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Piektdiena, 2018. gada 12. oktobris

Mērsraga novada
Domes sēdēs lemtais

2018. gada 18. septembrī novada
domes kārtējā sēdē nolemts:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kārtībā no 1 fiziskas personas.
2. Noteikt Mērsraga novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumus, ko veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursa nodokļa ieņēmumi un ostas maksas un ar tiem saistītos izdevumus, aizņēmumus un atmaksas. Autoceļa fonda ieņēmumus un
ieņēmumus no ostas nodevām uzskaitīt speciālo līdzekļu budžetā, sākot ar 01.01.2019. Atvērt atsevišķu norēķinu kontu ostas
maksājumu ieņēmumiem un izdevumiem sākot ar 01.01.2019.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0484 Kanāla iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads daļai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0484 8001
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001),
atlikušajai zemes vienības daļai saglabāt esošo zemes lietošanas
mērķi Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods
0908).
4. Nolemts, ka zemesgrāmatā nereģistrēts Mērsraga novada
nekustamā īpašuma „Valsts mežs” ar kadastra numuru 8878
0005 0005 sastāvā esošā zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
8878 005 0005 (1,4 ha platībā) un kadastra apzīmējumu 8878
005 0006 (1,7 ha platībā), vairs nav sauszemes teritorija, bet ir
iekšzemes publiskie ūdeņi – Engures ezers.
5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežas
pārkārtošanai starp 3 īpašumiem Čiekuru iela 4, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 1160, Čiekuru
iela 4A, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878
003 1161 un „Vērmeles”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra
apzīmējums 8878 003 0990.
6. Atļaut apvienot zemes vienības Bākas iela 44, Mērsrags,
Mērsraga novads, un Bākas iela 42. Jaunveidojamai zemes
vienībai piešķirt adresi Bākas iela 44, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284.
7. Apstiprināt noteikumus „Dokumentu un arhīva aprites
kārtība Mērsraga novada pašvaldībā”.
8. Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības atsavināmās
kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISE izsoles
noteikumi”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.
lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Kora ,,Pa saulei” ciemošanās
Mērsragā
7. oktobrī Mērsraga Tautas namā
viesojās
Garkalnes
novada jauktais koris
,,Pa Saulei” (diriģents
J. Ozols), lai pirms
brauciena uz konkursu Dienvidkorejā
priecētu klausītājus
Latvi
jā ar sagatavoto
programmu. Ikviens
koncerta apmeklētājs bija liecinieks tam, cik brīnišķīgu programmu koris ir izveidojis. Vēlam veiksmi braucienā un labus panākumus konkursā!
Tomēr šī ciemošanās bija pavisam īpaša Mērsraga korim, kurš nu jau mazliet vairāk nekā mēnesi divas reizes nedēļā pieskandina tautas
namu gan ar sieviešu, gan vīru balsīm. Mūsu korim bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuru vadīja kora ,,Pa Saulei” diriģents Jānis Ozols
un kormeistare Margarita Dudčaka. Abi kori kopā apguva dziesmu ,,Dāvāja Māriņa”, kuru izpildīja koncerta noslēgumā. Kuram kolektīvam
vēl ir bijusi iespēja uzstāties kopā ar tik brīnišķīgu kori tikai pēc mēneša pastāvēšanas? Esam ļoti pateicīgi par šādu iespēju!
Noteikti liels paldies par šādu iespēju jāsaka kora ,,Pa Saulei” dalībniecei Annijai, kura ieminējās pārējiem par mums. Liels paldies
kafejnīcai ,,Kreses” par gardajām pusdienām! Paldies Skaidrītei Mežzīlei par gardo kliņģeri! Milzīgs paldies Mērsraga dziedātājiem par to,
ka jūs manu sapni esat padarījuši par realitāti un mums ir savs koris! Vislielākais paldies korim ,,Pa Saulei” par jūsu sirsnību, atvērtību,
pozitīvismu un brīnišķīgo koncertu! Jūs mūs iedvesmojat!
P.S. Ja vēlies pievienoties Mērsraga korim, esi mīļi gaidīts Mērsraga tautas namā otrdienās un ceturtdienās plkst. 20.00.
Mērsraga jauktā kora vadītāja Aija Barovska (29349337)

Aicinājums!
Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, pašaizliedzīgu un aktīvu kaimiņu,
vai kādu citu labas gribas cilvēku – izsaki savu viedokli! Aicinām
Mērsraga novada iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos novadniekus,
kas būtu pelnījuši saņemt pateicības rakstu, kā arī vienu iedzīvotāju,
kas būtu jāgodina ar Goda mērsradznieka nosaukumu. Pieteikt var
ikvienu, kas Jūsuprāt izcēlušies ar sevišķiem nopelniem Mērsraga
novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga
un panākumiem bagāta darbība.
Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu aicinām rakstīt brī-

Redaktores sleja
Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
numurs iznāks
9. NOVEMBRĪ.
Materiālus var iesūt
īt
līdz 5. novembrim!

