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Piektdiena, 2017. gada 19. maijs

„Mans zelts ir mana tauta,
mans gods ir viņas gods”

(R. Blaumanis)

Tautieši Latvijā, pasaulē, Mērsragā, sveicu mūs
visus Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā! Šī ir diena, kura
mainījusi mūsu jaunās Latvijas valsts vēstures
gaitu. Mēs izvēlējāmies brīvības ceļu. Šis ceļš
mums nekad nav bijis viegls, bet, iespējams,
tāda ir brīvības cena. Šodien aicinu mūs visus
nesacensties patriotiskās runās, bet gan
patriotiskā dzīvē. Tā ir tāda dzīve, kur mums rūp
vienam otrs, kur otra sāpes un grūtības tiek justas
kā savējās. Tādā laikā mums ir svarīgi pasniegt
viens otram palīdzošu, noglāstošu, mīlošu roku.
Tā ir īstā brīvības vērtība. Cienīsim to, mīlēsim to –
mēs visi kopā savai Latvijai.
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Redaktores sleja
Kāda gudrība no
interneta plašumiem.
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ir vakardiena ar savām
kļūdām un rūpēm, neveiksmēm, sāpēm un
bažām. Taču vakardiena ir pagājusi un vienmēr – nesasniedzama. Visas atmiņas visā pasaulē mums nevar atdot
vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko darījām vakar. Mēs nevaram izdzēst vārdu, ko teicām vakar.
Taču vakardiena ir pagājusi. Otra diena, par kuru mums
nevajag bažīties, ir rītdiena. Rītdiena ar jauniem pienākumiem, jaunām grūtībām, lieliem solījumiem un maziem
to izpildījumiem. Taču arī rītdiena nav mūsu varā, mēs to
nevaram kontrolēt. Rīt saule lēks vai nu spoža, vai aiz mākoņiem, bet lēks. Taču kamēr tā lēks, mums nav nekādas
daļas par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi. Mums katram
ir tikai viena diena – šodiena. Mēs salūztam tikai tad, kad
šodienai pieliekam klāt šo mūžības nastu – vakardienu un
rītdienu. Nevis šāsdienas piedzīvojumi ieved cilvēku ārprātā, bet sirdsapziņas pārmetumi un rūgtums par to, kas notika vakardien un bažas par to, kas notiks rīt. Tāpēc dzīvosim
tikai šodien!”

Informācija vēlētājiem!
Mērsraga novada vēlēšanu iecirkņa adrese –
Mērsrags, Lielā iela 25 (Mērsraga Tautas Nams)

Darba laiks:

Pirmdiena, 29. maijs: 16.00–20.00 – iesniegumu
pieņemšana balsošanai vēlētāju atrašanās vietai.
Otrdiena, 30. maijs: 9.00–13.00 – iesniegumu pieņemšana balsošanai vēlētāja atrašanās vietai.
Trešdiena, 31. maijs: 17.00–20.00 – IEPRIEKŠĒJA
BALSOŠANA un iesniegumu pieņemšana balsošanai
vēlētāja atrašanās vietai.
Ceturtdiena, 1. jūnijs: 9.00–12.00 – IEPRIEKŠĒJA BALSOŠANA un iesniegumu pieņemšana balsošanai vēlētāja atrašanās vietai.
Piektdiena, 2. jūnijs: 10.00–16.00 – IEPRIEKŠĒJA
BALSOŠANA un iesniegumu pieņemšana balsošanai
vēlētāja atrašanās vietai.
Sestdiena, 3. jūnijs: 7.00–22.00 – pašvaldību vēlēšanu diena.
Vēlētāju personu apliecinošie dokumenti: derīga
pase vai personas apliecība.

Līdz 16. maijam ir iespēja mainīt iecirkni.
Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt:

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;
2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt:

1. Elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu. Lai
lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.
2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot
iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas
apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).

Tava sirds ir tavas mājas!

Ar šādu moto Mērsraga vidusskolas saime 3. maijā aicināja uz Ģimenes
dienai veltītu koncertu.

3. maijā notika sarakstu secības izloze ar
sekojošiem rezultātiem:
1. vēlētāju apvienība „Demokrātiju visiem”
2. Latvijas Zemnieku savienība
3. vēlētāju apvienība „Mēs Mērsraga novadam”.

Informācija!

Dejoja lieli un mazi Mērsraga vidusskolas audzēkņi.

 Upesgrīvas Saieta namā puķu draugu pasākums 20. maijā plkst. 16.00, stādu maiņa.
 Mērsraga novada Sociālajā dienestā 26. maijā no plkst. 13.00 līdz 15.00 un
27. maijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 ir iespēja
atnākt un paņemt lietotas drēbes, apavus u. c.
lietas. Mērsraga novada Sociālais dienests
jūnija mēnesī aicina iedzīvotājus nenest drēbes
un citas lietas, jo noliktavas telpā būs remonts.
 Bibliotekārā punkta izbraukums
uz Upesgrīvas Saieta namu – 31. maijā,
plkst. 12.00.

Izskanēja daudzas jaukas, sirsnīgas un priecīgas dziesmas!
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Domes sēdē
18. aprīļa kārtējā Domes sēdē
nolēma:
1. Piedzīt no Vitas Sotovas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
157,56 euro apmērā.
2. Piedzīt no Andrija Sotova, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
157,56 euro apmērā.
3. Piedzīt no Annas Sotovas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
157,56 euro apmērā.
4. Apstiprināt cenas laminēšanas
pakalpojumiem Mērsraga Informācijas
centrā:
5. Apstiprināt
Formāts Maksa
Mērsraga novaA3
1,10 euro
da pašvaldības
A4
0,60 euro
2016. gada buA5
0,50 euro
džeta ieņēmumu
A6
0,45 euro
izpildi 1 633 078
A7
0,37 euro
euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu
izpildi 1 503 278 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada Aizdevumu atmaksas izpildi Valsts kasē 115 936 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada maksājumus
pamatkapitāla palielinājumam SIA
„Mērsraga Ūdens” 15 834 euro apmērā.
6. Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu.
7. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Andrejam Kozlovam, Lielā ielā
22-4, Mērsragā, Mērsraga novadā;
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Madarai Zdanovičai, Ezera ielā 5,
Mērsragā, Mērsraga novadā;
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Henrijam Zdanovičam, Ezera
ielā 5, Mērsragā, Mērsraga novadā.
8. Atcelt Mērsraga novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 14/2011 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”;
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 2/2017 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Mērsraga novadā”;
Saistošie noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
9. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas
nolikuma grozījumus.
10. Par pašvaldības pārstāvi Deinstitucionalizācijas vadības grupā izvirzīt izpilddirektora p.i. Agnesi Kreicbergu.
11. Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 014
piešķirt nosaukumu „Lielā iela 62 P”,
Mērsraga novads;
Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 022
piešķirt nosaukumu „Lielā iela 62 R”,
Mērsraga novads.
12. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu
revidentu ziņojumu par Mērsraga novada pašvaldības finanšu pārskatu.
Sekretāre M. Brāle

Traktortehnikas un tās
piekabju tehniskā apskate
2017. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu
satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt
derīgai OCTA polisei. No 2017. gada
30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar
bezskaidras naudas maksājumu. Uzziņām tālrunis 29341374; 26139989
vai www.vtua.gov.lv
Mērsragā – 21.06.2017., 11.00,
Jēgerlejas ielā pie Estrādes.

