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Redaktores sleja

Cienījamie mērsradznieki!

Jau kādu laiku gaisā jūtams pavasara straujais virpulis. Zilajās debesīs spoži
spīd saule, sulīgi zaļā krāsa
Nākamais
pārņem apkārtni, ziedoši
baltās kupenas liek apstāties,
„Mērsraga Avīzes”
jūnijā.
jo smaržo tik saldi, saldi…
numurs iznāks 15.
Kā jau katru gadu, piedzītīt līdz
Materiālus var iesū
vojam brīnišķīgās dabas
11. jūnijam!
pārvērtības. Šis dīvainais
Paldies!
satraukums dabā – paspēt,
nenokavēt, nepalaist garām
pirmos ziedus, pirmās dabas
veltes, pirmo dzeguzi – vērojams arī šopavasar. Bet jo vairāk mēs steidzamies, jo mazāk paspējam. Un mūs pavada neatņemamā pavasara
sajūta – viss ir sācies no jauna. Pavasaris vienmēr ir bijis tāds dīdītājs.
Kaut kas jādara – jāsapoš apkārtne, sava māja, sēta, jāpārskata savas
lietas, vai kaut kas sen jau nav par lieku, jādodas atpūtā pie dabas,
jāiestāda kaut asniņš, jāsamīļo māmiņa Mātes dienā. Pavasaris mudina atplaukt mums pašiem, uzmundrinot, sapurinot un liekot rosīties,
nereti liek mesties iekšā nezināmajā un vēl neiepazītajā. Pavasaris ir
laiks, kad ikvienam gribas kļūt labākam, uzsākt jaunus darbus, realizēt
pa ziemu izsapņotus sapņus vai nemanāmi uzziedēt kā ābelei piesaulē.
Uzziedam!

Zināšanai!

No visas sirds vēlos mūs visus apsveikt Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienā. Novēlu, lai arī turpmāk mēs spētu un gribētu strādāt
mūsu novada un valsts attīstībai, lai pirms divdesmit septiņiem gadiem lolotie ideāli par
mūsu valsts nākotni spētu piepildīties.
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs, Roberts Šiliņš

4. maijs Mērsragā nosvinēts godam!
Kā ik gadu, 4. maija diena sākās ar
Mērsraga Informācijas centra rīkotām
orientēšanās sacensībām, kurās varēja
piedalīties ikviens, kam sacensību gars
nav svešs.
Šogad jautājumi tika sarūpēti sarežģī
tāki, bet arī daudzveidīgāki – lai piedalīties
interesanti būtu ne tikai pieaugušo kolek
tīviem, bet arī ģimenēm ar dažāda vecuma
bērniem. Arī uzdevumi kontrolpunktos
bija dažādi – gan ar fotografēšanos, gan ar
darbošanos smiltīs un zīmēšanu.
Orientēšanās sacensību distance
stiepās teju līdz Mērsraga bākai. Un
mums bija milzīgs pārsteigums par to,
ka attālumi pievarēti veiksmīgi, un teju
visas komandas iekļāvās divās stundās.
Katras komandas anketā bija 24 jautā
jumi, kas nav maz!
Svarīgākais, – tā bija lieliska atpūta
brīvdienā pie dabas – kopā ar ģimeni,
kolektīvu vai draugiem. Saulains laiks
mūs lutināja un aicinājām nebaidīties
no vārda „sacensības”, jo ātrumam te
šoreiz nozīmes nebija.
Organizatorus pārsteidza teju visas
komandas, kas atbildēja uz ļoti daudziem
jautājumiem pareizi. Kurš minēja, kurš
meklēja atbildes internetā, kurš komandā
uzņēma vecāka gadagājuma cilvēkus. Bet
īpaši gribam uzsvērt pirmās vietas iegu
vējus, komandu „Vecie un jaunie”, kas no
maksimālā punktu skaita (24), ieguva
20 punktus. Otrā vieta tika komandai
„Leja”, ko pārstāvēja Buļu ģimene, savu
kārt, trešo vietu nopelnīja patiešām koša

un pamanāma komanda – „Pieneņu
neprāts”(PII „Dārta”).
Ļoti daudz pareizo atbilžu atrada arī
vietējo skolnieku – draugu komanda
„Divpadsmit riepas”, kas tika pie Mērs
raga Informācijas centra simpātiju bal
vas. Bet vēlreiz paldies vēlamies teikt
komandām – „Dzelzs ērglis”, „Grāvma
las bebri”, kā arī komandai „Meitenes”!
Paldies sakām arī saviem Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolas palīgiem:
pedagoģei Sandijai Štreinertei, audzēk
nēm: Gabrielai Fībigai un Martai Be
atrisei Kuklei. Par cepamā cienasta
gatavošanu paldies sakām Guntim
Dvoreckim, un, protams, paldies sū
tām arī Mērsraga Tautas nama vadītā
jai Ievai Obolevičai par Baltā galdauta
svētku sarūpēto cienastu. Īpašais pal

dies Silvai Štreinertei par īpašo, pašcep
to maizīti. Bērniem ar pašvaldības at
balstu sarūpējām lēkājamo atrakciju
prieku, kā arī baudījām Mika Dukura
koncertu.
Uz tikšanos jau nākamgad!
Inga Dzērve, Mērsraga Informācijas
centra darbiniece
Tel.: 26678815
E-pasts: infocentrs@mersrags.lv

