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Piektdiena, 2019. gada 18. oktobris

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 iedzī
votāju, 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
brīvā 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 8. novembrim. Apbalvojumi tiks pasniegti – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā.

Aicinām tūrisma uzņēmējus iesūtīt foto
un aktuālo informāciju par savu piedāvājumu!
Katru gadu noslēdzot, tiek atjaunināta arī informācija, kas iekļaujama Mērsraga bukletā ne
tikai par apskates objektiem un to apmeklēšanas
kārtību, bet arī tāda lieta kā izmaiņas tūrisma
piedāvājumā un arī kontakti (tālr., e-pasts, adrese).
Tāpat katrs tūrisma uzņēmējs tiek aicināts
atsūtīt arī aktuālu sava piedāvājuma foto, ja, piemēram, iestādes fasāde mainījusi izskatu, piedāvājums mainījis būtību vai kļuvis plašāks vai arī
ticis pie kādiem citiem uzlabojumiem!
Tāpēc – līdz 2019. gada 15. novembrim gaidu

e-pastā: infocentrs@mersrags.lv no Jums, mīļie
uzņēmēji:
• Jūsu piedāvājuma foto, ja ir kādas izmaiņas
vai vēlaties vienkārši citu sava piedāvājuma foto
gan Mērsraga novada mājaslapā, gan Mērsraga
bukletā
• Jūsu piedāvājuma atrašanās vietu, ja tāda
mainījusies (tātad, adresi)
• Telefona numuru/numurus un e-pasta adresi, kā arī mājaslapu (arī FB lapu), ja Jums tāda ir.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Paldies!

Ja es būtu putns, es lidotu pār zemi, meklējot
skaistākos rudens skatus un nebeigtu par tiem
priecāties. Nereti šķiet, ka rudenī būs skumji,
jo ir taču tik skumji skatīties kā lapas nokrīt no
kokiem un to zari paliek pliki, nevarīgi pret vēju
un auksto, turpat sajūtamo, ziemas dzestrumu.
Tomēr var uz to visu paraudzīties arī savādāk.
Izmantojiet to, kas jums ir, izmantojiet to, ko pasaule jums dod. Izmantojiet un izbaudiet rudens
dienas: spilgtās krāsas pirms ziemas blāvās paletes, ražas apstrādāšanu, vēsās naktis un uguns
smaržu telpā. Mūsu koku lapu izklātajās ielās
vērojama īpaša gaisotne, mūsu virtuves piepilda kārdinošas smaržas: āboli, tējas, ievārījumi,
sēnes, pat siltumam ir sava īpašā smarža. Lapas,
kas dzirkstī savvaļas krāsās, ir pasaulē vecākā izrādes māksla, un viss, ko mēs redzam, ir kā svinības pirms melnbaltā ziemas klusuma. Rudens
var būt arī skaļš – lapu čaboņa, vējš, kas dzenā

lapas, vējš, kas gaudo aiz loga, lietus, kas
muzicē pret jumtu, peļķes, kas pašķīst
zem kājām, putnu klaigas. Neatrisināts
noslēpums ir tas, kāpēc rudens spēj likt
mums izjust gandrīz visus noskaņojumus
īpašā pastiprinājuma režīmā – sākot no
neapvaldāma prieka un beidzot ar dziļām
skumjām. Lai arī kļūst vēsāks, garastāvokļa svārstības ir neizbēgamas, dabā atkal pārmaiņas, galvenais ir nezaudēt sirds
siltumu. Nav šaubu, ka Mērsraga novadā
dzīvo ļoti sirsnīgi un siltuma pilni cilvēki, kas ir gatavi ar to dalīties un kopīgiem
spēkiem paveikt neiedomājami labas lietas. Paldies jums par to!

Paldies
ziedotājiem!
28. septembrī ikvienam bija iespēja iepazīt seno kuršu un līvu zemi,
piedaloties autofotoorientēšanās brau
cienā caur Mērsragu uz Kolku.
Viens kontrolpunkts bija arī Mērsragā, kur varēja ne vien iegādāties
kūpinātu zivju produkciju, bet arī
degustēt to bez maksas, kā arī uzzināt
vairāk par zivju kūpināšanas procesu,
apskatot to pašiem. Šajā kontrolpunktā bija iespēja arī ziedot Mērsraga
„Oskara” atjaunošanai. Autobraucējus
cienāja, ciemos uzņēma Liene Birne
un Einārs Auniņš, par ko viņiem milzīgs paldies! Sestdienas dienā saziedots – 238,58 EUR!
Paldies visiem!

Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Labdarības koncerts
„No visas sirds”
Mūsu jaunais motokrosa talants Kristers Janbergs 22. septembrī Dobelē notiekošajās sacensībās piedzīvoja ļoti smagu
kritienu. Šobrīd Kristers atrodas intensīvajā aprūpē slimnīcā un cīnās par atlabšanu. Kritiena rezultātā tika gūtas ļoti
smagas traumas. Jaunajam sportistam vēl nav skaidru atbilžu
par to, cik operāciju būs nepieciešams un, cik ilgs būs ārstniecības process, jo pagaidām viss notiek soli pa solim. Skaidrs ir
viens, ka Kristeram un viņa ģimenei priekšā ir smags un garš
rehabilitācijas process. Tiek lūgts sabiedrības atbalsts, ziedojot
Kristera Janberga atveseļošanās procesam. Ziedot iespējams
uz konta numuru: LV67HABA0551031716841, Swedbank, Intars Janbergs, p.k. 050274-12519, kā arī IK „Atvasīte” veikalā.
12. oktobrī Mērsraga Tautas namā notika labdarības
koncerts, kas tika veltīts tam, lai kopīgi palīdzētu Kristeram.
Sirds puksts pie sirds puksta, labas domas un lūgšanas, ticība
un cerība, tas viss tajā vakarā piepildīja Mērsragu. Koncertā
tika saziedoti 2876,48 eiro (Koncerta laikā un veikalā
saziedotā summa bija 2014,76 eiro, tirdziņā ietirgotā naudas
summa 861,72). Vēlam visu to labāko Kristeram šajā smagajā
cīņā par atlabšanu. No sirds ceram, ka kopīgiem spēkiem
mums izdosies palīdzēt Kristeram izveseļoties.

Pāreja no vasaras laika
Latvijā pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku notiks svētdien, 27. oktobrī, plkst. 04.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ! Zināšanai – pāreja atpakaļ uz vasaras laiku notiks
2020. gada 29. martā plkst. 03.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Informācija!
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas
saieta namu 30. oktobrī plkst. 12.00.

 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centra darba
laiks no 1.09.2019. līdz 31.10.2019.:
Pirmdiena: 14.00–18.00
Otrdiena:
14.00–18.00
Trešdiena: 14.00–18.00
Ceturtdiena: 14.00–18.00
Piektdiena: 14.00–18.00

 Mērsraga novada Sociālajā dienestā 26. oktobrī no
plkst. 11.00 līdz 15.00 būs iespēja atnākt un paņemt

lietotas drēbes, jaundzimušo bērnu drēbes, apavus,
nedaudz traukus u. c. lietas.