Jaunumi Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā!
Sveiciens „Talsos iepogāts
2017” dalībniekiem arī no
Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolas! Šā gada 29. aprīlī
Talsu Bērnu un jauniešu
centrā
norisinājās
jauno
dziedātāju konkurss „Talsos
iepogāts 2017”.
Šis konkurss tika rīkots kā
atlase konkursam „Talsi uzdod
toni 2017”, kas norisināsies šā
gada 28. maijā. Konkursā piedalījās bērni no Talsu, Rojas,
Dundagas, Mērsraga novadiem vecumā no 4–12 gadiem.
Bērnus vērtēja kompetenta
žūrija – Raimonds Felšs, Kitija Ruža un Valida Veidele.
Arī mēs, Mērsraga Mūzikas
un mākslas skola, nolēmām
piedalīties šajā konkursā.
Mūsu skolu pārstāvēja trīs au-

dzēknes –Marta Mišele Ķevle,
Anna Krūze un Loreta Grieze.
Visas trīs meitenes startēja vecuma grupā 7–9 gadi. Katra
bija īpaši gatavojusies savam
priekšnesumam – tika piedomāts pie vizuālā noformējuma,
skatuves kustības, kā arī kvalitatīva vokālā snieguma. Es,
kā meiteņu vokālā pedagoģe,
esmu ļoti gandarīta par sniegumu konkursā. Kopumā varu
uzslavēt savas audzēknes par
atbildību un nopietnu attieksmi
pret darbu dziedāšanas stundās
un gatavošanos konkursam!
Gala rezultātā, meitenes arī
saņēma žūrijas vērtējumu, kas
bija sekojošs – Annai Krūzei
un Loretai Griezei Pateicības
diplomi, savukārt, Marta Mišele Ķevle ieguva 2. pakāpes dip-

lomu savā vecuma grupā. Līdz
ar to, mūsu Marta piedalīsies
konkursā „Talsi uzdod toni
2017”! Ļoti priecājos par savām
audzēknēm un esmu ļoti pateicīga viņu vecākiem par kopīgi
ieguldīto darbu un atbalstu gan
gatavojoties konkursam, gan
arī ikdienas darbā! Lai mums
arī turpmāk kopā viss labi izdodas!
Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolas vokālā
pedagoģe Marika Timermane
I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas
spēlē. 26. aprīlī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā notika
I Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu konkurss Flautas spēlē.
Konkurss bija radījis lielu atsau-

cību flautistu vidū, jo dalībnieki bija atbraukuši no
dažādām Latvijas vietām,
jo īpaši aktīvas bija visas
Pierīgas skolas. Konkurss
notika trijās vecuma grupās un mūsu grupā bija
visvairāk dalībnieku – 30.
No mūsu skolas konkursā piedalījās 3. flautas
spēles klases audzēkne
Laura Rolanda Indruškeviča – audzēkne, kas ar
savu centību un pacietīgo darbu, spēja sagatavot
konkursam
atbilstošu
programmu. Neskatoties
uz agro celšanos un satraukumu, Laura konkursā sniedza
labu muzikālu priekšnesumu.
Liels paldies Lauras mammai
Ilzei par atbalstu un mūsu šo-

ferītei Mērsraga novada domes
izpilddirektorei Agnesei Kreicbergai.
Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolas flautas spēles
skolotāja Juta Frēliha

Latvijas valsts simtgades atklāšanas Lielās Talkas rezultāts – sakopta,
akcija „Apskauj Latviju”
labiekārtota vide Pasaku kalniņā
4. maijā pie Latvijas robežas esošo
45 pašvaldību teritorijās tika stādīti simtgades ozoli. Stādīšanas
darbi tika vienlaicīgi
uzsākti no četriem
galējiem Latvijas pun
ktiem, kuros par piemiņu valsts 80. jubilejai tēlnieks Vilis Titāns
izveidoja skulpturālu
grupu „Latvija saules
zīmē”.
Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz
Latvijas tautas vienotības un piederības
sajūtas stiprināšanu. Šo akciju dēvē par
garīguma sardzes veidošanu gar visu
Latvijas robežu.
Arī Mērsrags ir viena no īpašajām
vietām, kurā zaļos simtgades ozols. Tā
kā viena no mūsu lielākajām vērtībā ir
ģimene, tad ozola stādīšanu uzticējām
Ozolu ģimenei, kura ar lielu atbildību
veica uzticēto pienākumu! Iekšlietu
ministrijas pārstāvji pasniedza arī
īpašu vēstījumu Ozolu ģimenei. Tāpat
Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam tika pasniegta norāde, kas apliecina, ka pie

Mērsraga Tautas nama zaļo simtgades
ozols.
Īpašo notikumu kuplināja Vandzenes Tautas nama sieviešu koris ,,Dīva”
(diriģente Inese Ozoliņa) un Mērsraga
Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
,,Cantabile” (vadītāja Inese Ozollapa).
Kā teikusi rakstniece Māra Zālīte:
„Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju.
Lai tie stājas visapkārt kā sardzē. Lai
mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas
ne tikai zemē, bet arī sirdīs!”
Novērtēsim mūsu brīvību un skaisto zemi! Lai mūžam dzīvo Latvija!
Pasākuma organizatore
Aija Barovska

Lielajā Talkā ikviens tika aicināts ne
tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot savu
māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus…
Vienkārši, lai prieks būtu pašiem un arī
citiem!
Ar saukli „Latvijai BŪT zaļai!”
veiksmīgi noritējusi Lielā Talka arī
Mērsraga novadā. Patiesībā, ar prieku
jāatzīst, ka savākto atkritumu daudzums, kopš 2011. gada, šogad bija
vismazākais. Tātad – Mērsrags ir patiešām tīrs! Nevienam no mums nav
jākaunas par atkritumiem grāvjos,
mežā vai jūras krastā.
Apsekojām, pārbaudījām novada
teritoriju jau pirms oficiālās Lielās
Talkas dienas, un par savu talkošanas vietu kopā ar citiem pašvaldības
darbiniekiem izraudzījāmies Pasaku
kalniņu.
Tā kā šī ir vieta, kurā piedzimst
pasakas un dzīvo sava veida romantika, kam pāri raugās bērnu neatkārtojamais atklājēju gars un prieks, tad
galvenais Lielās Talkas uzdevums bija
atdzīvināt šo vietu, ļaujot tai atkal un

atkal pulcēt savā apkaimē bērnu rotaļīgos smieklus.
Kā mēs to izdarījām? Uzdāvinot Pasaku kalniņam jaunu rotaļu laukumu,
kurā bērni atkal varēs rotaļāties. Tāpat
kalniņu aprīkojām ar atkritumu urnām
un soliņiem. Un kalna pakājē esošais
namiņš arī tika pie uzlabojumiem. To
cītīgi notīrījām, nomainījām bojātos
dēļus.
Kopīgi veicām tīrīšanas darbus arī
tuvējā mežā, savācot atkritumus un
kalniņa apkārtnē kritušos koku zarus.
Tas, ka Pasaku kalniņš ir atdzīvojies,
īpaši priecēja mazos talciniekus, kas
rotaļu laukumu varēja izbaudīt pilnībā, – gan šļūcot pa slidkalniņu, gan
slēpjoties namiņā, gan šūpojoties uz
maiņām.
Bet kas gan tā būtu par Lielo Talku,
ja pēc kārtīgi padarīta darba nebūtu
arī kopīgas maltītes? Garda, silta zupa
un sarunas pie ugunskura! Tāds bija
mūsu Lielās Talkas noslēgums, un ikkatram – lielākā pateicība par darbu ir
paša prieks par paveikto!
Paldies saka pašvaldības darbinieku
komanda, deputāti, Mērsraga iedzīvotāji un paši, paši mazākie!

Paldies visiem 4. maija orientēšanās sacensību dalībniekiem!
Mērsraga FOTOorientēšanās sacensības šogad rīkoja Mērsraga Informācijas centrs sadarbībā ar Mērsraga Tautas namu un Mērsraga novada domi.
Gribam teikt lielu paldies visiem, kas
piedalījās!
Orientēšanās sacensības ir nu jau
kļuvušas par tradīciju pie mums, Mērsragā, par ko liels prieks. Tas ir ne tikai
lielisks veids, kā baudīt sportiskas aktivitātes svaigā gaisā, bet arī viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt Mērsragu
tuvāk!
Ik gadu tiek izvēlēti dažādi Mērsragā
esoši objekti, kas saistīti ne tikai ar tūrismu, tā arī šogad sacensību dalībniekiem devām iespēju apmeklēt veselus
15 objektus, kuros ne tikai jāfotografējas, bet jāatbild uz jautājumiem, vai jāpilda kāds interesants uzdevums. Tāpat
akcents tika likts arī uz novada vēsturi,
kā ietvaros vietējie iedzīvotāji varēja
atcerēties, cik gadu ir mūsu Tautas namam, kurā gadā Mērsraga Zvejniecības
simbols – Oskars tika nogādāts atpakaļ
Mērsragā.
Bija jāraksta pašiem pat receptes un
jāmin mīklas. Protams, bija arī sportiskākas aktivitātes, kuru ietvaros nācās
pasvīst mazliet pie basketbola groza. Jāmeklē bija arī nesen atklātais atpūtas un
izklaižu objekts bērniem Pasaku kalniņā, jāmin bija dabas veltes, kas ciemiņus
gaidīja cieši aizsietos maisiņos.

