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Piektdiena, 2015. gada 8. maijs

Informācija
23. maijā, sestdien, notiks suņu un
kaķu potēšana pret trakumsērgu.
No plkst. 10.00 līdz 10.40 pie kultūras
nama,
no plkst. 11.00 līdz 11.30 pie Dzintaru ielas 1,
no plkst. 11.35 līdz 12.00 pie „Gocu”
mājām.
Mērsraga novada Sociālajā dienestā
16. maijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 būs
iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes,
apavus, traukus, mēbeles un TV.
Bibliotekārais punkts Upesgrīvas Saieta namā 20. maijā, plkst. 12.00.

Informācija Mērsraga novada
zvejniekiem:
 2015. gada 1. jūnijā pulksten 10.00
Mērsraga tautas namā varēs nokārtot licences (arī nozvejas žurnālus) Engures
ezeram un Rīgas jūras līcim.
 Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir iespēja pieteikties
vienam reņģu stāvvadam.
Portālā www.e-pakalpojumi.lv pie sadaļas MAKŠĶERĒŠANA var iegādāties
vienas dienas makšķerēšanas atļaujas, lai
varētu makšķerēt Mērsraga kanālā. Atļaujas ir iespējams iegādāties arī Mērsraga Informācijas centrā.

Redaktores sleja
Maijs ir tāds kā ģimenes mēnesis. Brīvās maija
dienas ļāva pavadīt laiku kopā ar ģimeni, Māmiņdienā sveiksim savas mammas, bet Ģimenes dienā baudīsim to prieka sajūtu, ko var sniegt tikai
ģimenes tuvums. Mums katram ir sava dzīve un
savas rūpes. Jāpaspēj paveikt tik daudz lietu, nereti
ar piespiešanos jāatceras pašiem par sevi. Tomēr
ir cilvēks, kuram visu dzīvi būs vajadzīgs un šķitīs
svarīgs mirklis no tavas dzīves, pieskāriens, satikšanās, sarunas, prieki un bēdas.... Tā ir Tava mamma.
Lijas Brīdakas vārdiem: „Piedod, māt, mūsu stei-

Domē nolēma

Novada domes 21. aprīļa sēdē nolēma:
Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
jūnijā.
numurs iznāks 12.
tīt līdz
Materiālus var iesū
9. jūnijam!

Paldies!

gu un nevaļu, piedod
mūsu nerātnības un neizdarītos darbus – kopš
bērnības visā dzīves
garumā, piedod, ka pārāk reti esam tev teikuši
pateicības un mīļos vārdus...” Mīļus un jaukus
Māmiņdienas svētkus,
saulainu maiju un tiekamies jau vasarā!

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Mērsraga novada pašvaldībā.
2. Atcelt Mērsraga novada domes 16.12.2014. lēmuma Nr. 2 „Par saistošo noteikumu Nr. 16/2014 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu”.
3. Pārņemt nekustamo īpašumu Kadiķu ielā 6-9, Mērsrags, Mērsraga novada
pašvaldības valdījumā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada Bāriņtiesas nolikumu.
5. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Bākas iela 47” Mērsragā,
Mērsraga novadā.
6. Noteikt 2 lietošanas mērķus:
6.1. īpašumam „Ozola iela 16”, Mērsrags, Mērsraga novads,
6.2. īpašumam „Brūkleņu iela 20”, Mērsrags, Mērsraga novads.
7. Apstiprināt Inventarizācijas komisijas ziņojumu par veikto inventarizāciju
Mērsraga novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2014. gadā.
8. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no:
8.1. Ginta Dzelmes		
– 120,23 euro,
8.2. Alīnas Demjanovas
– 171,43 euro,
8.3. Edītes Vāveres
– 95,71 euro.
9. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 18 271,56 euro. Atliktā
maksājuma termiņš 3 gadi. Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi. Aizņēmuma
garantija – Mērsraga novada pašvaldības budžets.
10. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2014. gada pārskatu.
11. Apstiprināt SIA Auditorfirmas Alianse neatkarīgu revidentu ziņojumu par
Mērsraga novada pašvaldības 2014. gada konsolidēto finanšu pārskatu.
Sekretāre L. Valdemāre
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Ansamblis „Kaprīze”
startē vokālo ansambļu skatē

