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Redaktores sleja
Februāris izvērties diezgan auksts, taču skaists…
Aukstuma radītais skaistums ir neaprakstāmi
māksliniecisks. Daži rīti
bija tik izteiksmīga, krāsaina un spilgta saullēkta
apņemti, ka varējām tikai nobrīnīties par krāsu
gammu, kas iespēja saules rotaļās. Tāpat arī daži

Piedalieties Mērsraga informācijas centra
fotoizstādē!
Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
martā.
numurs iznāks 17.
ūtīt līdz
Materiālus var ies
14. martam!
Paldies!

saulrieti. Un aukstajās naktīs, kad debesis
bija skaidras, pavērās zvaigžņu bagātība
un liels, spožs mēness. Aukstumā pat
laternu apgaismojums šķiet savādāks… Pie
jūras sasalušais ūdens izveidojis dažādus
ziemas rakstus. Taču, kā tikko uzspīdēja
saulīte – bija dzirdamas putnu dziesmas,
tādas, kas tik ļoti raksturīgas pavasarim.
Varbūt, ka vienkārši esam jau sākuši gaidīt
pavasari. Gaidām, taču neaizmirstam, ka
arī katrs ziemas rīts var nest krāsainu
pārsteigumu. Mērsraga Informācijas
centrs aicina piedalīties izstāžu veidošanā,
varbūt, ka kāds no šiem rītiem var būt par
pamatu Tavai idejai. Nāks pavasaris, nāks
citas krāsas, tāpēc jāķer ik mirklis!

Informācija!
Bibliotekārais izbraukuma punkts
uz Upesgrīvas Saieta namu –
28. februārī plkst. 12.00.

Sveicināts, mērsradzniek!

Latvijas simtgade tepat aiz stūra. Tu taču vēlies piedalīties dzimša
nas dienu svinību organizēšanā? Iespējams, vēlies radīt kaut ko, bet īsti
vēl nezini ko? Man ir ideja! Aicinu Tevi piedalīties vienas jaukas idejas
realizēšanā! Viss, kas no Tevis tiek prasīts, ir turpināt darīt kādu ļoti
ikdienišķu lietu – pirkt maizi un NEIZMEST MAIZES IESAIŅOJUMA
AIZDARI! Tik vienkārši!
Mana
iecere
–
radīt 100 metrus garu
metāla dekoru ar latvju
rakstiem! Rakstu veidos
šīs iesaiņojuma aizdares,
iestiprinātas metāla sietā.
Sāc krāt jau tagad!
Novembra mēnesī nes
sakrātās aizdares uz ziedu
kiosku (derēs arī aizdares
no tējas paciņām un
dažāda veida saldumu
paciņām, tās mēdz būt
garākas un zelta krāsā).
Klāt pieliec savu vārdu
un uzvārdu, jo tas, kurš
būs visvairāk sakrājis
aizdarītes, tiks pie gardas
balvas.
Paldies
par
līdzdalību!
Sandija

FOTO izstādes tēma
„Mūsu novada bagātība:
mazie mērsradznieki”.

Ir dzirdēts, ka esot kopā ar bērniem ne tikai paši kļūs
tam jaunāki, bet arī mūsu dvēsele tiek dziedināta. Bērni
mūs padara patiesi laimīgus un bagātus. Viņi vienlaikus
ir gan mūsu cerības, gan sapņi. Bērni gan dara vecākiem
daudz darba un rūpju, bet viņi arī ir pastāvīgs prieka
avots. Savos bērnos cilvēki dzīvo otru mūžu, redz noteik
tu mērķi savai dzīvei. Tā arī mēs, Mērsraga novadā, esam
lepni par to, ka lai arī esam neliels novads, tomēr te ik
dienas skan bērnu smiekli, caur kuriem atkal un atkal pa
smaidām arī mēs paši.
Mīļās, Mērsraga novada ģimenes, kļūstiet arī jūs par
IZSTĀDES dalībniekiem!

Sūtiet mums savu bērnu FOTO:
• infocentrs@mersrags.lv vai Facebook: https://www.
facebook.com/Mersragsinfo/?ref=ts&fref=ts(vēstulē)
• vai atnesiet FOTO uz Mērsraga Informācijas cen
tru, kur Informācijas centra darbinieces to ieskenēs.
Lūdzam no katras ģimenes iesūtīt 1–2 bildes. Ja ģime
nē ir vairāki bērni, priecāsimies par viņu kopbildi.
Neaizmirstiet uzrakstīt arī bērna vārdu, uzvārdu un
vecumu (fotogrāfijā).
Bildes gaidīsim līdz februāra mēneša pēdējai dienai,
izstāde Mērsraga Informācijas centrā būs skatāma no
1. marta līdz 15. martam. „Mēs saviem bērniem atstājam
mantojumā tikai divas lietas – saknes un spārnus.” (Mo
dings Kārters)