Tāpat jāatpazīst bija arī dažādas
Mērsraga ielas, ne tikai mīklu
minēšanā, bet arī atpazīstot tūrisma
objektus. Piemēram, – Ežu kolekcija!
Vai zināt, kurā ielā tā apskatāma?
Teiksim priekšā – „Mālderi” jeb Ezeru
iela 20!
Kā jau kārtīgiem piejūras ciemata
iedzīvotājiem, bija jāmin arī zivju nosaukumi, jāmeklē enkuri un jāizdomā
savs tirgošanās sauklis!
Pastāstīsim par dažiem no tiem:
„Ezeriņi + Pūces”: „Lai veicas Mērsragam!”
„Puķītes pa dambi”: „Ej ātrāk, dabūs lētāk!”
„Trīs meitenes”: „Ēd vairāk, dzīvo
ilgāk!”
„Es nezinu”: „Laiks baudīt sauli,
jūru un vēju!”
„Bērzciema lapsiņas”: „Pērc te, smeķīgs iz Mērsrag'!”
„Učuki”: „Mērsragā var nopirkt
visu – zivis, pīrāgus un vistu!” un
„Mērsragā, kad andelējas, vajag skaistas pārdevējas. Tās tev taisīs lielu piķi,
nebūs jāmeklē tev striķi!”
„Kas to lai zina”: „Nāciet divi, pērciet zivi!”
„Jaunbodnieki”: „Nauda vējā, zivis
krastā, prieka karogi – mastā!”
„Jamauc”: „Lai nebūtu tev jāmirst
badā, ienāc, paskaties, kas labs ir
„Latā”!”

„8. klases DIMANTIŅI”: „Viss uz
vietas, vienmēr lēti!”
„Kas ir, tas ir”: „Ber „otka”!”
„Dzelzs ērglis”: „Atbalstam Mērsraga ražojumus!”
„Dārtas okšķeri – PIF – PAF”:
„PIF – PAF – pārdots!”
Kā redzams, arī komandu nosaukumi bija dažādi, te pat nav visi, bet jāatzīst, ar humora izjūtu un izdomu pie
mums viss ir kārtībā!
Bija jāmeklē ne tikai grūtāk atpazīstamas, sen aizmirstas vietas, bet bija pat
jāpin bize un jāļaujas patriotiskam zīmēšanas priekam. Bizes tika pītas arī īpaši
garas līdz pat 89 cm un garākā – 95 cm!

Paldies sakām visiem, kas piedalījās!
Nomināciju bija ļoti daudz, un, protams, katrs kādu no tām bija pelnījis,
bet bija komandas, kas īpaši izcēlās citu
vidū - gan ar komandas noformējumu,
gan ar kopējo punktu skaitu, gan ar fotografēšanos pie neskaitāmiem objektiem, kuros redzams Mērsraga vārds;
gan arī ar ātrumu, kādos apmeklēti visi
kontrolpunkti, un pat ar attapību un interesantu piegājienu uzdevumu izpildē!
Malači! Tāpat paldies visiem, kas piedalījās orientēšanās sacensību organizēšanā!
Inga Dzērve
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2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas, tikšanās ar iedzīvotājiem
1. Demokrātiju visiem
1. Lauris Karlsons
Dzimšanas gads: 1979
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Engures Jūras skola, (1998),
Kuģu vadītājs
LBDS Kristīgās vadības koledža, (2001),
Draudžu vadība
Mērsraga vidusskola (1994) Skolnieks
Darba vieta:
Mērsraga novada pašvaldība –
Domes priekšsēdētājs
Mērsraga ostas pārvalde –
Valdes priekšsēdētājs

2. Gvido Erķis
Dzimšanas gads: 1967
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Kandavas sovhoztehnikums (1986)
Auto apkope, remonts
Darba vieta:
Mērsraga novada pašvaldība –
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Mērsraga ostas pārvalde –
Valdes loceklis
Andela SIA –
Kravu pārvadājumu un
loģistikas koordinators

3. Andis Dārziņš
Dzimšanas gads: 1973
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Latvijas Universitāte (1996)
Vadība un ekonomika
Darba vieta:
Viesu nams „Vētrasputns” – Saimnieks
Mersraags shiping agency –
Kuģu aģentēšana
Mērsraga novada pašvaldība –
Domes deputāts

4. Ārija Logina
Dzimšanas gads: 1948
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Rojas vidusskola (1968) vidusskola
Darba vieta:
Mērsraga novada pašvaldība –
Domes deputāte
Mērsraga pensionāru apvienība „Kaija” –
Vadītāja

5. Mareks Jēkabsons
Dzimšanas gads: 1976
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1994) Vidusskola
Darba vieta:
Mērsraga ostas pārvalde – Valdes loceklis

6. Vija Klēvere
Dzimšanas gads: 1949
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Rīgas medicīnas institūts (1972)
Ārsts-stomatologs
Darba vieta:
Vijas Klēveres privātprakse –
Zobārstniecība, stomatologs

7. Artūrs Grīva
Dzimšanas gads: 1986
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Rīgas jūrskola (2007) Kuģu vadītājs
Darba vieta:
Mērsraga ostas pārvalde –
Kuģa kapteinis

8. Aivars Puzānovs
Dzimšanas gads: 1958
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1976)
Vidusskola
Darba vieta:
SIA DVL – Kravas auto vadītājs

9. Ainārs Pumpurs
Dzimšanas gads: 1971
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Rīgas 15. Proftehniskā vidusskola
(1989) Būvgaldnieks
Darba vieta:
Sporta makšķerēšanas un
atpūtas atbalsta fonds
„MĒRSRAGS” –
Valdes priekšsēdētājs
SIA Dita A – Valdes priekšsēdētājs

10. Lelde Rozenštengele
Dzimšanas gads: 1976
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Rīgas tirdzniecības un kulinārijas skola
(1996) Pavārs
Darba vieta:
Mērsraga vidusskola – Pavārs

11. Rūta Ligere
Dzimšanas gads: 1985
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (2004) Vidusskola
Rīgas Stradiņa universitāte (2008)
Bakalaura grāds veselības aprūpē,
sabiedrības veselības speciālista
kvalifikācija
Darba vieta:
SIA Cvir – Valdes locekle
Rīgas domes Labklājības departaments –
Galvenais speciālists – eksperts

12. Jānis Krūze
Dzimšanas gads: 1978
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Laba
Izglītība:
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāte (2003)
Sociālo zinātņu maģistra grāds
sociālajā un organizāciju psiholoģijā;
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultāte (2000)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds
psiholoģijā
Darba vieta:
Corporate Solutions –
Personāla vadītājs

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Mērsraga novads ir mūsu mājas. Šeit mēs dzīvojam, strādājam, audzinām savus bērnus. Mēs turpināsim stabilu Mērsraga novada attīstību, pārvarot visas iekšējās un ārējās grūtības,
iesaistot ikvienu, lai Mērsraga novads kļūtu par ekonomiski
stabilāko, skaistāko, sociāli nodrošinātāko, ar lieliskām izglītības iespējām, novadu Latvijā. ĢIMENE. Tā bija, ir un būs
mūsu dzīves pamats un spēka avots. Mēs turpināsim īstenot
bērnudārza attīstības programmu. Esam rekonstruējuši bērnu dārza ēku, sakārtosim sporta laukumu, attīstīsim spēļu
laukumus. Cilvēkam vajag būt paēdušam, vajag darbu un
drošību. Tādēļ mēs turpināsim īstenot atbalstus novada jaunajām ģimenēm. Mēs turpināsim attīstīt vidusskolu, ēku esam
rekonstruējuši, šogad paveiksim modernas sporta zāles būvniecību, ko Mērsrags gaidīja jau 50 gadus. Turpināsim nodrošināt bērnu ēdināšanu, sociālo palīdzību maznodrošinātām
ģimenēm, invalīdiem un veciem cilvēkiem. Brīvpusdienas
līdz 12. klasei. Lielākais bērna piedzimšanas atbalsts Latvijā.
Turpināsim nodrošināt ar autobusu pensionārus un invalīdus.
Attīstīta Mūzikas un mākslas skola – jauns inventārs un mūzikas instrumenti jau šajā un arī nākamajos gados. Uzlabosim
novadnieku veselīga dzīvesveida iespējas Mērsraga novadā,
veidojot un uzturot daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta
vidi, kvalitatīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. No privātām rokām esam atguvuši gan Tautas namu,
gan zemi zem tā. Estrādes Jēgerlejā rekonstrukcija vēl šogad
(projekts apstiprināts). Saieta nams Upesgrīvā. To uzbūvējām,
šogad attīstīsim (projekts atbalstīts). Tirgus izveide jau šogad
(projekts apstiprināts) Turpināsim atbalstīt talantīgos bērnus
un jauniešus, kas ar mācībām, spējām un rezultātiem sevi ir
apliecinājuši. Jau šajā periodā centīgākie jaunieši ir pabijuši
daudzās Eiropas valstīs ar mūsu atbalstu, jau izveidota kārtība
ar naudas balvām par sasniegumiem gan bērniem, gan viņu
pedagogiem. Veselībā rūpēsimies par iespēju kvalitatīvi un
savlaicīgi saņemt primārās veselības aprūpes pakalpojumus,
palīdzēsim attīstīt un uzlabot ģimenes ārstu prakses. Esam
rekonstruējuši ambulanci, kas nebija darīts gadu desmitus.
To turpināsim. Ģimene ir tā vieta, kur roku rokā iet vecais
ar jauno, pieredze ar spēku un degsmi - mēs neaizmirsīsim
savas saknes – mēs atbildīgi rūpēsimies, lai vecāki un vecvecāki ir pienācīgi aprūpēti un saņem pietiekamu atbalstu, lai
to dienas var ritēt mierā. Mēs iestājamies par kristīgo vērtību