Deju kopas „Silva” pavasara aktivitātes

11. aprīlī Lubes Tautas namā notika Talsu novada vokālo ansambļu skate,
kurā pēc ilga laika piedalījās arī Mērsraga Tautas nama vokālais ansamblis
„Kaprīze”.
Žūrijas komisijas vērtējumam dziedājumu sniedza 18 vokālie ansambļi no Laidzes, Lībagiem, Lubes, Ķūļciema, Spāres, Stendes, Pastendes, Talsiem, Tiņģeres
un Valdemārpils, kā arī Rojas un Mērsraga, senioru, sieviešu un jauktā ansambļa
grupās.
Skatē katrs ansamblis izpildīja trīs dziesmas – obligāto dziesmu – Raimonds
Tiguls, Rasa Bugavičute „Aplīgoju rudzu lauku”, latviešu tautas dziesmu vai oriģināldziesmu a capella un brīvās izvēles dziesmu. Vokālais ansamblis izpildīja J. Vītola „Pūt, vējiņi, rāmi, rāmi” un H. Feldmaņa ansamblim veltīto dziesmu „Tava
roka, mana sirds”.
Tika vērtēts katras dziesmas mākslinieciskais sniegums, tehniskais sniegums,
vokālā kultūra, stila izjūta un kopiespaids. Atbilstoši žūrijas komisijas vērtējumam
ansambļiem tika piešķirta kvalitātes pakāpe.
Mērsraga vokālais ansamblis „Kaprīze” ieguva II pakāpes diplomu. Paldies
vokālā ansambļa „Kaprīze” vadītājai Inesei Ozollapai un visām meitenēm par izturību un ieguldīto darbu! Paldies arī Ainai Lodziņai par ansambļa skanējuma
bagātināšanu ar flautas un blokflautas spēli!
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska (28354154)

Kā jau ierasts, Mērsraga Tautas nama deju kopas
„Silva” dalībnieces ir ļoti aktīvas un radošām idejām
bagātas.
11. aprīlī deju kopa ciemojās Engurē, lai palīdzētu izkrāsot pavasari ar deju palīdzību. Koncertā
kopā ar mērsradzniecēm piedalījās arī senioru deju
kolektīvi no Rojas, Tukuma, Balgales, Alsungas, Pūres un, protams, Engures. Katrs kolektīvs varēja ne
tikai parādīt savas prasmes dejot, bet arī sadraudzēties
un gūt jaunu pieredzi!
Noteikti daudzi pamanīja, ka 18. aprīlī bija manāma īpaša rosība pie Informācijas centra – tas atkal
mūsu dejotāju nopelns. Šoreiz gan neredzējām dejas,
bet varējām iepirkt gan saldumus, gan rotas, gan citus labumus, kurus bija sarūpējušas dejotājas. Ietirgotā
naudiņa pārvērtīsies par koncerta tērpiem, ar kuriem
deju kopa „Silva” vasarā dejos pie Lubānas ezera pirmajā Starptautiskajā sieviešu deju festivālā. Lai izdodas!
Mīļš paldies visām aktīvajām kolektīva dalībniecēm un vadītājai Silvai Štreinertei par iniciatīvu un ideju realizēšanu, kas
mūsu ikdienā ienes ko jaunu!
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska (28354154)

Ģimenes diena
14. maijā plkst. 17.30 Mērsraga Tautas namā Mērsraga vidusskola organizēs Ģimenes dienas koncertu, taču viss nebeigsies ar koncertu... Lai popularizētu mājturību, Mērsraga rokdarbnieču klubiņš sadarbībā ar Mērsraga vidusskolu, rīko konkursu radu saimēm „Jaukais svētdienas rīts”. Konkurss notiks ceturtdien, 14. maijā, pēc
svētku koncerta, Mērsraga Tautas namā.
Konkursā aicinātas piedalīties komandas 4 cilvēku sastāvā (2 pieaugušie, 2 bērni), kuras ir gatavas jauki pavadīt ceturtdienas vakaru radošā gaisotnē. Komandām
būs jāiziet 6 stacijas:
• svētdienas brokastu galda klājums 2 personām;
• pagatavot 2 brangas sviestmaizes svētdienas brokastīm;
• iesaiņot dāvaniņu;
• noformēt ziedošu puķupodiņu;
• saposties (kaklasaišu, lakatu un šaļļu izmantošana), lai kopīgi dotos apsveikt
kaimiņu komandu ar ietīto dāvanu un noformēto puķu podu;
• apsveikums kaimiņu komandai svētdienas pēcpusdienā!
Komandas lūdzam pieteikties līdz 11. maijam, zvanot Sandijai – 28154515, skolas
kanceleja – 29143015.