 Gaidām fotogrāfijas, kas tapušas šogad

Mērsragā! 2020. gada kalendāra izveide tiks uzsākta jau novembrī, tāpēc fotogrāfijas, kas tapušas
šogad Mērsragā, tiek gaidītas e-pastā: infocentrs@
mersrags.lv līdz 1. novembrim! Neaizmirstiet norādīt, kurā mēnesī fotogrāfija tapusi. Decembra
mēnesim var droši sūtīt kādu sniegotu, skaistu
2018. gada decembra bildi, kas uzņemta Mērsragā! Visi, kuru fotogrāfijas tiks izvēlētas kalendāram, tiks pie kalendāra!
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Domes sēdē nolemts
2019. gada 17. septembra
kārtējā Domes sēde:
1. Pilnvarot Mērsraga novada pašvaldības policiju
kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Mērsraga novadā, kā arī trans
portlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
• Noteikt, ka izskatīt administratīvo pārkāpumu
lietas par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem, kā arī par transportlīdzek
ļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteiku
mu pārkāpumiem ārpus autoceļiem Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā
un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
un uzlikt administratīvos sodus saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.3 pantu, 149.10
pantu un 149.31 panta astoto daļu ir pilnvarots Mērsraga
novada pašvaldības policijas priekšnieks un inspektors.
• Noteikt, ka Mērsraga novada pašvaldības policija
nodrošina no Ceļu satiksmes drošības direkcijas
saņemto protokolu-lēmumu (paziņojumu) veidlapu
uzglabāšanu un uzskaiti, kā arī informācijas par sastā
dītajiem protokoliem-lēmumiem (paziņojumiem)
ievadīšanu transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistrā
1 (vienas) darba dienas laikā no protokola-lēmuma
(paziņojuma) sastādīšanas brīža.
• Noteikt, ka ieņēmumi no soda naudas par trans
portlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pār
kāpumiem tiek sadalīti šādi:
Mērsraga novada pašvaldības pamatbudžetam – 70%;
Ceļu satiksmes drošības direkcijai – 30%.
• Uzdot Mērsraga novada domes priekšsēdētājam
Robertam Šiliņam noslēgt jaunu sadarbības līgumu ar
Ceļu satiksmes drošības direkciju.
• Atzīt par spēku zaudējušu Mērsraga novada do
mes 2011. gada 15. marta lēmumu Nr. 4 „Par pilnvaro
jumu pašvaldības policijai”.
• Mērsraga novada domes izpilddirektorei Agnesei
Kreicbergai kontrolēt lēmuma izpildi.
2. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklim Ervīnam
Grāvītim savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem
ieņemamajiem amatiem.
3. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
El
f rīdai Mildai Minderei, uz nekustamo īpašumu
„Viļņi”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs
8878 003 0348, ¼ domājamo daļu. Saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās
daļas 8. punktu, ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās
zemēs nekustamo īpašumu „Viļņi”, Mērsrags, Mērsraga
novads), kadastra numurs 8878 003 0348, ¼ domājamo
daļu.
4. Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra”” valdes locekļa amata pretendentu
atlases un izvērtēšanas konkursa nolikumu.
5. Apstiprināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra”” valdes locekļa nominācijas komi
sijas nolikumu.
6. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 „Mērs
raga novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
Svītrot 1.5.1. punktu.
7. Likvidēt adresi Bānīša iela 13A, Mērsrags, Mērs
raga novads.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2019 „Par
grozījumiem 2011. gada 15. novembra saistošajos notei
kumos Nr. 26/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimnie
košanu Mērsraga novadā””.
9. Piešķirt finansējumu „Sporta makšķerēšanas un
atpūtas atbalsta fondam „Mērsrags”” 250,00 euro apmērā.
10. Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi
ar 01.09.2019.:
• Mērsraga vidusskolas direktorei 1100,00 euro
(viens tūkstotis viens simts eiro un 00 centu);
• Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas direktorei
950,00 euro (deviņi simti piecdesmit eiro un 00 centu);
• Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”
vadītājai 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit eiro un
00 centu);
• Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”
metodiķei 785,00 euro (septiņi simti astoņdesmit pieci
eiro un 00 centu);
• Mērsraga vidusskolas un Mērsraga pirmsskolas
izglītības iestādes pedagogiem 750,00 euro (septiņi
simti piecdesmit eiro un 00 centu).
11. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2019
„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem
Mērsraga novadā”.
12. Nosūtīt Mērsraga novada domes priekšsēdē
tāju Robertu Šiliņu laika periodā no 22.09.2019. līdz
27.09.2019. komandējumā uz Vāciju.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.
mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Projekta ietvaros vasaras periodā sakopta pludmale
Mērsraga novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldī
bu savienību ir realizējusi projektu LVAF 1-08/31/2019 „Pie
krastes praktisko aktivitāšu realizēšana”.
Projekta ietvaros vasaras periodā tika sakopta pludmale pie
Mērsraga bākas, veikta trīs pārģērbšanās kabīņu, solu un atkri
tumu urnu uzstādīšana Upesgrīvas pludmalē, kā arī nopļauti
10 ha niedru Mērsraga piejūras pļavās.
Mērsraga novada pašvaldība saka lielu paldies Latvijas Vi
des Aizsardzības fondam par piešķirto finansējumu, kas ļāva
turpināt mūsu novada pludmales labiekārtošanu.

Mērsraga sporta zāles un
trenažieru zāles
maksas pakalpojumi
Maksājuma dokuments jāuzrāda sporta zāles dežurantam. Ar
Mērsraga novada domes 18.12.2018. sēdes lēmumu var iepazīties
sadaļā Pašvaldība–Pašvaldības dokumenti–Citi dokumenti.
Sporta zāles un trenažieru zāles pakalpojumus bez maksas, sa
skaņā ar nodarbību grafiku, var saņemt:
• Mērsraga novadā deklarētie bērni līdz 18 gadu vecumam;
• Mērsraga vidusskolas skolēni;
• Mērsraga novadā deklarētie pensionāri, cilvēki ar īpašām va
jadzībām un represētie;
• Sportisti, kuri pārstāv Mērsraga novadu sporta spēļu koman
dās vai individuālajos sporta veidos;
• Mērsraga novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes;
• Mērsraga novada organizēto sporta pasākumu dalībnieki;
• Mērsraga novada organizēto sporta treniņu dalībnieki.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 26455993.

Mūsu amatierkolektīvi Lietuvā

2019. gada 5. oktobrī Viļņas latviešu biedrība atzīmēja savu trīsdesmito ga
dadienu. Svētku pasākums notika Lietuvas Mazākumtautību namā, kas ir Viļņas
latviešu biedrības pasākumu mājvieta. Svētku pasākumā priekšnesumus sniedza
Mērsraga jauktais koris „Pa vējam” (vadītāja Aija Kaliņičenko un koncertmeis
tare Vineta Meldere) un Mērsraga vidējās paaudzes deju kolektīvs „Paisums”
(vadītāja Sarmīte Laure).

