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Piektdiena, 2018. gada 9. novembris

17. novembrī sveiksim!
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā koncertā,
17. novembrī plkst. 18.00, Mērsraga Tautas namā, apbalvosim
titula „Goda mērsradznieks” ieguvēju, kā arī pasniegsim pateicības rakstus.
Tituls „Goda mērsradznieks” piešķirts Veltai Erķei par mūža
sabiedrisko darbu Mērsraga novadā, organizējot kultūras pasākumus un aktīvi piedaloties novada vēstures materiālu izpētē un apkopošanā. Iedzīvotāju ierosinājumos Velta Erķe raksturota: „Mērsraga
patriote, vienmēr palīdz ar labu padomu, vienmēr rūp novada labklājība, aktīvi piedalās novada sabiedriskajā dzīvē, labs un atsaucīgs
cilvēks, ļoti enerģiska, Mērsraga novada vēsturiskās atmiņas glabātāja.”
Ar Pateicības rakstiem apbalvos:

 Elīnu Rožkalni-Misiķi – par apzinīgu, godprātīgu darba

veikšanu, „Komandas cilvēks”;
 Evu Garbaļdevu – par atsaucību, izpalīdzību un apzinīgu
darba veikšanu;
 Jurģi Jozupupi-Upesjozupu – par Mērsraga vārda popularizēšanu, aktīvu iesaistīšanos jauno sportistu sagatavošanā un Mērsraga sporta darba organizēšanu;
 Ikaru Žīguru – par Mērsraga vārda popularizēšanu, aktīvu
iesaistīšanos jauno sportistu sagatavošanā;
 Daigu Krugaļaužu – par izcilu darbu, izglītojamo motivēšanu un ieguldījumu Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas dibināšanā;
 Sandiju Štreinerti – par radošu un aktīvu darbību Mērsraga
novadā, „Par pašiedvesmu, kas balstās uz radošumu”.

Cienījamie mērsradznieki!

Es sirsnīgi sveicu Jūs Latvijas dzimšanas dienā! Un es to daru ar patiesu lepnumu, jo 100 gadi
nozīmē mūsu brīvības mēru, kas ir tuvāks mūžībai nekā viena cilvēka mūžam. Latvija nav tikai
vārds. Tā ir zeme, kādas nav nekur citur. Latvija – tie esam mēs, kas veido šo novadu un valsti šeit
un tagad. Tā ir ticība brīvībai, kas tiek nodota no paaudzes paaudzei, ne vienu reizi vien maksājot
par to ar visaugstāko cenu – cilvēku dzīvības cenu. Ikvienam no mums ir savs stāsts un redzējums
par Latviju. Es vēlētos, lai tas būtu gadsimtu garš stāsts par mūsu brīvību un vienotību. Tādēļ atzīmēsim simtgadi godam! Jo tautai nav lielāka lepnuma kā sava neatkarīga valsts.
Padomju okupācijas gados vārdi „Dievs, svētī Latviju” bija aizliegti un par to lietošanu varēja nonākt cietumā. Šodien mēs varam droši dziedāt savu himnu un uzvilkt mastā sarkanbaltsarkano ka-

rogu. Valsts dibināšanas un atjaunošanas laikā mums bija ideja par neatkarību, mums bija griba pieņemt šo lēmumu, un bija kopīgs spēks to īstenot, lai celtu visu no pašiem pamatiem. Šodien mums
pieder nesalīdzināmi vairāk. Tomēr, lai mūsu zeme plauktu un dzīve kļūtu labāka, mēs ne mirkli
pie sasniegtā nedrīkstam apstāties. Mums jāturpina būt vienotiem, jo tikai vienotībā ir mūsu spēks.
Mēs esam maza tauta un maza valsts, tādēļ ir īpaši svarīgi nolikt malā ikdienā latviešiem tik
raksturīgās īpašības kā augstprātība, nenovīdība un pašlabuma meklēšana. Latvija būs ilgdzīvotāja, ja mēs spēsim būt vienoti savā ir brīvībā un gribēsim paši veidot savu nākotni, nevis gaudīsimies un gaidīsim, kad to mūsu vietā paveiks kāds cits.
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš

Redaktores sleja
Zināšanai!
Šogad mūs ik uz soļa pavada Latvijas simtgades vēsmas. Tuvojas pats kulminācijas brīdis. Nenoliedzami tas ir nozīmīgs atskaites
punkts… To visu gribas raksturot kā satītu kamolu, jo nav labāka
vārda ar ko izteikt tik daudz dažādu notikumu un mirkļu virknējumu kā „kamols”. Latvijas simtgades kamols ir satīts un pavisam
drīz jau atkal to tīs vaļā jaunas rokas, lai veidotu nākamo kamolu. Ar smalkiem pavedieniem esam ieausti mūsu vēstures rakstā.
Ikviena panākumi un pūles ir kā pavediens lielajā vēstures kamolā, kurā varam satīt labos darbus, labās domas, piepildītos sapņus.
Priecāsimies par to, ko esam sasnieguši gan pagātnē, gan tagadnē,
gan ieplānojuši nākotnē, jo tas viss tīsies un tīsies… Un šajā kamola tīšanās centrā esam mēs ikviens. Kā rakstījis
Jānis Klīdzējs „Varbūt cilvēks ir tāds kā dzīparu kamols, bet tu nekad nezini, kas tas ir iekšā,
ap ko šis satīts?” Gribas turpināt ar vēl vienu,
noteikti visiem zināmu, citātu: „Tu esi cilvēka
bērns: Tu redzi, kā ir, kad tu esi cilvēka bērns.
Tev jārunājas pašam ar savu sirdi. Citu reizi
tā sāk zviegt kā zirgs, un ko vari tu? Nekā! Tu
nevari vis viņu piebāzt ar auzām vai zāli un
pateikt: esi tagad paēdusi un klusē… nekā! Tu
nekad nevari zināt, kad tā ir paēdusi un vai tā
visā mūžā kādreiz vispār būs paēdusi. Tad tava
sirds sāk prātot – vai tevī būtu kaut kas tāds, ar
ko tu varētu pabarot citas sirdis….” Lai mūsu
nākamo simtgades kamolu veido tikai kas tāds,
kas spēj pabarot citas sirdis!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
numurs iznāks
14. DECEMBRĪ.
Materiālus var iesūt
īt
līdz 10. decembrim!

Paldies!

9. novembrī plkst. 18.00
Mērsraga tautas namā

Mērsradznieku tikšanās ar
Mērsraga novada domes
deputātiem un Mērsraga novada
iestāžu vadītājiem.

Informācija!
 Bibliotekārais izbraukuma punkts uz Upesgrīvas
Saieta namu 2018. gada 28. novembrī, plkst. 12.00.

 Vēl novembra ietvaros: ziedosim „Oskara” atjaunošanai kopā! Šķiet,
katram mērsradzniekam par Oskaru ir citas atmiņas. Un nav jau tā,
ka vienam taisnība un citam ne. Lai nu tur būtu, kā būtu, Oskars savu
atjaunošanu vēl aizvien gaida pie Mērsraga Tautas nama. Reiz tas
bija veiksmīgas, izaugsmes pilnas zvejniecības un pārticības simbols.
Visa novembra mēneša ietvaros aicinām ziedot Oskara atjaunošanai –
Mērsraga bibliotēkā vai Mērsraga informācijas centrā!
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Informācija zvejniekiem!
Juridiskām personām:
Fiziskām personām:
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un
licencēšanas komisiD:\User\CorelDRAW\!!!MersrGALV_2012.cdr
ja informē, ka ir sākusies pieteikšanās 2019. gada zvejas rīku limitiem. – Vārds, Uzvārds,
– Pretendenta nosaukums;
– Tālruņa numurs;
– Tālruņa numurs,
Pieteikšanās sākas 2018. gada 1. novembrī
– Juridiskā adrese;
– Deklarētā adrese;
un ilgs līdz 2018. gada 30. novembrim.
– Attiecīgo ūdeņu norāde
– Attiecīgo ūdeņu norāde
Pretendentiem iesniegumi un laivu dokumentu (Reģistrācijas
(Engures ezers, Rīgas jūras līča
(Engures ezers vai Rīgas jūras
apliecība vai patapinājuma/nomas līgums) kopijas jāiesniedz persopiekraste, Grīvas upe);
līča piekraste);
nīgi Mērsraga novada pašvaldības kasē vai pa pastu līdz pieteikšanās – Pieprasītie zvejas rīki.
– Pieprasītie zvejas rīki.
termiņa beigām. Juridiskām personām papildus vēl jāiesniedz koDokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga nomerclicences kopija.
Iesniegumu var iesniegt, izmantojot Mērsraga novada pašvaldī- vada pašvaldībā kopēšanas pakalpojumi netiek sniegti. Kopēšanas
bas mājaslapā pieejamo iesnieguma veidlapu vai brīvā formā. Iesnie- pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkā un informācijas centrā.
Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret
gumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēMērsraga
novada pašvaldību.
šanas komisijai un tajā norādīt:

Īstenots Lauku atbalsta dienesta finansētais projekts „Aprīkojuma iegāde
Mērsraga novada Tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”
Mērsraga novada pašvaldība 2018. gada 16. februārī saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma „Aprīkojuma
iegāde Mērsraga novada Tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”, identifikācijas nr. Nr. 18-08-AL35-A019.2201-000022
(turpmāk – Projekts) apstiprināšanu.
Tas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis – Uzlabot un nodrošināt kultūras pasākumiem
nepieciešamo aprīkojumu, kas sekmēs kvalitatīvu pasākumu norisi
un bagātinās kultūras dzīves norises Mērsraga novada iedzīvotājiem.
Projekta rezultātā Mērsraga novada Tautas namam tika iegādāti
130 jauni krēsli un jauns mūzikas aprīkojums (digitālā mikserpults

(1), tumbas (4), sabvūfers (2), mikrofoni (8), video projektors (1)).
Jaunais aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu skaņu, gan organizējot
pasākumus telpās, gan āra pasākumos estrādē un lieliski papildinās
pašdarbības kolektīvu darbību novada kultūras dzīves jomā.
Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir EUR 17 290,00 no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums
90%, t.i. EUR 15 561,00 un Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums 10%, t.i. EUR 1729,00.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mērsraga Informācijas centrā
novembris vēstures zīmē

Mērsraga vēsture ir mezglu mezgls. Samudžinājusies spininga aukla… Un gribas
piekrist Imantam Ziedonim, kas savā mazajā grāmatiņā „Kurzemīte” ielicis viedus
vārdus – „Pirmajā klasītē pirmajā dienā jau,
pirmkārt, vajadzētu maziņajiem pastāstīt,
kas tā ir par vietu, kurā mēs dzīvojam. Kas te
bijis, un kas te būs.”
Gandrīz visa 2018. gada garumā aicināju
visus Jūs neturēt sveci zem pūra un dalīties
ne tikai atmiņās par aizgājušo laiku, bet arī
fotogrāfijās, avīžu rakstos, grāmatās, kurās ir
kaut kas par mūsu mīļo ciematu pie jūras –
nokopējams un saglabājams.
Vairāk kā 23 cilvēki paši atnesuši fotogrāfijas, cits Informācijas centram tās nodevis
pastarpināti, caur paziņām vai pat elektroniski. Tāpat arī ar grāmatām un citām vēstures liecībām.
Gribu teikt Jums visiem milzīgu paldies:
ALEKSANDRAM HMEĻŅICKIM
AIGAI IRBEI
ANTRAI FREIBERGAI
AIJAI MISIĶEI
ĀRIJAI LOGINAI
INAI DAMLICAI
EINĀRAM AUNIŅAM
EVIJAI LIPARTEI
LAURIM KARLSONAM
MADARAI BRĀLEI
DAINAI PŪLIŅAI
GINTAM BERVALDAM
SANDRIM RUDZĪTIM
IMANTAM TAMSONAM
MAIJAI BAŅĢEI
MARIKAI ROŽKALNEI
MUDRĪTEI TREIMANEI
RUTAI FĪBIGAI
RUTAI JĒGEREI

SANDIJAI ŠTREINERTEI
SILVAI ŠTREINERTEI
VELTAI ERĶEI
VINETAI PAVLOVSKAI
Kā arī sūtu paldies vēl dažiem tiem labajiem cilvēkiem, kas, nododot kopēšanā materiālus, savu vārdu un uzvārdu nav pieteikuši! Visi kopā Jūs esat tie, kas iedvesmoja,
ne vien TV raidījuma „Ceļojums pagātnē”
sižeta tapšanai par Mērsragu, bet arī tie, kas
mudināja apzināti vai neapzināti neapstāties! Tā izveidojās sadarbība ne vien ar mūsu
pašu vietējām pašvaldības iestādēm dažādu
fotogrāfiju meklējumos, bet arī ar Valsts Arhīvu un arī Latvijas Jūrniecības savienību,
kas ļoti palīdzēja ar grāmatām, kurās pieminēts Mērsrags.
Novembra mēnesī Mērsraga Informācijas centrā, pateicoties visiem Jums, būs
apskatāma izstāde „Mūsu akmeņainais
krasts – Mērsrags. Dažādu laiku vēsture
Jūsu 305 fotogrāfijās”. Jāatzīst, fotogrāfiju ir
daudz vairāk, tāpat arī nokopēto materiālu,
tāpēc tos, kas interesējas par Mērsraga vēsturi, aicinu ieskatīties arī Mērsraga Informācijas centrā izvietotajās mapēs ar savāktajiem
materiāliem. Fotogrāfijās, kā noprotams, būs
atainota dažādu laiku vēsture, kas attiecas uz
mūsu novadu, un tām nebūs īpašas secības.
Katram tās noteikti nozīmēs ko citu. Meklēsim fotogrāfijās, kas bija un ir Tavs, mans, un
Jūsu Mērsrags. Pačukstēšu, – lai gan uzsvars
ir tieši uz fotogrāfijām, redzēsiet šo to arī no
lietām, kas ikkatram atgādina Padomju laikus Mērsragā.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu esmu
sarūpējusi Jums visiem arī īpašu paldies par
iesaistīšanos vēstures meklējumos. Ir tapis
Mērsraga novada kalendārs 2019. gadam no