4. maijs Upesgrīvā

Ziedosim „Oskara”
atjaunošanai kopā!
Mērsragā pie Tautas nama (Lielā
iela 25) savu vietu atradis reiz veiksmī
gas, izaugsmes pilnas zvejniecības, pār
ticības simbols „Oskars”.
Pieejamā informācija vēsta, ka tas
Mērsragā ir jau kopš Padomju laikiem.
Deviņdesmito gadu sākumā „Oskars”
pazudis, bet 2011. gadā atkal atrasts
un atgriezies Mērsraga novada pašval
dības īpašumā. Kas gan būtu dzīve bez
noslēpumiem? Tieši tie prātiem liek
sarosīties, lai tomēr atklātu kaut daļiņu
patiesības.
Daži Mērsraga vietējie iedzīvotā
ji atceras – „Oskaru” uzstādījuši tieši
zvejnieku kolhoza „1. maijs” darbinie
ki. „Oskars” savulaik dzīvojis skaistā
vietā, pie Tīklu remonta ceha, un tas
bijis zvejniecības „ziedu laikos”, tātad –
ap septiņdesmitajiem gadiem. Blakus

viņam bijuši arī no līdzvērtīga materiā
la izgatavoti puķu podi.
Vēlāk „Oskars” nonācis Aizsilnieku
izgāztuvē. Tur tas atrasts pēc laika un
viena rokas jau nav bijis. Visticamāk, tā
nolūzusi tad, kad „Oskars” uz Aizsilniekiem aizvests. Tāpat nav bijis arī enku
ra, kas „Oskaram” bijis uz pleca.
Ziedojumu urnas izvietotas Mērs
raga Informācijas centrā un Mērsraga
bibliotēkā.

Ziedot
„Oskara” atjaunošanai
aicina Mērsraga novada
pašvaldība, un ziedot varam
līdz 2018. gada
18. novembrim!

4. maijā Upesgrīvas saieta namā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, notika „Baltā
galdauta svētki” ar Mērsraga Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanos. Pasākuma apmeklētāji
saka lielu paldies par skaisto koncertu un cer uz atkal satikšanos ar jaunajiem māksliniekiem vēl kādā pasākumā!
V. Brauere

2
Domes sēdē

Jaunumi PII „Dārta”

2018. gada 17. aprīļa
kārtējā Mērsraga novada
domes sēdē nolemts:

Veselības nedēļas notikumi PII
„Dārta”. „Esi vesels un ņiprs” – tā ska
nēja nedēļas tēma no 23.–27. aprīlim.
Veselības nedēļa sākās ar Balto dienu,
kad tika noskaidrots piena ceļš „no
gotiņas līdz galdam”, runāts par pie
na produktiem, to daudzveidību un
nepieciešamību šos produktus lietot
uzturā. Otrdien – Oranžidzeltenajā
dienā bērni iepazinās ar vitamīnu un
citu vērtīgu vielu dažādību, ko satur
augļi un ogas. Trešdiena – Zaļā diena
izrādījās gan koša, gan pietiekami zaļa
un „uzdzīvojām arī zaļi”, jo grupās
tika gatavoti dārzeņu salāti, kuros pa
matsastāvā, protams, bija zaļie gurķīši,
dilles un lociņi. Ēdām un slavējām, cik
garšīgi pašu gatavoti salāti! Ceturtdie
na – Raibā diena izvērtās piedzīvoju
miem un pārsteigumiem piepildīta.
Ar prieku sagaidījām retus, bet jaukus
un mīļus ciemiņus, divus suņu puikas
(Timmiju, Karmello) un vienu suņu
meiteni (Odriju) ar savām pavadonēm
jeb suņu saimniecēm. Šie sunīši ir ne
tikai ģimenes mīluļi, bet darbojas arī
kā suņi – terapeiti, īpaši audzināti un
apmācīti jau no bērnības, apguvuši pa
matklausību un pieradināti pie dažā
dām situācijām. Bija patīkami vērot, kā
mainījās bērnu attieksme un uzvedība
daloties savā sirsnībā un mīļumā, jo
mīļdzīvnieki dod pretim to vienkāršo
iemaņu un prasmi sadarboties un tik
ļoti just otru dzīvu būtni. Tas bija tik
svētīgi! Piektdiena – Sarkanā diena ar
saukli: „Ēdam atbildīgi!’’ Pētniecisko
darbu rezultātā secinājām: izvēlēsimies
Latvijā audzētus un ražotus pārtikas
produktus un sekosim līdzi pārtikas
iepirkuma daudzumam un pārpaliku
mam, centīsimies tos samazināt.Visas