Paldies!

Labākais veids kā pateikties par burvīgu
mirkli ir – baudīt to. Baudīt klusumā vai ar
skaļu kliedzienu, kopā ar kādu vai vienatnē,
stāstīt par to skaļi vai paturēt tikai sev, bet
baudīt! Ja tagad būtu jāapsēžas un jāpadomā –
ko es šobrīd vēlētos? Ko jūtu? Par ko sapņoju?
Kas man ir svarīgs? Katra diena ir tik īpaša,
ar to visu nezināmo, ko tā sevī ietver – mirkļi,
jaunas tikšanās, jaunas sajūtas un atmiņas.
Laiks ir vienīgais, kas mums pa īstam pieder.
Laiks, kurā var ko mainīt. Laiks, kurā vari
sākt ko jaunu. Laiks, kurā visu nosakām paši.
Pieļauju, ka, mirkļa burvība rodas no tā, ka
ir izdarīta izvēle, pareizajā laikā un pareizajā
vietā...

vā formā, norādot apbalvošanai pieteiktās personas vārdu, uzvārdu,
darba vai sabiedriskās darbības vietu un ieņemamo amatu, kā arī motivētu pamatojumu, kādēļ jūsuprāt šī persona būtu jāapbalvo. Tāpat
lūdzam norādīt informāciju arī par pieteikuma iesniedzēju – vārdu
un uzvārdu vai organizācijas nosaukumu. Lēmumu par to, kuras
personas apbalvot pieņems apstiprināta padome, izskatot iesniegtos
ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest Tautas namā, Mērsraga domē, Informācijas centrā izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu
mersrags@mersrags.lv līdz 2018. gada 31. oktobrim. Apbalvojumi
tiks pasniegti – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Pāreja
no vasaras laika
Latvijā pāreja no vasaras laika
uz ziemas laiku notiks svētdien,
28. oktobrī, plkst. 04.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu atpakaļ! Jāatzīmē, ka Latvija atbalsta vienotu Eiropas
Savienības (ES) dalībvalstu atteikšanos no divkāršās laika maiņas jeb
pārejas uz vasaras laiku un atpakaļ, ja vasaras laiks ES vienoti tiks
noteikts kā pamatlaiks, kas netiek grozīts un tiks nodrošināta vienota
pieeja visā ES. Tomēr šogad vēl joprojām pulksteni griezīsim, pārejot
uz ziemas laiku.

Informācija!
 Bibliotekārais izbraukuma punkts
uz UpesgrīvasSaieta namu
2018. gada 31. oktobrī, plkst. 12.00.
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Sporta zāle nodota ekspluatācijā

Rudens sezonas aktualitātes

Tas brīdis beidzot ir pienācis un pēc 53 gadus ilgas gaidīšanas šī gada 12. septembrī tika parakstīts akts par Mērsraga sporta zāles nodošanu ekspluatācijā. Svinīgajā pasākumā piedalījās
Mērsraga novada pašvaldības un domes, būvsabiedrības SIA PMG, Rojas apvienotās būvvaldes un Mērsraga vidusskolas pārstāvji un citi interesenti.

Jau pamazām ir novērojams lapkritis, kurš neizbēgami ir
pienācis un vēl tikai pieņemsies spēkā. Neizmantotā rudens
raža, nopļautā zāle, nezāles, ziedi... nezini, kur likt visus bioloģiskos atkritumus?

Sporta zāles celtniecība ritēja tieši vienu gadu
un izmaksāja 777654,60 eiro. Kopējā jaunās sporta zāles platība ir 1181,7 m2 ar grieztu augstumu
9,6 m. Zāles laukumi atbilst starptautiski noteiktajiem telpu futbola, florbola, basketbola, volejbola
un tenisa laukumu izmēriem. Sporta zāles uzbūvēšana liek pamatu cerībām par to, ka mūsu allaž
sportiskais novads nākotnē kļūs vēl sportiskāks
un ka dažādu vecumu novada iedzīvotāji varēs izmantot šo zāli sev atbilstošu sportisku aktivitāšu
veikšanai.
Jaunās zāles atklāšana ļaus arī būtiski uzlabot
Mērsraga vidusskolas sporta stundu kvalitāti, jo
jaunā zāle paver nesalīdzināmi plašākas pedago-