Mērsrags „Balttour 2017”
tūrisma izstādē – gadatirgū
Esam priecīgi dalīties Mērsraga gūtajos iespaidos
tūrisma izstādē „Balttour 2017”! Laikā no 3. līdz 5. feb
ruārim mūs varēja atrast hallē „Apceļo Latviju!”, netālu
no ieejas hallē. Bijām salasījies prāvs kurzemnieku pul
ciņš, kas ļoti draudzīgā kolektīvā arī piedalījāmies izstādē.
Mērsragu šogad pārstāvēja Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs Lauris Karlsons un Mērsraga Informācijas
centra darbinieces: Evita Albano un Inga Dzērve. Ar sa
vām iespējām ir jālepojas, un jāļauj arī citiem tās pama
nīt, tāpēc pastāstījām, kādas tad iespējas piedāvā Mērs
rags – iespēju rags! Jo, kas gan būtu vasara bez atpūtas pie
jūras? Bet tāpat bijām labi bruņojušies ar informāciju par
Talsu un Rojas novadiem, jo startējām kā viena komanda.
Izstādes apmeklētāji varēja iepazīties ar Mērsraga no
vada neatkārtojamām dabas bagātībām un kultūrvēstu
risko mantojumu. Protams, informējām par uzkāpšanu
Mērsraga bākā, pastāstījām arī daudz par pašas bākas vēs
turi, kā arī minējām, ka Kurzemē pavisam kopā ir veselas
8 bākas. Pie mums varēja uzzināt arī visu par Mērsraga
zemes ragu, kurš iestiepjas tālu jūrā un pasakām un tei
kām apvīts. Jā, jā, par to vēl šobaltdien liecina Velna pēda,
kas saskatāma aptuveni 50 m no krasta. Tāpat pieminē
jām arī novada ievērojamākos apskates objektus.
Tie, kas apciemoja mūs, saprata, kāpēc mērsradzniekus
joprojām uzskata par diženiem jūras braucējiem un kuģu
būvētājiem jau cauri daudziem gadu simteņiem, un kāpēc
pie jūras ir vērts gūt mieru, možu garu un spirdzinājumu
ne tikai gada siltākajos mēnešos! Bet pēc iepazīšanās ar
bukletos pieejamo informāciju neviens nesteidzās prom,
jo varēja iepazīsties ar atpūtas un izklaides kuģīša „Palsa”
kapteini, kas dalījās savas bērnības piepildītajos sapņos,
ļaujot ielūkoties jahtas „Palsa” vēsturē un piedāvājumos!

Te varēja atrast gan tūrisma maršruta ceļvežus, gan
informāciju par dažādiem Kurzemes novadu apskates
objektiem. „Balttour 2017” tūrisma izstāde ļāva ienirt
brīnumainajā ceļojumu pasaulē gan lieliem, gan maziem,
jo par ikkatru šeit bija padomāts. Bija gan spēles, gan
atrakcijas, gan tikšanās ar kustīgiem dinozauriem, tāpat
bija arī loterijas, ļoti daudz un dažādu degustāciju. Šķiet,
katrs novads izcēlās ar ko īpašu, un visiem bija iespēja uz
zināt par to, ko katra novada tūrisma dzīvē ienesīs tieši
2017. gads. Tā bija milzīga, trīs dienu gara pieredze un
informācijas apmaiņa.
Inga Dzērve (Mērsraga informācijas centrs)
Foto: Raimonds Rāts

Mērsraga pašvaldības policija atgādina!
Ar šā gada pirmo janvāri ir stāju
šies spēkā Ministru kabineta noteiku
mi Nr. 491, kuri nosaka mājdzīvnieku
reģistrācijas kārtību. Mājas (istabas)
dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implan
tētu mikroshēmu (turpmāk – mikroči
pēšana). Mikročipēšanu veic veterinār
ārsts.
Mērsraga novadā varat griezties

pie praktizējošās veterinārārstes Ingas
Maksakovas, kuras pieņemšanas laiki
ir katru piektdienu „Mērsraga ūdens”
telpās Dzintaru ielā 1, Mērsragā, vai
iepriekšsazinoties pa tālruni 25936593.
Atgādinu, ka implanta ievadīšana ir
iespējama tikai mājdzīvniekam ar veik
tu trakumsērgas poti. Atzīme par dzīv
nieka čipēšanu tiek veikta vakcinācijas

apliecībā. Atzīmes tiks pārbaudītas,
un ja augstākminētās darbības netiks
veiktas, tad dzīvnieka īpašnieks tiks
saukts pie administratīvās atbildības.
Mērsraga novada
pašvaldības policijas
vecākais inspektors
Egīls Bolmanis
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Domes sēdē

