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Piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis

Novada domes 17. marta sēdē nolēma:
1. Iekļaut Mērsraga ostas valdes sastāvā Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktori
Ingunu Strautmani valdes locekļa pienākumu pildīšanai.
2. Komisijā „Komisija lēmumu pieņemšanai
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” juristes
Iritas Aleksejenkovas vietā par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt domes priekšsēdētāju
Lauri Karlsonu.
3. Noteikt nometnes izmaksas Mērsraga vidusskolā 2015. gadā:
Nosaukums

Cena
2,50 euro diennaktī
Telpas
no personas
4,00 euro diennaktī
Telpas ar gultām
no personas
Telpas ar gultām un 5,50 euro diennaktī no
gultasveļu
personas
Telts vieta
1,50 euro no personas
Noteikt nomas maksu pasākumiem Mērsraga
vidusskolā 2015. gadā:
Telpu noma
pasākumiem
bez virtuves
pakalpojumiem
Telpu noma
ar virtuves
pakalpojumiem

0,50 euro no personas

1,00 euro no personas

Skolas ēdināšanas ārpakalpojumu maksu noteikt saskaņā ar izstrādāto tāmi, par ko tiek noslēgta
vienošanās ar pakalpojuma ņēmēju.
4. Veikt grozījumus noteikumu „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu

apbalvošana ar naudas balvu” 8. punktā un izteikt
šādā redakcijā:
„Ja viens skolēns izcīnījis vairākas godalgotas
vietas, naudas balvu saņem par katru sasniegumu.
Ja kādu no izcilajiem sasniegumiem iegūst divi vai
vairāki skolēni (turpmāk – komanda), naudas balvas summu saņem katrs sasnieguma dalībnieks”.
5. Piedalīties un iesniegt projekta pieteikumu
„Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs” Valsts atbalsta pasākumā
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem – Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
6. Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumiem:
6.1. „Ezera iela 17”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kopējā platība 0,3187 ha;
6.2. „Ozola iela 6”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kopējā platība 0,3678 ha;
6.3. „Stopiņu iela 6”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kopējā platība 0,7277 ha.
7. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus:
7.1. īpašuma „Laukbolas”, Mērsragā, Mērsraga
novadā, sadalei;
7.2. īpašuma „Bākas iela 47”, Mērsragā, Mērsraga novadā, sadalei.
8. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokli bezstrīda
kārtībā no:
8.1. Andra Bagātā – 2403,21 euro;
8.2. Jurija Šabaļina – 121,35 euro;
8.3. Ilonas Tombergas – 223,22 euro;
8.4. SIA „Zvani” – 341,16 euro;
8.5. SIA „Legata” – 838, 09 euro.

–
–
–
–

Sekretāre L. Valdemāre

Redaktores sleja
Aprīlis nereti saistās ar jautrību un smiekliem.
Pirmajā aprīlī dažādi joki un izdarības notiek uz
nebēdu. Interesanti, ka mums vajag īpašu datumu, lai
sev apkārt radītu jautrību un pozitīvu noskaņojumu.
Taisnība, ka ikdienas ritējumā visu sanāk uztvert nopietni vai pat pārāk nopietni. Rezultātā tiek panākta
Nākamais
diezgan liela nomāktība un šķiet, ka nekas nevedas no
s”
„Mērsraga Avīze
rokas. Bet arī šķietami bezcerīgās situācijās var ieraudzīt
numurs iznāks
ko uzjautrinošu. Vajag tikai mācēt pasmieties pašam
par sevi. Vienmēr lieliski noderēs kāds no Mērfija li8. maijā.
kumiem, lai saprastu, ka nekas nav tik melns...jo ķibeles
tīt
Materiālus var iesū
notiek ik uz soļa ar visiem, bet par to nav jābēdā.
līdz 5. maijam!
Piemēram, kad esi jau nonācis uz izmisuma robežas, –
izlasi instrukciju! Tāpat gadīsies, ka vienmēr var atrast
Paldies!
to, ko nemeklē vai, ja kaut kas tev pieder ilgi, tu esi
tiesīgs to izmest, bet ja reiz esi kaut ko izmetis, tev to
ievajadzēsies brīdī, kad tas vairs nebūs pieejams. Notiek
arī tā, ka pirkums savas vājās vietas atklās tikai tad, kad
būs pārnests mājās, bet galu galā jāpatur prātā, ka tāpat ikviens porcelāna trauks ir radīts, lai kāds
to sasistu. Nav arī liela bēda, ja
šķiet, ka blakus rinda vienmēr
kustas ātrāk. Nekas nenotiks,
ja arī atzīsim, ka nekas nav tik
patstāvīgs kā pagaidu variants.
Un nenoliegsim, ka gadās arī
tā – ja esi ieradies par agru,
tikšanos atcels. Ja tu skrien
pa galvu pa kaklu, lai pagūtu
laikā, tev nāksies gaidīt. Ja tu
ierodies par vēlu, tas būs pārāk
vēlu... Izdevušos, priekpilnu
un smaidošu aprīli!