1. Apstiprināt noteikumus „Paš
valdības atsavināmās kustamās man
tas – autobusa ISUZU TURQUOISE
izsoles noteikumi”;
2. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības darba samaksas un soci
ālo garantiju nolikumu;
3. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu
revidentu ziņojumu par SIA „Mērs
raga ūdens” finanšu pārskatu;
4. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu
revidentu ziņojumu par Mērsraga
novada pašvaldības finanšu pārska
tu;
5. Samazināt valsts nodevas ap
mēru par pilnvaras sagatavošanu un
paraksta apliecināšanu:
• Novadā dzīvojošiem pensionā
riem un 1. un 2.grupas invalīdiem
(uzrādot dokumenta oriģinālu) –
no noteiktās summas 7,12 euro un
3,56 euro;
• Novadā dzīvojošiem aizbild
ņiem un audžuvecākiem – no noteik
tās summas 7,12 euro un 3,56 euro.
Apmaksāt transporta izdevumus
no pašvaldības budžeta līdzekļiem
novada iedzīvotājiem, kuri nespēj
pārvietoties, ja apliecinājuma un ci
tus Bāriņtiesu likuma 61. pantā mi
nēto uzdevumu darbības veicamas
ārpus darba telpām.
6. Atbalstīt G. Karlsones iesnie
gumu 50% apmērā, t.i., 150,00 euro
apmērā – 50,00 euro dalības mak
sai florbola turnīrā Tallinā un
100,00 euro dalībai florbola turnīrā
Ukrainā.
7. Ēkai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0954 001, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmē
jumu 8878 003 0954 ar adresi Kadiķu
iela 1b, Mērsrags, Mērsraga novads
piešķirt adresi Kadiķu iela 1B, Mērs
rags, Mērsraga novads, LV-3284.
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Laukbolas”, atdalot zemes vie
nību 0,9792 ha platībā. Atdalāmajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu
„Bolas”, Mērsraga novads.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Informācija!
 No 15. maija Upesgrīvas
Saieta namā būs apskatāma iz
stāde – Gaidas Ābolas varžu
kolekcija.
 Upesgrīvas Saieta
Puķu draugu grupas
cintes” pasākums „No
dārza – tavējā” 19.
plkst. 13.00.

nama
„Hiamana
maijā

 Sociālajā dienestā 25. mai
jā plkst. 13.00 būs nodarbība
„Sapņu ķērāja pagatavošana”.
Piedalīties var jebkurš Mērs
raga iedzīvotājs, bez maksas,
līdzi jāņem labs garastāvoklis.
Nodarbību vadīs Sandija Štrei
nerte.
 Bibliotekārā punkta iz
braukums uz Upesgrīvas Saieta
namu 30. maijā, plkst. 12.00.

nedēļas garumā bērni klausījās veselīga
dzīvesveida popularizēšanai noderīgas
pasakas, stāstus un videofilmas, minēja
aprakstošās mīklas, izspēlēja jautras ro
taļas un didaktiskās spēles, vēl papildus
vecāko grupu bērni izveidoja sev vē
lamo ēdienkarti no reklāmas avīžu un
bukletu materiāliem. Katru rītu devā
mies uz rīta rosmi, lai kopīgi iekustētos
jaunai dienai, jo ritmiski vingrojumi
mūzikas pavadījumā dod možumu un
enerģiju visā dienas ritumā. Paldies
bērnu vecākiem par sarūpētiem dār
zeņiem un augļiem, paldies vadītājai,
metodistei, audzinātājām, auklītēm,
medmāsiņai un virtuves bloka darbi
niecēm par radošām idejām un atbal
stu. Jāatzīmē, ka ēdienkarte bija izcila
ar visiem krāsu toņiem atbilstoši katrai
dienai, izsmalcināta un profesionāli sa
balansēta.
Sporta skolotāja Lilita
Bērnu ansambļa „Dārta” „Nodarbība – notikums”. Smaidīgi un lepni
iesoļoja savā atklātajā nodarbībā bērnu
ansambļa „Dārta” varenie dziedātāji.
Liels prieks mirdzēja acīs gan pašiem
dziedātājiem, gan vecākiem, kuri bija at
raduši laiku, lai noskatītos cik čakli visa
mācību gada laikā bērni ir strādājuši.
Skanēja gan dziesmas, gan rotaļas, gan
ritma vingrinājumi. Nobeigumā katrs
dziedātājs tika pie skaista balona un kū
kas. Liels paldies mūzikas skolotājai Ine
sei par ieguldīto darbu un entuziasmu.
Paldies par jauko pēcpusdienu.
(Emīlijas mamma Elīna)
„Es zinu mirkļus dienas garumā un
dienas mirkļa īsumā.”
/I. Ziedonis/ Ar šādiem vārdiem