Tik vien…
Mans draugs ir tas, kurš neprot dzīvot,
Kam spārni straujāki kā bezdelīgai,
Kas skumju važas iesviež vējos brīvos
Un skanēt liek pat satrūkušai stīgai.
Šogad Dzejas dienas Mērsraga bib
liotēkā tika aizvadītas Austras Skujiņas
zīmē. 21. septembrī kuplā pulkā sanā
cām uz Dzejas dienu pasākumu „Tik
vien”, kas bija veltīts Austras Skujiņas
110 gadu jubilejai.
Pasākuma laikā teatralizēti izstaigā
jām Austras Skujiņas īsās dzīves gaitas.
Austra Skujiņa latviešu literatūras vēs
turē ir iegājusi kā traģisks stāsts par to,
ko nodara nelaimīga mīlestība. Tikai
23 gadu vecumā viņa noslīcinājās Dau
gavā. Viņas dzejā vārds „skumjas” pie
minēts ļoti bieži. Arī viena no populā
rākajām latviešu dziesmām „Meitenei
kafejnīcā” ar Austras Skujiņas vārdiem
sākas ar rindiņu: „Skumjas acis jums
šovakar…”
Tomēr ne jau tikai ar skumjām ir
vērts atcerēties Austru Skujiņu un

viņas daiļradi. Viņa bija no citurie
nes. No mežiem. No jūras brāzmainās
brīvības. No vientuļajām, teiku un
pasaku pārpilnajām piekrastes takām.
Viņa stundām sēdējusi kāpās ar grā
matu rokās, lasīdama Poruka dzejas
vai kaut ko tikpat aizraujošu. Viņa
stāvējusi augstākās kāpas galā un klie
gusi aiz laimes, vērodama nevaldāmo,
pārgalvīgo, neuzveicamo jūras spēku,
kas veļ viļņus pret krastu, to nomāk
dams un uzvarēdams. Viņai paticis
tāds straujš, brīvs spēks. Arī viņā bija
šis brīvais spēks, kas dažreiz plosījās
stiprāk par jūru un straujāk par vētru
gāršā. Dzīvoja viņa saskaņā ar sevi un
dabu, iepriecināja sirdi ar skaistumu –
ar ziediem, grāmatām, mūziku, ne ar
pasaules ārišķībām.
Paldies šī pasākuma dalībniekiem –
Valdai Zvirgzdiņai, Ritmai Vinklerei,
Agnesei Kreicbergai, Aijai un Jānim
Kaļiņičenko.
M. Brāle, M. Petere

Augstais novērtējums Mērsraga vidusskolai
Draudzīgā aicinājuma (DA) fonds 25. novembrī, jau astoto gadu
pēc kārtas, paziņos Latvijas labāko skolu reitingu, lai novērtētu izglī
tības līmeni Latvijas skolās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Skolu reitinga svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālā bibliotēkā
apbalvos Latvijas labākās skolas četrās galvenajās kategorijās – la
bākā ģimnāzija, labākā pilsētas skola, labākā lauku skola un labākā
specializētā skola. Apbalvošanai nominēto vidū ir arī Mērsraga vi
dusskola.
Draudzīgā aicinājuma reitings top pēc sarežģītas formulas, kuras
pamatā ir centralizēto eksāmenu rezultāti, taču vērā tiek ņemts arī
skolēnu skaits, kuri guvuši augstāko novērtējumu šajos eksāmenos.
Paldies visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu. Īpašs pal
dies CE priekšmetu skolotājām: angļu valodas skolotājai Zanei
Alkšbirzei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Ivetai Balodei,
matemātikas skolotājai Ingai Kauliņai un bioloģijas skolotājai Ilzei
Indruškevičai, kā arī klases audzinātājai Evai Niegliņai. Milzīgs pal
dies absolventu vecākiem, bez Jūsu atbalsta šādi rezultāti netiktu
sasniegti!
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Jaunumi PII „Dārta”

PII „Dārta” piedzīvojumi kartupeļu talkā. (PII „Dārta” audzi
nātāja Anita) PII „Dārta” grupas
„Sprīdītis” un „Zīļuks” devās izzināt,
kā tad tas kartupelis nonāk līdz mūsu
pusdienu galdam. Grupu bērni bija
apbruņojušies ne tikai ar zinātkāri, bet
arī ar krāsainiem gumijas zābaciņiem
un spainīšiem. Rudenīgais rīta cēliens
mūs aizveda pie čaklās Dižpēteru
ģimenes – Kārļa un Kristapa vecākiem.
Kad esam uz lauka – piedzīvojums
var sākties! Tētis Gatis ar kartupeļu
„kratītāju” sabēra zemē kartupeļus
kā ogas. Nu tik uz priekšu! Rosība,
darbaprieks, kas bērnos valdīja bija

