Nr. 5 (232)

Piektdiena, 2019. gada 17. maijs

Mērsraga vidusskolā
140 gadu
Jubilejas Salidojums
15. jūnijā
16.30 Svētbrīdis Mērsraga ev.lut.
baznīcā. Autobuss no centra 16.00;
no skolas 16.15

Svētku dienā skola
atvērta no plkst. 14.00

Reģistrēšanās no
plkst. 17.00 Tautas
namā un no plkst.
21.00 Saviesīga vakars skolā kopā ar
20.00 skolā

18.00 Svinīgais pasākums Mērsraga
Tautas namā
grupu "EJA" un DJ Mārtiņš Vīgants.
Darbosies fotostūrītis.

Dalības maksa 7 eur

Sīkāka informācija pa tālr. 63237841 un 29143015

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Materiāli var tikt izmantoti publicitātei.

Redaktores sleja

Zināšanai!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
jūnijā.
numurs iznāks 14.
t līdz
ūtī
ies
var
Materiālus
10. jūnijam!
Paldies!

Vissvarīgākās lietas ir tās, ko vis
smagāk izteikt vārdos. Tās ir lietas, kas
raisa dīvainas sajūtas brīžos, kad jāiz
saka vārdos. Kā apgalvo Stīvens Kings:
„Vārdi mazina jūtas – vārdi sašaurina
lietas, kas šķiet mūžīgas, brīdī, kad tās
ir jūsu galvā un domās, līdz ne vairāk
kā dzīves lielumam, kad tās tiek izteik
tas vārdos.” Kāpēc runāju par vārdiem?
Tāpēc, ka atkal un atkal pārliecinos, ko
tie spēj. Skatoties vārdnīcā vārdi šķiet
tik nevainīgi un bezspēcīgi. Pareizais
vārds pareizajā laikā spēj izdarīt brīnu
mainas lietas. Nepareizais vārds nepa
reizajā laikā – tikpat brīnumainas, tikai
rezultāts ir pilnīgi pretējs, un sekas
ir ilgstošākais kā pareizi izteiktajiem
vārdiem. Nesakiet pārāk daudz vārdus
dusmās, nesakiet vārdus kādam tikai
tāpēc, ka jums gribas izteikt savu sa
šutumu un nav svarīgi, kas to saņem.
Nelietojiet vārdus, kas ir pārāk lieli.
Nesakiet bezgalīgi, kad jūs domājat ļoti,
pretējā gadījumā jums nebūs nekādu
vārdu, ja vēlēsieties runāt par kaut ko
patiešām bezgalīgu. Esam patiesi vār
dos, bet neaizmirstam to spēku...

Baltā galdauta svētki Upesgrīvā
4. maija pēcpusdienā Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi viesojās Upesgrīvas Saieta namā, lai ar sa
viem priekšnesumiem priecētu vietējos iedzīvotājus Latvi
jas Neatkarības atjaunošanas dienā.
Šis 4. maija koncerts Upesgrīvā notiek jau otro reizi, un,
tas jau būs kļuvis par tradīciju. Bērni no sirds muzicēja un
izpelnījās klausītāju aplausus un pavasara ziedus. Paldies
pedagogiem, kas sagatavoja bērnus – Inesei Ozollapai,
Andrejam Zemturim, Jutai Frēlihai un Ingunai Grīnvaldei!
Koncertā pārliecinoši skanēja Ērika Lāča, Roberta Rožkalna
un Lauras Rolandas Indruškevičas flautas. Klausītājiem
ļoti patika smaidīgie ģitāristi – Madara Reinholde. Mikus
Šarovs un Alekss Aleksejs Afoņins, kuri atskaņoja patiešām
priecīgas melodijas! Uzstājās arī pianisti, muzicējot gan pa
vienam, gan ansamblī. Vienmēr nopietnā 5. klases audzēkne
Elēna Kniploka, kura ar J. S. Baha Prelūdiju Do atklāja
šo jauko koncertiņu. Līga Annija Indruškeviča uzstājās
gan viena, gan kopā ar Klāvu Danielu Anstrautu klavieru
duetā, kas nepavisam nav viegli. Vēl koncertā uzstājās
pianiste Loreta Gūtšmite, kura ir bijusī mērsradzniece un
arī mācījusies Mērsraga MMS, bet tagad dzīvo un mācās
Tukumā.