varētu aprakstīt koncertu, ko es kā
vecāks varēju baudīt vienā saulainā,
bet vējainā pēcpusdienas dienā no
bērniem, kuri apmeklē ansambli pie
mūzikas skolotājas Ineses Ozollapas.
Bērni parādīja skaistus priekšnesu
mus. Koncerts bija kā nodarbība. Bēr
nos varēja redzēt prieku, kā arī katrā
dziesmā un instrumentu spēlējumā
varēja just mazo sirds ritmus. Manā
sejā, smaids bija neviltots un patiess.
Šis bija viens no mirkļiem man, ko va
rēju baudīt, zinot tikai to kā tikai pāris
vārdus no kādas dziesmas, ko mazie
atnes mājās. Paldies Inesei par atskai
tes koncertu.
(Terēzes un Klāva mamma Anita)
Es atceros to laiku, kā Marisas
ienākšana šajā pirmsskolas izglītī
bas iestādē sākās. Viņa bija ārkārtīgi
kautrīga, baidījās no pārmaiņām, un
tomēr – ļoti gribēja dziedāt, baudīt
mākslas nodarbības, dancot un darīt

daudz ko citu, pie kā bija pieradusi
iepriekšējā dzīvesvietā. Te nebija viegli,
un ne viss izdevās uzreiz, un tomēr
man, kā mammai, ir milzīgs prieks
un lepnums par to, ka nedz mūzikas
skolotāja Inese Ozollapa, nedz arī pati
Marisa – nepadevās. Un es ar prieku
varēju vērot, kā starp viņām dzima
draudzība, un tā turpināja augt. Kuram
gan vecākam nepatīk, ja viņam mājās
bērns uzdāvina nelielu koncertu ar
to, ko šādās nodarbībās iemācījies?
Atkārto dziesmu tekstus, mācās ritmu
iegaumēt. Galu galā, uzspodrina savu
un arī vecāku muzikālo dzirdi. Un
es ļoti labi zinu arī to, ka skolotājam
nenāk šis viss kā ar burvju nūjiņas
mājienu – nemaz tik viegli nav tādiem
maziem ķipariem kaut ko iemācīt,
un vēl pēc tam vecākiem atrādīt..
Paldies skolotājai Inesei par pacietību,
apņēmību, un jā– tā turpināt!
(Marisas, Adrijas un Andretas
mamma Inga)

Pirmie Jūrtakas posmi Kurzemē Veselības nedēļa Mērsragā!
No 28.05. līdz 03.06. Latvijā tiek braukšana, pievilkšanās un lekšana ar
nomarķēti – no Rojas līdz
organizēta Veselības nedēļa, kuras lecamauklu, vēderpreses vingrinājumi,
ietvaros visi tiek aicināti iesaistīties fi kāpšana pa kāpnēm u.c.
Mērsragam neapmaldīties!
ziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada
Izpildītās aktivitātes uzskaita seko

Ja mums kāds jautātu, kas ir Jūrtaka,
gribas sacīt, ka tas nav vienkārši ceļš no
Latvijas – Lietuvas robežas līdz pat Tal
linai gar jūru. Tas ir piedzīvojums, kurā
gaidīts ir ikviens!
Jūrtakas garums pārsniedz 1200 km,
un tā ved gan pa akmeņainu pludmali,
gan arī pa smilšainu liedagu. Reizēm tā
iegriežas mežā, ved gar piejūras pļavām
vai piestāj zvejnieku ciematā.
21. aprīlī Rojas Tūrisma centrs ap
vienojās ar Mērsraga Informācijas cen
tru un draudzīgi, Kurzemes plānošanas
reģiona pārstāvju pavadībā, ķērās pie
Jūrtakas marķēšanas Kurzemē. Prieks,
ka iesaistījās arī brīvprātīgie un gribas
teikt, tūrisma entuziasti.
Marķēšana ir maršruta iezīmēša
na dabā ar krāsu un uzlīmju palīdzību,
tāpēc Rojas, Upesgrīvas un Mērsraga
iedzī
votājus aicinām būt vērīgiem –
Jūrtakas marķējums ir baltā un zilā krā
sā. Pie marķējuma tika ne vien koki un
akmeņi, bet arī ceļa zīmes, zem kurām
tika līmēta īpaša Jūrtakas atpazīstamī
bas uzlīme ar atstarojošiem elementiem
un norādēm, ka esat uz pareizā ceļa.