Dana, Dzintra, Pārsla, Broņa un Skaidrīte. Saku Jums visām milzīgu paldies
par atbalstu un kopā būšanu!
Kā arī lielu paldies saku Aijai Barovskai, Mērsraga Informācijas centram un Mērsraga Bibliotēkai, tāpat
arī Tautas namam par pretimnākšanu
darbu izstādīšanā. Paldies arī Laurim
Karlsonam, kurš mani vienmēr uzmundrināja, kad gribējās mest plinti
krūmos!
Paldies Mērsraga Invalīdu centram
par iespēju apgūt zīda apgleznošanu
un pērlīšu aušanu stellēs. Taču vislielākais paldies manai mammai Silvai
Štreinertei par to, ka viņa neliedza

2018. gada 16. oktobra kārtējā sēdē nolemts:
1. Atbrīvot Rasmu Šamājevu no Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas locekļa amata.
2. Anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas 2 personām, sakarā ar
to, ka zudis tiesiskais pamats.
3. Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu (nolikums pielikumā).
4. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Lināram
Grudkinam, uz nekustamo īpašumu „Ciemītes” (Ceriņu iela 9,
Mērsrags, Mērsraga novads), kadastra numurs 8878 0030572,
¼ domājamo daļu.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu grozījumus 112 234 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu plānu 1 770 774 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumu plāna grozījumus 90 279 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumu plānu 2 414 114 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada Aizņēmumu apmēra no valsts kases grozījumus, samazinot Aizņēmumu apmēru par 23 291 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada Aizņēmumus no valsts kases 807 069 euro apmērā.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos „Par Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada budžetu””.
6. Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar
01.09.2018. Mērsraga vidusskolas direktorei 1050,00 euro (viens
tūkstotis piecdesmit eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar
01.09.2018. Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas direktorei
950,00 euro (deviņi simti piecdesmit eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar
01.09.2018. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”
vadītājai 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.09.2018.
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” meto
diķei
785,00 euro (septiņi simti astoņdesmit pieci eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar
01.09.2018. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem 710,00 euro (septiņi simti desmit eiro un 00 centu).

2018. gada 18. oktobra ārkārtas sēdē nolemts:
1. Piedzīt no fiziskas personas nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 83,17euro (astoņdesmit trīs euro un 17 centi).
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv,
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Jūsu fotogrāfijām. Mērsraga iedzīvotāji aicināti iegādāties kalendārus par īpašu cenu jau
uzreiz pēc kalendāra prezentācijas!
Vēl novembris ir mēnesis, kurā aicināšu
uz kopīgu vēsturisku īsfilmu noskatīšanos
par Mērsragu, tepat – Mērsraga Informācijas centrā 10. novembrī plkst. 17.00. Vienkārši atnāciet, būs interesanti! Kādam tās
būs atmiņas par pagājušo laiku, kādam citam – jaunas zināšanas par to, kāds reiz bija
Mērsrags.
Kad lēnām saules sarkanā ripa pazūd aiz
koku galotnēm un rāmi šalc jūra, tai klusi
piebalso kāpu priedes un akmeņi, kā sastinguši, veras pagājušā darba dienā. Kāda
tā bija pirms desmit un vairāk gadiem? Vai
līdzīga vakardienai? Diez vai..
Gaidām ciemos novembrī Mērsraga Informācijas centrā!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs
infocentrs@mersrags.lv

Mērsraga Rokdarbnieču klubiņam 5 gadi!

Pieci gadi – tas ir maz vai daudz?
Tehnikai, protams, tas ir jau daudz, bet
cilvēkam pašam – maz. Kā šodien atceros pirmo tikšanās reizi, kad biju uztraukusies un domāju, vai vispār kāds
cilvēks atnāks. Šie gadi ir paskrējuši ar
uzmundrināšanu, slavēšanu, un arī,
protams, ar vērtēšanu un pat rāšanos.
Kādudien bijusi pacilātības sajūta, dodoties mājās, citā reizē domas par neveiksmīgu tēmas vai materiālu izvēli.
Un, protams, ir bijušas arī domas par
to, ka nu gan reiz pietiek! Kā jau dzīvē.
Laiku pa laikam kāds mūs pamet,
kāds uzrodas, bet mans lieliskais septiņnieks tomēr paliek – Aiga, Anita,