Zināšanai!

Informācija

i

 16. aprīlī plkst. 17.30 kooperatīvo garāžu īpašnieku sapulce par elektrību.
Tikšanās pie Intara Janberga garāžas.
Neierašanās gadījumā būs jāakceptē sapulces dalībnieku pieņemtais lēmums.

 Mērsrag’ deju kopa „Silva”, jūnij’ vidū (20.– 21. jūnijs)

i

sadancos pie Lubān’s ezer’!
Lai mēs izskatītos foršas,
Šūdināsim kleitas košas!
Tādēļ aicinām ikvienu
atbalstīt to vienu dienu

i

(18. aprīlis, plkst. 10.00–12.00 pie Mērsraga informācijas centra),
kad mēs andalēsim to,
mūsu pašu gatavoto!
Nāc ar savu lielo maku
Lai mums kleitas nav pa švaku!

 22. aprīlī plkst. 12.00 Upesgrīvas Saieta namā bibliotekārais punkts
un tikšanās ar Mērsraga novada domes priekšsēdētāju L. Karlsonu.

 25. aprīlī plkst. 16.00 Mērsraga Tautas namā tikšanās ar iedzīvotājiem.
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Atgādinājums iedzīvotājiem
Ir iestājies silts un saulains laiks, un visā Latvijā sākas pērnās kūlas dedzināšanas aktivitātes. Šajā sakarā vēlos Mērsraga novada iedzīvotājiem un viesiem atgādināt, ka KŪLU DEDZINĀT IR AIZLIEGTS. Šajā jautājumā varētu ilgi, gari un
emocionāli rakstīt par sadegušajiem kukaiņiem, putniem, nodegušajām mājām
un mežiem, pat cilvēkiem… Bet domāju, ka tas visiem jau tāpat ir skaidrs, tādēļ
teikšu vienkārši – kūlas dedzināšana ir aizliegta ar likumu, un par to draud bargs
sods. Tāpat sods draud zemes īpašniekiem vai valdītājiem, kas pieļāvuši kūlas veidošanos savos īpašumos, proti, nav veikuši zālāju appļaušanu iepriekšējās sezonās.
Jau 2004. gada 17. februārī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 82
„Ugunsdzēsības noteikumi”, kuros skaidri un nepārprotami noteikts, ka
„…3. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka…”
un ka
„…21. Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana….”.
Savukārt atbildība par šiem pārkāpumiem tikpat skaidri un nepārprotami noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otrajā daļā:
„…Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai novērstu kūlas veidošanos.
…– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt
euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro...”,
un 179. pantā:
„…Par kūlas dedzināšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.”
Tas nozīmē, ka zemes īpašniekiem vai valdītājiem (t.i., nomnieki, faktiskie lietotāji u.tml.), kuri ir pieļāvuši kūlas veidošanos savā zemes gabalā, soda naudas
apmērs var būt ne mazāks par 140 eiro. Ja jums pieder zemes gabals, kuru iepriekšējā gadā neesat nopļāvuši, tad pēc tam, kad pašvaldības policija konstatē šo faktu un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, uzliktais sods būs VISMAZ
140 eiro apmērā (maksimāli 700 eiro, ja esat fiziska persona).
Tādā pašā veidā tiek sodīta kūlas dedzināšana. Ja dedzināšanas fakts tiek konstatēts (t.i., ja jūs „pieķer” šajā nodarbē kaimiņu izsauktie ugunsdzēsēji vai pašvaldības policija), neizbēgami tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols,
kuru izskatot, minimālais iespējamais sods ir 280 eiro. Un tas notiek, neskatoties
uz to, cik lielā apmērā notiek šī „atbrīvošanās” no pērnās zāles – vai tā ir tikai
grāvmala, vai pļava „padsmit” hektāru platībā, minimālais sods būs ne mazāks par
divsimt astoņdesmit euro.
Paskaidrošu vēl, ka tas ir gadījumos, ja no kūlas dedzināšanas nav izcēlies
kaitējums trešajai personai. Bet ja nodeg paša vai kaimiņa māja, kūts, mežs? Tad
iestājas kriminālatbildība ar visām no tā izrietošajām sekām, par ko sīkāk katrs
interesents var izlasīt LR Krimināllikumā.
Tātad, pirms sākat grabināt kabatā sērkociņu kastīti vai šķiltavas, padomājiet,
vai ir vērts ar dūmu stabu paziņot visai apkārtnei, ka dedzināt kūlu? Tas ir tāpat kā
nostāties Mērsraga centrā un saukt – es pārkāpju likumus, nāciet, sodiet mani…
Man tiešām nepatīk biedēt Jūs ar soda naudām, bet no prakses varu teikt, ka tas ir
krietni efektīgāk, kā stundām ilgi runāt par morālām vērtībām.
Aicinu Jūs ievērot pastāvošās likumdošanas normas, izvairīties no apzinātas
likumu pārkāpšanas, un tādā veidā pasargāt no nepatikšanām ne tikai sevi, bet arī
savu kabatu. Godīgums atmaksājas!
Ar cieņu, E. Bolmanis

Labdarības koncerts
No saules, no laimes, no prieka,
Kaut mazu daļiņu, bet katru dieniņu.