Un, kāds gan būtu koncerts, ja tajā nepiedalītos arī
mūsu fantastiskie dziedātāji Marta Dakstiņa un Rebeka
Balode? Ja sliktais pavasara vīruss nebūtu pieveicis vēl citus
dziedātājus, arī viņi būtu atbraukuši!Pēc koncerta visi kopā
sēdējām pie balti klāta galda un baudījām cienastus, kurus
bija sagādājuši vietējie iedzīvotāji.
Visiem kopā mums bija ļoti jauka svētku diena!
Inguna Grīnvalde, klavierspēles skolotāja

4. maija svētki Mērsragā

4. maijā rīts, katram no mums sākās ar dažādām emo
cijām. Kādam tas bija sportisks rīta cēliens, citam pārdzī
vojums par netipiskajiem laika apstākļiem, bet man tas bija
rīts, kas lika aizdomāties par to, cik skaistā zemē mēs dzīvo
jam, starp ļoti daudziem labiem, talantīgiem un izpalīdzī
giem cilvēkiem, kas spēj darīt brīnumainas lietas.
Kad devos uz Tautas namu, lai sagatavotu pēdējās lietas

pirms koncerta, atverot durvis, man pretī atskanēja skaista
balss, kas izdziedāja tik ļoti visiem pazīstamo dziesmu ar
tik patiesiem vārdiem: „Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas
viss no gala!”. Un taisnība vien ir, pirms 29 gadiem, Augstā
kās padomes 138 vīri lēma mūsu nākotni, ko nu jau saucam
par Mūsu vēsturi un atzīmējam to ik gadu, bet tagad laiks
mums ir pieņemt lēmumus, kas ļautu saglabāt visu labo, kas
mums ir un ar gudrību un drosmi stāties pretī grūtībām,
kas šķērso mūsu dzīves ceļus. Ne velti saka, ka smaids rada
smaidu, prieks rada prieku un naids vairo naidu. Lēmumi
ir jāpieņem katram pašam.
4. maija koncerts, kā allaž vairoja pozitīvas emocijas
un par visiem kolektīviem saņēmu labus vārdus un laba
vēlējumus turpmākā darbībā. Paldies saku Silvai Štreinertei
un deju kopai „Silva”, Aijai Barovskai un popgrupai
„Spārni” un Mērsraga jauktajam korim „Pa vējam”, Sarmītei
Laurei un TDK „Trejdeksnis” un TDK „Paisums”, Sandijai
Štreinertei un Aijai Štreinertei-Roļai par radošajām
darbnīcām, koncertmeistarei Vinetai Melderei, dzejniecei
Dacei Sadakai, Jānim Kaļiņičenko un Valdai Zvirgzdiņai.
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča

Informācija!

 Ņemot vērā vietējo mazu
ļu vecāku ieteikumus, pasākumā
„Bērnu diena Mērsragā” sumināti
tiks bērniņi, kas dzimuši laika pos
mā no 01.01.2018 līdz 01.06.2019.
Vecākiem lūgums pieteikties pa tel:
28245273 (Ieva Oboleviča ) vai rak
stot uz tautasnams@mersrags.lv. Su
mināti tiks mazuļi, kurus vecāki būs
pieteikuši!
 Bibliotekārā punkta izbrau
kums uz Upesgrīvas saieta namu
29. maijā plkst. 12.00.
 Mobilā diagnostika – 7. jūnijā
no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00, pie
Mērsraga Tautas nama, Lielā iela 25.
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu –
2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām
u.c.):
• 1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes
ārsta nosūtījums nav nepieciešams)
D vitamīna noteikšana –
6,00 EUR
Kardiogramma ar aprakstu –
5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosū
tījuma)
Pacientiem lūdzam veikt iepriek
šēju pierakstu – tālr. 25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas
kods 0100-64111. Pakalpojumu no
drošina MFD Veselības grupa.
 SIA „Atkritumu apsaimniekoša
nas sabiedrība „Piejūra”” informē, ka
no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada
31. decembrim būs spēkā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātais sadzīves atkritumu ap
glabāšanas pakalpojuma tarifs ar da
bas resursu nodokli (bez pievienotās
vērtības nodokļa) – 60,73 EUR/t, bet
laika posmā no 2020. gada 1. janvāra
līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brī
dim – 64,01 EUR/t.
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Domes sēdē
Domes sēdē nolemts:

2019. gada 16. aprīļa kārtējā domes sēde:
1. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par
Mērsraga novada pašvaldības finanšu pārskatu;
2. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA
„Mērsraga ūdens” finanšu pārskatu;
3. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kār
tībā no 1 juridiskas personas;
4. Valsts kasē ņemt aizņēmumu par summu EUR 34 099,50
uz 2 gadiem ar atliktā maksājuma atmaksas termiņu uz 5 gadiem,
Mērsraga notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācijai Mērsragā,
Lielā ielā 64. Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldī
bas budžetu;
5. Valsts kasē ņemt aizņēmumu par summu EUR 6824,09, ar
atlikto maksājumu uz 1 gadu, gājēju laipas uz jūru izveidošanai
Upesgrīvas pagastā. Maksājuma atmaksas termiņš uz 2 gadiem.
Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldības budžetu;
6. Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inven
tarizācijas komisijas ziņojumu;
7. Piešķirt līdzfinansējumu 243,30 euro apmērā projekta
„Uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu pieejamībai
Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” aktivitāšu īsteno
šanai;
8. Apstiprināt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai,
saskaņā ar Zemes ierīcības projekta projektētās teritorijas shēmu;
9. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekustamajā īpašumā Skolas
iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads;
10. Apstiprināt noteikumus Nr. INA-Nt/3/2019 „Mērsraga
novada bibliotēkas lietošanas noteikumi”;
11. Apstiprināt Mērsraga novada bibliotēkas maksas pakal
pojumus:
1. Maksa par kopiju izgatavošanu iespieddarbiem un citiem
dokumentiem
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta kopēšana 0,10 euro
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta kopēšana 0,20 euro
(lapas abas puses)
A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina kopēšana 0,18 euro
A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina kopēšana 0,36 euro
(lapas abas puses)
2. Maksa par iespieddarba vai cita dokumenta printēšanu
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta
0,10 euro
printēšana
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta
0,20 euro
printēšana (lapas abas puses)
A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina printēšana 0,18 euro
A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina printēšana 0,36 euro
(lapas abas puses)
3. Maksa par iespieddarbu vai citu dokumentu skenēšanu
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta
0,10 euro
skenēšana
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta
0,20 euro
skenēšana (lapas abas puses)
12. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bānīša iela 11, Mērs
rags, Mērsraga novads;
13. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ciedrīši”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv,
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Iespēja iesniegt projektu
pieteikumus Eiropas jūrlietu
un zivsaimniecības fonda
(EJZF) konkursā

Biedrība „Talsu rajona partnerība” ir izsludinājusi Eiropas
jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) fonda projektu konkursa
kārtas uzņēmējdarbības atbalstam, vides saglabāšanas un
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem un piekrastes
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai projektu pie
teikumus var iesniegt no 15. maija līdz 15. jūlijam. Atbal
stu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu un programm
nodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm,
jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai.
Vides uzlabošanas un klimatisko pārmaiņu mazināšanas
pasākumiem atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu,
aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārto
šanai, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai.
Piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un
popularizēšanai atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzek
ļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju
eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu
iegādei, un teritorijas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt
saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/
vai izmantošanu.
Abās rīcībās projektus var iesniegt no 17. maija līdz 17. jūlijam
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
Tuvāka informācija pieejama zvanot mob. tālr. 22328884 ad
ministratīvā vadītāja L. Pļaviņa vai rakstot e-pastā: talsu.partneriba@inbox.lv, biedrības mājaslapā www.talsupartneriba.lv.