ģiskās iespējas mūsu bērnu apmācībā. Vēl, protams, būs nepieciešams zināms laiks, lai zāli piepildītu ar visu nepieciešamo sporta inventāru, bet
novada dome aktīvi meklē dažādas finansējuma
un ziedojumu piesaistes iespējas, lai pēc iespējas
ātrāk varētu iegādāties visu nepieciešamo sporta
inventāru un drošības aprīkojumu. Līdz septembra beigām tiek plānoti pārvākšanās darbi no vecās skolas sporta un trenažieru zāles, bet aktīva
jaunās zāles izmantošana varētu sākties oktobra
sākumā.
Ar cieņu un, apsveicot visus sportot gribētājus,
Mērsraga novada
Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš

Viens no risinājumiem – savā privātmājas pagalmā, mazdārziņā ierīko kompostkaudzi, kurā
likt visus nevajadzīgos bioloģiskos atkritumus. Pēc tam, kad šie atkritumi būs satrūdējuši, tos
varēs izmantot, mēslojot zemi. Šādā veidā tiktu atrisināts jautājums par bioloģisko atkritumu
novietošanu, un tos varētu arī lietderīgi izmantot. Rezultātā – ieguldījums ar pievienoto vērtību.
Ja iedzīvotāji nevēlas veidot kompostu, SIA ,,AAS ,,Piejūra”” piedāvā iegādāties marķētos
maisus, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem. Iedzīvotāji maisus var iegādāties Tukuma
un Talsu birojā. Iegādājoties maisu, tā cenā ir iekļauta arī maksa par izvešanu. Pilnos maisus,
paredzētajā sadzīves atkritumu izvešanas dienā, var likt blakus atkritumu konteineram. Nebūtu
ieteicams tos ilgstoši atstāt ārā, jo suņi vai putni tos var saplēst, līdz ar to, maisa saturs būs
izmētāts.
Bioloģiskos atkritumus par maksu ir iespējams nodot ,,AAS ,,Piejūra”” pārkraušanasšķirošanas stacijās un poligonā ,,Janvāri”.
AAS ,,Piejūra” kontaktinformācija
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tel.: +371 63123306

Septembra mirkļi...
15. septembrī izdarījām labu darbu – labdarības koncertā kopīgi palīdzējām
ugunsgrēkā cietušajai ģimenei, ne tikai finansiāli, bet arī ar sajūtu, ka viņi nav
vieni savā nelaimē. Paldies organizatoriem un tiem, kas atnāca!

Nr. 2016-3597/001-001

SPRINTERS tiekas Ponzā, Itālijā
Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures ezera Dabas parks piedalās ERASMUS + Sport projektā ,,Sprinters”. No 1. oktobra līdz 5. oktobrim Ponzas salā,
Itālijā, norisinājās ERASMUS + projekta „Sprinters” sporta sacensības jeb „Sprinters”
olimpiskās spēles, kurās tikās projekta dalībvalstu sportisti no Bulgārijas pilsētas Gabrovas, Spānijas pilsētas Kuleras, Itālijas salas Ponzas, Francijas salas Korsikas un Latvijas –
Mērsraga novada.
Mērsraga novadu pārstāvēja 18 cilvēku delegācija, no tiem 12 sportisti. Draudzīgā, pozitīvā un vienotā garā gan mūsu sportisti, gan citu valstu sportisti sacentās skriešanas, kanoe airēšanas, nūjošanas
un kalnu riteņbraukšanas disciplīnās. Par mūsu komandas garu un noteikti arī par citu dalībvalstu
iedvesmas avotu kļuva mūsu Ikars Žīgurs, kas uz mājām pārveda čempiona kausu. Paldies visiem
mūsu komandas sportistiem, kas nepadevās, viens otru uzmundrināja un sportoja no sirds! Jāpiemin,
ka sacensības notika kalnainā apvidū un no sportistiem prasīja lielu spēku piepūli. Tāpēc paldies arī
par drosmi mesties šajā kopīgajā piedzīvojumā, kas izvērtās gan kā grūtas sacensības, gan arī kā piedzīvojumiem bagāts ceļojums, piemēram, ar milzīgos viļņos šūpojošos prāmi.

28. septembrī Mērsraga bibliotēka aicināja uz Dzejas dienu pasākumu
„Katram savs Ziedonis”. Katrs klātesošais atklāja savu Ziedoni.