nostiprināšanu ģimenēs. Sadarbosimies ar visām kristīgajām
konfesijām, lai veicinātu novada garīgo uzplaukumu. Mūsu
mērķis – Būsim laimīgi savās ģimenēs! MĀJAS. Mūsu mājas
ir Mērsraga novads, savukārt novadu veido mūsu katras atsevišķas ģimenes mājokļi. Tikai abpusēja sadarbība ļaus novadam būt tīram, skaistam un sakoptam. Attīstīsim novada
infrastruktūru – apgaismošanu, ielu kvalitatīvu asfaltēšanu,
rotaļu laukumu un, sporta un atpūtas centrus, kultūras projektus. Jau šogad nebijuši svētki Mērsragā – Minhauzens un
daudzi citi. Izbūvēti 3 bērnu laukumi. Vēl viens jau šogad tiks
izveidot. Uzbūvētas un atjaunotas ielas vismaz 8km garumā.
To jau esam paveikuši. Turpināsim apstiprināto ielu attīstības
programmu Attīstīsim efektīvu cīņu ar ielu noziedzību. Mūsu
darba rezultāts – drošas ielas. Turpināsim uzturēt augstos
drošības standartus. Esam sakārtojuši ūdenssaimniecību, ceļus, izveidojuši Mērsraga centru, atpūtas un apskates vietas,
bērnu pilsētiņu, uzbūvējuši Upesgrīvas saieta namu. Tas viss
jāturpina komandai, kura to izcīnījusi, panākusi un, kuru raksturo paveiktie darbi. Jau šogad – Valsts iestāžu pakalpojumi
tiks sniegti Informācijas centrā. Visu kārtosim Mērsragā, vairs
nebūs jābrauc uz rajonu centriem. DARBS. Ja novada iedzīvotājiem ir darbs, tad ir drošība par mājām un stabilitāte ģimenē.
Turpināsim investīciju un uzņēmēju piesaisti novadam, lai,
nodrošinātu ar darbu vietējo iedzīvotāju ģimenes, pieaugtu
darba vietu skaits. Turpināsim strādāt ar uzņemtajiem kontaktiem Zviedrijā, Norvēģijā, Francijā, Itālijā, ASV, lai jauni un
starptautiski uzņēmumi ienāktu Mērsragā. Vismaz 3 jauni uzņēmumi Mērsragā jau šogad. Iesaistīsim bērnus un jauniešus
darbā vasaras brīvlaikā. Turpināsim izmantot unikālo iespēju,
ko mums sniedz osta, turpinot Mērsraga ostas attīstību kā kravu un tirdzniecības ostu. Pēc ilga un rūpīga darba, viens jauns
liels ostu operators ienāks Mērsragā jau šogad. Attīstīsim tūrisma un jahtu ostu. Jauns projekts jau šogad. Mūsu prioritāte – darba vietas novada iedzīvotājiem. Mēs esam darītāji
savā Mērsraga novadā! Mērsragam ir stabila vieta Latvijas un
pasaules kartēs, tagad jāiet tālāk, neapstājoties pie sasniegtā!
Deputātu kandidātu tikšanās ar iedzīvotājiem
Vēlētāju apvienības „Demokrātiju visiem” tikšanās
ar iedzīvotājiem – Mērsraga Tautas namā 30. maijā
plkst. 18.00.

2. „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
1. Jānis Budreika
Dzimšanas gads: 1965
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Antverpenes jūras transporta un
vadības institūts (2002)
maģistratūra ostu un kuģu vadība
Pēterburgas jūras inženieru skola
(1988) Inženieris-mehāniķis
Darba vieta:
Mērsraga osta – Ostas pārvaldnieks
Mērsraga reģiona uzņēmēju asociācija –
Valdes priekšsēdētājs

2. Dzintars Carevs
Dzimšanas gads: 1969
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1987)
Ventspils 20. PPTV (1986)
kuģu remontu atslēdznieks
Darba vieta:
Rīgas brīvostas pārvalde – Bākas uzraugs
SIA „Sabiedrība IMS” –
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu operators
Mērsraga novada Dome – Deputāts

3. Laima Valdemāre
Dzimšanas gads: 1953
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Juridiskā koledža (2004) tiesību zinātnes
Rīgas kooperatīvais tehnikums (1971)
rūpniecības un pārtikaspreču prečzinis
Nodarbošanās/statuss: Pensionāre

4. Egita Kvite
Dzimšanas gads: 1962
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Liepājas pedagoģijas akadēmija (2006)
pirmsskolas izglītības skolotājs,
profesionālais bakalaurs izglītībā
Rīgas pedagoģijas skola (1983)
audzinātājs pirmsskolas iestāde
Mērsraga vidusskola (1977)
Darba vieta: SIA „MC” DUS – Operatore

5. Daiga Skvorcova
Dzimšanas gads: 1965
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Rīgas 13. PTS (1982) pavārs-konditors
Mērsraga vidusskola (1981)
Darba vieta:
Mērsraga ostas pārvalde –
Caurlaides darbiniece
Mērsraga invalīdu centrs – Vadītāja

6. Andris Leitas
Dzimšanas gads: 1953
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Rīga
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts
„Silava” (1993) inženierzinātņu doktora
zinātniskais grāds
Latvijas Valsts Universitāte (1976)
Matemātiķis
Darba vieta:
VAS „Latvijas gaisa satiksme” – Konsultants
OPSIS AB (Sweden) – Neatkarīgais
konsultants
Hidrometeoroloģiskais departaments –
Konsultants
Azerbaidžānas ekoloģijas ministrija –
Konsultants

7. Juris Katkovskis
Dzimšanas gads: 1963
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Kandavas lauksaimniecības tehnikums
(1986) Tehniķis-mehāniķis
Mērsraga vidusskola (1982)
Darba vieta:
Liepājas autobusu parks –
Vadītājs-kontrolieris

8. Mārcis Treimanis
Dzimšanas gads: 1994
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (2014)
Darba vieta:
SIA „Alberts” – Celtnieks

9. Līga Birzniece
Dzimšanas gads: 1986
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(2013) mājturības un
tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotāja
un vizuālās mākslas skolotāja
Bulduru dārzkopības vidusskola (2007)
Dārzu un parku veidošana-parka
dārznieks
Darba vieta: SIA „DRIFT” –
Projektu vadītāja

(Turpinājums 4. lpp.)
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2. „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
(Turpinājums no 3. lpp)
10. Dana Bērziņa
Dzimšanas gads: 1977
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Rīgas biznesa un vadības koledža (2013)
uzņēmumu vadība un mārketings
Tukuma vidusskola (1995)
Darba vieta: SIA „Gabriela” – Kasiere

11. Oskars Ķevlis
Dzimšanas gads: 1981
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1999)
Darba vieta:
SIA „DRIFT” – Inženiertehnisko būvju
strādnieks

12. Ārijs Neilands
Dzimšanas gads: 1978
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
dzimtā
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1999)
Darba vieta:
Rīgas brīvostas flote –
Velkoņa „Sfinksa” bocmanis