Mūzikas un mākslas skolai šogad rit jau trešais mācību gads. Kaut esam visjaunākā izglītības iestāde Mērsraga novadā, mūsu audzēkņu sniegumu novērtējusi
gan starpnovadu, gan
valsts mēroga žūrija.
Protams, vienmēr var
vēlēties vairāk, var vēlēties labāk.
Pateicoties
Jums,
visiem tiem, kuri atbalstīja mūsu skolu
klātienē un neklātienē,
finansiāli un domās,
apmeklējot Labdarības
koncertu „Lai skan”,
mūsu skolas audzēkņiem tiks dota iespēja
savas prasmes pilnveidot profesionālākā līmenī – apgūt un izmantot savā radošajā darbībā flīģeli. Tas nebūtu iespējams bez
Jums – mūsu atbalstītājiem.
...katra cilvēka dzīves galvenais uzdevums ir iemācīties dot un pieņemt mīlestību. Vienīgais lineāls, ar ko var mērīt cilvēka dzīvi, ir – cik daudz mīlestības ir viņa
dzīvē. Un ar mīlestību es nedomāju emocijas vai attiecības, kas sagādā labsajūtu.
Mīlestība ir dvēseles darbs. Tā ir gatavība mainīties, attīstīties un paplašināt savu
personību otra cilvēka labā. Vislielākais izaicinājums mūsu dzīvē ir citi cilvēki.
Kabineta flīģeļa atjaunošanai koncerta laikā saziedoti 356.71 euro. Īpašais paldies:
MMM skolas radošajiem pedagogiem – Jutai Frēlihai, Marikai Gavronai, Daigai
Krugaļaužai, Ingunai Augsnei, Andrejam Zemturim un Līgai Birzniecei, PII „Dārta”
bērnu ansamblim „Dārtiņa” (ped. M. Gavrona); Edvardam Paeglem (Tukuma MS,
klarnete), deju kopai „Silva”(vad. Silva Štreinerte), Aijai Barovskai, Emīlam Lisovam (Tukuma MS, marimba), Česlavam Volkovam (Tukuma MS, eifonijs), Ilmāram Melderim (Jūrmalas Mūzikas vsk., marimba), Karlīnai Leimanei (Tukuma MS,
saksofons), vokālajam ansamblim „Kaprīze” (vad. Inese Ozollapa), fotogrāfei Anetei
Āboliņai-Ābolai. Vēlos pateikt PALDIES, jo, pēc rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa domām, „šis vārds ir paskaņa visiem skaistajiem vārdiem, kas pasaulē minēti tiek. Visas
cilvēku izdarības bez paldies ir vai nu tukšas čaulas, vai kaili kodoli bez ietvara. Paldies, ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”.
Mūzikas un mākslas skolas direktore Alita Ozoliņa

Ostas ziņas

Īsvēstis

2015. gads iesācies ar čaklu rosību visās trīs Mērsraga ostas komerckuģu piestātnēs. Mūsu stividori – SIA „Fineks MT”, SIA „Metsa Forest Latvia” un SIA „Gamma-Rent” kopīgiem spēkiem šī gada pirmajā ceturksnī pārkrāvuši par 10 procentiem
vairāk kravu nekā 2014. gada pirmajos trīs mēnešos. Esam pārsnieguši iepriekšējo rekordu par 12,1 tūkstoti tonnu, un atkal varam lepoties ar absolūto 1. ceturkšņa kravu
apgrozījuma rekordu visā ostas pastāvēšanas vēsturē. Ostas pārvalde ar to ļoti lepojas
un izsaka pateicību saviem klientiem un sadarbības partneriem. Jāatzīst, ka paldies
jāsaka arī pateicīgajiem laika apstākļiem – siltā ziema veicināja rosību ne tikai jūrā,
bet arī ostas kravu laukumos un piestātnēs.
Pievienoju tabulu par pēdējiem 5 gadiem, kurā skatāms ne vien pārkrauto tonnu
daudzums, bet arī kravu sortiments un tā izmaiņas:

Uzmanību, ronēni! Marts un
aprīlis ir laiks, kad uz Igaunijas
piekrastes salām un tās ieskaujošajiem ledus laukiem dzimst
pelēko roņu mazuļi. Nav izslēgts,
ka daža roniene par dzemdību
vietu izvēlas arī Latvijas piekrastes ledu vai pludmali. Izdzīvo ne
katrs mazulis, jo tikai veseliem un
labu kondīciju sasniegušiem īpatņiem ir pietiekoši tauku (enerģijas) rezervju, lai aukstajā ūdenī
nenosaltu un dažu nedēļu laikā
pēc tam, kad māte beigusi barot
ar pienu, iemācītos patstāvīgi ķert
zivis. Nokļūstot jūrā priekšlaicīgi (ieskalo viļņi, aizpūš kopā ar
ledus gabalu, māte pazaudē mazuli, kurš aizklīdis no pastāvīgās
uzturēšanās vietas u.c.), mazulim
iespējas izdzīvot ir pavisam nelielas. Šādus novārgušus, savainotus
vai neglābjami slimus pelēko roņu
(retāk – pogaino sīkroņu) mazuļus nereti martā – aprīlī atrod arī
Latvijas piekrastē. Jāņem gan vērā,
ka ne katram pludmalē atrastam
roņu mazulim vajadzīga palīdzība. Ja ronēns jau sācis mainīt (uz
galvas, muguras) balto garo pūku
tērpu pret īsu pelēku vilnu, visticamāk, tas jau sācis patstāvīgu
dzīvi un labākais, ko šādā gadījumā darīt, – paņemt suni pavadā un mazulim netraucēt. Tāpat
palīdzība nav vajadzīga apaļīgam
un ņipram mazulim, kuru vēl klāj
baltā pūka, jo iespējams – tas gaida māti. Tad pareizākais – steigšus
attālināties. Jāatceras, ka roņu mazuļi, bez kaitējuma veselībai neēduši var iztikt vairākas dienas. Ja
māc šaubas par ronēna veselības
stāvokli, izskatās novārdzis vai ir
redzami ievainojumi, ieteikums
sazināties ar Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistiem – tālr.
67509545, 29123431.

Kravu veidi
Koksnes šķelda

Apgrozījums gada pirmajā ceturksnī, tūkstošos tonnu
2011. g. 2012. g. 2013. g. 2014. g. 2015. g.
17.8
22.9
17.4
20.2
25.0

Kūdra
Koksnes granulas

0.0
18.7

0.0
14.3

0.0
14.9

6.6
20.3

3.7
17.3

Apaļkoki

48.3

59.5

35.3

55.0

68.3

Zivis
0.8
1.9
1.1
2.2
2.7
Asfalta šķembu maisījums
0.0
0.0
5.4
0.0
0.0
Akmens šķembas
0.0
0.0
19.5
15.6
6.2
Smilts
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
Tehniskā sāls
0.0
0.0
0.0
0.0
6.2
Kopā
85.6
98.6
93.6
119.9
132.0
Otra labā ziņa – 20. martā ostas pārvaldē notika mūsu iestādes kvalitātes pārvaldības sistēmas (KPS) kārtējais uzraudzības audits, kuru veica SIA „Bureau Veritas
Latvia” vadošais auditors Andris Trifonovs. Audita mērķis bija iegūt praktisku apliecinājumu, ka Mērsraga ostas pārvaldes pārvaldības sistēma tiek uzturēta un pilnveidota
atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām, atbilst minētā standarta prasībām un
efektīvi funkcionē. Tika pārbaudīta kvalitātes sistēmas rokasgrāmata, iekšējo auditu
plāns, pārvaldības pārskates protokoli, neatbilstību vadība, kompetence, izpratne un
apmācība, darba vide, ar klientiem saistošie procesi, korektīvās un preventīvās darbības, monitoringa un mērīšanas iekārtu vadība utt.
Mērsraga ostas pārvaldes kolektīvs veiksmīgi tika galā ar uzraudzības auditu, par
ko izsaku lielu paldies ostas struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem.
Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika

„Dārtas” skanīgākā Balstiņa
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
Lai mani pušķoja ar ievu ziediem.
Lai mani pušķoja ar ievu ziediem,
Ar ievu ziediem, ar ozoliņiem.
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
Lai mana balstiņa skanēja tālu.
Lai mana balstiņa skanēja tālu,
Pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem.
Pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem
Lai manā balstiņā klausījās tautas.
(Latviešu tautasdziesma)
Šie tautasdziesmas vārdi raksturo
mūsu bērnudārza audzēkni Loretu Griezi, kura pārstāvēja Mērsraga novadu, kā
skanīgākās balstiņas īpašniece, kur finālā ieguva ļoti spēcīgu un gaišu titulu –
SAULESKALNA balstiņa.
Talsos 5. martā notika atlase starpnovadu jauno vokālistu konkursam
„Deviņu pakalnu balsis 2015”, kur piedalījās pirmsskolas vecuma bērni (3–7 gadiem) – grupā Balstiņa un skolas vecuma
bērni – grupā Balss. Konkursa mērķis ir
atklāt jaunus un talantīgus bērnus, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, attīstīt bērnu muzikālās prasmes
un iemaņas, veicināt un pilnveidot mazo
dziedātāju skatuves kultūru un uzstāšanās pieredzi, kā arī veicināt mūzikas pedagogu jaunradi.