Saistošie noteikumi
Par koku ciršanu ārpus meža
Mērsraga novadā
Nr. 4/2019
APSTIPRINĀTS
ar Mērsraga novada domes
2019. gada 19. marta sēdes lēmumu Nr. 23
(protokols Nr. 6,4§)
Izdoti saskaņā ar:
Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Mērsraga novada pašvaldības saistošie no
teikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tiek izvērtēta koku cir
šana ārpus meža;
1.2. publiskās apspriešanas procedūras
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadīju
mus, kad rīko publisko apspriešanu par
koku ciršanu ārpus meža;
1.3. zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu saistībā ar
koku ciršanu Mērsraga novada administra
tīvajā teritorijā, kā arī šo zaudējumu aprē
ķināšanas un atlīdzināšanas kārtību (turp
māk – Zaudējumu atlīdzība).
II. Ārpus meža augošu koku ciršanas
izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas
kārtība
2. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus
meža iesniedz zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs (Pielikums).
3. Ārpus meža augošu koku ciršanu Mērs
raga novada administratīvajā teritorijā var
veikt, ja no Mērsraga novada pašvaldības Iz
pilddirektora ir saņemta koku ciršanas atļauja.
4. Izpilddirektors:
4.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu,
veic koku apskati dabā un noformē koku ap
sekošanas aktu;

4.2. aprēķina zaudējuma atlīdzību;
4.3. pieņem lēmumu par nepieciešamību
rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu
ārpus meža;
4.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsnieg
šanu koku ciršanai ārpus meža.
5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu
gadu no izsniegšanas brīža. Cērtot nokaltušu
koku, ciršanas atļauja ir derīga vienu mēnesi.
6. Izpilddirektora lēmums par atļauju koku
ciršanai ārpus meža, vai lēmums par atteiku
mu izsniegt atļauju, ir apstrīdams Mērsraga
novada pašvaldības Administratīvajā komisijā.
III. Publiskā apspriešanas
procedūras kārtība
7. Publisko apspriešanas procedūru koku
ciršanai ārpus meža par koku ciršanu rīko,
ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos
objektos Mērsraga novada administratīvajā
teritorijā un ciršanas rezultātā būtiski tiek
ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendro
loģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
8. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar
būvniecību un būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūras ietvaros notikusi
publiskā apspriešana arī plānoto koku cirša
nai, tad papildus nav nepieciešams organizēt
publisko apspriešanu koku ciršanai.
9. Lēmumu par publiskās apspriešanas
nepieciešamību pieņem un publisko ap
spriešanu organizē Izpilddirektors.
10. Koku ciršanas ierosinātājs iesniedz
Izpilddirektoram saskaņošanai:
10.1. planšeti divos eksemplāros, kurā
iekļauta informācija par koku ciršanas iero
sinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds,
adrese, kontakttālrunis vai juridiskās perso
nas nosaukums, reģistrācijas numurs, juri
diskā adrese un kontakttālrunis), zemesga
bala, kurā plānots cirst, adrese un kadastra
numurs, izcērtamo koku suga, skaits, dia
metrs un ciršanas pamatojums;