Lielā talka 2015
Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Šogad Lielās talkas aktivitātēs piedalījušies aptuveni 175 tūkstoši iedzīvotāju visā Latvijā, turklāt aptuveni 40% oficiālo talkas
vietu notikusi ne vien atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas darbi. Arī Mērsraga novads šogad varēja lepoties ar salīdzinoši
lielu talcinieku skaitu. Paldies par atsaucību! Talkas notika ne tikai
25. aprīlī, sestdienā – oficiālajā Lielās talkas dienā, bet dažas no iestādēm talkoja jau piektdienā. 24. aprīlī pēc mācību stundām Mērsraga
vidusskolas saime devās sakopt skolas apkārtni: takas un ceļus, kas
ved uz skolu. Katram darbiņš piemērots spējām un patikšanai – mazie vāc zarus un atkritumus skolas parkā, lielākie izstaigā ceļus gar
jūru un skolu. Novārtā netiek atstāts arī ceļa posms līdz Upesgrīvai
un novada robežai. Tāpat aktīva rosība skolas sporta laukumos – tur
tiek krāsots, stiepts, mērīts un mainīts... Skolas priekšā tiek rakts,
ravēts un nests... Toties skolas sētas pusē aktīvi tiek gādāti materiāli
zēnu mājturības stundām. Nekad netiek aizmirsts sakopt bijušo
skolas darbinieku piemiņas vietas.
Savukārt, 25. aprīlī gan Mērsragā, gan Upesgrīvā no atkritumiem
atbrīvota tuvākā apkārtne, sakopta iestāžu un uzņēmumu teritorija,
sakoptas piemājas teritorijas, bet bērnu laukumiņā pie daudzdzīvokļu
mājas Dzintaru ielā 1 tika atjaunots krāsojums. Daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji tika aicināti uz piejūras teritorijas sakopšanu savas mājas
garumā. Pēc talkas talcinieki pulcējās Mērsraga Informācijas centrā
un Upesgrīvas Saieta namā uz zupas baudīšanu. Priecē fakts, ka katru
gadu atkritumu un sakopjamo vietu skaits sarūk, taču kā katru gadu,
teritorijā gar jūru varēja atrast visdažādākos atkritumus, kuriem tur
tiešām nevajadzētu būt! Cienīsim un rūpēsimies par savu apkārtējo
vidi!

Veidosim svētkus kopā! Vecās jūrnieku lādes stāsts
Mērsraga bākai – 140! Par godu Mērsraga bākas
jubilejai 25. jūlijā pirmo reizi notiks Bākas ielas svētki!
Mēs labprāt uzklausīsim gan trakas, gan ne tik trakas
idejas, kā šos svētkus darīt īpašākus. Idejas gaidīsim
e-pastā tautasnams@mersrags.lv vai sandijas@inbox.lv;
telefoniski – 28354154 (Aija) vai 28154515 (Sandija). Atcerieties šogad par vieniem svētkiem vairāk – 25. jūlijā
Bākas ielas svētki!
KONKURSS „Mans Mērsraga novads”! Šogad Mērs
raga novada svētku ietvaros 8. augustā atzīmēsim
Mērsraga 520. gada jubileju un Mērsraga novada 5. pa
stāvēšanas gadu! Tieši tāpēc, sākot no maija līdz 1. augustam,
ikviens var piedalīties konkursā „Mans Mērsraga novads”.
Sūti uz e-pastu tautasnams@mersrags.lv vai nes uz Mērsraga
Tautas namu savu veltījumu Mērsragam. Tā var būt
dzeja, kāds literārs darbs, dziesma, rokdarbs, fotogrāfija,
video rullītis vai pat filma par to, kā redzi un/vai ko
Tev nozīmē Mērsrags vai Mērsraga novads kopumā.
Ļauj vaļu fantāzijai un parādi arī citiem, ka Mērsraga
novads ir īpašs! Konkursam iesniegtie darbi veidos daļu
no izstādes „Mūsu krasts”. Izstādes atklāšana notiks
Mērsraga novada svētku ietvaros 8. augustā plkst. 13.00
Mērsraga Tautas namā. Labākajiem darbiem vērtīgas
balvas. Sīkāka informācija – 28354154 (Aija)

Publiskā
adīšanas diena!
Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, Publiskā adīšanas
diena tiek atzīmēta tikai vienu dienu – 13. jūnijā! Par
godu šai dienai, Mērsraga rokdarbnieču klubiņš aicina
ikvienu, kuram nav slinkums, līdz 1. jūnijam noadīt vai
notamborēt jebkāda izmēra četrstūri – rakstainu vai
vienkrāsainu – tas jūsu ziņā, tikai aicinām izvairīties no
melnas un brūnas krāsas dzijām. Uzadītos četrstūrus
nesiet uz ziedu kiosku vai Mērsraga Tautas namu. Savukārt, 13. jūnijā plkst. 10.00 tiksimies pie laivas centrā, lai
realizētu šī gada ieceri – ietērpt Mērsraga centrā esošo
laivu krāsainos svārkos!
Neskaidrību gadījumā – zvaniet 28154515, Sandija
Lai veicas un uz tikšanos 13. jūnijā!