Piedalīšanās Jūrtakas apsekošanā,
marķēšanā ir laba iespēja vēlreiz apstai
gāt sava novada piekrasti, lai redzētu,
kas tajā uzlabojams, sakopjams. Tā arī
šajā reizē tika pierakstītas vietas, kurās
noteikti jāveic pārmaiņas, kas neprasa
lielu finansiālu ieguldījumu.
Prieks, ka Mērsraga novada teh
niskie darbinieki bija parūpējušies par
vieglāku tikšanu pāri grāvim piejūras
pļavu teritorijā, izgatavota ir neliela
laipiņa, kas Jūrtakas piedzīvojumu ēr
tāku noteikti padarīs arī mūsu novada
viesiem.
Projekts „Pārgājienu maršruts gar
Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igau
nijā” tiek īstenots Igaunijas – Latvijas
Programmas ietvaros. Projekta mērķis
ir izveidot pārgājienu maršrutu gar
Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietu
mu robežas līdz Tallinai Igaunijā.
Inga Dzērve,
Mērsraga Informācijas
centra darbiniece
Tel.: 26678815
E-pasts: infocentrs@mersrags.lv

iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pa
sākumu un ikkatram vienam ar aktīvu
līdzdalību veicināt savu un visa novada
fizisko sagatavotību un veselību.
Aicinu Mērsraga novada uzņēmumus
un iestādes Veselības nedēļas ietvarossa
vos kolektīvos izveidot dažāda rakstura
fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās un katras
dienas noslēgumā pievienot informāciju
novada kopējām aktivitātēm. Veselības
nedēļā ir aicināti piedalīties visi iedzīvo
tāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un
sportiskās gatavības.
Reģistrēt iespējams jebkādas fizis
kās aktivitātes visu grupu iedzīvotājiem
visas nedēļas garumā, lai iesaistītu tajās
pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu
atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotī
bai, vecumam, interesēm, piemēram,
skriešana, nūjošana, pārgājieni, riteņ

jošā veidā:
– pasākuma dalībnieku skaits,
– katra dalībnieka veikums (kilo
metri, pievilkšanās reizes, pieveiktie
pakāpieni u.c.) veselības nedēļā (da
lībnieks, kurš piedalās vairākās akti
vitātēs, tiek katrā aktivitātē uzskaitīts
atsevišķi).
Iedzīvotāji, kuri vēlas individuāli
iesaistīties fiziskajās aktivitātēs var to
izdarīt Mērsraga vidusskolā reģistrē
joties, pie sporta skolotāja Ivara In
druškeviča. Gaidīšu arī uzņēmumu un
iestāžu pieteikumus viņu kolektīvajām
aktivitātēm.
Ivars Indruškevičs,
Mērsraga novada sporta organizators
Tel.: 26455993,
e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsraga novada
Sociālais dienests informē
No šā gada janvāra ir mainījušies
Ministru kabineta noteikumi Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trū
cīgu.” Vidējo ienākumu apmēru (tai
skaitā ienākumiem no īpašuma) ap
rēķina dalot ienākumu summu ar ka
lendāro mēnešu skaitu no ienākuma
saņemšanas vai darījuma veikšanas
dienas līdz šo noteikumu minētā
iesnieguma
iesniegšanas
dienas.
Iesniedzējs deklarācijai pievieno katra
atvērtā kredītiestādes maksājuma konta
izrakstu (no bankas) vai pasta norēķinu
sistēmas konta izrakstu par pēdējo trīs
kalendāro mēnešu ienākumiem un
saņemtajiem maksājumiem. Sociālais

dienests ir tiesīgs bez maksas
pieprasīt no pasta norēķinu sistēmas
(PNS) konta pārskatu, bet nav tiesīgs
pieprasīt no bankām. Ja personai
ir internetbanka, konta izdruku
var bez maksas izdrukāt Sociālajā
dienestā. Trūcīgās ģimenes (personas)
statusu nepiešķir, ja persona vai kāds
no ģimenes locekļiem sešu mēnešu
periodā ir uzdāvinājis savu nekustamo
īpašumu citai personai.
Sīkāka informācija pa tālr. 26464443
vai 63237708.
Mērsraga novada
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga
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Dambretes sacensības Salaspilī
Dambretes sacensības Salaspilī no
tika š. g. 7. aprīlī. Piedalījās 156 da
lībnieki, stiprākie no stiprākajiem līdz
4. klasei. Lielākā daļa dalībnieku bija
no Rīgas, Rīgas tuvākās apkārtnes,
ieskaitot Jelgavu. Kopā bija 26 koman
das. Vērtēja komandas spēles rezultātus
un individuālos rezultātus.
No Mērsraga piedalījās divas ko
mandas. Otro komandu bija pagrūti
sakomplektēt, jo pietrūka viens zēns.
Pēc reglamenta komandā drīkstēja
piedalīties 4 zēni un 2 meitenes. Ja
zēnu skaits komandā bija mazāks par
četriem, tos drīkstēja aizvietot mei
tene. Otrajā komandā ceturtā zēna
vietā spēlēja Andžela Dakstiņa, kura
pagājušajā gadā Salaspilī no Mērsraga
komandas parādīja labāko rezultātu.
Šajā spēlē uz viņu liktās cerības ne
attaisnojās, nepietiekoša atpūta darī
ja savu. Toties viņas brālis Kristians
Dakstiņš izcīnīja godpilno 2. vietu,
sudraba medaļu un diplomu indivi
duālā vērtējumā.
26 komandu vērtējumā Mērsraga
pirmā komanda ieņēma 15. vietu, bet
otrā komanda 16. vietu. Liels prieks
par otro komandu, kurā piedalījās trīs
pirmās klases spēlētāji ar labiem re
zultātiem: Rihards Teikarts, Dāvis Sa
movičs, Marta Dakstiņa, kuriem nācās

sacensties ar 1.–4. klašu pretiniekiem,
kuriem pieredze jūtami lielāka.
Ar divām rezerves spēlētājām aiz
braucām 14 dambretisti. Nepieminēju

