības policijas telefona numuru 20703443,
27234282 vai ziņojiet Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa dežūrdaļai – tālrunis:
02, 63202700, 63202702, 26403035.

Pieteikšanās
zvejas rīku limitiem
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir neizpirkti 4 reņģu tīkli un
1500 āķu. Vēl ir iespēja pieteikties šiem zvejas rīkiem un
pamatojoties uz „Nolikuma par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga
novadā” (turpmāk Nolikums) 3.1. punktu kas nosaka, ka
zvejnieks – fiziska persona, kas tieši veic zveju, kas savā
darbībā nav pārkāpis zvejas noteikumus, automātiski pretendē uz zvejas tiesībām nākošajā sezonā, ja ir iesniegts
attiecīgs pieprasījums pēc zvejas rīku limita.
Pieteikšanās 2014. gada zvejas rīku limitiem sākas
2013. gada 1. oktobrī un ilgs līdz 2013. gada 1. decembrim. Pretendentiem Mērsraga novada pašvaldības kasē ir
jāiesniedz iesniegums un laivu dokumentu (Reģistrācijas
apliecība vai patapinājuma/nomas līgums) kopijas.
Iesniegumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā norādīt:
Fiziskām personām:
		
		
		
		
		

Vārds, Uzvārds;
Tālruņa numurs;
Deklarētā adrese;
Attiecīgo ūdeņu norāde
(Engures ezers vai Rīgas jūras līcis);
Pieprasītie zvejas rīki.

Juridiskām personām:
		
		
		
		
		

Pretendenta nosaukums;
Tālruņa numurs;
Juridiskā adrese;
Attiecīgo ūdeņu norāde
(Engures ezers vai Rīgas jūras līcis);
Pieprasītie zvejas rīki.

Laivu dokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi,
jo Mērsraga novada pašvaldības kasē kopijas netiks veiktas. Kopēšanas pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkā un
informācijas centrā.

Otrās dienas rīts iesākās jau agri, jo
jau pulksten 8.45 visi pulcējās uz rīta
rosmi, lai visu atlikušo dienu būtu moži
un gatavi darboties. Šajā dienā mūs
gaidīja Undijas sagatavotā lekcija par
sponsoriem un sarunas par pašpārvaldes darbu, patiesajiem pienākumiem.
Pēc šis lekcijas daudzi atzina, ka jaunajā mācību gadā plāno lielas reformas
savās pašpārvaldēs.
Vēl šajā dienā bija interesanta prezentācija par projektiem un iespējām,
ko tie sniedz, jauniešiem arī bija pašiem jāizveido trīs realizējami projekti. Lielākais dienas pārsteigums bija
„Čakara čakars”, kurā jauniešiem īsā
laikā posmā vajadzēja izpildīt dažādus
uzdevumus. Lielu jautrību izraisīja
uzdevums, kurā bija jācenšas pārdod
dažādas neparastas lietas, piešķirot
tām citus neparastus pielietojuma veidus. Dalībniekiem arī bija iespēja iegūt
vērtīgu informāciju par sociālajiem
tīkliem, etiķeti tajos un sociālo tīklu
izmantošanu organizācijās, kuru pastāstīja „TAS.ES” jauniete Marta Paura.
Dienas beigās visi dalībnieki pagatavoja sapņu ķērājus radošajā darbnīcā. Bet
pašā vakara noslēgumā notika talantu

vakars, kurā dalībnieki rādīja un stāstīja par saviem talantiem un hobijiem.
Pēc talantu vakara sekoja naksnīgas sarunas un dziesmu pilna nakts.
Trešā diena, kad dalībniekiem jau
parādījās nelielas skumjas par to, ka
būs jāšķiras no iepazītajiem draugiem,
tika pavadīta uz tikpat pozitīvas nots
kā abas iepriekšējās dienas. Visi kopīgi
izvērtēja aizvadīto mācību gadu, Vasaras Akadēmijā iegūto un pēc kopīga
apskāviena devās mājās, lai nodotu
tālāk saņemto, un pastāstītu arī ci-

tiem par iespējām, kas tiek piedāvātas
jauniešiem!(Materiāli no http://tases.
jimdo.com/ arhīva)
Meitenes no nometnes atgriezās tikai ar pozitīvām emocijām. Liels prieks
ir par iegūtajiem draugiem un neatņemamo pieredzi aktīvās dzīves veidošanā. Ir dažas idejas, kā pilnveidot
arī Mērsraga vidusskolas pašpārvaldi.
Nometnē tika stāstīts par lietām, kuras
pārsvarā ir saistītas ar aktīvo jauniešu
darbību, tomēr meitenes uzsver, ka vairāk ir ieguvušas pašas sev personīgi.