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

Mūsu princips ir, ka novadu domē
jāpārstāv dažādu profesiju un vecumu
iedzīvotājiem, izveidojot profesionālu komandu no sava novada patriotiem. Mūsu
rūpes ir par katru novada iedzīvotāju un
viņa ģimeni, darba un izglītības iespējām,
drošību un stabilitāti. Mēs darīsim visu, lai
mūsu bērni Mērsraga novadu sauktu par
savu arī nākotnē, lai mūsu novada seniori
novadā justos droši, justu pašvaldības rūpes par sevi. Esam pārliecināti, ka novada
iedzīvotāji varēs lepoties ar savu novadu,
kas būs darbīgs, sakopts un ar iespējām

katram īstenot savas nākotnes ieceres.
Esam gatavi uzņemties atbildību par
Mērsraga novadu. Esam apņēmības pilni
savu darba pieredzi, zināšanas un labo
gribu veltīt novada izaugsmei, ar mērķi
attīstīt Mērsraga novada darba tikumu,
kultūrvidi, savstarpējo cieņu un sapratni.
Strādāsim un atbalstīsim tos, kuri vēlas
dot savu ieguldījumu novada izaugsmei.
Uzņēmējdarbība –
– uzlabosim novada infrastruktūru,
lai sekmētu investoru interesi, jaunu ražotņu atvēršanu un attīstību,

– atbalstīsim un popularizēsim novada uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs.
Labiekārtošana –
– atjaunosim un labiekārtosim piekļuves vietas jūrai Jēgerlejā, Mērsraga
centrā blakus ostas teritorijai un pie
„Auču” mājām,
– remontēsim un atjaunosim pašvaldībai piederošos ceļus un ielas,
– estrādē „Jēgerlejā” nomainīsim solus, lai skatītājiem būtu ērtāka sēdēšana,
– piesaistīsim ES finansējumu Mērsraga novada sakārtošanai.

Izglītība, kultūra, sports –
– pilnveidosim skolas un pirmsskolas izglītības iestādes materiāli tehnisko
bāzi,
– izveidosim jauniešu attīstības un
brīvā laika pavadīšanas centru,
– atbalstīsim visu veidu sporta un atpūtas aktivitātes novadā,
– popularizēsim un atbalstīsim novada svētkus, kultūras projektus,
– pašdarbības kolektīvus nodrošināsim ar bezmaksas telpām, ar tērpu
iegādi un transportu uz novada iedzīvotājiem nozīmīgiem pasākumiem,
– atbalstīsim Mērsraga novadā darbojošos reliģisko organizāciju sadarbību
ar pašvaldību.
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe– sniegsim atbalstu pensionāriem,
ģimenēm ar bērniem, invalīdiem,
– izveidosim mobilo pirti un veļas
mazgātavu pie Mērsraga novada invalīdu atbalsta centra,
– atbalstīsim un sadarbosimies ar
pensionāru un invalīdu aizsardzības
biedrībām,
– attīstīsim dienas centru un brīvā laika pavadīšanas centru attīstību novadā.

Sabiedriskā kārtība, drošība –
– pilnveidosim pašvaldības policijas
preventīvo darbu, uzlabojot arī materiāli tehnisko nodrošinājumu,
– pilnveidosim un uzlabosim videonovērošanas sistēmu novada publiskajā
ārtelpā.
Sadarbība ar iedzīvotājiem –
– regulāri un saprotami atskaitīsimies iedzīvotājiem par pašvaldības līdzekļu izlietojumu,
– regulāri rīkosim tikšanos ar iedzīvotājiem,
– novadam būtisku jautājumu izlemšanā ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli,
sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas, – pilnveidosim pašvaldības
izpildvaras struktūru.
Uzticēsimies viens otram, strādāsim
kopā un mums viss izdosies!
Deputātu kandidātu tikšanās ar
iedzīvotājiem
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS deputātu kandidātu tikšanās
ar iedzīvotājiem
Mērsraga Tautas namā – 19. maijā plkst. 18.00
Upesgrīvas Saieta namā – 20. mai
jā plkst. 14.00

3. „Mēs Mērsraga novadam”
1. Roberts Šiliņš

4. Laila Linde

Dzimšanas gads: 1973
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Latvijas Universitāte (1998)
Bioloģijas maģistrs
Darba vieta:
Engures ezera dabas parka fonds –
Valdes priekšsēdētājs

2. Juris Venckus
Dzimšanas gads: 1950
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Rīga
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
LVU Fizikas un matemātikas fakultāte
(1975) Matemātikas un fizikas pasniedzējs
Nodarbošanās/statuss:
Pensionārs

3. Artūrs Tīle
Dzimšanas gads: 1984
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Engures jūrskola (2003) Kuģu vadītājs
Darba vieta:
SIA „Baltic Shipping” – Valdes loceklis

Dzimšanas gads: 1969
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Talsu novads
Tautība: Nav norādīta
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Liepājas pedagoģiskā akadēmija (2004)
Sociālo zinību skolotājs
Darba vieta:
Mērsraga vidusskola – Mācību daļas
vadītāja pedagoģiskajā darbā

5. Deivids Lagzdiņš
Dzimšanas gads: 1997
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Rīgas 6. vidusskola (2015) vidusskola
Darba vieta:
Mērsraga novada pašvaldība –
Interešu pulciņa vadītājs

6. Aivars Ušackis
Dzimšanas gads: 1966
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
St. Pēterburgas Augstākā jūras karaskola
(1989) Inženieris stūrmanis
Darba vieta:
Mērsraga ostas pārvalde –
Ostas kapteinis, locis

7. Raitis Neilands
Dzimšanas gads: 1944
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Rūjienas 4. tehniskā skola (1963)
elektromontāža un fermu mehānika
Nodarbošanās/statuss: Pensionārs

8. Daila Kalniņa
Dzimšanas gads: 1964
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Biznesa augstskola „Turība” (2010)
Profesionālais bakalaura grāds tiesību
zinātnē
Darba vieta:
SIA Trumpis – Veikala vadītāja

9. Dagnis Ķevlis
Dzimšanas gads: 1970
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Latvietis/latviete
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Ventspils 20. PTV (1988)
Metinātājs, kuģu mehāniķis
Nodarbošanās/statuss:
Bezdarbnieks

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Mūsu apvienības mērķis – Mērsraga
novada saskaņota un sabalansēta attīstība, nodrošinot iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanu un veidojot kvalitatīvu
dzīves vidi nākamajām paaudzēm. Apvienība ir gatava:
• strādāt Mērsraga novada iedzīvotāju labā;
• būt atklātiem pret sabiedrību;
• ievērot sociālo taisnīgumu;
• nošķirt personīgas intereses no sabiedriskajām.
Apvienība apņemas:
• Sekmēt kvalitatīvas izglītības pieejamību, sakārtojot infrastruktūru un
uzlabojot pieejamās izglītības kvalitāti;
• Veidot uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un strādāt pie investīciju piesaistes ekonomikas attīstībai
novadā;
• Nodrošināt informācijas atklātību
un pieejamību par novada domes darbu – novada domes mājas lapā atvērsim
jautājumu un atbilžu sadaļu;

• Īstenot iesākto MVS sporta zāles
celtniecības projektu. Ņemt vērā sportistu vajadzības sporta zāles aprīkošanai, piesaistot investīcijas, projektus,
kā arī to veikt no pašvaldības budžeta,
ņemot vērā finansiālās iespējas;
• Realizēt iesniegto projektu Upesgrīvas saieta nama kanalizācijas un
ūdensvada izbūvei. Atbalstīt pasākuma
organizēšanu un norisi, paplašināt materiāli tehnisko bāzi;
• Sakārtot projekta ietvaros Mērsraga
estrādi Jēgerlejā, pilnveidot infrastruktūru
(soli, skatuve, auto stāvlaukums, tirdzniecības vietas) radot estētiski sakārtotu vidi;
• Izsludināt konkursus uz vakantajām darba vietām pašvaldībā, reģistrēt
tās NVA mājas lapā;
• Veikt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, palielinot novada konkurētspēju divos virzienos: sezonālais tūrisms un
pastāvīgā uzņēmējdarbība, pašvaldībai
aktīvi iesaistoties ES struktūrfondu apguvē;