10.2. informāciju par plānoto būvniecību
(ieceres nosaukums un projektētājs) plānus un
foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs.
11. Informāciju par publisko apsprieša
nu Izpilddirektors publicē Mērsraga novada
pašvaldības interneta mājaslapā www.mersrags.lv, kā arī novieto to informācijas stendā
Mērsraga novada pašvaldības administrāci
jas ēkā.
12. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk
par 10 (desmit) darbadienām no publicēšanas
dienas interneta mājaslapā un paziņojuma iz
likšanas informācijas stendā. Izpilddirektors
10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskās
apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo
publiskās apspriešanas rezultātus un iesniedz
tos apstiprināšanai Mērsraga novada domei.
Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina
Mērsraga novada Dome.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uz
skatāma par notikušu arī gadījumā, ja pēc
apspriešanas beigām nav saņemts neviens
sabiedrības ierosinājums.
IV. Zaudējumu aprēķināšana un
atlīdzināšanas kārtība
14. Pašvaldības koeficients par koku cir
šanu ārpus meža ir 1.
Pašvaldības koeficients par koku ciršanu
dzīvojamās apbūves (savrupmāju, daudz
stāvu dzīvojamo māju un tml.) un vasarnī
cu (dārza māju) apbūves teritorijās ir 0.
15. Zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazinājumu iemaksā
Mērsraga novada pašvaldības budžetā.
V. Noslēguma jautājumi
16. Mērsraga novada pašvaldības izpild
direktors veic kontroli pār koku ciršanu ār
pus meža Mērsraga novada administratīvajā
teritorijā.
17. Saistošie noteikumi publicējami un
tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Paldies izturīgajiem 4. maija
Mērsraga novada vēlēšanu komisija atgādina, ka sestdienā,
2019. gada 25. maijā, Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta (EP)
vēlēšanas. Mērsraga novadā būs viens – 846. vēlēšanu iecirknis. Tas,
kā jau ierasts, atradīsies Mērsraga novada Tautas namā, adrese: Lielā
iela 25, Mērsrags. Mērsraga vēlēšanu iecirknis, tāpat kā visi pārējie
vēlēšanu iecirkņi Latvijā, strādās no 20. maija.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
20. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00.
21. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00.
22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 – iepriekšējā balsošanas diena.
23. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 – iepriekšējā balsošanas diena.
24. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 – iepriekšējā balsošanas diena.
Vēlēšanu iecirkņa darba laikā Mērsraga novada vēlēšanu komisija
būs sazvanāma pa tālruni 63237699.
Balsošanas dokuments EP vēlēšanās ir gan pase, gan personas aplie
cība (eID). Tā kā vēlēšanās lieto vēlētāju sarakstus, tad spiedogs pasē par
dalību vēlēšanās netiks likts.
Balsot iepriekš varēs savā vai citā vēlēšanu iecirknī.
Balsojot citā iecirknī, būs jāuzgaida, kamēr iecirkņa komisija veiks
iecirkņa maiņu un sazināsies ar Tavu iecirkni, lai pārliecinātos, ka ne
esi jau nobalsojis.
Vēlēšanu dienā – 25. maijā no plkst. 7.00 līdz 20.00 jābalso tikai savā
vēlēšanu iecirknī.
Iespējama arī balsošana vēlētāja atrašanās vietā Latvijā. Šo iespēju
var izmantot vēlētāji, kuri veselības dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecir
knī un slimojošu personu aprūpētāji. Balsošanai atrašanās vietā varēs
pieteikties, sākot ar 20. maiju.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) vēlētājiem uz dek
larētās dzīvesvietas adresi Latvijā bija jāizsūta paziņojumi par EP vēlē
šanām un informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts,
tomēr daudzi vēlētāji savus paziņojumus joprojām nav saņēmuši. Tie,
kuriem nav piegādāts PMLP paziņojums, savu vēlēšanu iecirkni var
noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai
pa tālruni 67049999!
Liāna Lukse-Bolmane, Mērsraga novada
vēlēšanu komisijas sekretāre

sacensību dalībniekiem un
atbalstītājiem!