Katrs solists startēja ar divām dažāda rakstura dziesmām un katra mazā
dziedātāja sniegums bija apbrīnas un
sajūsmas vērts. Konkursa atlasē Loreta izpildīja mūzikas skolotājas Marikas
Gavronas pašsacerēto dziesmu „Eņģelis”
un Daces Robules dziesmu „Brūnā skapja kārdinājums”.
Pēc žūrijas izvērtēšanas no 21 dalībniekiem Loreta iekļuva finālā, kur
15. martā bija jāsacenšas par nominācijām Grand prix Deviņu pakalnu balsis
2015, Skatītāju simpātija Deviņu pakalnu
balsis 2015, Vokālo pedagogu simpātija
Deviņu pakalnu balsis 2015, Tituls Tiguļkalna balstiņa, Tituls Sauleskalna balstiņa, Tituls Ķēniņkalna balstiņa, Tituls
Talsu pilskalna balstiņa, Tituls Dzirnavkalna balstiņa, Tituls Leču kalna balstiņa,
Tituls Krievragkalna balstiņa, Tituls Vilkmuižas kalna balstiņa, Tituls Baznīckalna balstiņa.
Galvenais ir piedalīties un tā jau tā pieredze krājas un, kas to zina, varbūt Loreta
nākotnē būs slavena dziedātāja, jo viņai ir
profesionāla vokālā pedagoģe Marika, kurai
ir ļoti pasakaini dzidra balss. Mēs visi Dārtas
lielie un mazie esam lepni un gandarīti par
viņu abu ieguldīto darbu.
Pateicībā PII „Dārta” vadītāja
Laila Štāle

Arī šogad iedzīvotāji aicināti
iesaistīties balto stārķu ligzdu
uzskaitē. Latvijas Dabas fonds
(LDF) arī šogad iedzīvotājus aicina iesaistīties balto stārķu ligzdu
uzskaitē, savu novērojumu datus
ievadot portālā Dabasdati.lv. Uzskaites dalībniekiem ir jāmeklē
svēteļu ligzdas, jāiezīmē tās kartē,
bet, aizpildot anketu, ir jānorāda
ligzdas novietojums (stabs, koks,
ēka), pamats (cilvēka vai paša putna veidots), apdzīvotība, izaugušo
mazuļu skaits. Var arī reģistrēt
ziņas par stārķu ierašanos ligzdā
un aizlidošanu rudenī. Pēc stārķu
ligzdošanas sezonas visi dati tiks
apkopoti un publiskoti kopā ar
secinājumiem. Latvijā baltā stārķa ligzdas tiek uzskaitītas kopš
1934. gada. Uzskaites mērķis ir
sekot baltā stārķa ligzdojošās populācijas un ligzdošanas sekmju
izmaiņām, skaidrot to cēloņus, kā
arī sekot ligzdu novietojuma un
pamatu izmaiņām.

Notikumi, notikumi...

 Flīģelis piedzīvo pārvērtības.

 4. aprīlī Mērsraga Tautas namā ar
izrādi „Visa dzīve priekšā” viesojās
aktrise Regīna Devīte.
 Visu aprīļa mēnesi Mērsraga
Informācijas centrā apskatāma
rokdarbnieku klubiņa veidoto
darbu izstāde.

 29. martā Mērsraga Tautas namā
ikvienam bija iespēja piedalīties projektā „Satiec savu meistaru”. Paldies
Sandijai Štreinertei par iniciatīvu.
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Ceļā uz „Dārtas” sapņa piepildījumu

Aktualitātes Mērsraga
invalīdu atbalsta centrā
Vēlies būt aktīvs? Brīvprātīgais
darbs Mērsraga invalīdu atbalsta centrā. Vēlme palīdzēt citiem ir galvenais
iemesls, kāpēc kļūt par brīvprātīgo.
Un, ja arī Tu vēlies palīdzēt, aicinām
brīvprātīgos izmēģināt savas prasmes
un talantus gan sabiedrisko attiecību
jomā, gan aktivitāšu organizēšanā pasākumos un projektos, veicot brīvprātīgo darbu Mērsraga invalīdu atbalsta
centrā. Lūk, dažas no iespējām, ko piedāvā brīvprātīgajiem:
• Līdzdalība projektos;
• Plānoto un īstenoto aktivitāšu
publicitāte un sabiedrisko attiecību ideju īstenošanā (bukletu, plakātu, ziņu, u.c.);
• Aktivitāšu organizēšanā;
• Ārējās komunikācijas īstenošanā
(sociālie tīkli, saziņa ar citām organizācijām).
Brīvprātīgā darba raksturīgākā iezī-

me ir tā, ka Tu pats vari izvēlēties, cik
daudz laika esi gatavs veltīt brīvprātīgajam darbam vari plānot darba intensitāti. Pieteikšanās un papildus informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt
26884855 vai rakstīt miac@inbox.lv
A/S „ Latvijas valsts meži” Sociālās
palīdzības sniegšana. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs 2015. gada 17. martā
parakstīja līgumu Nr. 7.5/LVM/15/130
ar nodibinājumu Fonds „Ziedot.lv”, lai
kopīgi atbalstītu projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projekta mērķis ir
fizisko aktivitāšu un sporta pasākumu
organizēšana veselības uzlabošanai,
veicinot sociālo integrāciju sabiedrībā.
Projektu finansē par summu 749,00
eiro. Projekts ilgs no 03.08.015. līdz
24.08.2015.
Mērsraga invalīdu atbalsta centra
vadītāja Daiga Skvorcova

Jaunumi sportā

Mērsraga futbola komanda izcīna sudrabu Priekulē. Jau tradicionāli pavasara sākumā Priekules sporta hallē notiek Priekules kausa izcīņa telpu futbolā.
Mērsraga komanda ir šī turnīra regulāra dalībniece. Turnīrs ir starptautisks un
piedalīšanās tajā iespējama tikai ar ielūgumiem. Tas, ka Mērsraga komanda regulāri tiek uzaicināta, liecina, ka turnīra organizatori ir novērtējuši komandas meistarību un stabilo sniegumu.