1. aprīlī, Joku dienā mūsu skoliņas četri klavieru klases audzēkņi piedalījās Zemgales reģiona mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības
programmas Taustiņinstrumentu spēles, Klavierspēles 2. klašu audzēkņu
festivālā Engures Mākslas un
Mūzikas skolā
,,Vecās jūrnieku
lādes stāsts”. Lai
gan tā bija Joku
diena,
spēlēt
vajadzēja pavisam nopietni,
jo uz festivālu
bija ieradušies
57 bērni gandrīz
no visas Latvijas: Jelgavas,
Skrīveriem, Dobeles, Auces, Bēnes, Bauskas, Tukuma, Salgales, Ozolniekiem un, protams, ka no pašas Engures arī. No mūsu skolas šoreiz piedalījās
mani audzēkņi Ieva Kraģe, Klāvs Anstrauts, Līga Indruskeviča un Loreta
Gūtšmite. Festivālā vajadzēja atskaņot skaņdarbu par jūras tēmu. Visi arī
saģērbāmies attiecīgi savam skaņdarbam. Mūsējie nospēlēja ļoti labi. Atsauksmēs no klausītāju puses atzinīgus vārdus dzirdējām par Loretas Gūt
šmites sniegumu. Viņa atskaņoja N. Ļubarska skaņdarbu ,,Laivā”. Ieva Kraģe
spēlēja latviešu tautas dziesmu ,,Zvejnieks mani aicināja”; Jēk. Graubiņa apdare. Izrādījās, ka šis ir visvairāk spēlētais skaņdarbs šajā festivālā. To spēlēja
4 audzēkņi un, interesanti bija paklausīties, ka katrs no viņiem interpretēja
to citādāk. Klāvs Anstrauts atskaņoja K. Paskāla ,,Uz ūdens”. Zālē iestājas
klusums, jo, kā nekā uz skatuves spēlēt kāpa zēns. Tas ir diezgan reti, ka
klavieres spēlē puiši. Arī Klāva sniegums bija izteiksmīgs un pārliecinošs.
Līgas Indruškevičas izpildījumā skanēja S. Franka „Stars virs jūras”. Lai gan
visiem dalībniekiem uztraukums bija milzīgs, sniegums bija loti, ļoti labs.
Jo mūsējie pirmo reizi spēlēja tik lielā un skaistā zālē un pie liela flīģeļa! Un
klausītāji arī bija pilna zāle un tādi, kas visu, visu saprot. Pēc festivāla visiem
dalībniekiem sekoja otra – jautrā daļa. Mājās bērni atgriezās priecīgi par
lieliski pavadīto dienu un gūtajiem iespaidiem. Paldies, Engures MM par
iespēju piedalīties šajā festivālā un sirsnīgo uzņemšanu. Un paldies visiem
manu audzēkņu vecākiem par bērnu atbalstīšanu un lielisko tērpu pagatavošanu. Festivālā izskanēja vārdi, ka katrs bērns ir kā dimantiņš, kuru mums
tikai jāslīpē un jāslīpē... Turpināsim mācīties un gaidīsim ātrāk savu flīģeli
un iespējas atkal piedalīties koncertos, konkursos un festivālos!
Inguna Augsne,
klavierspēles pianiste
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Latvijas Zivrūpnieku Savienības uzņēmumi piedalās izstādē

Īsvēstis
Arī šogad aicina ziņot par tauriņu sugu
novērojumiem. Latvijas Dabas fonds (LDF)

sadarbībā ar Latvijas Entomoloģijas biedrību otro gadu
pēc kārtas aicina iedzīvotājus iesaistīties dienastauriņu
sugu novērojumu apkopošanā. Šogad par gada kukaini ir izvēlēts lielais mārsilu zilenītis, tāpēc kukaiņu
pētnieki cer iegūt jaunas un vērtīgas ziņas par šo
kukaini, kā arī par citām dienastauriņu sugām.
Novērojumu rezultāti tiks apkopoti divās kategorijās.
Pirmā ir gada garākais dienastauriņu sugu saraksts. Šīs
kategorijas ieskaitē iekļaus jebkuru Latvijas teritorijā
veikto ziņojumu. Tas nozīmē, ka pārvietoties un
pētīt tauriņus var jebkurā virzienā, mēģinot gada
laikā pamanīt un piefiksēt pēc iespējas vairāk tauriņu
sugu. Līdz šim oficiāli reģistrētais garākais saraksts ir
91 suga. Otra kategorija ir konkrēta novada garākais
dienastauriņu sugu saraksts. Šo entomologi uzskata
par svarīgāko kategoriju, jo tādējādi ir iespējams atklāt
jaunas sugu atradnes, kas dod ieguldījumu dažādu
sugu izplatības skaidrošanā. Tauriņu novērojumiem
jābūt fiksētiem viena konkrēta novada teritorijā. Šajā
kategorijā ir novadi, kur ir konstatētas vairāk nekā
60 sugas, bet ir arī novadi, kuros nav veikts neviens
novērojums. Šogad novadu sarakstu veidotājiem ir
izvirzīti divi galvenie virzieni – veidot gada garāko
novada sarakstu vai mēģināt atrast novadā līdz šim
nemanītu tauriņu sugu. Entomologi aicina sarakstu
veidotājiem pēc iespējas precīzāk aprakstīt katru sugas
novērojumu – gan par pašu sugu, gan arī novērojuma
vietu.