Mērsraga novada
Domes sēdēs lemtais

radoši izpausties man mājas bēniņos
bērnībā! Paldies arī visiem tiem, kuri
šo gadu laikā ir atsaukušies uz dažāda
veida uzaicinājumiem – gan piedaloties tematiskās izstādēs, gan izdaiļojot
kopā ar mums mūsu pašu Mērsragu!
Un pagāja šī diena ar īstu svētku sajūtu. Skatījāmies manis izlolotu ideju –
filmu par Mērsraga rokdarbniecēm,
pūtām svecītes svētku kliņģerī, varējām
kopā apgūt veselus piecus rokdarbu
veidus radošajās darbnīcās, saņēmām
apsveikumus, dāvanas un ziedus. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums!
Sandija Štreinerte,
Rokdarbnieču klubiņa vadītāja

Jūrtakas
koka informācijas stendi
uzstādīti
Ar prieku ziņojam, ka esam tikuši pie skaistām Jūrtakas norādēm Pasaku kalniņā, Mērsragā, kā arī Upesgrīvā. Norādes izgatavotas no sausiem, impregnētiem kokmateriāliem. Uz viena dēļa
ir atrašanās vietas informācija ar piktogramām (ēstuve, veikals,
naktsmītne), uz pārējiem 2 dēļiem ir iepriekšējā un nākamā tuvākā
apdzīvotā vieta ar kilometru norādi un maksimāli 3 piktogramām.
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centrs
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PII „Dārta” pēc pieredzes uz Rīgu
19. oktobra piektdienas rītā PII
„Dārta” kolektīvs pulcējās Mērsraga
centra pieturā, lai dotos pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu no lielpilsētas bērnudārziem. Pasākuma mērķis –
gūt inovatīvu pieredzi un dalīties savā.
Šoreiz ceļš mūs veda uz divām
„Creakids” filiālēm. Tajās, tāpat kā mēs,
īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas
licenzētu pirmsskolas izglītības programmu. Metodiskā pieeja ir izstrādāta
un sekmīgi darbojas Norvēģijā, bet šeit
tā tiek pielāgota Latvijas videi, papildinot to ar mūsu kultūrai un tradīcijām
raksturīgām vērtībām. Daudz līdzību
Izglītības programmas apguvē var saskatīt ar jauno modeli – kompetencēs
balstītu mācību satura apguvi.
Ļoti liela uzmanība „Creakids” bērnudārzos tiek veltīta bērnu emocionālajai audzināšanai, savu sajūtu apzināšanai un bērnu labsajūtai draudzīgā un
atvērtā vidē. Emocionālais aspekts, ar
tajā ietilpstošo „Sirdsprogrammu”, kas
caurvij visu izglītības procesu, ir tas
atšķirīgais un tajā pašā laikā pārdomas
raisošs akcents, kura atsevišķus elementus varētu ieviest arī mūsu iestādē.

Šīs programmas īstenošanā nenovērtējama ir vecāku iesaiste un līdzdalība, kas veicina emocionālo tuvību un
spēju to atbilstoši izrādīt. Ar savu pieredzi dalījās „Dārtas” bijusī audzēkne,
bet tagad „Creakids” pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ilze Rutka. Paldies viņai par laipno uzņemšanu!
Kā jau pēc kārtīga darba cēliena,
sekoja izklaides programma. Pēc sātīgas pusdienu maltītes devāmies uz Ilūziju muzeju, kurā kādu mirkli varējām
justies kā bērni un rast prieku dažādos
zināmos un nezināmos piedzīvojumu
labirintos. Tur no sirds varējām „sagaršot” bērnību – bezrūpīgu un dzīvespriecīgu. Tā bija neatkārtojama mirkļa
burvība, kura uzplauka kā krāšņs zieds.
Ir vērts piedzīvot šādus mirkļus, kuri
atnāk negaidīti, bet ir tik skaisti. Dzīves
skaistums ir vienkāršās lietās, kad tajās
spējam ieraudzīt brīnumus.
Tad ceļš mūs aizveda uz Salaspils
novada tūrisma apskates objektu Kolotilovkā. Tur varējām aplūkot, kāda radoša, ideju un apņēmības pilna cilvēka
uzņēmību, veidojot atpūtas kompleksu.
No šī viesmīlīgā vīra var pamācīties, kā

sev „uzstādīt” neiedomājamus izaicinājumus un censties tos īstenot dzīvē,
nepadodoties neveiksmēm, bet cīnīties
par savu sapņu realizēšanu dzīvē. Aiz
viņa paliks tas, ko viņš ir radījis – viņa
iztēles objekti, kas sevī nes kādu notikumu, kādu noteiktu dzīves posmu,
kādu dziļāku vai ikdienišķīgāku jēgu
viņa veidotajās performancēs un būvēs. Viņš savā iztēlē ir varējis būt brīvs.
Kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka jebkas,
ko radījis cilvēks – tas ir pašportrets.
Tad nu šī vieta varētu būt meistara Kolotilova pašportrets.
Mājupceļš likās daudz īsāks, jo autobusā virmoja sarunas par dienas gaitā
piedzīvoto. Milzīgs paldies vecākiem
par doto iespēju iepazīties ar cita veida
bērnudārza darbību un pieredzi, paldies novada pašvaldībai par atbalstu
transporta pakalpojumu izmantošanai. Ar jaunām idejām bagātinājušies,
varēsim savā iestādē izvirzīt sev jaunus
izaicinājumus! Izaicinājumus sava darba pilnveidei un bērnu labsajūtai! Lai
mums veicas!
Terēzija Zondaka
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe

Flautu koris
Baltijas valstu simtgades zīmē Rīgā no 24. oktobra līdz 26. oktobrim pulcējās
audzēkņi un pedagogi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mūzikas skolām dalībai II Baltijas valstu kameransambļu festivālā un flautu korī.

No Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas flautu korī piedalījās 5. flautas spēles klases audzēkņi Laura Rolanda Indruškeviča, Krists Brinkmanis un 7. flautas spēles klases audzēkne Līga Fiņķe. Audzēkņi ļoti centīgi un ar lielu atbildību
apguva flautu kora repertuāru. Jāpiebilst, ka apgūstamie skaņdarbi nebija viegli
un nācās mācīties arī brīvdienās.
Festivāla noslēguma koncerts ar 70 flautu kora dalībniekiem izvērtās par
krāšņu kultūras pasākumu.
Paldies Mērsraga novada pašvaldībai par atvēlēto transportu un šoferītim
Aldim, kurš mūs bez problēmām nogādāja vajadzīgajā vietā.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
flautas spēles skolotāja J. Frēliha

„Dārtas” dārzs rudens krāsu virpulī

Rudenim piemīt tāds maģisks valdzinājums, kas īpaši pievelk,
jo tieši šajā laikā lapu krāsošanās sasniedz kulmināciju un pirmais
vēsums iekrāso koku lapotnes visburvīgākajos krāsu toņos, varbūt
tādēļ, lai mēs vienaldzīgi tām pārvērtībām nepaietu garām.
Pat debess jumā biezie gubu mākoņi dod ierosmi fantāzijai
un ilgāk vērojot var saskatīt tur dažādus pasaku tēlus. Tikai rudens laikā gaisā virmo savādi rūgtena, nomierinoša un reizēm
viegli gaistoša smarža. Daba ir dzīvs, apbrīnojams organisms un
rudens laiks ir tā vērts, lai apstātos, pavērtos apkārt un vēlreiz sev
atgādinātu – Latvija ir tik brīnumaini skaista!
Neparasti siltā atvasara tā vien liek rauties ārā no telpām, lai
kustinātu sevi un pilnu krūti ieelpotu patīkami smaržojošo rudens

veldzi. Un kāpēc gan neizbaudīt šo kustību prieku mums visiem
„Dārtas” iemītniekiem, ja ir iespēja uzrīkot rudens lapu ballīti ar
dejām, rotaļdziesmām un sportiski atraktīviem uzdevumiem. Bija
pat ieradušies kādi savdabīgi viesmākslinieki – virtuozi klauni, kas
palīdzēja kuplināt šī pasākuma norisi. Ticiet gan, pēc tādas lustīgas izkustēšanās pat āboli šķita daudz garšīgāki kā ikdienā. Pasākuma finālā arī lapu salūts bija pietiekami iespaidīgs un krāšņs!
Nav vajadzīgas lielas finanses un ieguldījums, lai saņemtu
enerģijas lādiņu un restartu ilgākam laikam, pietiek tikai ar gribēšanu piedalīties un darīt. Baudām rudeni!
Sporta skolotāja Lilita

Kad dziesma vieno draudzībā

Jaunumi sportā!

13. oktobra rītā, deju kopas „Silava”
dejotājas devās uz Limbažiem, lai sveiktu
mūzikas un dziesmu autori Anitu Ozolu.
„Paņem Latviju klēpī”, tā sauca koncertu,
kurā Anita Ozola bija ielūgusi savus draugus. Koncertā gan viesi, gan pati māksliniece izpildīja savas dziesmas, bet pie Anitas Ozolas komponētajām dziesmām, deju
kopa „Silva” izdejoja vairākas dejas, un kā
pašas dejotājas atzīst, melodijas ir ne tikai
ausij tīkamas, bet arī kājas pašas no sevis
sāk cilāties. Deju kopas „Silva” un Anitas
Ozolas draudzība aizsākās pirms četriem
gadiem pateicoties Rasmai un Anatolijam
Šamājeviem.
Silva