Danči Trikātā
25. augusta rītā daļa no deju kopas
„Silva” devās uz Trikātu, lai piedalītos
senioru deju grupu koncertā „Ja sirdī
mīt prieks”.
Sporta sacensības Ponzā bija noslēdzošā tikšanās projekta ietvaros, tāpēc dalībvalstu projekta koordinatori tikās arī pēdējā sanāksmē, lai apkopotu projektā paveikto, iegūtos rezultātus, kā arī veicamās
darbības, kas ļautu projektu noslēgt pilnībā sekmīgi. Tāpat mums bija lieliska iespēja iepazīt Ponzas
salu, kas spēja apburt ikvienu ar šaurajām ieliņām, sāļo vēju un tirkīzzilo jūru, ar sajūtu, ka atrodamies
mazā paradīzes nostūrītī.
Kopš projekta sākuma 2016. gadā Mērsragā jau ir notikušas dažādas aktivitātes, proti, informatīvi semināri, darba grupas, sacensības – skriešanas un nūjošanas sacensības piejūras pļavu teritorijā,
braukšana ar laivām pa kanālu. Šā gada 28. maijā notiks sacensības riteņbraukšanā Engures ezera
Dabas parka teritorijā.
,,Sprinters” ir starptautisks Eiropas projekts, ko koordinē Kulleras pašvaldība Spānijā un ko finansē
Eiropas Savienība un Erasmus +. Starpvalstu apvienība sastāv no institūcijām, aizsargājamo dabas
teritoriju vadītājiem un dažādu Eiropas valstu sporta organizācijām Spānijā, Francijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā. Projekta mērķis ir attīstīt sportu dabas neskartajās teritorijās amatieru līmenī, piedāvājot
skriešanu, nūjošanu, braukšanu ar kanoe laivām un riteņiem, tādējādi rūpējoties par savu fizisko sagatavotību un veselību un attīstot vietējo ekonomiku.
M. Brāle

Vispirms apstājāmies Valmierā un izbraucām ar upju tramvaju pa Gauju. Tas tik
bija piedzīvojums! Brauciens ilga 40 minūtes, lietus lija, bet mūs iepriecināja kapteinis
sers Džefersons. Kapteinis, kasieris, gids un
interesants stāstnieks. Iepazinām Valmieras
Gaujas krastus gan senākos laikos, gan mūsdienās. Interesanti!
Arī Trikātā lija lietus, tāpēc koncerts notika kultūras namā. Vispirms mūs cienāja ar
ļoti gardu sakņu zupu. Paldies pavārītēm!
Tad arī koncerts varēja sākties. Tikāmies
ar seniem draugiem, iepazinām jaunus. Katrs
kolektīvs dejoja trīs dejas, arī mēs. Vērojām
un apspriedām katra kolektīva krāšņos un
daudzveidīgos tērpus. Arī kaut ko nošpikojām, lai izveidotu mūsu kolektīvam.
Deju starplaikos mūs iepriecināja Dins Sumerangs ar savu skanīgo balsi, dziedot operu

ārijas. Pēc koncerta sākās saviesīgā daļa. Dancojām uz nebēdu, baudījām dāvāto Brenguļu
alu un Trikātas sieru. Ceļš uz mājām izvērtās
pavisam jautrs: dziesmas, joki, smiešanās ilga
visas divarpus stundas. Lietus lija, bet Aldis
mūs nogādāja mājās bez problēmām. Paldies
par izturību!
Paldies Inārai, kura kā vienmēr iemūžina
mūs visas savā aparātā. Paldies arī pašvaldības vadībai par doto iespēju uzzināt kaut ko
jaunu, sadancot ar draugiem un iegūt jaunus,
kā arī parādīt citiem, cik mēs esam atraktīvas
un jautras!
13. oktobrī brauksim uz Limbažiem, lai visām mums veicas un raits deju solis!
Vija Vītoliņa un pārējās dejotājas
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Bagātīgais un ražīgais Dārtas Miķelis

Eiropas Valodu diena

28. septembra pēcpusdienas cēlienā PII
„Dārta” notika liela rosība – Miķelis klāt ar savu
ražas bagātību un Miķeļdienas tirdziņa andele
ritēja pilnā sparā!
Miķeļa saimniece bija noorganizējusi nelielas sacensības. Duksis, Muris un Garausis piedalījās Miķeļa kausa izcīņā. Sporta disciplīnas
nebija sarežģītas, tomēr draugiem nemaz tik
veikli un gludi negāja, lai gan visi ļoti centās.
Šoreiz uzvarēja – draudzība! Lielais paldies visiem trijiem sporta censoņiem!
Izsolē varēja iegādāties ļoti veselīgus un
ekoloģiskus gardumus. Par izdevīgām cenām
tika pārdoti gurķīši, saldas un sāļas zaptītes,
kompotiņi, sēkliņas medū, cidonijas un tējiņas.