Mērsrags Latvijas Tūrisma
informācijas tirgū Preiļos
Tūrisma sezonai sākoties, ikvienam bija lieliska iespēja iepazīt aktuālā
ko tūrisma informāciju novados un reģionos jau piektajā Latvijas Tūrisma
informācijas tirgū. Pasākuma viesiem bija iespēja piedalīties arī konkursos,
loterijās, un, protams, kā jau tirgū – varēja iegādāties arī mājražotāju un
amatnieku izstrādājumus un stādus.
Jau no plkst.10.00 Tirgus laukumā mūs priecēja priekšnesumi uz skatu
ves. Patīkami, ka par mums, Preiļu ciemiņiem, no visiem tūrisma informā
cijas centriem, bija īpaši padomāts, jo tieši mums dienas garumā apskatei
atvērti bija vairāki tūrisma objekti: Miniatūrā leļļu karaļvalsts, kur tikāmies
arī ar pašu leļļu radītāju. Tāpat apskatījām arī Preiļu muižas parka vārtsar
ga namiņu, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Brīvos brīžos bija
iespēja baudīt arī ekskursijas pa senāko koka būvi Preiļos, Raiņa bulvārī 9,
kā arī ekskursiju pa Preiļu muižas parku un kapelu dziedošās gides Irēnas
pavadībā.
Kurzemes stendā dižojās Mērsrags, Saldus un Tukums, kas piedāvāja
Preiļu iedzīvotājiem un viesiem apceļot pasakaino Kurzemi.
Paldies Preiļu novada domei un Preiļu Tūrisma informācijas centram
par lielisko uzņemšanu!
Inga Dzērve

pārējos spēlētājus, bet paldies visiem
spēlētājiem par to, ka izturēja garo ceļu
un gandrīz četru nepārtrauktu stundu
cīņu ar pretiniekiem. Jāpiezīmē, ka šajā

vecumā bērni nogurst un zaudē kon
centrēšanās uzmanību jau 15 – 20 mi
nūšu robežās. Paldies dalībnieku vecā
kiem. Paldies Aijai Žīgurei par atbalstu

bērnu uzraudzīšanā. Spēļu rezultāti ir
man atsūtīti. Nosūtīšu tos arī uz skolu.
Interešu grupas vadītājs dambretē
Ikars Žīgurs

Mērsraga komanda
Stipro skrējienā!

Stipro skrējiens ir Baltijā vienīgais ekstremālais masu izturī
bas skrējiens, kur ikviens, pārvarot vairākus desmitus šķēršļu, var
mācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus spēkus, fizisko formu un
saprast, ka piedalīšanās pasākumā ir lieliska motivācija pašam sev.
Tā ir iespēja citādāk svinēt Neatkarības atjaunošanas gadadienu –
skrienot par Latviju!
Stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks, tas ir cilvēks, kas neveido
intrigas pret citiem un dzīvo ar labām domām. Palīdziet citam
dalībniekam un arī Jūs saņemsiet palīdzību, kad tas būs nepiecie
šams. Stipro skrējiens ir cīņa ar sevi, ne rezultātu vai konkurentu!
Arī Mērsraga novads ar savu komandu tika pārstāvēts šai po
pulārajā pasākumā un vairāk kā 500 komandu konkurencē mū
sējie Dita Upesjure, Ivo Žibojedovs, Rolands Indruškevičs un Al
vis Linde ierindojās starp vadošajām komandām, bet svarīgs jau
nav rezultāts, bet gan iegūtās emocijas un sajūta – mēs to varam!
Daudz Mērsraga pārstāvji startēja arī individuālajā skrējienā un
daži no viņiem uzrādīja atzīstamus rezultātus! Par stipru Latviju,
par stipru Mērsragu!
Ivars Indruškevičs,
Mērsraga novada sporta organizators
Tel.: 26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas jaunumi!
Mērsraga Mūzikas un mākslas sko
las Vizuāli plastiskās mākslas noda
ļas audzēkņi – Reinis Rubenis, Marta
Beatrise Kukle, Endija Putiķe, Marta
Krūze un Linda Dižpētere 24. marta
rītā devās uz Rīgu, lai piedalītos Valsts
konkursā. Tēma – ilustrācijas un teksta
vizualizēšana grāmatu grafikā. Kon
kursa laikā audzēkņi izstrādāja grāma
tiņu vienam dzejolim.
Mūsu skolas audzēkņi startēja ar
ļoti labiem rezultātiem – Reinis Ru
benis ieguva 2. vietu, bet mūsu mazās
mākslinieces – Marta Krūze un Linda
Dižpētere atpalika tikai par 10 punk
tiem no pirmās vietas ieguvējiem.
Sakām lielu paldies audzēkņu vecā
kiem par sapratni un atbalstu, paldies
audzēkņiem par izturību! Apsveicam
Reini Rubeni ar iegūto 2. vietu Valsts
konkursā Latvijas profesionālās ievir
zes mākslas un dizaina izglītības prog
rammu audzēkņiem! Esam patiesi lep
ni par Tavu sasniegumu! Paldies Reiņa
mammai par atbalstu.
Mūsu skolas vizuāli plastiskās
mākslas nodaļas audzēkne Gabriēla Fī
biga 26. aprīlī piedalījās Rīgas atklātajā
bērnu un jauniešu floristikas konkur
sā-izstādē „Pavasara elpa”. Paldies IK