Jaunumi sportā

neaprakstāms, kurš nu pirmais pielasīs
spainīšus, kuram lielāks kartupelis, un
protams nekur nepazuda matemātiskās
prasmes, kad jāsaskaita, cik salasījām
pavisam kartupeļu kastes kopā. Arī
mēs pieaugušie ļoti priecājāmies
par iespēju būt šādā talkā, jo šīs bija
atmiņas, kas atgrieza mūsu skolas
laikā… Kamēr mēs čakli strādājām
uz lauka, un mūsos valdīja kopā
būšanas prieks, tikmēr brāļa Kristapa
un Kārļa mamma Kristīne mūs laipni
sagaidīja savā sētā ar klātu cienasta
galdu. Mēs taču visi zinām, ka pēc labi
padarīta darba svaigā gaisā ir superlaba
apetīte! Bet bērniem vēl bija spēks

gan parotaļāties, gan pabarot trusīti,
pabužināt kaķus un sunīti… un nu –
laiks jau doties atpakaļ uz bērnudārzu.
Esam patiesi gandarīti, ka mums ir tik
jauki, darbu mīloši, atsaucīgi un jauki
vecāki kā Dižpēteru ģimenīte. Paldies
par iespēju iemīlēt darbu, zemi un
dabu! Uz tikšanos arī nākošajā gadā!
Jūsu čaklie palīgi: „Zīļuki”, „Sprīdīši”,
audzinātājas – Vaira, Ance, auklītes –
Edīte, Judīte un atbalsta persona Enija
Marita.
Miķeļdiena. (PII „Dārta” audzi
nā
tājas Vaira un Ance) Šī gada
27. sep
tembrī PII „Dārta” svinējām
Miķeļdienu, kas ir latviešu rudens
saulgrieži un gada auglīgās daļas
aizvadīšanas svētki. To ļoti labi varējām
apskatīt katras grupiņas rudens velšu
izstādē, par ko liels paldies radošajiem
vecākiem un viņu atvasītēm. Kā jau
katru gadu, mums ir tradīcija, katrai
grupiņai izveidot savu svētku virteni,
kas paspilgtina un ar radošu domu
izgrezno tirdziņu! Šogad katras
grupiņas audzinātājas bija īpaši
padomājušas, kā darbošanos sasaistīt ar
jauno mācību procesu, aktīvi iesaistot
bērnus un liekot domāt, ne tikai darīt!
Un kā gan tirdziņš bez kārtīga teātra,
kurā iesaistījās ne tikai PII „Dārta”
kolektīvs un audzēkņi, bet arī vecāki un
vecvecāki! Sakām lielu paldies visiem,
kas piedalījās un apmeklē PII „Dārta”
rīkotos pasākumus! PALDIES!

No Van Goga līdz Kotello

Mērsraga Mūzikas un mākslas sko
las Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas
skolēni 23. septembrī devās apskatīt
multimediālu izstādi „Izcilie moder
nisti. No Monē līdz Kandinskim”.
Izstādē redzami modernisma māk
slas galvenie virzieni – impresionisms,
ekspresionisms, abstrakcionisms, sir
reālisms. Tajā mūsu acis priecēja Kloda
Monē, Edgara Degā, Pola Gogēna, Anrī
Ruso, Anrī de Tulūza-Lotreka, Gustava
Klimta, Pola Sinjaka, Pīta Mondriāna,

Amedeo Modiljāni, Vinsenta van Goga,
Pjēra Ogista Renuāra, Huana Grīsa,
Paula Klē, Franča Marka, Vasilija Kan
dinska un Kazimira Maļeviča darbi, kas
tika attēloti HD kvalitātē uz neparasti
lieliem ekrāniem. Mākslas darbu de
monstrāciju pavada atbilstoša mūzika.
Šī izstāde ir izcils multimediju šovs, kas
guvis skatītāju atzinību jau daudzviet
Eiropā. Projekta realizēšanā izmantotas
tehnoloģijas, kas apvieno multimediju,
kino un interaktivitāti, demonstrējot