Jau kopš 2001. gada 26. septembrī ik gadu tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena. Arī Mērsraga vidusskolā ir aktuāla šī tradīcija, kura šogad skolā norisinājās
25. septembrī. Skolas pedagogi bija izveidojuši četras valodu stacijas jeb darbnīcas
1.–12. klases skolēniem. Skolotājas Iveta Balode un Aija Barovska bija parūpējušās
par latviešu valodas staciju, Zane Alkšbirze pārstāvēja vācu valodu, Inguna Insberga veidoja krievu valodas darbnīcu, savukārt Līva Kadiķe pārstāvēja angļu valodu.
Latviešu valodas darbnīca tika iedalīta divās grupās – skolotāja Aija darbojās ar
1.–4. klases skolēniem, bet skolotāja Iveta ar 5.–12 klases skolēniem. Mazāko klašu
skolēni skolotājas Aijas vadībā latviešu valodas darbnīcā iepazina 4 apvidvārdus. Katrs
vārds bija paslēpies attēlu virknē. Skolēni atšifrēja vārdu un minēja vai noskaidroja, ko
atrastie vārdi nozīmē. Tika iepazīti tādi vārdi kā stiķene, dardedze, kobiņš, rācenis.
5.–8. klases skolēni centās skaidrot pēdējos gados tapušos latviešu jaunvārdus
kā atdraugot, burziņš, pulksteniski u.c., skaidrojot varēja izmantot arī latviešu
valodas vārdnīcu internetā tezaurs.lv. 2. uzdevums skolēniem bija izdomāt savus jaunvārdus šobrīd valodā ienākušiem, nevēlamiem anglicismiem, piemēram,
mīms / mēme, šovs, emodži u.c. Tapa pāris jaunvārdu, kā emodži – sejs.
9.–12. klases skolēniem bija grūtāks uzdevums: ar burtu špikera palīdzību
lasīt tekstu „vecajā drukā” jeb gotu rakstā.
Vācu valodas darbnīcā skolotāja Zane ar skolēniem iesaistījās viktorīnā par
dažādiem jautājumiem saistībā ar vācu valodu. Skolēni iemācījās vārdus vācu
valodā. Bija arī dažādi vispārīgie jautājumi par Vāciju, tradīcijām, sportu un mūziku. Krievu valodas stacijā skolotāja Inguna ar skolēniem iesaistījās tādās aktivitātēs kā rēbusa minēšanā un dažādu interesantu krievu valodas vārdu iepazīšanā.
Angļu valodas darbnīcā skolotāja Līva 1.–4. klases skolēniem piedāvāja iespēju
noskatīties īsu un saprotamu filmiņu par Lielbritāniju. Skatīšanās laikā skolēniem
bija jāatpazīst dažādi objekti, slavenas vietas, tradīcijas un personības Lielbritānijā. Pēc noskatīšanās skolēni aktīvi sniedza atbildes. 5.–12. klašu skolēniem bija
iespēja piedalīties viktorīnā saistībā ar angļu valodu, tās vēsturi, vārdnīcu izcelsmi, interesantiem faktiem, kā arī dažādām skaitliskām un procentuālām tēmām.
Mērsraga vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās darbnīcās un bija priecīgi, pacilāti,
radoši un erudīti. Skolotājas ir gandarītas par paveikto un saka lielu paldies visiem
skolēniem un viņu pedagogiem par sapratni un atbalstu! Kurš gan cits, ja ne mēs
paši apvienosimies
roku rokā, plecu
pie pleca, lai popularizētu šo īpašo
valodu dienu un
iegūtu arvien jaunas zināšanas un
iespaidus?
Angļu valodas
skolotāja
Līva Kadiķe

Katra grupa bija sarūpējusi bagātīgu preču klāstu! Pīrāgi, vafeles, keksiņi, vēja kūkas, ābolkūkas, sāļās un saldās standziņas, picmaizītes un
špicmaizītes! Un laimīgie kaktusiņi no Austrijas!
Katrs sev atrada mājas.
Sirsnīgs paldies vecākiem par atsaucību gan
gatavošanā, gan andelē! Tā ir brīnišķīga tradīcija,
kura jāturpina! Saulīte tirgošanās brīdī bija ar
mums, paldies arī viņai! Ticiet vai nē, bet ir kāds
iepriecinošs Miķeļdienas ticējums – ja Miķeļos
līst lietus, būs silta vasara!
Miķelīša saimniece –
„Sprīdīšu” grupas audzinātāja Vaira

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
rudenīgā ekskursija uz Liepāju
Ir sācies jauns mācību gads arī Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolā. Kā jau katru gadu mūsu pašvaldība nodrošina skolēniem braucienu – mācību ekskursiju. Šogad mūsu izvēle 21. septembrī bija par labu attālajai Liepājai,
kurā arī piedzimstot vējš...
Vispirms tika apmeklēta starptautiski atzītā arhitektūras
pērle – Liepājas koncertzāle Lielais Dzintars. Skolēnus fascinēja tās lielums, interesantā ārsienas krāsa, iekštelpu plašums ar neskaitāmiem stāviem un labirintiem.
Protams, ieplānojām apmeklēt arī mums radniecīgu
skolu – Liepājas Bērnu Mākslas skolu. Tajā skolas direktore mums pastāstīja par mācību darbu, izrādīja visas skolas
telpas. Bērnu darbu izstādē mūsu skolēni atpazina M. Rotko
un J. Rozentāla darbu interpretācijas. Mums patika arī skolas iekštelpu noformējums un lielā mācību priekšmetu izvēle. Kā piemiņu skolai uzdāvinājām mūsu skolēnu darbu un
krūzīti ar Mērsraga logo.
Bija ļoti, ļoti skaista un saulaina diena, tāpēc pusdienas pauze
mums bija brīvā dabā parkā. Tad mūsu nākošie apskates mērķi