„Š. Tims” par atbalstu kompozīcijas
tapšanā.
Raiņa muzejs „Jasmuiža” šogad
rīkoja vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas darbu konkursu „MANA
LATVIJA RAIŅA DZEJĀ”. Konkursa
uzdevums bija izveidot vizuālās vai
vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi
izvēlētam Raiņa dzejolim, uzzīmējot,
uzgleznojot vai izveidojot savu Latviju,
kuru konkursa dalībnieks pamana un
vēlas atveidot, lasot Raiņa dzeju. No
mūsu skolas uz konkursu devās Martas
Beatrises Kukles, Monas Zvejnieces,
Viktorijas Purvinskas un Emīlijas Līnas
Kreicbergas, Vanesas Voldemāres,
Pētera Karlsona un Egijas Vanagas darbi.
Mūsu skolas skolniece Mona Zvejniece
ieguva 2. vietu vecuma grupā no 12 līdz
15 gadiem.
Mākslas skolotājas Larisa un
Sandija
Flautu ansamblis, kurā spēlē
Laura Rolanda Indruškeviča, Sanija
Luīze Ščebrova un Krists Brinkmanis,
piedalījās III Mazpilsētu un lauku
Mūzikas skolu mazo kameransambļu
konkursā Nīcā un 14. 04. IV Vieglās
un džeza mūzikas ansambļu konkursā

„Rojas
ritmi
2018”.
Konkursā
piedalījās ansambļi no Ventspils,
Grobiņas, Baldones, Babītes, Ādažiem,
Bolderājas, Kandavas, Ozolniekiem,
Aizputes, Talsiem, Valdemārpils,
Kalētiem, Siguldas, Rīgas, Alūksnes –

pavisam 150 dalībnieki. Konkursu
vērtēja ļoti nopietna žūrija no Rīgas –
dziedātāja un vokālā pedagoģe Rūta
Dūduma, klarnetists Jānis Ansons,
pianists Rihards Plešanovs un viens no
izcilākajiem latviešu akordeonistiem

Kaspars Gulbis. Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolas flautistiem bija
iespēja noklausīties dažādu salikumu
ansambļus, bet vislielākais gandarījums
bija par iegūto 3. vietu.
Flautas spēles skolotāja Juta Frēliha
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Salidojums
Visskaistākie putni lido virs mums,
Visskaistākās liepas pagalmā zied,
Šeit, manas skolas pagalmā,
Es esmu gaidīts, mīlēts un drošs.
		
/Ilze Freiberga/
2018. gada 2. jūnijā, plkst. 18.00
Upesgrīvas internātpamatskolā
Upesgrīvas skolas
90 gadu jubilejas salidojums

„Cel pāri ikdienai mūs!”
Ļoti gaidīsim Upesgrīvas skolas absolventus, bijušos skolotājus un skolas darbiniekus.
Ņemiet līdzi skaistākās atmiņas, „groziņu” un dalības maksu 5 EUR.
Ballē muzicēs Indra un Modris.

Mērsraga novada pašvaldība
Piedāvā darbu uz pusslodzi

Baznīcu nakts

DEKORATORAM
Pienākumi:

PASTALU
MEISTARKLASE

 Iesaistīšanās Mērsraga novada kultūras un saimniecības dzīves procesos;
 Valsts un Mērsraga novada pasākumu dekorēšana gan Mērsraga ciema robežās, gan sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm;
 Spēja plānot, sastādīt un īstenot dekorāciju izvietojumu plānu/shēmu.