slavenu mākslinieku gleznas no pasau
les labākajiem muzejiem.
Mūsu skolas audzēkņi novērtēja un
izbaudīja mākslas darbus un veidu, kā
tie tika parādīti. Skatītājam rodas sirreā
la sajūta, ka šie mākslas darbi atdzīvojas
un kustas, radot sajūtu, ka mēs kusta
mies tiem līdzi. Piemēram, kāds audzēk
ņiem labi pazīstams kubisma darbs it kā
ietilpst sevī pašā vairākas reizes – dar
ba centrā atrodas caurums, caur kuru
izejot, mēs atkal redzam to pašu attēlu,
un tā tas atkārtojas bezgalīgi.
„Izcilie modernisti” nebija vienīgā
izstāde, ko apskatījām šajā braucienā.
Pēc pārsteidzošā šova mēs devāmies
uz izstādi „Modernā telpa”, kurā bija
apskatāmas Gedimina Kotello lelles
un Līvijas Brigitas Pavlovskas interje
ra darbi. Izstāde notiek Mākslas stacijā
„Dubulti” un tā akcentē Gedimina Ko
tello ieguldījumu leļļu filmu jomā. Tā
piedāvā plašu oriģinālzīmējumu klāstu,
leļļu skulptūras un filmu programmu.
Katra Gedimina Kotello lelle izskatās
unikāli, un bija redzams, ka tās bērnos
rada interesi, īpaši animācijas filmas,
kurās lelles bija redzamas.

BIG BAG maisi
SIA
„Atkritumu
apsaimniekošanas sa
biedrība „Piejūra”” piedāvā iespēju iegādāties
1,1 m3 maisus bioloģiskajiem atkritumiem.
Par maisu:
• ietilpība – 1, 1m3 (pieļaujamais svars –
1t);
• maisi paredzēti tikai bioloģiskajiem
atkritumiem: lapām, zālei, augļu un dārze
ņu atlikumiem u.tml.;
• maisos nedrīkst likt cita veida atkritu
mus: asus zarus (tie var saplēst maisu), sa
dzīves atkritumus, būvgružus, azbestu satu
rošus atkritumus, riepas, šķidros atkritumus,
karstus pelnus u.c.
Maisa izvešana nenotiks, ja tā saturā
tiks konstatēti cita veida atkritumi!
Maisu iegāde:
• maisus var iegādāties SIA „AAS „Piejū
ra”” birojos:
Tukumā – Rīgas ielā 1;
Talsos – Anša Lerha-Puškaiša ielā 6

• viena maisa cena – 50 EUR/gab. (ar
PVN).
Cenā iekļauts:
• maiss bioloģiskajiem atkritumiem;
• ievietotais saturs (bioloģiskie atkritumi).
Maisa izvešana: kad maiss ir piepildīts,
klientam ir jāpiesaka tā izvešana, zvanot uz
telefonu: + 371 63123306.
Piepildītajam maisam jābūt novietotam
vietā, kur:
• var brīvi piebraukt specializētais trans
ports ar manipulatoru;
• maisa iecelšanai netraucēs elektropārva
des līnijas, koki, ēkas, žogs vai citi šķēršļi;
• maisa izvešana notiks 30 dienu laikā pēc
pieteikuma saņemšanas.
Kontaktinformācija:
Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā,
aicinām sazināties ar SIA „AAS „Piejūra””.
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tālrunis: +371 63123306

Eiropas sporta nedēļa Mērsraga
novadā. Eiropas sporta nedēļa notika
no 23. septembra līdz 30. septembrim,
visas nedēļas garumā, Latvijas Tautas
sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām
organizēja Eiropas sporta nedēļu, kuras
ietvaros visā Latvijas teritorijā notika
dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi.
Mērsraga vidusskolas skolēni visas
nedēļas garumā veica dažādus fiziskos
vingrinājumus, kuros kopā sasniedza
sekojošus rezultātus:
Skriešana – 135,400 km
Lekšana ar lecamauklu – 4112 reizes
Palēcieni uz vietas – 36341 reizes
Piepumpēšanās – 2111 reizes
Vēderprese – 15568 reizes
Pietupieni – 12547 reizes
Muguras prese – 18542 reizes
Par stipru un veselu Mērsragu!
Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā. 21. septembrī Engu
res ezerā laivu bāzē „Pīlēni” risinājās
kārtējais Latvijas čempionāts spinin
gošanas divcīņā. Spiningotāji no rīta
septiņas stundas darbojās Engures
ezerā, bet pēcpusdienā krastā mērojās
ar spēkiem mērķī mešanā Ārenberga
mērķī. Individuālajā vērtējumā Latvijas
čempiona titulu izcīnīja Talsu koman
das pārstāvis Mārtiņš Reks, otrajā vie
tā Ģirts Ločmelis (Priekules novads),
bet Aināram Pumpuram (Mērsrags),
Latvijas čempionātā bronzas medaļa.
Komandu vērtējumā pirmajā vietā Tal
si, otrie Priekules novads, bet trešajā
vietā Mērsrags. Talsu komandā star
tēja un Latvijas čempionu titulu iegu
va Mārtiņš Reks, Romāns Kuzņecovs,
Renārs Herings un Andrejs Ivļijevs.
Priekules novada komandā startēja
un Latvijas čempionāta sudraba me
daļas izcīnīja Ģirts Ločmelis, Dainis
Viršilas, Pēteris Svars un Ivs Brūders.
Mērsraga komandā startēja un Latvijas
čempionāta bronzas medaļas izcīnīja
Ainārs Pumpurs, Roberts Pumpurs,
Oskars Apsītis un Uldis Zutis.
Mērsraga vidusskolas komandai
sudrabs. Talsu novada skolēnu at
klātajā olimpiādē skolu sportā – fut