bija saistīti ar vides objektiem. Kā pirmais ar saviem metāla
zariem dižojās Līvu grupai veltītais Spoku koks, kurš atskaņoja
šī vēsturiskā ansambļa melodijas. Turpinājām ceļu Liepājas
pētniecībā, meklējot Liepājas himnai – Pilsētā, kurā piedzimst
vējš, veltītās skulptūras. Atradām gan pelēko vārnu, gan dzintara
latviešu galdu, gan zārcinieku, gan stabā sēdošo telefonistu.
Skolēni sarunās atzinīgi vērtēja pilsētas sakoptību,
dizaina un noformējuma interesantās idejas. Re, kā māksla
dzīvo mums visapkārt!
Skolēniem tika dots arī uzdevums – apdomāt idejas, lai
skolā mācību stundu ietvaros radītu savus logo, projekta
zīmējumus un fantāzijas maketus Mērsraga koncertzālei…
Darbiņu izstāde noteikti sekos…!
Ekskursija bija izdevusies un iespaidiem piesātināta.
Skolēni paplašināja savu redzesloku par kultūras un mākslas norisēm. Sajutām arī jauku mūsu kolektīva saliedētību!
Prieks par skoliņas jaunpienācējiem, kuri jau lieliski iekļāvušies mūsu pulciņā! Paldies par nodrošinājumu pašvaldībai!
Vizuālās mākslas skolotāja Larisa Štrause

Noslēgusies Simtgades priežu
stādīšanas talka

Turpinot 2007. gadā aizsāktās vides organizāciju iniciatīvas piekrastes kāpu
joslas saglabāšanai, sabiedriskās kampaņas „Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros
un atzīmējot Latvijas Simtgadi, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar VAS „Latvijas
Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionu, 8. septembrī rīkoja Kāpu nostiprināšanas
Rudens talku, kuras laikā tika iestādīti 7000 priežu dēsti.

Ņemot vērā, ka mūsu jūras piekrastes kāpās ir notikuši ievērojami erozijas
procesi, kurus izraisījušas gan vētras, gan neapdomīga cilvēku rīcība, priežu
stādīšanas talka tika rīkota visvairāk noslogotajās vietās Rojas un Mērsraga
novadu piekrastē.
Aktīvi talkā piedalījās jauniešu komandas un skolotāji no Mērsraga, Rojas un
Valdemārpils vidusskolām, kā arī vietējie iedzīvotāji un LZK biedri. Priedītes tika
stādītas kāpu joslas nelegāli izveidotajos ceļos un atpūtnieku izveidotās ugunskuru
vietās, kuras apdraud kāpu zemsedzi un kāpu biotopus. Ceram, ka mazās priedītes
un brīdinājuma zīmes par priežu jaunaudzēm, atturēs neapdomīgus jūras prieku
baudītājus no tālākas kāpu trauslās zemsedzes bojāšanas, pārvietojoties ar
kvadricikliem vai kurinot ugunskurus.
Talka notika projekta „Zaļai Latvijai – Zaļai jūrai” ietvaros, ko atbalstīja Latvijas
Vides aizsardzības fonds, Baltijas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un Koalīcija par
tīru Baltiju (CCB). Ar priežu stādiem un padomu palīdzēja VAS „Latvijas Valsts meži”
Ziemeļkurzemes reģiona komanda Andra Vernera vadībā, savukārt ar entuziastisku
skolēnu komandu talkā nāca skolotājas – Iveta Grīnberga-Zaļkalne un Inga Kauliņa
no Mērsraga vidusskolas. Pēc talkas, katrs dalībnieks saņēma „Latvijas Valsts mežu”
dāvātu priežu dēstu ar novēlējumu to iestādīt un par to rūpēties, lai no trauslā priežu
stādiņa izaug liela Latvijas priede.
Esam gandarīti, ka esam devuši savu ieguldījumu Latvijas Simtgades un kāpu
saglabāšanas atzīmēšanā, kā arī tikušies ar īstiem dabas draugiem no piekrastes
skolām. Ceram, ka priežu stādīšanas tradīcija turpināsies arī nākamos gadus, lai
mūsu piekrastē vienmēr augtu stipras Latvijas priedes.
Jānis Matulis, LZK Valdes priekšsēdētājs