Jaunumi sportā
Mērsraga otrās meistarsacīkstes
florbolā – 7. posms! 13. septembrī
Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga
otrās meistarsacīkstes florbolā 7. posms.
Septītajam posmam dalību pieteica
piecas komandas. Finālā, tikās „Triobet”
un „Brekši”. Dinamiskā un nervozā
cīņā tika fiksēts rezultāts 5:4 un uzvaru septītajā posmā svinēja „Triobet”.
Trešo vietu izcīnīja komanda „Taylor
Gang” – Juris Baņģis, Dāvis Blehmanis, Jānis Bervalds, Kristaps Štauers un
Toms Driņķis. Otrajā vietā komanda
„Brekši un Ko” – Normunds Baņģis,
Eldars Rožkalns, Helvijs Smetana, Kārlis
Brinkmanis un Dāvis Janbergs. Pirmajā
vietā un 7. posma uzvarētāji komanda
„Mērsrags Triobet” – Tomas Ratenieks,
Reinis Rozentāls, Rihards Rožkalns,
Miks Laukšteins un Jānis Ermansons.
Septītajā posmā rezultatīvākais bija
komandas „Mērsrags Triobet” spēlētājs Rihards Rožkalns. Riharda kontā 42 rezultivitātes punkti, viņš arī iemetis visvairāk
vārtu 7. posmā – 38. Labāko piespēlētāju godu septītajā posmā
ieguvis Tomas Ratenieks – komanda „Mērsrags Triobet”, kurš
atdevis 17 rezultatīvas piespēles. Pēc septītā posma rezultatīvāko
spēlētāju kopvērtējuma galvgalī izmaiņas – Aigaru Gūtšmitu
„Veterāni”, apsteiguši brāļi Rožkalni. Saraksta augšgalā Eldars
Rožkalns ar 116 punktiem – 78 vārti un 38 piespēles. Visvairāk
vārtus iemetis Rihards Rožkalns no komandas „Mērsrags
Triobet” – viņam 86 vārti. Labākais piespēļu dalītājs joprojām
Artūrs Linde komanda „Veterāni” – 44 piespēles.

Jāņa Stikuta foto

Mērsraga komanda izcīnījusi Latvijas bronzas medaļas.
21. septembrī Babītes ezerā risinājās kārtējais Latvijas
čempionāts spiningošanas divcīņā. Spiningotāji no rīta sešas
stundas darbojās Babītes ezerā, pēcpusdienā krastā mērojās ar
spēkiem mērķī mešanā Ārenberga mērķī.
Komandu vērtējumā pirmajā vietā Team Agat, otrie Pasaule,
bet trešajā vietā Mērsrags! Mērsraga komandā startēja Oskars
Apsītis, Uldis Zutis, Viktors Sibiļevs un Ainārs Pumpurs.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Projekts „Lakes for Future”
(„Ezeri nākotnei”), nr. LLIV-326, īsteno

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros
2007.–2013. gadam. Projekta ietvaros 19.–20. septembrī notika projekta partneru mācību vizīte
Papē, Durbē un Liepājā. Galvenais mācību vizītes
mērķis bija partneru starpā apmainīties ar ezeru apsaimniekošanas pieredzi un informāciju par pielietotajiem apsaimniekošanas modeļiem projektā iekļautajiem ezeriem. Vizītes laikā
tika apmeklēts Papes, Durbes un Liepājas ezers, lai varētu iepazīties ar šo ezeru apsaimniekošanas metodēm un līdz šim paveikto.
Kā viens no aktuālākajiem ezeru apsaimniekošanas veidiem tika minēta niedru biomasas izmantošanas koncepcija, kas ļauj ne tikai
rūpēties par pašiem ezeriem, bet sniedz arī plašas izmantošanas iespējas.
Tāpat vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar sabiedriskā ezeru monitoringa rezultātiem. Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot
realizēt projektu „Ezeri nākotnei”, kā vienu no projekta aktivitātēm izveidojis ezeru sabiedriskā monitoringa programmu. Tās mērķis ir iesaistīt sabiedrību pašvaldībai nepieciešamās vides informācijas vākšanā un apmācīt ieinteresētos iedzīvotājus praktisku ezeru
apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.
Projekta kopējās aktivitātes aptver teritoriju Kurzemes reģionā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Panavežys apgabalus Lietuvā. Projekts ir vērsts uz ezeru, kā iekšējo ūdeņu resursu, kas ir svarīgi ilgtspējīgai attīstībai. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabas resursu saglabāšanu ezeros un to baseinu apvidos Kurzemē un Lietuvas pārrobežu teritorijā
un uzlabot vides pārvaldību un dabas aizsardzību ezeru teritorijās. Mērsraga novada pašvaldībā, projekta ietvaros, izstrādāts tehniskais projekts „Tehniskais projekts Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru
apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros, „Putnu salas” Engures ezerā, natura 2000 teritorijā.”
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Dace Sadaka
Aija Barovska
Jānis Kaļiņičenko
Nadīna Lūriņa