• Labiekārtot, kopt un apzaļumot
novada publisko teritoriju;
• Atbalstīt daudzbērnu ģimenes ar
NĪN atlaidi līdz 50%;
• Atbalstīt trūcīgos un maznodrošinātos ( malkas iegāde, pārtikas pakas,
apģērbs, sadzīves priekšmeti, nokļūšana
pasākumos un pie mediķiem);
• Iesaistīties pieaugušo izglītības
programmās, ceļot novada iedzīvotāju
izglītības līmeni, rosināt veidot mazos
uzņēmumus (IK, mājražotājs, mikrouzņēmējs);
• Atbalstīt jaunos uzņēmējus, pirmajā gadā atvieglot nodokļu nomaksu;
• Nodrošināt jurista konsultāciju
pieejamību novadā ikvienam iedzīvotājam un ikvienai pašvaldības iestādei;
• Iedzīvotāju ērtībai sekmēt infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām;
• Piedalīties pārdomātā dažādu finanšu instrumentu, t.sk. ES fondu, apgūšanā, izvērtējot pašvaldības budžeta

10. Dace Matroze-Daugele
Dzimšanas gads: 1981
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Nav norādīta
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
RPIVA (2012)
Pirmskolas un sākumskolas skolotāja
Darba vieta:
Mērsraga vidusskola – Skolotāja

11. Oskars Apsītis

12. Kristīne Veinberga
Dzimšanas gads: 1993
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Nav norādīta
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Rīgas stila un
modes profesionālā vidusskola (2013)
Vizāžists
Nodarbošanās/statuss:
Bezdarbniece

Dzimšanas gads: 1980
Pilsonības valsts: Latvija
Ārvalsts pilsonība: Nav
Dzīvesvieta: Mērsraga novads
Tautība: Nav norādīta
Valsts valodas prasmes pašnovērtējums:
Dzimtā
Izglītība:
Mērsraga vidusskola (1996) pamatskola
Darba vieta:
SIA „IMS” – Galvenais mehāniķis
iespējas un nosakot prioritāros pasākumus;
• Sekmēt jaunatnes politikas īstenošanu novadā, atbalstot daudzveidīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas un attīstot brīvprātīgo darbu;
• Iesaistīties reģionālās un nacionālās politikas veidošanā un īstenošanā,
aizstāvot novada intereses (pārstāvēt
novada intereses reģionālajās sadarbības padomēs, Latvijas Pašvaldību savienības darba grupās, ministriju darba
grupās);
• Atbalstīt novada pašvaldības policijas, ugunsdzēsības dienesta, sociālā
dienesta un medicīniskās palīdzības
institūciju pieejamību nodrošinot to
kapacitātes stiprināšanu (palīdzēt ar
transporta pakalpojumiem slimnieka
atvešanai, aizvešanai no medicīniskas
iestādes);
• Nodrošināt transporta pakalpojumus uz Tukumu 1x mēnesī;
• Organizēt kursus, seminārus jaunajiem un topošajiem vecākiem, atbalstot jaunos vecākus;
• Sakārtot ciema attīrīšanas iekārtas,
lai uzlabotu ūdens kvalitāti ciema pludmalē;
• Sakārtot ceļu uz Jaunajiem kapiem.
Vienu reizi mēnesī nodrošināt transportu nokļūšanai uz kapsētām no novada dažādām dzīves vietām;
• Sadarbojoties ar Latvijas Valsts
ceļiem, vizuāli sakārtot tiltu Mērsraga
centrā;
• Saskaņojot ar īpašnieku un iesaistot
Mākslas skolas audzēkņus, radīt vizuāli
pievilcīgu veco ūdenstorni novada centrā;
• Izskatīsim iespēju sadarbībā ar

Latvijas Valsts ceļiem radīt automašīnu
stāvvietas pie sociālā dienesta;
• Uzturēt un pilnveidot piemiņas
vietu represētajiem. Svētku reizēs atcerēties un pieminēt represētos Mērsraga
iedzīvotājus;
• Rīkosim Mērsraga domes sēdes ārpus darba laika, lai strādājošie iedzīvotāji tajās varētu piedalīties;
• Vienu reizi nedēļā pagarināsim
Mērsraga domes darba laiku līdz 18.00,
lai pagasta iedzīvotāji to var apmeklēt
ārpus sava darba laika;
• Izskatīsim iespēju NĪN atlaidi
dzimtas īpašumam līdz 20%;
• Sadarbosimies ar reliģiskām organizācijām kultūrvēsturisko objektu
sakārtošanā un uzturēšanā; • Izskatīsim
iespēju no novada budžeta segt PII Dārta audzēkņiem ēdināšanas izdevumus;
• Aicināsim iedzīvotājus uz Latvijas
simtgadi atbalstīt Draudzīgā aicinājuma
kustību, ko 1935. gadā iesāka K. Ulmanis.
Deputātu kandidātu tikšanās ar
iedzīvotājiem
Vēlētāju apvienības „Mēs Mērsraga novadam” tikšanās ar vēlētājiem
notiks šā gada 28. maijā plkst. 17.00
Mērsraga Tautas namā.
Informācija par sarakstiem un
priekšvēlēšanu programmām no:
www.cvk.lv
Priekšvēlēšanu programma publi
cēta pašvaldības vēlēšanu komisijai
iesniegtajā redakcijā.
Ziņas publicētas deputātu kandidāta
sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta
iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu
atbild deputātu kandidāts.
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LIAA Talsu biznesa inkubatorā
apstiprināti vēl 2 jaunie
uzņēmumi
Aprīļa sākumā Talsu Novada domē
notika šī gada otrā Konsultatīvās Ko
misijas sēde, kurā tika izskatīti otrās
kārtas pretendenti inkubācijas atbalsta
saņemšanai LIAA Talsu biznesa inku
batorā.
Atgādinām, ka arī uzņēmumi no
Mērsraga novada var pretendēt uz in
kubācijas atbalstu LIAA Talsu biznesa
inkubatorā. No 3 pretendentiem, kas
bija ieradušies prezentēt savu biznesa
ideju, tika apstiprināti 2 – SIA „Lat
sketch”, kas nāk no Mērsraga un plāno
nodarboties ar inovatīva dizaina līklī
niju masīvkoka grīdas segumu ražo
šanu Kaltenē, un IK „Vita Comite”, kas
plāno atvērt veterināro privātpraksi su
ņiem, kaķiem un citiem lolojumdzīv
niekiem Talsos, Brīvības ielā.
„Abiem apstiprinātiem uzņēmu
miem saskatījām potenciālu kļūt par
stabiliem mūsu reģiona uzņēmumiem.
Gan IK „Vita Comite”, gan SIA „Lat
sketch” bija skaidra biznesa ideja un vī
zija par to, kā notiks uzņēmumu attīstī
ba, kādi finanšu resursi būs pieejami un
kā paredzēts piesaistīt klientu nākotnē.
Papildus pārliecību par abu uzņēmumu
dzīvotspēju vairoja arī abu uzņēmēju
jau esošās zināšanas un prasmes savā
nozarē. Uzņēmējdarbība ir uzsākta,
vēlu izdošanos!” saka Andis Astrātovs,
Talsu novada domes deputāts, Konsul
tatīvās Komisijas priekšsēdētājs.
„Priecājos, ka abi šie uzņēmumi ir
apstiprināti, un ceram maija laikā ar
abiem noslēgt līgumus par inkubācijas
atbalsta saņemšanu. SIA „Latsketch”
plāno inkubācijas laikā saņemt atbalstu
dažāda veida ekspertu konsultācijām
(juridiskās, eksporta), izstāžu un tirdz

niecības misiju līdzfinansēšanai, mar
ketinga pakalpojumu līdzfinansēšanai.
Pēc veiksmīgas inkubācijas pirmajā
gadā plāno pieteikties granta finansē
jumam aprīkojuma un izejmateriālu
iegādei. IK „Vita Comite” ar inkubatora
atbalstu plāno līdzfinansēt grāmatvedī
bas pakalpojumus, telpu nomas maksu,
kā arī informatīvo materiālu izstrādi
un citus marketinga pakalpojumus.
IK „Vita Comite” arī noderēs jaunās in
kubatora telpas informatīvu semināru
organizēšanai saviem klientiem”, saka
Dagmāra Dreiškena, LIAA Talsu biz
nesa inkubatora vadītāja.
Viens pretendents netika apstipri
nāts inkubācijas atbalsta saņemšanai,
jo trūka pārliecības par prezentētā biz
nesa modeļa dzīvotspēju. LIAA bizne
sa inkubatoros pretendentu uzņemša
na inkubācijas atbalstam notiek vienu
reizi ceturksnī. Nākamā uzņemšanas
kārta būs jūlijā, tātad uzņēmējiem,
kas vēlas iestāties LIAA Talsu biznesa
inkubatorā jūlijā, inkubācijas atbalsta
saņemšanai jāgatavo pieteikumi un tie
jāiesniedz līdz jūnija vidum.
Paralēli inkubācijas atbalstam un to
uzņemšanas kārtām biznesa ideju autori
bez konkursa, komisijas vai izvērtēšanas
var iesniegt pieteikumus pirmsinkubā
cijas atbalstam – konsultatīvai palīdzībai
biznesa plāna un biznesa modeļa izstrā
dē. Šobrīd LIAA Talsu biznesa inkuba
torā ir uzņemti 12 dalībnieki pirmsin
kubācijas atbalstam. Sīkāka informācija
par inkubatoru programmu ir atrodama
LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv sadaļā
Biznesa inkubatori.
Madara Brāle