Jaunumi sportā!
Spēka diena Mērsragā. Šā gada 22. septembrī visā
Latvijā norisinājās vērienīgās Vislatvijas sacensības –
Spēka diena, kuras laikā ikvienam Latvijas iedzīvotājam
bija iespēja pārbaudīt savus spēkus visvienkāršākajā un
demokrātiskākajā tautas sporta disciplīnā – pievelkoties
pie stieņa, kā arī pietupienos un plankā. Spēka dienas
aktivitātes notika arī Mērsragā no 10.00 līdz 16.00 Mērsraga
vidusskolas sporta laukumā. Pavisam Mērsragā Spēka
dienas ietvaros piedalījās 8 vīrieši un 2 sievietes izpildot
72 pievilkšanos pie stieņa, 176 reizes izpildot pietupienus un
17,06 minūtes izpildīja plankā. Mērsraga spēka punktā ar
25 pievilkšanās reizi un 100 pietupieniem labākais Kristers
Dakstiņš. Plankā labāko rezultātu uzrādīja Leo Adamovičs.
Dāmu konkurencē 30 pietupienus izpildīja Ieva Fogele, bet
plankā labākais rezultāts Diānai Rubenei. Visi dalībnieki
saņēma diplomus.
Futbola diena Mērsragā. Futbola diena ir īpaša, UEFA un
Latvijas Futbola federācijas izsludināta diena visiem futbola
draugiem. Futbola dienas mērķis ir sekmēt masu futbola
popularitāti un radīt īstus svētkus visiem futbola cienītājiem.
Mūsdienās futbols ir viena no spilgtākajām sociālajām
parādībām sportā, ar kuru aktīvi nodarbojas miljoniem
pasaules iedzīvotāju, un vadošajiem futbola sarīkojumiem
līdzi seko vairāk nekā viens miljards cilvēku. Lai godinātu
futbolu un tā cienītājus, UEFA ir izsludinājusi īpašu dienu, kas
ir veltīta visiem futbola draugiem. Futbola dienas galvenais
mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt futbolu
un sportu kopumā, kā vērtību, radot iespēju kopīgi piedalīties
kvalitatīvā, informatīvi izglītojošā pasākumā.
Arī Mērsragā 23. septembri Futbola dienas ietvaros notika futbola draudzības turnīrs, kur piedalījās piecas Mērsraga novada izlases, kas sastādītas pēc sekojošiem principiem:
U12 – kapteinis Krists Brinkmanis, U14 – kapteinis Daniels
Karlsons, U18 – kapteinis Eduards Smilgainis, U 25 – kapteinis Jānis Indruškevičs, U virs 30 – kapteinis Ivars Indruškevičs. Turnīrā uzvarēja U 18 (Jānis Bervalds, Kārlis Brinkmanis, Rihards Rožkalns, Kristers Dakstiņš, Reinis Rozentāls,
Miks Laukšteins, Tomass Ratenieks, Eduards Smilgainis.)
otrajā vietā U-14 (Daniels Karlsons, Kaspars Zaļkalns, Rihards Baņģis, Artis Kaļiņičenko, Reinis Rubenis, Kristers
Līcītis, un Artūrs Kasparāns), bet trešie U virs 30 komanda (Ivars Indruškevičs, Ingus Pudurs, Oskars Ķevlis, Gints
Stanga, Intars Rakovskis, Leonīds Zīverts, Dāvis Arbidāns).
Mērsraga kauss galda tenisā. 29. septembrī jaunajā
Mērsraga sporta hallē notika Mērsraga kausa izcīņa galda
tenisā 2018. Sacensības bija kupli apmeklētas un uz kausu
sacensību sākumā cerīgi skatījās divdesmit seši dalībnieki,
no kuriem daudzi ietilpst Latvijas galda federācijas reitin-