Mērsraga kausa ieguvēji spiningošanā noskaidroti! 20. oktobrī
laivu bāzē „Pīlēni” tika dots starts Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2018-3. noslēguma posmam. Pavisam dalību trešajam posmam pieteica
15 laivu ekipāžas. Visas vadošās ekipāžas bija ieradušās un cīņa par kopvērtējuma noslēguma vietām solījās gana spraigas. Mērķi bija uzstādīti atkarībā no
vietas turnīra tabulā, citi cerēja saglabāt vietu vismaz pirmajā sešiniekā, citi
vēlējās izstumt vadošās ekipāžas un paši iekļūt slavas saulītē. Jāsaka, ka papildus stimulu deva arī solīdās dāvanu kartes, ko saņēma ekipāžas, kas ierindojās
sacensību kopvērtējuma pirmajā sešiniekā.
Trešā posma uzvarētāji Edgars Stiķis un Dainis Arbidāns ar 17,745 kilogramu lielu lomu. Otrajā vietā Pāvels Sibiļevs un Edgars Rubulis (12,055), bet trešajā vietā Artūrs Rozenbergs un Mārtiņš Pluģis ar 7,990 kilogramu lielu lomu.
Lielākā līdaka trešajā posmā Pāvelam Sibiļevam – 3,175 kilogrami.
Saskaitot punktus sacensību kopvērtējumā noskaidrojās, ka 2018. gada
Mērsraga kausa ieguvēji ar 7 punktiem ir Artūrs Rozenbergs un Mārtiņš Pluģis, otrajā vietā ar 11 punktiem Renārs Herings, Andrejs Ivļijevs, bet trešie
ar 13 punktiem Pāvels Sibiļevs un Edgars Rubulis, ceturtā vietā ar 18 punktiem Andris Razma un Aldis Juškevičs, piektie ar 22 punktiem Artis Akmanis, Mārtiņš Reks, bet sestajā vietā arī ar 22 punktiem Uldis Zutis un Viktors
Sibiļevs.
Sacensību organizatori Oskars Apsītis un Ivars Indruškevičs, saka lielu
paldies visiem, kas bija iesaistīti sacensību sarīkošanā un atbalstīja mūs!
Mērsraga vidusskolas komandai sudrabs! Talsu novada skolēnu
sporta spēlēs Mērsraga vidusskolas komanda izcīnījusi otro vietu futbolā
2003.–2004. gadā dzimušo grupā! Komandā spēlēja – Rihards Baņģis, Daniels
Karlsons, Artūrs Veinbergs, Roberts Stacēvičs, Artūrs Kasparāns, Reinis Rubenis, Toms Driņķis, Dāvis Kampars un Artis Kaļiņičenko.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Galvenā vērtība ir mūsu bērni, kuri veidos nākotnes pasauli!
18. oktobrī Mērsraga vidusskolā notika seminārs novada vecākiem un speciālistiem par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.
Seminārs notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
14 pašvaldībās” ietvaros (Identifikācijas Nr. 9.2.4.2./16/I/106).
Semināru vadīja psiholoģe Iveta Krūmiņa. Semināra ievadda-

ļā lektore iepazīstināja ar dažādu atkarību statistiku Latvijā un
ārzemēs, turpinājumā stāstīja par atkarību rašanās riska faktoriem, par pusaudžiem un narkotikām, par atkarību veidiem,
psihoaktīvo vielu un procesu atkarību ietekmi uz pusaudžu organismu. Lekcijas laikā lektore vairākkārt uzsvēra, ka liela loma
bērnu attīstībā ir tieši vecākiem, viņu dzīvesveidam, uzvedībai.
Stipras ģimenes veido zinoši vecāki, stipri bērni aug laimīgās
ģimenēs. Novēlam ģimenēm būt stiprām un laimīgām! Mēs
augam un mācāmies kopā.

Ar 5. novembri mainās
SEB bankas Talsu filiāles darba laiks
Augot klientu pieprasījumam pēc vienkāršiem risinājumiem, lai veiktu savus finanšu darījumus, SEB banka
turpina paplašināt attālināti pieejamo finanšu pakalpojumu klāstu.
Piemēram, jau šobrīd klientiem ir iespēja pieteikties vairākiem pakalpojumiem internetbankā, ātrākiem un
ērtākiem naudas pārskaitījumiem klienti izmanto mobilo lietotni, savukārt, izrunāt aktuālus jautājumus par kredītiem,
uzkrājumiem vai dzīvības apdrošināšanu klienti var video konsultācijā.
Tāpēc vairākās SEB bankas filiālēs, tajā skaitā arī Talsu filiālē, mainām klientu apkalpošanas kārtību. Sākot ar
5. novembri, SEB bankas Talsu filiāle (Lielā iela 17, Talsi) apkalpos klientus klātienē pirmdienās – no 8.30 līdz
18.30, trešdienās – no 9.00 līdz 17.00 un piektdienās – no 9.00 līdz 15.00.
Pārējās darba dienās filiālē strādājošie darbinieki apkalpos klientus attālināti, atbildot uz ienākošajiem zvaniem
un e–pasta vēstulēm, kā arī sniedzot video konsultācijas. Savukārt, iepriekš piesakoties, klienti varēs saņemt
konsultācijas pie konkrētajā filiālē strādājošā darījumu vadītāja vai dzīvības apdrošināšanas speciālista gan klātienē,
gan attālināti jebkurā darba dienā.
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Līdzjūtības
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
skolotājai Dacei Ansbergai, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Es aizdedzu sveci,
klusi ceļu to rokās,
un atmiņu takās eju…