Dzejas stūrītis

Mērsraga novada dome rīko

Piektdien, 27. septembrī plkst.19.00
Mērsraga Tautas nama mazajā zālē

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

Dace Sadaka

ZOLĪTĒ 2013

SACENSĪBU 3. RIŅĶA 5. UN 6. KĀRTA NOTIEK 04.10.2013.

Dzīvot ir viegli

Kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 16:00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Acis atverot rītam,
Mēs debesīs,
Sapinušies no lietavām un
dāliju sniega krītam.
Dzīvot ir viegli!
Kā balti iztamborēti sniegi,
Vārdi lūpu kaktiņos smaida,
Un gaida
Lidojumu vējā, pa vējam, aizvējā.
Dzīvot ir viegli!
Elpojot zieds kauslapas ver.
Cik visi labie nodomi kopā sver?
Cik vārdi uz ledus asmens asi?
Dzīvot ir viegli!
Ja nezini –kā,
Savai dvēselei neguris,
bez rimšanas prasi un prasi.

aicina Tevi uz mirkli aizvērt acis un
ieklausīties muzikāli poētiskā vēstījumā

„Pieskaroties rudenim”
Rudenī ļaujies uz vēja
Vijoles izspēlēt dienu....

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

POKERĀ 2013.
Mērsraga Tautas namā
2013. gada 19. oktobrī plkst. 18.00

SACENSĪBAS NOTIEK 19.10.2013.
Kafejnīcā „Kreses”

Mērsraga, Engures, Rojas,
Tukuma amatierkolektīvu
sadraudzības koncerts

„Drošajiem pieder pasaule!”

Sacensību sākums 10:00.
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Dalības maksa 5 Ls.

Plkst. 21.00 Balle ar Andri Pērkonu (Ieeja uz balli Ls 1,-)

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Mēs esam kopā ar Latvijas
pensionāriem jau 20 gadus.
Svinot jubileju LAFIKO.LV
pazemina procentu likmes
aizdevumiem līdz 30. septembrim!
K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 29159682; 63223707

Piesakiet aizdevumu arī pie sava pastnieka, neizejot no mājas!
Informācija pa tel. 67316047, 67316048

Pateicības
Paldies Pārslai un „Sairu” mājas vīriešiem – Gunāram un Andrim, par atbalstu
un pretim nākšanu dekora „Zīmuļi” veidošanā.
Silva
* * *
Paldies Guntai Fībigai, Inesei Lasenbergai un Gundegai Karlsonei par iespēju tikt
pie jauniem rekvizītiem Tautas namam.
Silva
* * *
Paldies Lielās ielas Nr. 47 un Nr. 96 saimniecēm par vienmēr sakārtotām ietves
daļām pie mājas. Pie šīm mājām piederošās gājēju ietves daļas vienmēr ir notīrītas.
Inese

Sporta pasākumi
OKTOBRIS

Sludinājumi

20.09.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 3., 4. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

21.09.

Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā.

Babītes ezers

16:00

26.09.

Latvijas krasta apsardzes un robežsargu kuģu apkalpes sporta spēles.

Mērsraga vidusskola

10:00

27.09.

Vislatvijas Olimpiskā diena.

Mērsraga vidusskola

9:00

28.09.

Mērsraga kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā.

Mērsraga kanāls

8:00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 7. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 7. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

29.09.

Talsu halles kauss telpu futbolā

Talsu 2. vidusskola

10:00

04.10.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 5., 6. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

16:00

06.10.

Mērsraga meistarsacīkstes šahā 10. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

7.–13.10.

Veselības nedēļa.

Visā novadā

11.10.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 8. posms

Mērsraga vidusskola

17:00

18.10.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 7., 8. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

16:00

 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru.
Tālrunis 20213122.

 SIA „REMAKS L”, Mērsragā, piedāvā darbu pārdevējām/iem pārtikas veikalā. Mobilais
telefons 26435898.

Līdzjūtība

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

19.10.

Mērsraga kausa izcīņa pokerā.

Kafejnīca „Kreses”

10:00

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

Izsakām līdzjūtību Ralfam, vecvecmāmiņu zaudējot.

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

1. klases skolēni un audzinātāja

09.10.–11.

Latvijas meistarsacīkstes jūras makšķerēšanā no krasta.

Kurzemes jūrmala

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