gā. Sportisti pēc iepriekšējo gadu reitinga tika sadalīti četrās
apakšgrupās, kurās izspēlēja grupu turnīru. Labākie četri no
katras grupas turpināja cīņu par medaļām, bet sportisti, kuriem todien neveicās turpināja cīņu par vietu sadalīšanu aiz
pirmā sešpadsmitnieka.
Cīņas ritēja uz astoņiem tenisa galdiem vienlaicīgi, tādēļ
sacensības noritēja bez lielas kavēšanās un sportisti vēl nebija
apžāvējuši sviedrus uz pieres, kad bija jau jāiesaistās jaunās
cīņās. Sacensību dalībnieku meistarības līmenis bija diezgan
vienmērīgs, nebija izteiktu līderu, kas būtu par galvas tiesu
pārāks par visiem, tādēļ visas cīņas un izspēles bija ļoti interesantas un saistošas. Jebkurš varēja uzvarēt jebkuru un pat
turnīra gaitā izveidojušies daži līderi pamanījās zaudēt dažam
reitingā zemākam tenisistam. Saspringums un emocijas valdīja līdz pat pašām pēdējām cīņām, un godalgoto vietu ieguvējus noskaidroja tikai beidzoties pēdējām izspēlēm.
Un tā Mērsraga kausa ieguvējs galda tenisā 2018. gadā
Jānis Jankovskis, otrajā vietā Uldis Tilibs, bet trešajā vietā
Māris Putnieks.
Sieviešu konkurencē pirmajā vietā un kausu savā īpašumā ieguva Laura Indrikova, otrajā vietā Katrīna Grebeško,
bet trešā vietā Elīna Grebeško.
Pēc apbalvošanas turnīra iniciatori Uldis Zutis un Vairis
Ķiršakmenis sportistus aicināja atpūsties kempingā Upes
grīvā, kur galda tenisisti vēlreiz pārrunāja un izdzīvoja dienas notikumus pie bagātīgi klāta galda, veica dažādas sportiskas aktivitātes un sildījās pirtī. Pie galda skanēja dziesmas
un visi bija ļoti gandarīti par labi izdevušos turnīru. Turnīra
organizatori saka paldies par atbalstu Mērsraga novada domei.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Atkārtots lūgums!
Lūgums – kapos sveču atlikumus, stiklus, plastmasu nemest zaru,
lapu un krūmu dedzināmajā kaudzē,
bet gan tiem paredzētajās vietās!

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām līdzjūtību Aritai Grīvai un
piederīgajiem dzīvesbiedru, tēvu un
vectēvu zaudējot.
Arnis un Ilmārs ar ģimenēm
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
Aritiņ, izsakām visdziļāko līdzjūtību vīru, JĀNI GRĪVU, mūžībā pavadot.
Vizma, Daina

A pasākumi
oktobrī
10.10.

Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – Futbols
(4–7. kl.)

Brauciens uz KHL spēli Dinamo Rīga –
Kunlun Red Star
Brauciens uz Nācijas līgas spēli Latvija –
13.10.
Kazahstāna

Arēna Rīga

19.30

Rīga

16.00

16.10. Brauciens uz Nācijas līgas spēli Latvija – Gruzija Rīga

19.00

12.10.

Sludinājumi
 Mērsraga autoservisa piedāvājums

Ziemas riepas: R14 – no 30 EUR
R15 – no 32 EUR
R16 – no 35 EUR
R17 – no 39 EUR
Mainot riepas, savirzes regulēšana
no 15 EUR
Piedāvājums spēkā līdz
16. novembrim!
SIA Bulis,
Zvejnieku ielā 5,
tālr. 29197761

 Sieviete vēlas īrēt dzīvokli Mērsragā, Bērzciemā vai Engurē. Priekšroka
dzīvoklim ar centrālapkuri. Vēlamais
istabu skaits 1–2. Par dzīvokļa īrēšanas
iespējām zvanīt: 22475901.

17. oktobrī no 10.00 līdz 17.00
Mērsragā, Lielā ielā 25
(pie kultūras nama)

Talsu
09.00
2. vidusskola

Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – Futbols
17.10.
(8–9. kl.)

Talsu
09.00
2. vidusskola

19.10. Mērsraga kausa izcīņa florbolā 8. posms

Mērsraga
vidusskola

20.10. Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 3. posms

Engures ezers 07.00

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

27.10. Mērsraga kauss pokerā

10.00

• 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes
ārsta nosūtījums nav nepieciešams)

Kafejnīca
„Kreses”

28.10.

Mērsraga
vidusskola

10.00

Mērsraga
sporta halle

12.00

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR

*D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR
* KARDIOGRAMMA ar aprakstu
5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
8. posms

28.10. Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT
IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU

Sporta organizators:
I. Indruškevičs,
telefons: 26455993

TĀLR.: 25431313

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

17.00

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
(Sk. Kaldupe)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, DAI
NU KRŪMIŅU kapu kalniņā pavadot.
Biedrība „Kurzemīte Plus”
Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja
Tumsā balta svece raud...
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Veltai
Erķei un piederīgajiem, DAINU KRŪMIŅU mūžībā pavadot.
„Stores” mājas iedzīvotāji
Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks
Kad projām
Mūžībā iet.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
no DAINAS KRŪMIŅAS atvadoties.
Deju kopa „Silva”
Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.
/I. Ziedonis/
Visdziļākā līdzjūtība Veltai un visiem tuviniekiem, DAINU KRŪMIŅU
mūžībā pavadot.
Mērsraga ev. lut. draudze un mācītājs
Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai Ivetai Balodei, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