Cirka atmosfēra „Dārtas” vārda dienā

Mērsraga novada
domes sēdēs lemtais

Šogad 6. februārī – „Dārtas” dienu svinību
organizētāji bija iecerējuši ballēties cirka gai
sotnē. Lai tiktu uz „Dārtas” cirka izrādi bija
jāiegādājas biļete, kuru dabūja apmaiņā pret
bērnu vecāku un pašu bērnu darinātajiem vē
lējuma ziediem apsveikumā „Dārtai”.
Kā jau cirkā neiztika bez klauna jokiem un
viņam palīdzēja kaķene Mince, kas priecēja
bērnus ar dažnedažādiem trikiem. Gaviļnie
cei „Dārtas Meitiņai” krāšņus priekšnesu
mus rādīja katras grupas bērni: „Pīlādzīši”
bija drosmīgi un līda cauri ugunīgai bumbai,
„Kastanīši” bija veikli akrobāti lauvas, „Sprīdī
ši” bezrūpīgie klauni ar ačgārnām rotaļām un
„Zīļuki” pārvērtās par pingvīniem un nodejoja
„jautro pleznu” deju.
Ballītes beigās bija neparastas rotaļdejas –

Ārkārtas sēde 10.01.2017.

1. Piedzīt nokavētos nekustamā īpašuma
nodokļu parādus bezstrīdus kārtībā no 1 ju
ridiskas personas.

Kārtējā domes sēde 17.01.2017.
1. Piedzīt nokavētos nekustamā īpašuma
nodokļu parādus bezstrīdus kārtībā no 9 fi
ziskām personām un 1 juridiskas personas.
2. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekusta
majam īpašumam Bānīšu iela 10, Mērsrags,
Mērsraga novads:
• 0,2 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme;
• 0,6907 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas
3 personām.
4. Aktualizēt Mērsraga novada pašvaldī
bas Attīstības programmu.
5. Atcelt Ingunu Pļaviņu no Mērsraga
ostasvaldes locekļa amata, sakarā ar pārstā
vības termiņa beigām.
6. Neatbalstīt Aldas Ozolas iecelšanu
Mērsraga ostas valdes locekļa amatā.
7. Atļaut savienot amatus Mērsraga ostas
valdes loceklei Ingunai Strautmanei.
8. Apstiprināt Mērsraga novada pašval
dības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 617 339 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 553 329 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada Aizņēmumu pamatsummu at
maksas plānu Valsts kasei 116 580 euro ap
mērā.
Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu paš
valdības kasē, norēķinu kontos AS Swedban
ka un AS SEB Banka un norēķinu kontos
Valsts kasē uz 31.12.2016. 20 270 euro.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 1/2017
„Par Mērsraga novada pašvaldības 2017. ga
da budžetu”.
9. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevu
mu tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērs
raga novada pašvaldības izglītības iestādēs
no 2017. gada 1. janvāra:
Mērsraga vidusskola

94.69

Mērsraga vidusskola (neklātiene)
50%

47.35

Mērsraga PII „Dārta”

271.45

10. Apstiprināt Mērsraga novada pašval
dības štatu sarakstu un amata algas 2017. ga
dam.
11. Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes lo
cekļa un valdes priekšsēdētāja amata Andi
Dārziņu.
12. Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītī
bas iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabo
šana” projektu konkursā un iesniegt projekta
„Aprīkojuma iegāde Mērsraga novada mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” iesniegumu.

Ārkārtas sēde 19.01.2017.
1. Par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt
Lauri Karlsonu.
2. Par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētā
ju iecelt Mērsraga ostas valdes locekli Lauri
Karlsonu.
M. Brāle

„kūku” deja un veikala reklāmbukletu čauksti
nāšanas deja, kuras pārvērtās par salūtu bum
bām. „Dārtas” cirka izskaņā „Dārtas Meitiņa”
visus bērnus pacienāja ar gardumu tūtām –
popkorniem un katram tika pa krāsainam
balonam. „Dārtas” vārda svētki bija kā jautra
nodarbība caur bērnu smiekliem, asprātīgiem
prātojumiem un neparastām spēlēm.
Paldies aktīvajām bērnu mammām par
sagādāto „bombongu” maisu un krāšņo ba
lonu pušķi, kuru pasniedza vecāku komitejas
priekšsēdētāja Gundega Karlsone. Vārda diena
aizritēja kustīgi, smieklīgi un garšīgi. Bijām,
esam un būsim – laimīgi, radoši, veseli…
„Dārtas” vārda cirka ballītes lustes
atspoguļoja vadītāja Laila Štāle