Esi savas dzīves režisors! – Eiropas
Zināšanu ekspresis arī Mērsraga
vidusskolā
Eiropas Zināšanu ekspresis viesojās
arī Mērsraga vidusskolā. Nesēdi malā
ar popkorna turzu, skatoties garlaicī
gu kino, bet gan ESI SAVAS DZĪVES
REŽISORS! DOMĀ – ZINI – DARI –
IEGŪSTIBALVAS! Ar pavasara no
skaņu Eiropas Kustība Latvijā 25. ap
rīlī viesojās Mērsraga vidusskolā.
Jaunākajiem skolēniem bija iespēja
paviesoties Mobilā zināšanu ekspre
ša autobusā, kurā darbojās komanda
Liene Valdmane un Sabīne Prenclava #MZE. Savukārt vecākajiem skolēniem
Eiropas vēstneši Andris Gobins un Kasher Blums-Blumanis piedāvāja interesantu
nodarbību „Esi savas dzīves režisors!”
Lita Grudkina

6. jūnijā un 12. jūnijā
no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
MĒRSRAGĀ, Lielā ielā 25
(pie kultūras nama)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaici
nājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma - 20,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām
u.c.):
• 1 projekcija 6,50 EUR, (ģi
menes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams)

*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR
*KARDIOGRAMMA ar aprakstu 5,00 EUR
(bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU
TĀLR.: 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

,,Cilvēks ir kaut kas, kas
jāpārvar”

(V. F. Nīče)

Cik liels spēks ir uzrak
stītam vai pateiktam vārdam?
Cik dziļi mūs var aizskart
dzeja vai kāds literārs darbs?
Mēs varam dzejoli nolasīt bez
emocijām, bet labāk – to iz
dzīvot. Tieši to teicami izde
vās paveikt Mērsraga vidus
skolas 7. klases skolniecei
Dārtai Krūzei, kura 31. mar
tā piedalījās Kurzeme skolēnu Skatuves runas konkursa
noslēguma kārtā Talsos un
godam izcīnīja I pakāpi.
Dārta konkursā izpildīja
Māras Zālītes dzejoli ,,Mar
tā” un fragmentu no Zentas
Mauriņas esejas ,,Liepu lapu
laipa’’. Viens no aktuālākajiem
jautājumiem, piedaloties šāda veida konkursos,
ir saistīts ar literārā darba izvēli. To vairākkārt
uzsvēra arī žūrija. Tāpat tekstu nevar iestudēt,
tas vienkārši jāizjūt pašam skolēnam. Tas, ko
paveica Dārta, ir vārdiem neaprakstāms. Tieši
viņa pierādīja, cik patiess ir Nīčes teiciens par
sevis pārvarēšanu, kuru Z.Mauriņa izmantojusi
arī savā esejā. Cilvēkam ir jāpārvar uztraukums,
emociju uzplūdi, jāvirzās uz sevis attīstīšanu un
pilnveidošanu. Dārtas uzstāšanās laikā, šķiet,
visa auditorija sastinga un izdzīvoja līdzi katru
vārdu. Vai skolotājs var vēlēties ko vairāk?
Paldies Dārtai par piedzīvojumu, kuru kopā
varējām izdzīvot! Paldies visiem, kas juta līdzi
Dārtas panākumiem! Ticu, ka Dārta mūs vēl
pārsteigs!
Dārtas skolotāja Aija Barovska

Deju kopa ,,Silva” ciemojās
Jaunolainē

30. aprīlī deju kopa ,,Silva”
pirmo reizi ciemojās Jaunolainē.
Kopā ar kolektīviem no Durbes,
Matkules, Jēkabpils, Sēlpils, Kok
neses, Baložiem, Zemītes pagasta
un Jaunolaines deju kopa „Silva”
centās sasaukt pavasari koncertā
„Ak, pavasar, ak, pavasar, tu visas
sirdis dullas dar...”!
Katrs kolektīvs izpildīja divas
dejas. Mūsu dejotājas uz Jaunolaini
aizveda dejas ,,Pilna mana sirsni
ņa’’ un ,,Grieķītis”, pretī saņemot
skatītāju novērtējumu skaļos ap
lausos, kā arī senioru deju kopu
virsvadītājas atzinību par labu
sniegumu.
Ciemošanās laikā bija iespēja

ne tikai priecēt citus ar dejām, bet
arī iegūt jaunus draugus, kuri ir
gatavi svētkos būt kopā ar mums
Mērsragā! Iespējams, ka dažus
no kolektīviem redzēsiet pavisam
drīz – Jūras svētkos!
Paldies deju kopas ,,Silva” da
lībniecēm, kuras pierādīja, ka
dejo no sirds un ar patiesu smaidu
sejā! Paldies kolektīva vadītājai un
iedvesmotājai Silvai Štreinertei!
Paldies
šoferītim
Kristapam
par mierīgo braucienu! Paldies
arī Anatolijam par pasākuma
iemūžināšanu!
Kultūras pasākumu organizatore
Aija Barovska

Tā svinējām Lieldienas Mērsragā!
15. un 16. aprīļa rīti iesākās nepavisam nesaprotami – te
uzsnieg sniegs, te vējš sāk locīt koku zarus uz visām pusēm,
te uz mirklīti saulīte atklāj savu silto smaidu.
Lieldienu tirdziņš Lieldienu gaidās (15. aprīlī) bija sa
stopams Mērsraga Informācijas centrā, te naski andelējās
deju kopas „Silva” dāmas. Jāatzīst – pircēju atsaucība bija
tik liela, ka ar lielu prieku varam teikt – našķi mūsu ciemā
garšo visiem, un nekas cits neatlika, kā turpināt tirgošanos
arī pašās Lieldienās – 16. aprīlī.
Laika apstākļi izstrādāja ar mums pāris jociņus. Tieši
tāpēc Lieldienu pēcpusdienas cēliens bija baudāms Mērsraga
Tautas namā. Burkānu un zaķu virtenes, pavasarīgi ziedi gan
uz palodzēm, gan uz skatuves un visur norādes par zaķiem
cienīgām aktivitātēm. Kas tik nebija jādara!
Vispirms jau bija jāsasveicinās ar vistām, kas uz
pasākumu ieradušās pilnīgi baltām olām, nokaunējušās no
Lieldienu zaķa, kas jau ieradies, sapratušas, ka jāķeras pie
olu krāsošanas un jāļaujas jautrām rotaļām un nodarbēm
kopā ar bērniem! Ko tad mēs sadarījām? Ikvienam bija
iespēja pārvērsties par zaķiem – māksliniekiem: darinājāt
zaķus no krāsainā papīra visjautrākajās krāsās, bērni ar
trafaretu palīdzību varēja izrotāt koka ripiņas jeb oliņas, ar
ko vēlāk rotāt savu mājokli. Tāpat varēja iesēt savu pirmo
zāļu vīriņu, kam piešķirt jautru, krāsainu Lieldienu oliņas
sejiņu. Un, protams, varēja tikt arī pie zaķa ausīm! Jā, jā,
mākslinieku mums netrūka, brīvos brīžos no aktivitātēm
varēja ar zīmuļiem krāsot ne tikai krāsojamās lapas, bet
arī Tautas nama teritorijā uzzīmēt ko saulainu ar ielas
krītiņiem. Vēl bija jāprot sajust kā zaķiem, atpazīstot
dažādas tējas un meža veltes pēc to smaržas. Aizsietām
acīm varēja kā „aklajās vistiņās» izmēģināt roku kartona
oliņu piesiešanā.
Kreisajā Tautas nama zāles pusē meklējām veiklos zaķus,
kas prata ne tikai trāpīt mērķī, ripināt bumbas, bet arī nogāzt
bundžas. Troksnis bija jūtams, tāpēc kārtīgi bija jāsaspicē
ausis, lai ķertos pie īpaša uzdevuma ar Lieldienu ticējumiem,
kas bija jādzird un jāmin! Jums izdevās! Baudījām arī