bolā Mērsraga vidusskolas komanda
izcīnījusi otro vietu 8–9 klašu grupā!
Komandā spēlēja – Rihards Baņģis,
Artūrs Veinbergs, Roberts Stacēvičs,
Artūrs Kasparāns, Jānis Grīnšteins,
Ritvars Upesjozups, Pēteris Karlsons,
Krists Brinkmanis, Mārtiņš Veinbergs
un Kristers Līcītis.
Mērsraga vidusskolas skolniece
izcīna bronzas medaļu krosā! 25. sep
tembrī Talsu otrās vidusskolas sporta
laukumā notika Talsu novada skolēnu
atklātā olimpiāde skolu sportā – discip
līnā kross. Trešo vietu 2010. gadā dzi
mušo un jaunāku meiteņu grupā izcī
nīja Mērsraga vidusskolas trešās klases
skolniece Marta Dakstiņa. Apsveicam
un novēlām nākamajā gadā vēl labākus
rezultātus.
Olimpiskā diena Mērsraga vidusskolā. Lai popularizētu Olimpisko
kustību, veselīgu dzīvesveidu un go
dīgas spēles principus sportā, Latvijas
Olimpiskā komiteja (LOK) katru gadu
rīko Olimpisko dienu. Mērsraga vidus
skolā Olimpiskās dienas rīts iesākās
ar atklāšanas parādi, kurā katra klase
marša pavadībā iesoļoja skolas sporta
laukumā. Mērsraga vidusskolas pa
matskolas klases zēni ienes olimpisko
karogu, kas skanot LOK himnai, tiek
uzvilkts mastā. Olimpisko zvērestu par
godīgu sacenšanos savā starpā skolē
nu vārdā nolasa Alise Obolēviča, bet
tiesnešu olimpisko zvērestu par godīgu
tiesāšanu Klinta Brinkmane. Lai sacen
sības varētu pilnvērtīgi sākties, skolo
tāja Sarmīte Laure ar meiteņu grupu
veic visas skolas kopīgu iesildīšanu.
Pēc atklāšanas parādes skolēni dodas
uz nozīmētajām vietām, lai sacenstos
savā starpā dažādās disciplīnās. Labā
kie tiek noskaidroti sākumskolas grupā
un pamatskolas grupā. Paldies visiem,
kas palīdzēja Olimpiskās dienas orga
nizēšanā un tiesāšanā.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
Sacensību tiesneši:
Ivars Indruškevičs, Oskars Apsītis

Santa Madara Neilande

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla,
rudenī jāsakopj savs īpašums!
Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas stei
dzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros
ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas terito
rijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas
ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta 11! Lai
pasargātu sevi un savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas
ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus un pašvaldības
savlaicīgi sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī,
lai pavasarī nebūtu kūlas, kam degt!
Šā gada kūlas statistika bija īpaši dramatiska, jo
tika reģistrēts pēdējos četros gados lielākais kūlas
ugunsgrēku skaits – 2769 un tika iznīcinātas 130 ēkas/
būves un viens transportlīdzeklis, kas ir par apmēram
100 ēkām vairāk nekā citus gadus.
VUDG novērojumi liecina, ka pavasaros cīņa
ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām, jo,
ja rudenī lauki, piemājas teritorijas un ceļa ma
las ir sakoptas un zāle nopļauta, tad pavasarī nav

kūlas, kurai degt! Līdztekus, lai samazinātu kūlas
ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem nepieciešams
apzināties savas rīcības iespējamās sekas – cietušus
un bojā gājušus cilvēkus un dzīvniekus, nodegušas
ēkas un automašīnas.
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka ik
vienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka
izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Noteikumu 28. punkts paredz, ka atbildīgajai perso
nai ir jāveic pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas
vai zāles degšana. VUGD atgādina, ka saskaņā ar Lat
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta
otro daļu, par zemes apsaimniekošanas pasākumu
neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, fiziskas personas var tikt sodītas
ar simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu naudas
sodu, savukārt juridiskas personas ar septiņsimt līdz
divtūkstoš deviņsimt eiro lielu sodu.
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Pateicības
Mērsraga vidusskolas sākumskolas
pagarinātās dienas grupas skolotājas
pateicas: Gundegai Karlsonei, Guntai
Fībigai, Guntai Upesjozupai par izrādīto interesi, skolēniem pilnveidojot
atpūtas stūrīti!