Par fantastiskajām balvām paldies no sirds saku visiem, vi
siem šī gada Orientēšanās sacensību atbalstītājiem!
IK „Atvasīte” veikaliņam par dāvanu kartēm, IK „Š. TIMS”
ziedu veikaliņam par pārsteigumu dāvaniņu kasti, viesu namam
„Amoliņi” par pārsteigumu dāvanu kasti, Kurzemes Plānošanas
reģionam par suvenīriem, Gunitai Ikšelei par ciparu kūkām, Lī
gai Leilai (Līgas Macaroons) par foršajiem makarūniem pirma
jām 3 vietām, kafejnīcai „Kreses” par 3 lielām picām, Kundziņ
sieram par kolosālajām, gardajām dāvanām visām komandām,
Ogas Kārumam par zefīriem 5 komandām, Mājās kūpinātas zivis
saimniecei Lienei par kasti ar kūpinātiem kārumiem un kafejnīcai
„Vētrasputns” par dāvanu karti! Jūs esat paši foršākie atbalstītāji
un kopā mums izdevās iepriecināt visus sacensību dalībniekus!
Paldies arī maniem čaklajiem darba rūķiem – palīgiem:
Evitai, Aijai, Guntim un Jānim! Paldies izturīgajiem
sacensību dalībniekiem, kas nepadevās par spīti mainīgajiem
laikapstākļiem! Jūs esat super!
Ceru, ka, par spīti laikapstākļiem, izbaudījāt pasākumu!
Inga Hartika

Mērsragā uzsākti notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu remontdarbi!

Mērsraga novada pašvaldība 2018. gada martā saņēma Latvijas
vides aizsardzības fonda apstiprinājumu par projekta „Dažādu Rīgas
jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības
un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā” (Reģistrācijas
Nr. 1-08/51/2018) apstiprināšanu. Projekts tika iesniegts – valsts bu
džeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta ietvaros tiek veikti pasākumi piekrastes teritorijas infra
struktūras labiekārtošanai un Baltijas jūras piesārņojuma mazinā

šanai, kas atbilstoši dabas aizsardzības prasībām ietver pasākumus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai. Lai nodrošinā
ti maksimāli attīrītu notekūdeņu nokļūšanu vidē un saglabātu tīru
Baltijas jūru, Mērsraga novada pašvaldība 2018. gada 21. novembrī
noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „Asmāra” par notekūdeņu attīrī
šanas iekārtu remontu un renovāciju. Pēc tehniskā projekta saskaņo
šanas 2019. gada aprīlī tika uzsākti būvdarbi Mērsraga notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu Lielā ielā 64D, Mērsragā uzlabošanai. Objekta
būvuzraudzību veic SIA „Amber Building”.
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Kā mums gāja Lieldienās?

Sadarbība turpinās

Mērsraga vidusskolas sākumsko
las skolotājas Dace Ansberga, Solvita
Ivanova, angļu valodas skolotājas Līva
Kadiķe un Zane Alkšbirze no šā gada
9. līdz 12. aprīlim devās pieredzes ap
maiņas braucienā uz Hvalso skolu
Dānijā. Brauciena mērķis bija atjaunot
skolotāju pieredzes apmaiņu starp sa
draudzības skolām, kā arī smelties jau
nas idejas pedagoģijā, stundas vērojot
un arī vadot. Raksta autore grib īpaši
nodot Lejres novada priekšsēdētāja
Karstena Rasmusena ziņu Mērsraga
novadam un vadībai, ka, viņaprāt, sa
darbība novadu starpā turpinās.
Tā kā pašā rudens ieskaņā četri
Hvalso skolas sākumskolas skolotāji
smēlās pieredzi mūsu skolā, tad šis bija
sava veida atbildes brauciens.
Dāņu skolotāji bija sagatavojuši iz
cilu izglītojošu un izklaidējošu prog
rammu, kuras ietvaros pedagogi ēda
sviestmaizes pludmalē gandrīz pašā
Kopenhāgenas centrā, izbraukāja kanā
lu ar kuģīti, baudīja pavasara saulīti cil
vēku nesteidzīgajos pulciņos vecpilsē
tā, vēroja mūzikas, matemātikas, dāņu
valodas mācību stundas 2. un 3. klasē,
paši vadīja matemātikas, rokdarbu un
angļu valodas stundas, apmeklēja Ros
kildes Vikingu kuģu muzeju un kated
rāli, izbaudīja Lejres komūnas jauniešu
mūziklu ,,Alise Brīnumzemē” uzstā
šanos un vienkārši runājās ar nu jau
saviem draugiem/ kolēģiem no Hvalso
skolas.
Mērsraga vidusskolas angļu valodas
skolotāja Līva Kadiķe stāsta: „Pieredzes
apmaiņas brauciens man kā jaunam
pedagogam bija ļoti noderīgs. Gūti
daudzi krāsaini un vērtīgi iespaidi par
izglītības sistēmu, pozitīvisma piepildī
tiem cilvēkiem un pacilājošo gaisotni
Dānijā. Paldies manai Mērsraga vi
dusskolai, ka varu šeit būt, nodot sko
lēniem zināšanas un aizņemties daudz
vērtīgu atziņu, ideju un rīcību no šāda
pieredzes apmaiņas brauciena, ko no
dot tālāk saviem skolēniem angļu valo
das stundās!”
Raksta autore uzskata, ka pieredzes
apmaiņas braucieni ir vajadzīgi ne tikai
skolēniem, bet arī pedagogiem. Pirm
kārt, tie saliedē kolektīvu, otrkārt, tie iz
glīto skolotājus un iedrošina paskatīties
uz izglītības procesu no citas perspek
tīvas, treškārt, tie liek kaut mazliet, bet
mainīties, mainīt Latvijas izglītības sis
tēmā tik iestagnējušās mācību metodes