6. februārī mūsu „Dārta” svinēja vārda
dienu. Sanākuši bija lieli un mazi, visi smai
dīgi un laimīgi. Visi bija gatavi svinēt svētkus.
Lai tiktu uz lielajām svinībām, katram bija
mājas darbs – jāuzmeistaro puķe ar novēlēju
mu „Dārtai”. Tad tā tika iemainīta pret ieejas
biļeti. Svētkos bija ieradies klauns Pako un
kaķenīte, kas bērniem rādīja dažādus trikus.
Lai tie izdotos, visiem bija jāiemācās buram
vārdi. Arī katra grupiņa bija „Dārtai” saga
tavojusi priekšnesumu. Visiem bija jautri,
bija tik daudz smieklu un smaidīgu seju! Pēc
visiem priekšnesumiem „Dārta” bērniem
dāvāja balonus un gardumu turziņu. Paldies
par svētkiem!
Svētku vērotāja –
Annas mamma Gundega

Mērsraga vokālā ansambļa „Cantabile” atskats
uz pavadīto 2016. gadu
Smaidīgi dziedošās meitenes ar prieku nes
dziesmu sirdī un dāvā to jums arī 2017. gadā,
mīļie klausītāji!
Daļa pasākumu apmeklētāju jau noteikti ir
pamanījuši, ka ansamblis „Kaprīze” kopš ok
tobra ir ieguvis itāļu nosaukumu „Cantabile”
(izrunājam ar burtu k, akcentējam otro zilbi),
kas tulkojumā nozīmē – dziedoši. Iemesli tam
ir vairāki, pirmkārt, koncertējot ārpus novada,
pamanījām vairākus ansambļus ar nosaukumu
„Kaprīze”. Tādi ir gan Valdemārpilī, Pūņās, gan
Jelgavā, Rīgā u.c. Otrkārt, mēs nemaz nejutāmies
tik kaprīzas, tāpēc arī vienojāmies par nosauku
ma maiņu.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, jāmin, ka
tas iesākās ar atbildīgu uzdevumu – vokālo an
sambļu skati, kurā ieguvām II pakāpes diplomu.
Jāpiebilst, ka ansamblis, salīdzinot ar 2015. gadu,
ieguva augstāku punktu skaitu, tikai puspunkts
mūs šķīra no I pakāpes!
2016. gadā daudz aktīvāk piedalījāmies
pasākumos ārpus Mērsraga novada. Piemēram, ciemojāmies Dižstendē
tematiskajā sadziedāšanās vakarā „Caur manu sirdi naivu”. Apciemojām
Lapmežciema Tautas namu, kur jau pavasarī bija ieradies pats Jūras
valdnieks ar zivju izstrādājumiem cienastā.
Uz Mērsraga skatuves pavasara izskaņā aicinājām blakus novada
ansambļus un suminājām jūras izskaloto dārgakmeni dzintaru, tādējādi
turpinot vokālo ansambļu festivāla „Sveika, jūra!” tradīciju. Protams,
piedalījāmies arī pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos, vasaru
ieskandinājām Jēgerlejā. Labprāt sadarbojamies, tāpēc svētkos mūsu
dziedājumu kuplināja skanīgās Mērsraga vidusskolas un PII „Dārta”
skolēnu balsis.

„Eco Baltia vide”
ievieš bezmaksas
klientu apkalpošanas tālruni
„8717”
Vides apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide”, rūpējoties
par klientu ērtībām un turpinot darbu pie klientu apkalpošanas kva
litātes uzlabošanas, izveidojis jaunu bezmaksas klientu apkalpošanas
tālruņa numuru „8717”. Komunikācijai ar uzņēmumu arī turpmāk
varēs izmantot līdzšinējos klientu apkalpošanas tālruņa numurus.
Jānis Aizbalts, vides apsaimniekošanas uzņēmuma „Eco Baltia
vide” direktors: „Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana ir viena no mūsu prioritātēm, tāpēc esam izveidojuši viegli iegaumējamu
un īsu bezmaksas tālruņa numuru. Zvanot uz to, varēs gan uzzināt
visu par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, gan tos pieteikt, saņemt
konsultācijas, gan arī noskaidrot citu klientiem aktuālo informāciju.”
Zvanīt uz jauno bezmaksas tālruņa numuru „8717” klienti aicināti
no februāra. Tāpat kā līdz šim klienti saziņai ar uzņēmumu varēs
izmantot arī esošo klientu apkalpošanas tālruņa numuru: 67799999.
Arī par zvaniem uz šo numuru netiek piemērota paaugstināta mak
sa, bet tā ir atkarīga no klienta izvēlētā operatora noteiktajiem ta
rifiem. Klientu apkalpošanas centrs pieņem zvanus darba dienās
no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00. Gadījumos, ja klientu apkalpošanas
tālruņa līnija ir aizņemta, aicinām rakstīt uz e-pastiem: info@vide.
ecobaltia.lv, riga@vide.ecobaltia.lv vai kurzeme@vide.ecobaltia.lv, kas
nodrošina atbilžu sniegšanu iespējami ātrākā laikā.