Aicina apceļot Kurzemi un gada no
slēgumā saņemt balvas. Akcija „Apceļo

Kurzemi” norisinās jau septīto gadu un šī gada tēma
ir „Kurzemes meistarstiķi”. Kā jau vēsta nosaukums,
katrā apceļošanas vietā varētu būt kaut kas īpašs! Tā
arī ir, jo šajā apceļošanas akcijā iekļauti tādi apskates
objekti, darbnīcas un ražotāji, kuri raksturīgi tikai
Kurzemei. Akcija norisināsies no 1. maija līdz 30. septembrim. Tās laikā apceļotājiem būs iespēja iepazīties
ar dažādām tradīcijām un ieražām Kurzemē: maizes
cepšanu, zivju kūpināšanu, medus sviešanu un seno
žogu veidošanu, kā arī ar tik neparastām saimniecībām,
kā šitaki sēņu un strausu audzētavu, ķirbju un lavandu laukiem, bišu dravām un bišu dziedinātavu.
Ar amatu prasmēm iepazīties varēs audēju, keramikas, sveču liešanas, kokapstrādes, dzintaru aproču
un seno kuršu rotu tapšanas darbnīcās. Akcijas laikā
būs iespējams uzzināt, kurš ir lielākais piedzīvojumu
parks un kas ir laba daba Kurzemē. Tāpat pie sevis
aicina iegriezties arī dažādi unikāli apskates objekti.
Apceļošanas dalībnieku anketas var saņemt Kurzemes
tūrisma informācijas centros vai lejuplādēt www.
kurzeme.lv. Kā katru gadu, aktīvākajiem Kurzemes
apceļotājiem iespējams piedalīties uzņēmēju piedāvāto
balvu izlozē. Izloze un akcijas noslēgums paredzēts
Kurzemes tūrisma asociācijas gada balvas „Lielais
Jēkabs 2015” pasniegšanas ballē novembra beigās
Tukumā. Galvenā balva būs 200 Euro dāvanu karte no
aktīvās atpūtas preču veikala „Gandrs”, kuru dāvina
Kurzemes tūrisma asociācija un aktīvās atpūtas preču
veikala „Gandrs”. Katram apceļošanas dalībniekam
jāsakrāj zīmodziņi no vismaz 12 apmeklētājiem akcijas objektiem. Tiem, kuri pirmo zīmodziņu saņemt
tūrisma izstādē „Balttour 2015”, jāapmeklē un jāsakrāj
vēl vismaz 11 zīmodziņi. Kopumā izlozē papildus galvenajai balvai būs iespēja vēl laimēt 35 atbalstītāju balvas, kurās ir tādas balvas kā izbrauciens ar gaisa balonu,
DIP-DAP skrejritenis, dāvanu karte no Liepājas teātra
un citas balvas.

Seafood Expo Global 2015 Briselē

21. aprīlī Briselē notika viena no lielākajām jūras velšu izstādēm pasaulē – SEAFOOD EXPO GLOBAL 2015, kurā piedalījās arī Biedrība Latvijas
Zivrūpnieku Savienība (LZS) un daļa no tās biedriem, zvejas produktu
pārstrādes uzņēmumi: SIA SABIEDRĪBA IMS, AS BRĪVAIS VILNIS, SIA
GAMMA-A, SIA KARAVELA. Izstāde piesaista jūras velšu pircējus un
pārdevējus no vairāk kā 75 valstīm. Izstādē pārstāvētie uzņēmumi piedāvāja visplašāko zivsaimniecības produktu un pakalpojumu klāstu.
Ņemot vērā pēdējā laika ģeopolitiskos notikumus saistībā ar Krieviju, un tās ietekmes sfērā esošo valstu valūtas kursa svārstības, tādejādi
samazinot zivju konservu eksporta apjomus austrumu tirgū, LZS uzņēmumu mērķis izstādē bija palielināt zivju konservu pārdošanas apjomus
Eiropā un citviet pasaulē, un atrast jaunus sadarbības partnerus.