„Pasakās dzimst cerība un piepildās sapņi...” ar šādu
vadmotīvu PII „Dārta” kolektīvs 27. martā pulcējās
uz pasaku svētkiem, kas vienlaikus bija arī labdarības
pasākums, kura mērķis bija vākt ziedojumus sporta
laukuma seguma nomaiņai, lai Dārtas mazie audzēkņi
varētu stiprināt savu veselību un attīstīt fiziskās īpašības aktīvi sportojot ārā, svaigā gaisā uz droša laukuma seguma, nebaidoties paklupt un savainoties. Tā nu
ir sanācis, ka šī tipa bērnudārzos netika ieprojektēta
sporta zāle, tādējādi liedzot bērniem iespēju pilnvērtīgi
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
„Laime ir dot – tad būs arī, ko saņemt” – tā teicis Ēriks
Delpers. Vadoties pēc šīs dzīves gudrības, „Dārtas” mazie
un lielie pasaku mīļi, čakli jo čakli un ar lielu pienākuma
apziņu, gatavojās šim labdarības pasākumam. Katra grupiņa, atbilstoši bērnu interesēm un spējām, izvēlējās kādu
no Margaritas Stārastes pasakām un to iestudēja, lai
iepriecinātu visus labvēļus ar lielo kopuzvedumu un caur
pasakām paraudzītos uz pasauli ar citādām acīm...
Mūsu senči pūralādē krājuši patiesi labus tikumus – dzīvošanas pamatlikumus. Viens no tādiem ir labestība. Labs ir
domāts – labs sev, savai dzimtai un savai tautai. Cilvēkus, kas
visvairāk atbilda šim pamatlikumam senāk dēvēja par LABIEŠIEM. Patiešām jauks un latvisks apzīmējums. Vēl gribētos pieminēt tādu ļaužtikumu, kā devīgums. Devība bijusi
latvietī ieaudzināta jau no pašas bērna kājas. Viesos latvietis
nemēdza iet „tukšu roku”. Man prieks, ka Mērsragā ir cieņā
mūsu senču dzīvošanas tikumi – likumi, jo pasākuma laikā
tika saziedoti 403 € (četri simti trīs EURO). Mīļš paldies!
Ja kāds nepaguva uz mūsu pasākumu, bet ir vēlme atbalstīt „Dārtas” bērnu sapņa piepildījumu par sporta laukuma
seguma nomaiņu, ir iespēja to izdarīt ieskaitot naudiņu ziedojumu kontā:

Ziedojuma konta NR. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLA LV 2X,
norādot mērķi: Mērsraga PII „Dārta” sporta laukuma segumam.
Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja tapt šim pasākumam: PII „Dārta” kolektīvam, bērniem un viņu vecākiem.
Īpašs paldies Jevģēnijai Ozoliņai-Ķevlei, Dainim Dakstiņam, Litai Grudkinai, Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei
Indruškevičai, Mērsraga Tautas nama skaņu režisoram un
gaismotājam Jānim Kaļiņičenko, transporta pakalpojumu
sniedzējiem Sergejam Kurinojam un Guntim Paipalam. Mēs
ļoti ceram, ka mūsu sapnis piepildīsies, jo cerībā mīt apslēpts
spēks, bet ticība dara brīnumus, un kopā mēs varam paveikt
vairāk!
Terēzija Zondaka, PII „Dārta” metodiķe