Uzsākām arī ko jaunu, nebijušu, piemēram, Mērsraga novada svētku
ietvaros viesojāmies autobusa pieturās „Alksnājos”, „Ķipatos”, kā arī
Upesgrīvas Saieta namā, ielīksmojot vietējo iedzīvotāju sirdis.
Atzīmējot Tautas nama 55 gadu jubileju, ne tikai ieguvām jaunu nosau
kumu, bet arī skaistus svārkus. Tāpat uzdāvinājām Tautas namam albumu,
lai ikviens, kas ciemotos Tautas namā, varētu atstāt kādu atmiņu no sevis.
Esam priecīgas par mūsu mazo, bet spēcīgo kodolu, tomēr
labprāt uzņemtu vēl kādu dziedātāju! 2017. gadā mēģinājumi notiek
ceturtdienās plkst.18.00 Mērsraga Tautas namā. Lai mums visiem raibs
un skanīgs 2017. gads!
Vokālā ansambļa „Cantabile” meitenes

7. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00
MĒRSRAGĀ, Lielā ielā 25
(pie kultūras nama)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
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Aktualitātes sportā!

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve””

Mērsraga kausa izcīņa šahā un dambretē.
4. februārī Mērsraga vidusskolas telpās norisinājās
Mērsraga novada kausa izcīņa galda spēlēs – šahā
un dambretē. Abās prāta spēlēs uzvarēja Donalds
Āboliņš, otrajā vietā Ikars Žīgurs, bet trešajā vietā
Ivars Indruškevičs. Kausa izcīņa vienlaicīgi bija,
kā gatavošanās Talsu novada sporta spēlēm ziemas
posmam, kura ietvaros 11. martā šahs un dambrete
būs iekļauti sacensību programmā.

10. stāsts „Trepes”
Ko Jūs mani varat tramdīt un bakstīt! Šodien ir
tik karsti, es gribu gulēt! Bet neviens jau neklausās
maza kaķēna ņaudēšanā, Saimnieks nes mani le
jup pa kāpnēm. Bet man ir bail! Es vairāk nezinu,
kas mani tur sagaida.

Laucienes kausa izcīņa galda tenisā. Laucie
nes kausa izcīņā galda tenisā jauniešu grupā ar la
biem panākumiem startējis mūsu Mērsraga galda
tenisists Janeks Dvoreckis. Janeks piedalījies divos
no pieciem posmiem, abos izcīnījis pārliecinošas
uzvaras, kas kopvērtējumā viņam deva trešo vietu.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs.
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Pensionāru apvienībai „Kaija” – 20!
Mīlestība ir vienīgā bagātība, kura spēj brīnumaini vairoties.
Jo vairāk mēs to atdodam, jo vairāk mums paliek.
(Romēns Garī)
Mūsu piekrastē jūra uz krastu veļ rāmjus viļ
ņus, vēl dzirdama sasauksme. Citādi var teikt pa
visam mierīgas un klusas ziemas dienas mūsu mī
ļajā Mērsragā ir parasti. Bet to nevaram teikt par
21. janvāra sestdienu 2017. gadā. Gan kājāmgājē
ju, gan mašīnu straume brauca uz tautas namu, jo
šodien tur notiek pensionāru apvienības „Kaija”
20 gadu pastāvēšanas un darbošanās svētki. Saka
rā ar to tie ir svētki visiem pensionāriem.
Mēs pensionāru apvienības „Kaija” vecā pa
dome un tagad esošā padome esam laimīgi cil
vēki, jo mums piederēja un tagad pieder cilvēku
mīlestība, smiekli, uzticēšanās un atbalsts. Mums
piederēja bijušā pagasta priekšsēdētāja A. Nei
landa kunga un tagadējā novada priekšsēdētāja
L. Karlsona kunga cilvēkmīlestība, darba novēr
tējums un atbalsts. Darbs ar pensionāriem bija un
arī tagad ir mūsu sirds darbs, par ko neprasām
atlīdzību naudiskā izteiksmē. Vislielākā samaksa
mums bija un pieņemu, ka arī tagad ir, cilvēku
pateicība un atbalsts, dēļ to ir vērts ir strādāt un
izturēt visas grūtības. Mēs esam arī laimīgi par to,
ka pie mums labprāt brauc ciemiņi – pensionāri
no kaimiņu pagastiem un novadiem: Laidzes,
Rojas, Lubes, Valdemārpils, Ķūļciema, Vandzenes,
Engures. Visus gribētājus nespējam pieņemt. Šeit
man gribas teikt: kamēr mums netrūks smieklu,
dejotprieks un kopā būšana, kamēr mums būs par
ko priecāties – mūsu dzīve būs viegla, lai cik grūti
kādreiz ietu. Mēs nevaram zināt, kas mūs sagaida