Paldies Mērsraga novada pašvaldībai, Mērsraga Sociālajam dienestam,
Guntiņai, draugiem, radiem, paziņām,
kaimiņiem, „Kreses” meitenēm – par
atbalstu, siltiem vārdiem un līdzjūtību,
no dēla Ģirta atvadoties.
Mamma

* * *
Nevajag nemaz jau daudz,
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis,
dāvātu mums prieku!
Liels paldies Mērsraga vidusskolas darbinieku kolektīvam, kafejnīcas
„Kreses” meitenēm, Leldei Rozen
štengelei, maniem radiem un draugiem, kaimiņiem, kas dāvāja man
patiesu prieku, sveicot mani skaistajā
jubilejā!

* * *
Izsakām vislielāko pateicību visiem Mērsraga iedzīvotājiem, īpaši draugiem, tuvākiem un tālākiem
kaimiņiem, kuri nepalika vienaldzīgi
18. septembra vakarā un sniedza palīdzīgu roku.
Lagzdiņu ģimene

Santa P.

* * *
Ir tikai viena varonība zemes virsū –
Dzīvi pazīt un tomēr to mīlēt.
		
(R. Rolāns)
Sirsnīgi pateicos visiem, kas mani
apsveica lielajā jubilejā ar skaistajiem
ziediem, laba vēlējumiem. Sirsnīgs paldies Domes priekšsēdētājam.
L. Burova

* * *
Sirsnīgs paldies Mērsraga novada
pašvaldībai par skaistajiem ziediem un
apsveikumu manā jubilejā.
Dzidra Veinberga

Sludinājumi
 Vīrietis bez kaitīgiem iera
dumiem, saimniecisks un pastāvīgiem
ienākumiem vēlas īrēt ilgtermiņā, ar
izpirkšanas tiesībām vai bez, vai pēc
vienošanās – māju ar teritoriju Mērsragā, Bērzciemā vai Engurē. Tālrunis
29105818, 25861969.
 Piedāvā bezmaksas televizorus. Tālrunis 26686729 Līga.
 Piedāvā bezmaksas drēbju skapi. Tālrunis 26481956 Vija.

* * *
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
(Dz. Rinkule-Zemzare)

Sakām lielu, mīļu un sirsnīgu paldies labdarības koncerta rīkotājiem,
izpildītājiem, Kristera klasesbiedriem,
tirdziņa dalībniekiem, viesiem un visiem ziedotājiem par lielo atsaucību un
atbalstu!
Kristera vecāki
* * *
Tik valdzinoši var būt mazi sīkumi! Tāds
nieks un diena smaida. Liegs pieskāriens,
vai mīļš kā runcis vietā pateikts vārds,
Ir labi, ja ir apkārt siltums tāds un apziņa – par Tevi domā kāds...
Pateicamies par atsaucību, atbalstu,
sadarbību un ieguldīto darbu, veidojot
labdarības koncertu.
8. klases skolēni un vecāki

Līdzjūtības
Tu mani satiksi rīta vējā,
Ūdens šalkoņā un liepziedu smaržā
aiz loga,
Ik reizi, kad mani atcerēsies…

Hilda, jūtam līdzi Tev lielajās
bēdās, GUNĀRU zemes klēpim
atdodot.

Malda, Velta, Vija, Austra

Mēs klusi paliekam šai krastā
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Vienmēr mūsu atmiņās būs
(Sk. Kaldupe)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Hildai Kocerei un tuviniekiem,
GUNĀRU mūžībā pavadot.
Pensionāru apvienības „Kaija” padome

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām līdzjūtību Hildai Kocerei, dzīves draugu GUNĀRU
BĒRZIŅU mūžībā pavadot.
Mērsraga ev. lut. draudze
un mācītājs

Cik salts šis rīts, –
Klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisa
Tava balss.

Izsakām līdzjūtību Silvijai
Laukšteinei, dēlu zaudējot.

Biedrība „Kurzemīte Plus”

Sāp sirds, no dēla šķiroties,
Kad viņa taka smilšu kalnā iet.
(J. Rūsiņš)

Izsakām līdzjūtību Silvijai
Laukšteinei, dēlu ĢIRTU mūžībā
pavadot.

A pasākumi

Ģirta bijušie klasesbiedri

oktobrī

26.10.

Futbola diena

Mērsraga sporta halle 10.00

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms

Mērsraga sporta halle 10.00

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms

Mērsraga sporta halle 12.00

Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja,
Projām gāja uz zemes mājām.
(D. Avotiņa)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, GUNTI RUŽU mūžībā
pavadot.

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993
Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

vai arī nosūtīt uz
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Klasesbiedri

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