Tā svinējām Lieldienas

Ļoti interesantās un saspringtās cīņās Mērsraga komanda izcīnīja pirmo vietu
savā grupā un nodrošināja sev vietu pusfinālā, kur pretī stājās komanda no Lietuvas „Škoda”. Ļoti līdzvērtīgā un saspringtā spēlē tiek izcīnīts neizšķirts rezultāts
un tiesneši uzvarētāju noskaidrošanai nozīmē pēcspēles 10 metru sitienus, kuros
veiksmīgāki ir Mērsraga futbolisti iekļūstot turnīra finālā. Finālā gan nākas piekāpties mājiniekiem – Priekules novada komandai, bet izcīnītās sudraba medaļas
šāda līmeņa turnīrā ir ļoti labs sasniegums! Labākais spēlētājs turnīrā Mērsraga
komandā tika nominēts Valts Rožkalns, vēl komandā spēlēja Artūrs Linde, Jānis
Bērziņš, Jānis Indruškevičs, Jānis Naudiņš, Jānis Leijers, Rolands Indruškevičs,
Mārcis Rezgals, Kristaps Lauris. Kristaps tika atzīts par turnīra labāko vārtsargu!
Komanda „Mērsrags” saka paldies turnīra organizatoriem par augsta līmeņa turnīra noorganizēšanu un viesmīlīgo uzņemšanu. Paldies arī komandas uzticīgākajiem faniem, kas pavadīja mūs līdzi turnīrā un skaļi atbalstīja, kā arī Guntim, kas
pacietīgi mūs gaidīja un savlaicīgi nogādāja mājās!
Mērsraga futbolisti izcīna bronzas medaļas! Noslēgušās Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā. Kā jau pēdējos gadus ierasts, Mērsraga novads šajās
sacensībās startē ar divām komandām. Mērsrags ir vienīgais novads, no bijušā
Talsu rajona, kurš var lepoties ar to, ka jau vairākus gadus Talsu novada A līgā
regulāri iekļūst labāko trīs komandu vidū, un ir vienīgā komanda trīs labāko vidū,
kas nepārstāv Talsu pilsētu. Komandas sastāvā spēlēja Jānis Indruškevičs, Ivars
Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Mārcis Krikauskis, Aigars Krikauskis, Dāvis Krikauskis, Artūrs Linde, Valts Rožkalns, Oskars Sproģis, Krišjānis Reinfelds,
Oskars Veidemanis, Jānis Bērziņš, Jānis Nīmanis. Mērsraga novada jaunie un perspektīvie futbolisti cīnās Talsu novada B līgā. Komandas galvenais uzdevums vākt
spēļu praksi un pilnveidot savu meistarību.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs, 26455993
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

 Lieldienām atbilstošs stils – groziņš
rokā!

 Lieldienu zaķis bija sarūpējis
dažādas Lieldienu
atrakcijas un stafetes.


Tautas
namā, protams,
krāsojām olas.
Jaunākos pamāca kā tās lietas jādara.

SIA „Eco Baltia Vide” aicina atbildīgi atbrīvoties
no būvgružiem un neizmest tos dabā
Tuvojoties aktīvajai dažādu būvdarbu un teritoriju labiekārtošanas darbu sezonai, SIA „Eco Baltia Vide” aicina iedzīvotājus un
uzņēmumus būt atbildīgiem un neizmest būvgružus sadzīves atkritumos vai citās tiem neparedzētās vietās. Lai, nekaitējot dabai,
atbrīvotos no būvgružiem, kas mēdz saturēt arī dabai un cilvēkiem
kaitīgas vielas, SIA „Eco Baltia Vide” piedāvā speciālus būvgružu
maisus.
Būvgružu maisi, kuru ietilpība ir līdz 1000 kilogramiem

(1,3 m3), ir ērts risinājums mazākiem būvdarbiem un labiekārtošanas darbiem, piemēram, dzīvokļa vai telpu remontam, koku un
krūmu zariem, kā arī noraktajai augsnei. Tāpat šajos maisos iedzīvotāji var mest mēbeles, matračus un paklājus, bet nedrīkst mest
videi kaitīgās preces (riepas, šīferus, eļļas, akumulatorus, ķīmiskās
vielas u.c.). Būvgružu maisa cenā ir iekļauta arī tā izvešana. Izvešanu klients var pieteikt tad, kad maiss ir piepildīts, un nav noteikti
ierobežojumi, cik ilgā laikā tas ir jāpiepilda. Būvgružu maisus var

iegādāties klienti Rīgā, kā arī Salaspils, Ādažu, Jūrmalas, Talsu,
Tukuma, Engures, Rojas, Jaunpils, Dundagas, Mārupes, Babītes
un Mērsraga novados.
SIA „Eco Baltia Vide” ir sagatavojusi arī akcijas piedāvājumu
būvgružu izvešanai, kas būs spēkā līdz 10. maijam. Ar to var iepazīties uzņēmuma mājaslapā. Saņemt plašāku informāciju un pieteikt būvgružu maisu un konteineru pakalpojumus var, zvanot pa
tālr. 29372999, vai rakstot e-pastu uz buvgruzi@vide.ecobaltia.lv.
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Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!
Pēcpusdienas palaunadzī
sniegs lēnām kusa uz vēlīno
tulpju kauslapām,
kļūdams par daļu no dārza,
kļūdams par gaisu un rītausmas veldzi,
par tavu saules apmīļoto loga rūti,
pa kuru atceļot gaismai,
putnu vīteriem un vēja šūpām
ik rītu atkal un atkal no jauna.
		(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:

Sludinājumi
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas,
neapstrādātu dzintaru. Tālrunis 29621515, Jānis.
 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, tālrunis
20213122.
 Z/S „Lejiņi” piedāvā darbu virtuvē, vasaras sezonā.
Sīkāka informācija veikalā vai pa telefonu 29577272.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un celtniecības pakalpojumi.
Zvanīt: 28837240.