rīt. Tāpēc nāciet arī turpmāk ar mums kopā –
prieku izbaudīt un padalīt.
Vecās padomes vārdā gribu mīļu pateicību
izteikt L. Karlsona un A. Neilanda kungiem,
Ārijai un viņas komandai par skaistajiem
„Kaijas” 20. gadadienas svētkiem, visiem paš
darbniekiem, kas mūs priecēja. Super! Paldies
visiem apsveicējiem, gan ciemiņiem, gan pašmāju
sveicējiem. Dēļ sirsnības un labā vēlējumiem
ir vērts pūlēties. Ārijas komandai sakām – tā
turpināt!
Mūsu priekšniekiem, pensionāriem, paš
darbniekiem un ciemiņiem novēlam:
Kā saule esi
Ja gribi laimīgs būt,
Kā zvaigzne esi
Kas tālu, tālu, bet mirdzēt prot,
Un domā spīvā
Lai kļūstot brīva
It visu, visu māk apskaidrot.
Ja gribi laimīgs būt,
Kā ausma esi
Met tumsas tērpu no pleciem nost
Ja gribi laimīgs būt
Kā saule esi
Un visiem vienmēr tik gaismu nes.
Ar patiesu cieņu
Vecās padomes vārdā Daina Krūmiņa

Par uzdrīkstēšanos!
Jau vairākus gadus Mērs
raga jaunieši veido priekš
nesumus un dodas uz Rojas
Kultūras centru, lai piedalī
tos slavenību atveidošanas
konkursā jeb popielā. Vēlos
izcelt Mērsraga vidusskolas
9. klases skolnieka Jāņa Ed
gara Sidera uzdrīkstēšanos un
spēju patstāvīgi izveidot kvali
tatīvu priekšnesumu! Prieks,
ka puisis labprāt pats piesaka
savu dalību un pierāda, ka
arī Mērsragā darbojas radoši,
drosmīgi un talantīgi jaunie
ši. Dažiem varbūt liekas, kas
gan tur tik sarežģīts un īpašs?
Pirmkārt, tā ir uzdrīkstēša
nās, otrkārt, prasme izveidot
priekšnesumu no sākuma līdz
beigām, lai tas liktos saistošs
arī citiem. Jāuzsver, ka Jāņa
priekšnesumos vienmēr ir
kādi sarežģīti deju elementi,
kas skatītājiem liek aizturēt elpu. Šogad Jāņa uzdrīkstēšanos novērtēja arī žūrija, puisis savā vecuma
grupā izcīnīja 3. vietu! Prieks par Jāņa panākumiem un izaugsmi! Lai izdodas pilnveidot savu talantu
un vēl daudz reižu izbaudīt skatuves prožektoru gaismu!
Jāņa mūzikas skolotāja Aija Barovska
Foto Andris Zemels

Varētu jau ieskrāpēt saimniekam un žigli aiz
skriet paslēpties, bet esmu labi audzināts, saviem
cilvēkiem nevar skrāpēt. Te pēkšņi sajutu ko pa
zīstamu. Priedes, pelni, svaigi pļauta zāle. Smar
žo pēc manām pirmajām dienām pasaulē, kad
actiņas vēl nepratu vaļā atvērt un paļāvos vien uz
savu ožu. Lai gan šīs smaržas man atgādina par
laiku kad pagalms bija manas mājas, es šeit vairs
nejutos droši. Laidiet mani atpakaļ mājās… Kolīdz
Saimnieks palaiž mani vaļā, es metos bēgt. Hop,
Hop, Hop, pakāpiens pa pakāpienam un esmu
tuvāk savam brālim un māsiņai. Varbūt kādu
citu dienu, bet šodien man vēl nepietiek drosmes
iepazīt tuvāk dzimto mājas pagalmu. Ir karsts,
gan mājā, gan ārā, tādēļ jāatceras laiku pa laikam
padzert svaigu, tīru ūdentiņu. Tik neaizmirsti
manu trauciņu laiku pa laikam pārbaudīt, mīļo
saimniek, ja nu esmu visu jau izdzēris un vēlos
vēl?