tradīciju prieku, ripinot īstas Lieldienu olas, tinot vaļā
nokrāsotās olas, lai redzētu, kāds brīnumains rezultāts
katram izdevies. Neiztikām arī bez šūpošanās un olu kaujām.
Bija jūtams arī sacensību gars komandu spēlēs, ko
vadīja pats Lieldienu zaķis! Meklējām arī izmanīgāko zaķi
ciemā, ķērām viens otru, lai atņemtu zaķa ļipu. Izrādās, pie
mums tik daudz izmanīgu zaķu dzīvo! Vēl pārsteigumus un
brīnumus sagādāja Lieldienu eksperimenti, ko varēja vērot
Tautas nama otrajā stāvā!
Gribam teikt lielu paldies arī visiem, kas bija kopā ar mums
un palīdzēja pasākuma organizēšanā! Edītei, Multimediju
pulciņa jauniešiem un vadītājam Deividam, Sociālā dienesta
izpalīdzīgajām, radošajām rokām, deju kopai „Silva”, īpaši
Sandijai, Silvai, Žeņai, Aijai par tirdziņa kuplināšanu! Paldies
Vandzenes tirgotājām no IK „Caprine” Kristīnei Pilienai
un Zanei Ūpei! Paldies arī Vandzenes tautas nama deju
kolektīvam „Krepliņi” un vadītājai Ilzei Rudzītei. Paldies
Amandai un Ilzei Mosām par to, ka ikvienam bija iespēja
samīļot trusenīti Ārčiju! Paldies ikvienam, kas bija kopā ar
mums!
Inga Dzērve

Mērsraga futbola komanda izcīna bronzu Priekules kausā
Jau tradicionāli pavasara sākumā
Priekules sporta hallē notiek Priekules
kausa izcīņa Telpu futbolā. Mērsraga
komanda ir šī turnīra regulāra dalīb
niece. Turnīrs ir starptautisks un pie
dalīšanās tajā iespējama tikai ar ielū
gumiem.
Tas, ka Mērsraga komanda regulāri
tiek uzaicināta, liecina, ka turnīra orga
nizatori ir novērtējuši komandas meis
tarību un stabilo sniegumu.

Ļoti interesantās un saspringtās
cīņās FK Mērsraga komanda izcīnīja
trešo vietu. Labākais spēlētājs turnīrā
Mērsraga komandā tika nominēts
Jānis Indruškevičs, vēl komandā
spēlēja Normunds Baņģis, Rolands
Indruškevičs, Kristers Dakstiņš, Jānis
Bervalds, Kristaps Lauris, Madars
Kronbergs un Edgars Grīnbergs.
Komanda FK Mērsrags saka paldies
turnīra organizatoriem par augsta

līmeņa turnīra noorganizēšanu un
viesmīlīgo uzņemšanu. Paldies, arī
Kristapam, kas pacietīgi mūs gaidīja un
savlaicīgi nogādāja mājās!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Es esmu maijā!
Pavasaris manī visus logus atvēris, un
durvju slēdzene par sārtu tulpju grozu top.
Rok kurmis savas pļavu pilis,
kad gliemezis pret sauli namu ceļ.
Es esmu maijā,
prieks manī mazas gaismas upes veļ.
			/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā:

65 gadu jubilejā Zinaidai Tīlei;
65 gadu jubilejā Imantam Laukšteinam;
70 gadu jubilejā Annai Pakavai;
70 gadu jubilejā Viktoram Sibiļevam;
80 gadu jubilejā Veltai Amālijai Leijerei;
80 gadu jubilejā Vijai Kamparei;
81 gadu jubilejā Rutai Kladerfeldei;
82 gadu jubilejā Edgaram Ozolam;
83 gadu jubilejā Jekaterinai Birjukovai;
85 gadu jubilejā Valentīnai Loginovai;
87gadu jubilejā Martai Lubgānei!

Sludinājumi
 Mērsraga autoservisa pavasara piedāvājums:

 Kondicioniera pārbaude un uzpildīšana – 20 EUR
 Lukturu regulēšana – 4 EUR
 Savirzes regulēšana:
 Priekšējiem riteņiem – 15 EUR
 Visiem riteņiem – 20 EUR
 Jaunas vasaras riepas:
R14 – no 30 EUR; R15 – no 35 EUR;
R16 – no 40 EUR
Visiem akcijas piedāvājumiem dāvanā vasaras logu šķidrums 4 litri!
Piedāvājums spēka līdz 30. jūnijam!
SIA „Bulis”,
Zvejnieku ielā 5,
telefons 29197761.

Pensionāru biedrība
„Baltā bura”
27. maijā
organizē braucienu uz

Dobeles ceriņu
dārzu!
Programmā:
iepazīšanās ar Dobeli untās
apkārtnes skaistākajiem dārziem, ekskursija pa ceriņu dārzu un plkst. 18.00 ceriņu svētku
GALĀ koncerts.
Pensionārus un citus interesentus aicinām pieteikties
pa tālr. 6305252
līdz 20. maijam.

Sporta pasākumi
			
MAIJĀ

21.05.
27.05.
27.05.
28.05.
31.05.

Izsaku pateicību Jānim Budreikam par dambja sakārtošanu –
niedru izpļaušanu, caurtekas uzstādīšanu, soliņa uzlikšanu.
Irēna Rožkalne

** *
Liels paldies Irēnai Rožkalnei un realizētājiem par aktīvu rīcību, sakārtojot dambi!
Dzidra Krusta un mazmazbērni

* * *
Sirsnīgs paldies sociālām darbiniecēm Guntai Fībigai un Sarmītei Indričānei par palīdzību vientuļam, vecam pensionāram Aivaram Gaismiņam viņa slimošanas un nespēka laikā. Gunta Fībiga un Sarmīte Indričāne
ir pelnījušas apbalvojumu. Attiecīgās personas, lūdzu novērtējiet to.
Ar sirsnīgu pateicību un cieņu A. Gaismiņa māsa Daina Rozentāle no Talsiem

* * *
Vissirsnīgākais paldies Ingai un Salvim Krūmiņiem par dziļi cilvēcisko un nesavtīgo rīcību. Paldies Mērsraga novada domes priekšsēdētājam
Laurim Karlsonam, izpilddirektorei Agnesei Kreicbergai un darbiniekiem par mums sniegto nozīmīgo palīdzību. Mīļie mērsradznieki, paldies
par labajiem vārdiem, aizlūgumiem un atbalstu.
Antra Rudzīte

23. maijā

12.05. Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 5. posms Mērsraga vidusskola 17.00
21.05.

Pateicības

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
5. posms
Stipro skrējiens
Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā
Talsu novada sporta spēles – futbols,
makšķerēšana
Veselības nedēļa Latvijā

Mērsraga vidusskola 10.00
Mērsraga vidusskola 12.00
Ķegums
10.00
Mērsraga vidusskola 10.00
Talsi

10.00

Mērsrags

10.00

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

 Visa veida auto remontdarbi,
auto evakuatora pakalpojumi, kravu
pārvadājumi ar kravas mikroautobusu, pasažieru pārvadājumi 8–19 vietas,
Telefons 28609595 vai
26139998.
 Pērku dzīvokli Mērsragā, 1–2 is
tabas. Telefons 26559560.
 Pārdodu skaldītu lapu kokumalku krāmētā veidā. Telefons 26274373.
 Veic zāles pļaušanu ar trimmeri. Telefons 26274373.
 Pārdod gāzi balonos par pazeminātu cenu: 50 l – 24,00 euro.
 Gādīga un atbildīga 3 cilvēku ģimene (pensionāri, bez bērniem) vēlas
īrēt dzīvoklīti, ieteicams privātmājā.
Var patstāvīgi visu gadu vai jūlija, augusta mēnešos. Var būt bez ērtībām,
par sapratīgu cenu. Izskatīsim visus
piedāvājumus. Telefons 26134599.

Līdzjūtība

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

 Vajadzīgs meistars mājas āra
armējošā undekoratīvā apmetuma
uzklāšanai. Objekts Mērsragā, apmetamais laukums ap 80 m2. Zvanīt
29455501, Edgars.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Mūsu līdzjūtība Aldim Lormanim tēti mūžībā pavadot.
Darbabiedri

Redaktore Madara Brāle
28757923