2014. gadā LZS uzņēmumu apgrozījums kopā pārsniedza 142 milj.
EUR, saražoti 219 milj. konservu kārbu, t. sk. 101 milj. šprotu konservi,
pārstrādātas 26.4 tūkst. tonnas brētliņas, 14.1 tūkst. tonnas reņģes un
12.2 tūkst. tonnas okeāna zivis. 2014. gadā salīdzinot ar 2013. gadu, ražošanas un eksporta apjomi palikuši nemainīgi. Eksportēts tiek virs 97%
produkcijas uz vairāk nekā 40 valstīm. LZS uzņēmumos kopā tiek nodarbināti 3600 strādājošo. Uzņēmumi šajā gadā piedalīsies arī izstādēs
maijā Amsterdamā, jūnijā Ņujorkā, septembrī Maskavā, oktobrī Ķelnē.
Dalība izstādē tiek finansēta no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem.
Sagatavoja LZS izpilddirektors
Imants Cīrulis

Par zemes lietošanas
un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu
SIA „Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas
statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks
zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī
to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī
Mērsraga novada pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija līdz oktobrim (projekts
LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview).
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam
4498 ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos (lauksaimniecības
zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas,

transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas
sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām
instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu
izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju
250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem.
Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts
500 g smags augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā un izmantots ar
vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem,
piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināša-

nai, augsnes modeļu validācijai un organisko
vielu satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks
klimatu ietekmējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai
Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos
nekādus personiskas dabas datus vai datus par
zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī nav piemēroti
šādam mērķim.
Ivars Pavasars,
SIA Vides eksperti valdes loceklis

Orientēšanās sacensības 2015
Arī šogad, 4. maijā, orientēšanās sacensību dalībniekiem bija jāatrod
ne viena vien vieta Mērsragā, kas bija jāatpazīst pēc fotogrāfijas, kartes
vai norādes. Tikai šoreiz katrā vietā gaidīja vēl pa uzdevumam, piemēram, bija uz acumēru bļodiņā jāielej 200 ml ūdens. Sacensību mērķis
ir vienot cilvēkus – ģimenes, draugus, paziņas 4. maija svētkos, atklāt
jauno tūrisma sezonu, kā arī dāvāt iespēju cilvēkiem labi pavadīt laiku.
Prieks, ka arī šogad atsaucība bija liela un Mērsraga takas iepazīt devās
11 komandas. Katrai komandai bija jāatrod 12 kontrolpunkti Mērsragā, jāizpilda uzdevums, attiecīgi par katru izpildītu uzdevumu saņemot
20 punktus. Pēc maršrutu iziešanas visi dalībnieki satikās Jēgerlejā uz

desiņu cepšanu! Maršruts šajā reizē bija grūtāks un garāks, taču priecēja,
ka no dalībniekiem varēja dzirdēt pozitīvas atsauksmes un enerģiskas
sarunas savā starpā, par spīti nogurumam. Uzvaru šogad izcīnīja skolotāju komanda „Učuki”, otrajā vietā komanda „Bitītes Bzzz”, bet trešo
vietu ieguva komanda „Rozā”. Īpaši jāuzteic komandas „Bitītes Bzzz” un
„Rozā” par kopējo komandas noformējumu. Malači! Bet ne jau uzvara
bija galvenais... galvenais ir piedalīties! Liels paldies par atsaucību dalībniekiem, sirsnīgs paldies par palīdzību mazajiem un lielajiem palīgiem
kontrolpunktos un pavisam noteikti tiekamies nākamgad!
Pasākuma organizatores M. Brāle, A. Barovska

Informatīvā diena Mērsraga Invalīdu atbalsta centrā
29. aprīlī Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs organizēja informatīvo
dienu, kuras ietvaros varēja tikties ar Sociālas integrācijas valsts aģentūras pārstāvjiem. Mērsragā viesojās Sociālās integrācijas valsts aģentūras
Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas vadītāja Iveta Purne, vecākais eksperts karjeras veidošanas jautājumos Inita Ģērmane, nodaļas
vadītājas vietniece –Silvija Aberiņa un sociālais pedagogs –Ausma Rava.

Galvenais informatīvās dienas mērķis bija izstāstīt par to, ka cilvēkiem
ar invaliditāti ir daudz iespēju integrēties sabiedrībā. Tāds ir arī Sociālās
integrācijas valsts aģentūras pamatmērķis: veicināt cilvēku ar invaliditāti
un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo
vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Noslēgusies izlietoto bateriju vākšanas akcija
No septembra līdz 27. februārim visā Latvijā tika izsludināta izlietoto bateriju vākšanas
akcija. Šonedēļ arī no Mērsraga vidusskolas
tika aizvests 121 kilograms dažādu formu un
izmēru bateriju.
Kā vienmēr visatsaucīgākie ir 1.–4. klašu
audzēkņi, viņu vecāki un audzinātājas. Visvairāk bateriju izdevās atrast 4. klases skolēniem