11. stāsts „Kad saimniekam nepatīk
mūsu Odekolons”

Kādu dienu es, māsiņa un lielais brālis, bijām
jau gana lieli paaugušies, lai saprastu, ka ir ne vien
skaisti jāizskatās, bet arī jāsmaržo. Tas attiecināms
kā uz kaķiem, tā arī uz cilvēkiem. Man šad tad ir
gadījies nejauši uzost saimnieka smaržas. Ja godīgi,
tad man nepavisam neiet pie sirds tas aromāts. Tā
dēļ nolēmu, ka mums saimniekam jāpalīdz. Tā teikt
jāparāda, kas ir īsts aromāts, patīkams. Diemžēl to
dien mūsu prieks aprāvās ar brangu mācību par to,
ka gaumes mēdz būt dažādas. Mēs klusi klusītiņām
lavījāmies pa koridori ar katru soli tuvāk tam jau
kajam plauktiņam, kurā cilvēki savus apavus liek,
kad tos nenēsā. Paļaujoties uz ožu ātri vien atradām
saimnieka skaistās melnās darba kurpes. Uh, kāda
laime bija ar savu kaķa dabisko odekolonu ies
maržināt tās. Jā, nu ik vienam kaķim uz ielas saim
nieks šķitīs pievilcīgs. Bet, Tavu nelaimi, saimnieks
ātri vien atklāja mūsu it kā nedarbu. Viņš sacīja
ka tā esot nesmuka rīcība no mūsu puses, patvaļa.
Vārdu sakot, saimnieks bija saskaities ne pa jokam,
mukām kur nu kurais varēja aizmukt un ilgi acīs
nerādījāmies. Kauns par saimnieka apbēdināšanu.
Gaumes tiešām mēdz būt dažādas, tagad mēs to
saprotam, kā arī saprotam to, ka nevaram citiem
uzspiest savas domas un savu patiku.

Zīmējumi: Santagora. Teksts: Laura Soboļeva un Jans Ikes

Vokālā mūzika –
kora klase audzēkņu valsts konkurss
Šogad norisinājās
kārtējais Latvijas pro
fesionālās ievirzes mū
zikas izglītības iestāžu
Izglītības programmas
Vokālā mūzika – kora
klase audzēkņu valsts
konkurss.
Mērsraga
Mūzikas un mākslas
skolā Izglītības prog
ramma Vokālā mū
zika – kora klase ir
jaunākā izglītības prog
ramma, līdz ar to mūsu
dalība šajā konkursā
notika pirmo reizi.
Konkursam izvirzīju
vienu audzēkni – Dārtu
Krūzi, kura šobrīd mā
cās 4. kora klasē un ir 13 gadus veca. Jāpiemin,
ka Dārta dziedāšanu Mērsraga mūzikas un
mākslas skolā mācās tikai no septembra mēne
ša, tāpēc man kā pedagogam jāatzīst, ka pieda
līšanās konkursā bija drosmīgs lēmums!
Konkursu vērtēja ļoti kompetenta žūrija –
Aira Birziņa (Vispārējo latviešu Dziesmu svēt
ku virsdiriģente), Rihards Dubra (komponists)
un Aivars Krancmanis (operdziedātājs). Katrs
žūrijas loceklis vērtēja audzēkni pēc noteiktiem
kritērijiem, dodot noteiktu punktu skaitu no
iespējamā maksimālā punktu skaita. Konkur
sa noslēgumā katrs pedagogs saņēma sava au
dzēkņa vērtējumu rakstiskā veidā – vērtēšanas
kritēriju tabulu, kur katrs žūrijas loceklis bija
ierakstījis punktu skaitu un savu komentāru.
Te pieminēšu, ka augstāko punktu skaitu Dār
tai bija piešķīris operdziedātājs A. Krancmanis,
kas bija 21 no 25 punktiem. Savukārt, pārējie
žūrijas locekļi mazāk. Varu teikt, ka vērtēšana
bija detalizēta, jo šogad piedalījās 40 dalībnieki,

kas ir turpat uz pusi vairāk kā iepriekšējā Valsts
konkursā.
Kaut Dārtai pēc kopējā punktu skaita šoreiz
vietu apbalvojums netika, uzskatu, ka meitene
sevi labi parādīja, ņemot vērā, ka dziedāšanu
mācās tik īsu laika posmu. Arī A. Birziņa savā
vērtējumā norādīja, ka Dārtai ir patīkams balss
plūdums, savukārt A. Krancmanis pie skatuves
tēla vērtējuma bija piešķīris maksimālo punktu
skaitu. Man kā pedagogam ir liels prieks, ka pēc
šī konkursa audzēknei ir pozitīvs noskaņojums,
ir apņēmīga un turpina darbu tikpat apzinīgi
kā līdz šim, kaut arī neieguva kādu no vietām.
Kopā ar audzēkni esam pārrunājušas un izda
rījušas secinājumus par žūrijas vērtējumu, ko
mentāriem, ieteikumiem un turpinām strādāt
tālāk, attīstīties, pilnveidot prasmes vokālajā
mākslā!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
vokālais pedagogs
Marika Gavrona

4
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

Putenis apskauj Zemes dārzu
un ļauj tam iemigt.
Putenis ir silta laika vadmala,
kas ziemu ļauj saukt par savu.
Ziemas Vēju var pieradināt,
un kamīna uguni uzšķilt
no sniegdūnu baltuma basa.
Laime ir klusuma aka,
kurā laiks sabirst
smalkām sekunžu druskām.
		