10
06
18

Prasības:
 Iepriekšēja pieredze ar dekorēšanu saistītā jomā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
 Labas komunikācijas spējas;
 Spēja pastāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību visa
darba procesa laikā.
Priecāsimies savā komandā uzņemt radošu, elastīgu, zinošu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst ideju pasākumu norisēm Mērsraga novadā.
CV un pieteikuma vēstuli Dekoratora amatam uz pusslodzi līdz
23. maijam sūtīt e-pastā: mersrags@mersrags.lv vai pa pastu, norādot
adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada
pašvaldībā pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes vai
e-pasta tematā jābūt norādei „Pieteikums uz Dekoratora amatu”.
Paredzamais amata atalgojums: 257,00 EUR bruto, t.i., pirms valsts
noteikto obligāto iemaksu un nodokļu ieturēšanas.
Sīkāka informācija zvanot pa tālruni 26572494, izpilddirektore
Agnese Kreicberga.

Mērsraga Tautas namā plkst. 13.00
Meistarklasi vadīs 100pastalas.lv
Pieteikties līdz 1. jūnijam
Sīkāka informācija – 28154515 (Sandija)

Izsole

Piedalies!
Met sev izaicinājumu! Iegūsti jaunu ķermeņa formu un saņem balvu!!!
Projekts „90 DIENU IZAICINĀJUMS LIEKAJIEM KILOGRAMIEM!”
Mērsragā plkst. 18.00, ceturtdienās.
Projekta mērķis ir palīdzēt atbrīvoties no liekā svara – iedvesmojot, atbalstot un
iemācot sabalansēt ikdienas ēdienkarti!
 90 dienu programma iemācīs veselīgi samazināt svaru un to saglabāt,
 grupas tikšanās 1× nedēļā (svēršanās, centimetru kontrole un mērīšanās uz ķermeņa analizatora),
 katram dalībniekam ir savs uztura treneris,
 iknedēļas veicināšanas dāvanas labākajiem rezultātiem,
 kā arī 3 LABĀKIE REZULTĀTI projekta beigās saņems balvas!!!
(Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots).
PIESAKI SAVU DALĪBU pie Veselīga dzīvesveida konsultanta, Elīna Grieze-Tarvida, tālr. 26679463.

A pasākumi MAIJĀ
12.05.
18.05.
26.05.
27.05.
27.05.
28.05.
28.05.–03.06.

Latvijas kauss nūjošanā
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 3×3 – 5. posms
Mērsraga kauss galda hokejā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 5. posms
Erasmus Sprinter projekts – sacensības riteņbraukšanā
Veselības nedēļa

Mērsraga pludmale
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Engures ezera Bērzciema bāze
Mērsraga novads

10.00
17.00
10.00
10.00
12.00
11.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Mērsraga novada pašvaldība
rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – autobusam ISUZU TURQUOISE,
valsts reģistrācijas Nr. HC6848,
izlaiduma gads – 2008. gads,
tehniskā apskate līdz 19.09.2018.
Pirmās izsoles sākumcena ir
EUR 17 680,00 bez PVN, solis
EUR 100,00, nodrošinājums –
10% no kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 1 768,00 bez PVN,
dalības maksa EUR 10,00. Izsole
notiks Mērsraga novada pašvaldībā,
Lielā iela 35, Mērsrags, LV-3284,
Latvija 2018. gada 30. maijā
plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 29.05.2018. plkst. 16.00.
Izsoles veids – mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties un
pieteikumu iesniegt Mērsraga
novada pašvaldībā pie sekretāres,
darbdienās no plkst. 8.00–16.00.
Ar izsoles noteikumiem var
iepa
zīties elektroniski Mērsraga
novada pašvaldības mājaslapā
www.mersrags.lv. Tālrunis uzziņām 26572494.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Piektdien, 1. jūnijā Mērsraga ev. lut.
draudze aicina ikvienu uz „Baznīcu
nakts” pasākumu, kurš sāksies plkst.
18.00. Būs iespēja apskatīt baznīcu, klausīties Bībeles lasījumus un lekciju, baudīt
koncertus, apskatīt bērnu zīmējumu izstādi, kā arī vienkārši pasēdēt un padomāt.
Precīzāka programma būs pieejama
pēc 14. maija Mērsraga mājas lapā, pie
ziņojumu dēļiem un pie baznīcas.
Uz tikšanos!

Sludinājums
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA
„Banga Ltd”, reģ. nr. LV41203031343, Rojā
aicina darbā pakošanas ceha meistaru/-i,
iekārtu operatoru/-i (sterilizētāspiedien
ju), noliktavas un ražošanas ceha darbiniekus. Kontakttālrunis 20234751.

Līdzjūtības
Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.
Izsakām līdzjūtību Sabīnei Ūdrei,
brāli zaudējot.
Bijušie darba kolēģi
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iet.
Izsakām līdzjūtību Sabīnei, brāli
zaudējot.
Deju kopas „Silva” kolektīvs
Paliks tavs darbīgais gājums
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dzintrai Jansonei, tēvu mūžībā
pavadot.
„Taimiņu” mājas kaimiņi

Redaktore Madara Brāle
28757923