un skolotājai Santai. Īpašs paldies Annijai Ķevlei un viņas ģimenei par savāktajiem 38,5 kg!
Paldies Artūram Veinbergam par 13 kg, Rihardam – 3,7 kg, Kristai – 3,3 kg, Amandai, Endijai, Daniēlam un Atim kopā par 4,0 kg. Kopā
4. klase savāca 62,5 kg bateriju.
26,3 kg izdevās atrast 3. klases skolēniem un
audzinātājai Dacei Kviesei. 26 kg savāca 2. klase un

audzinātāja Dace Ansberga. Arī pirmie un audzinātāja Ieva aktīvi iesaistījās akcijā ar 4,4 kg. 11. klasi
pārstāvēja Elita ar 1,7 kg bateriju. Paldies ikvienam,
kas savu nevajadzīgo bateriju iemeta sarkanajā kastē! Par labi padarītu darbu balva – skolas apmaksāts brauciens uz Zaļās jostas svētku pasākumu
Siguldā 24. maijā. Dzīvot zaļi ir moderni!
I. Grīnberga-Zaļkalne
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 Arī tādus skatus Mērsragā ir iespējams no
vērot... BMW saiets Mērsraga centrā.

 Mērsraga vidusskolas skolēni un skolotāji
stāda mežu – 12 000 priedītes!

 Mērsrags – videi draudzīgs novads. Elek
trotehnikas savākšanas punktā, pat klasikas
cienīgi šedevri.

4
Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!

NEKROLOGS

Savāds pavasaris

Tu pamosties no ziemas baltuma
un iededzies kā lāpa svečturī
kastaņas zarā:
Tu redzi – tā laika upe ir maiga.
Tu dzirdi sevi par skanīgu arfu likteņa pirkstgalos esam.
Tu jūti caur sevi pavasari
kā zīda vadmalu tinamies.
Tu esi dārznieks un reizē pats dārzs.
Tu esi lāpa kastaņas zaros un reizē lietus –
		
savas dvēseles pavasaros.
				(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:

65 gadu jubilejā Laimdotai Ruskai;
65 gadu jubilejā Jānim Sapelim;
70 gadu jubilejā Veltai Zakai;
70 gadu jubilejā Emmai Zvejniecei;
75 gadu jubilejā Uldim Zvejniekam;
80 gadu jubilejā Edgaram Ozolam;
81 gadu jubilejā Jekaterinai Birjukovai;
83 gadu jubilejā Valentinai Loginovai;
85 gadu jubilejā Martai Lubgānei!

Šī gada pavasaris nāk lēni: brīžiem silts un saulains, brīžiem auksts vējš, lietus un pat sniegs. Tāds
ir arī cilvēka mūžs: īss vai garš, bet vienmēr īpašs.
Tāda īpaša bija mūsu skolas bijušās direktores
Ritas Vārpiņas dzīve.
Nesagaidījusi 23. aprīli, savu gadu miju, viņa aizgāja mūžībā. Septiņus gadus viņa ar lielu atbildības sajūtu vadīja Mērsraga vidusskolu, rūpēdamās par skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem
darbiniekiem. Direktore vienmēr uzskatīja, ka skolas
kolektīvs ir visi tā darbinieki, tādēļ saliedēja to ciešām
saitēm. Rita Vārpiņa sniedza savu sirds siltumu, dāsnumu un mīlestību ikvienam sastaptajam cilvēkam.
Viņa bija vēsturniece, skolotāja un klases audzinātāja saviem audzēkņiem, aicinādama padziļināti
pētīt vēsturiskus notikumus, Mērsraga ciema vēsturi un to cilvēku dzīves līkločus.
Rita Vārpiņa ar pagasta padomes atbalstu, protams, materiālo, attīstīja skolas materiālo bāzi, tika
paveikti vairāki nozīmīgi darbi skolas labiekārtošanā un apkārtnes sakopšanā. Un visur viņa pielika
savu roku: gan puķu un košumkrūmu stādīšanā,
gan kabinetu pārkārtošanā, gan vecā korpusa sakopšanā pēc lielā ugunsgrēka.
Ritas Vārpiņas dzimtās mājas bija „Vecmokās” Tukuma novadā. Viņa bija lauku cilvēks, tādēļ mēdza
staigāt ne tikai pa mežu, bet iemīlēja arī jūru gan vasaras karstumā, gan ziemas spelgonī. Mēs paturēsim atmiņā viņas padarītos darbus, mīlestību pret cilvēkiem,
rūpes par skolu septiņu gadu garumā.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Līdzjūtības