/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienā:
65 gadu jubilejā ALDIM ŠTRODAHAM; INDRAI BIRZNIECEI;
75 gadu jubilejā SILVIJAI SPROĢEI; ALDAI ZAKALAUSKAI-SOKOLOVSKAI;
EMĪLIJAI VEITNEREI; RAITAI BRAMANEI;
82 gadu jubilejā JĀNIM MAZSPALLIM;
83 gadu jubilejā VIJAI BAUMANEI;
84 gadu jubilejā LAIMAI BĒRZIŅAI; VANDAI AMERAI;
85 gadu jubilejā JĀNIM ŠTEINBERGAM;
86 gadu jubilejā AIVARAM GAISMIŅAM;
87 gadu jubilejā ARNOLDAM ŠTEINBERGAM;
92 gadu jubilejā MILDAI GRAVIŅAI;
93 gadu jubilejā MILDAI LAPIŅAI!

11.03. pl.15.00

UPESGRĪVAS SAIETA NAMĀ

VIKTORS IELŪDZ DĀMAS
UZ SIEVIEŠU DIENAI VELTĪTU

PASĀKUMU
OMULĪBAI -GROZIŅŠ
iI

Pateicības
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laimes tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam cits citu ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.
Liels paldies par atbalstu pensionāru apvienības „Kaija” 20 gadu sarīkojuma organizēšanā
Mērsraga novada domei, personīgi priekšsēdētājam Laurim Karlsonam, apvienībai „Kurze
mīte Plus”, Sandijai Štreinertei, Edītei Driņ
ķei, Valdai Zvirgzdiņai, Madarai Brālei, Jānim
Kaļiņičenko, Kristapam Karlsonam, Dacei
Sergetai, Vijai Klēverei, Anatolijam Šamā
jevam, SIA „Remaks L” un visiem pensionā
riem, kuri piedalījās šajā pasākumā, paldies!

Filmas Mērsraga Tautas namā!
Filma „Inteliģentie huligāni”
Mērsraga Tautas namā 17. februārī plkst. 18.00.
Ieejas maksa 2,00 eiro.
Filma „Svingeri”
Mērsraga Tautas namā 3. martā plkst. 18.00.
Ieejas maksa 3,00 eiro.
Ieteicamais skatītāju vecums 16+

Pensionāru apvienības „Kaija” padome

18.02.
26.02.
26.02.

Mērsraga kausa izcīņa
šautriņu mešanā
Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 2. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
galda tenisā 2. posms

Mērsraga vidusskola

10.00

* * *
Mērsraga novada Sociālais dienests izsaka lielu
paldies Olgai Budreikai
par atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem.
* * *
Paldies visām rokdarb
niecēm, kuras piedalījās
izšūto tekstīliju izstādē.
Darbiņus atpakaļ varēsiet
dabūt sākot ar 13. februāri
Ziedu kioskā!
Radošu garu vēlot,
Sandija

Mērsraga vidusskola

10.00

Mērsraga vidusskola

12.00

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:

10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

 Auto evakuatora pakalpoju
mi, kravu pārvadājumi ar kravas
mikroautobusu, pasažieru pārva
dājumi 8–19 vietas, auto remont
darbnīcas pakal
pojumi.
Telefons 28609595
vai 26139998.

 Mērsraga autoservisa īpašais
piedāvājums:
jaunas ziemas riepas 205/55R16
par 35 EUR/gab.
Akcija spēkā kamēr prece ir noliktavā!
SIA „Bulis”,
Zvejnieku ielā 5,
telefons 29197761.

 Veicam visa veida celtniecī
bas darbus, telefons 22841761.

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;

 Pērku PSRS sadzīves trau
kus, telefons 25366370.
 Seši kaķēni (15 mēn. veci)
meklē mājas! Telefons 22181702.

pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Mērsraga novada Sociālais
dienests lūdz nelielu palīdzību – ir nepieciešami divi ne
lieli rakstāmgaldi bērniem.
Ja kādam mājās ir nevajadzīgs
rakstāmgalds, kuru neizmantojat, un esat gatavs bez atlīdzības dāvināt, lūdzu zvaniet
uz Sociālo dienestu, tālrunis
63237708, Gunta.

Sludinājumi

22. februārī

Sporta pasākumi
			
FEBRUĀRĪ

Lūgums pēc
palīdzības!

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