65 gadu jubilejā Imantam Briedim;
70 gadu jubilejā Skaidrītei Ginterei;
70 gadu jubilejā Andrim Kasperovičam;
70 gadu jubilejā Andrim Kiršteinam;
70 gadu jubilejā Lilijai Reinfeldei;
70 gadu jubilejā Anatolijam Šamājevam;
81 gadu jubilejā Veltai Vijai Simsonei;
82 gadu jubilejā Veltai Rožkalnei;
82 gadu jubilejā Zeltītei Sergetei;
82 gadu jubilejā Jāzepam Svokam;
83 gadu jubilejā Vijai Dzērvei;
84 gadu jubilejā Marijai Cītnerei;
85 gadu jubilejā Benitai Druviņai;
86 gadu jubilejā Kārlim Ameram;
87 gadu jubilejā Veronikai Krūmiņai!

Atvadu vārdi

 Elektromotoru remonts. Tukuma novads, Slampes
pagasts, „Brauciņi”. Telefons 29253411.

23. aprīlī

Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.40 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie ambulances;
11.30 pie bērnudārza;

Mērsraga vidusskolas direktorei
Skolotājai – klases audzinātājai

 Sertificēts skursteņslauķa meistars atgādina – rūpējies
par apkures ierīču tīrīšanu laikus! Tīra dūmvadus,
ventilācijas kanālus, veic ierakstus apkures un
ventilācijas tīrīšanas žurnālā, apseko un sastāda aktu.
Braucot pie klienta, ir līdzi viss nepieciešamais ekipējums,
t. sk. kāpnes. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni
29643342.
12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
14.30 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2015

SACENSĪBU 2. RIŅĶA 3. un 4. KĀRTA
NOTIEK 17.04.2015. kafejnīcā „KRESES”.
Sacensību sākums 17.00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2015
SACENSĪBU 4. POSMS NOTIEK

Mērsraga vidusskolā 26.04.2015.
Sacensību sākums 10.00.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

GALDA TENISĀ 2015
SACENSĪBU 4. POSMS notiek
Mērsraga vidusskolā
26.04.2015.
Sacensību sākums 12.00.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

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

RITAI VĀRPIŅAI
Līdz pavasarim
Tikai solis vien,
Kā nolauzts pumpurs
Tavas dzīves gājums...
Bet paliek darbs,
Ko esi paveikusi,
Un skolas bērni –
Tava mūža turpinājums.
		
(K. Apškrūma)

Pateicības

Pateicībā un cieņā noliecam galvas...

Smaids: …neko nemaksā, bet dara tik daudz… ilgst vienu
mirkli, bet atmiņas par to var saglabāties visu mūžu…
…ir atelpa nogurušajiem, cerību stars izmisušajiem, saules
siltums skumjajiem…
…to nevar ne aizņemties, ne nozagt, jo tā ir bagātība, kura
tiek dota no tīras sirds...
Vēlos pateikt sirsnīgu paldies Indruškeviču ģimenei
par man sagādāto 95. dzimšanas dienu un liels, liels paldies
Mērsraga vidusskolas pavārītēm par brīnišķīgi gardo
ēdienu.
Vilma Rozenfelde

* * *
Sirsnīgs paldies Madarai Brālei un Mairai Peterei par
laipnību, sapratni, iejūtību, kā arī Mērsraga pašvaldībai,
radot iespēju organizēt un vadīt datorapmācības kursus senioriem.
2. grupas seniori

* * *
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
		
(Ā. Elksne)

2005. gada absolventi

Līdzjūtības
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti,
Savām smilšu villainēm.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību, Ingai un Oskaram Braueriem māmiņu, vecmāmiņu mūžībā
aizvadot.
„SAIVA” kūpināšanas ceha kolektīvs

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.
		
(M. Jansone)
Izsakām dziļu līdzjūtību Gunai Rullei, no
mammas atvadoties.

Gunas bijušie klasesbiedri

Šajā sāpju un šķiršanās laikā gribam pateikt lielu paldies
radiem un tuviniekiem, darba kolēģiem, Inesei Daugatei
un kafejnīcas „Kreses” meitenēm, kuri bija ar mums Jāni
Urķi izvadot.
Sieva, bērni, mazbērni, mazmazbērni

* * *
Sirsnīgs paldies dakterei Annemarijai Lormanei un
māsiņai Velgai Karlsonei par palīdzību Dmitrija Buta
vissmagākajā brīdī. Liels paldies kafejnīcas „Vētrasputns”
darbiniekiem par mielastu un laipno apkalpošanu. Paldies
visiem, kas pavadīja manu vīru Dmitriju Butu pēdējā gaitā.

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam ar Raivi un pārējiem tuviniekiem, mīļo
opīti JĀNI URĶI mūžībā pavadot.
Gunta, Jurģis, Laura, Ance, Sandis, Lilita, Andris

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Izsakām līdzjūtību Antrai un Raivim Dižpēteriem, tēvu un vectēvu zaudējot.

Sieva

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

SIA „Sabiedrība IMS” gatavās
produkcijas noliktavas kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