21. maijā

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 novada dome rīko

Mērsraga novada dome organizē

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2015

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2015

SACENSĪBU 2. RIŅĶA 7. un 8. KĀRTA
NOTIEK 15.05.2015. kafejnīcā „KRESES”.
Sacensību sākums 17.00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
14.30 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

SACENSĪBU 5. POSMS NOTIEK
Mērsraga vidusskolā 24.05.2015.
Sacensību sākums 10.00.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).
Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

GALDA TENISĀ 2015

Dzejas stūrītis
Aldonis Bite

Klīst atmiņas kā sapņu rēgi,
Bet bija taču, bija reiz
Gan lepnās jūras motorlaivas,
Gan traleri, kas zvejā steidz.
Kas palicis no dienām senām –
Ne zīmes pat uz akmeņiem.
Vien sudrabspoža saules vizma
Uz rāmiem ostas ūdeņiem.
Draugs, nesēro, ja viss ir zudis,
Bet jūrā spēku pasmelies.
Kad viļņi trakos vētras dejā,
Tad bangu dārdos ieklausies.

Skumju brīdī esam kopā un izsakām
visdziļāko līdzjūtība piederīgajiem no
GUNTA PAIPALA uz mūžu atvadoties.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
kad negaidot ir pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic.
			(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību GUNTA PAIPALA
piederīgajiem.
Deju kopa „Silva”
Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
		
(I. Rudene)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, GUNTI
PAIPALU mūžībā pavadot.

Mērsraga vidusskolā 24.05.2015.
Sacensību sākums 12.00.

Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

Vecā osta
Tukšs moliņš. Vēja nestas smiltis.
Un klusums, prātu stindzinošs.
Kur pagaisuši soļu simti
Un vīri, kas reiz mina tos.

SACENSĪBU 5. POSMS notiek

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošajā vējā – es esmu pie jums...
			
(Ā. Elksne)

Zūd baltā miglā vecā osta,
Bet atmiņā tā paliks mums.
Tā kuģiem, laivām mieru deva
Un bija drošs tiem patvērums.
Bet airu laivas – darba rūķi
Mīt jomās, meldru sadumos.
Nāc! Iedēstīsim kāršu rozes
Mēs ostas smilšu klajumos.
Kad saplauks smaržas pilni ziedi,
Un sauli svilinās ik zars,
Tad cerība, ka kaut uz brīdi
Būs atkal sirdī pavasars.

Tur šalkos skaņas puspiemirstas
Un saraustītas gabalos,
Gan zveju balsis, motorduna,
Un bloku čīksti mastgalos.

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

Pateicības
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
		
(Dz. Rinkule-Zemzare)
Dzintaru ielas 6 mājas iedzīvotāji no 1.–9. dz. vēlas pateikt paldies
mājas vecākajam Aigaram, kurinātājiem Aināram un Atim par to, ka
šajā apkures sezonā mums bija omulīgi un silti.
* * *
Sirsnīga pateicība Jevgeņijai Ozoliņai-Ķevlei par atsaucību, sirsnību pašā grūtākajā brīdī, pavadot vīru Dmitriju Butu pēdējā gaitā.
Sieva

Sludinājumi

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem,
GUNTI PAIPALU zaudējot.
Mērsraga novada pašvaldība

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

Esam kopā ar Jums, tuvinieki, šajā skum
jajā brīdī mūsu mīļo šoferīti GUNTI zemes
klēpī guldot.

PII „Dārta” „Zīļuku” un „Sprīdīšu”
grupas audzinātājas, auklītes, bērni un viņu vecāki

 Piedāvājam darbu Norvēģijā, zivju apstrādes rūpnīcā. Atalgojums no 1800 Eur (18000 Norv. kronas). Intereses gadījumā zvanīt:
Ināra 29255654.
 Ģimene vēlas īrēt 3-istabu dzīvokli. Telefons 26273635.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neapstrādātu
dzintaru. Tālrunis 29621515, Jānis.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un celtniecības pakalpojumi. Zvanīt:
28837240.
 Elektromotoru remonts. Tukuma nov., Slampes pag. „Brauciņi”.
Telefons 29253411.
 Pārdod vai izīrē 1-istabas dzīvokli daudzdzīvokļu mājā. Sīkāka
informācija: telefons 28300336.
 Meklē saimnieku 2,6 g. vecai vācu aitas un kaukāzieša krustojuma kucītei. Ir sterilizēta, potēta. Telefons 26710423.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad
mieru rast.
			(Rainis)

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debesu malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

Izsakām līdzjūtību Oskaram mammu
mūžībā pavadot. Dzintaru – 1 mājas iedzīvotāji
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Izsakām līdzjūtību Rebekai vecmāmiņu
aizsaulē aizvadot.

5. klases skolēni un audzinātāja

Redaktore Madara Brāle
28757923