Pieminēsim
savus mīļos un
aizdegsim sveces

mūžības
svētdienas
dievkalpojumā
Mērsraga
ev. lut. baznīcā
25. novembrī
plkst. 14.00

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sintijai Ķevlei, opīti mūžībā pavadot.

Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Domas sāp. Un neatstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.
		
(Z. Purvs)

Izsakām līdzjūtību Annijai, no
vectētiņa atvadoties.

Klasesbiedri un audzinātāja

Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
Sirds tik ļoti piekususi,
Nav vairs spēka pašam iet.
		
(Z. Purvs)

Dalām bēdu smagumu ar piederīgajiem, Austru Miezi zemes
klēpī guldot.

Mērsraga Invalīdu atbalsta centra
biedrības biedri

Kā brīnumsvecīte es izdzisīšu,
Kad pieskāries būs likteņstundas pirksts,
Bet ļoti gribas, lai aiz manis paliek,
Kaut viena tumsai neatdota dzirksts.
		
(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Arendu Lapiņu mūžībā pavadot.

Mērsraga represētie

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bij Tavs gods.
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot.
		
(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību Lapiņu ģimenei, no Arenda Lapiņa atvadoties.

Mērsraga novada pašvaldība

Pateicības
Un atmiņas ziedēs ap viņu baltas kā ābeles...
Š. g. 1. oktobrī pēkšņi mūžībā aizgāja mūsu mīļā Daina
Krūmiņa – ilggadējā kultūras darbiniece, pensionāru apvienības „Kaija” dibinātāja un vadītāja, „Goda mērsradznieks” apbalvojuma ieguvēja.
Vēlos izteikt pateicību visiem labajiem cilvēkiem, kas
domās bija kopā ar mums smagajā zaudējumā. Īpašs paldies
luterāņu draudzes priekšniecei Inesītei par atbalstu un palīdzību bēru organizēšanā, Inesei un Ainai par skaisto mūziku, mācītājam Jānim Saulītem no Slokas par atvadu vārdiem.

Paldies kafejnīcas „Kreses” kolektīvam par bagātīgo un
garšīgo brokastu galdu, kafejnīcas „Vētrasputns” kolektīvam par garšīgo atvadu mielastu un laipno apkalpošanu.
Paldies Žeņai par Dainas aprūpēšanu vairāku gadu garumā, Inai par siltajām pusdienām, Astriņai par mājas uzkopšanu. Paldies pensionāru apvienībai „Kaija” un pārējiem pensionāru klubiņiem, īstiem draugiem, radiem un
kaimiņiem. Paldies maniem mīļajiem mērsradzniekiem
un biedrībai „Kurzemīte Plus” par atbalstu, siltiem vārdiem un līdzjūtību. Paldies!
Māsa un pārējie tuvinieki

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Mērsraga Informācijas centrā bērniem vēl interesantāk! Uz Mērsraga Informācijas centru droši
var ņemt bērnus līdzi – gan mazākus, gan lielākus.
Tagad viņiem kļuvis te vēl interesantāk! Paldies
Mērsraga Sociālajam dienestam par paklājiņu un
grabulīšiem pašiem mazākajiem, paldies Mērsraga PII „Dārta” vadītājai Lailai Štālei par galdiņu
un krēsliņiem, un īpašais paldies Mērsraga pašvaldības tehniskajiem darbiniekiem par galdiņa un
krēsliņa atjaunošanu! Bērniem patīk!
Inga Hartika

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Tavs mūžs
Ir dzimtā pusē sēti graudi,
Tie cauri gadiem
Jaunus asnus dzīs.
Caur paveikto
Kas nebeigs dzīvot ļaudīs
Plauks piemiņa
Un sirdīs nezudīs.
(K. Apškrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu Aijai un piederīgajiem,
mammīti zemes klēpī guldot.
Deju kopa „Silva”

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
		
(Ā. Elksne)

Izsakām līdzjūtību Dacei Ansbergai, omīti zaudējot.

Klases bērni un vecāki

Redaktore Madara Brāle
28757923