un arī domāšanu, ko varu teikt pati par
sevi. ,,Man bija satraukums par to, kā
man izdosies sagatavotā angļu valodas
stunda, jo nezināju, vai skolēni zinās,
sapratīs mācību vielu un vai vispār
līdzdarbosies, bet viss notika gludi un
raiti, ātri sapratu, kā jārīkojas un kā
katrā mirklī mācīt (es ar katru gadu
arvien vairāk un vairāk izjūtu, ko man
katrā brīdi mācīt un darīt, strādājot ar
saviem jauniešiem savā skolā), un tad
izglītošana sanāk tā viegli un abpusēji
baudāmi. Man bija prieks, ka mēs kopā
smējāmies un bija jautri, skolēni pēc
stundas nāca klāt un samīļoja, teica
paldies, protams, bija arī skolēni, kuri
neiesaistījās, vairāk vēroja, bet tas ir
tikai normāli 1. klasē, pirmajā mācību
stundā pie sveša pedagoga.”
Mērsraga vidusskolas 4. klases
audzi
nātāja Solvita Ivanova atzīst:
,,Man ļoti patika, ka dāņu skolēni ar
prieku veidoja no dzijas un pērlītēm
atslēgu piekariņus manā stundā un tei
ca, ka nekad tādus iepriekš nav veido
juši. Dānijā man patika viss: sagatavotā
programma, skola, mācību stundas,
ekskursijas un satiktie cilvēki, jūtos po
zitīvi uzlādēta.”
Skolotāja Dace Ansberga atceras:
,,Tas bija ļoti iedvesmojošs brauciens,
jo man patika tas, ka varēju vērot,
kā reāli notiek mācību stundas
Dānijā, kā arī patika, ka disciplīnu un
mācību rezultātu var panākt ar daudz
savādākām metodēm un pieeju, tas
ir, nepiespiestā un brīvā gaisotnē.
Dāņu kolēģi mūs silti uzņēma, bija
atvērti, pozitīvi un radoši. Uzdevu sev
vairākkārt jautājumu, vai viņi arī no
mums kaut ko var mācīties, un atbilde
viennozīmīgi ir pozitīva, jo sapratu, ka
arī mēs (visas un visi) esam lieliski!”
Ir tāds teiciens: „Cilvēks domā,
Dievs dara”. Tā arī raksta autorei gribas
teikt un vēlēt par mūsu nu jau 18-ga
dīgo sadarbību Hvalso un Mērsraga
skolu starpā, lai kā mūsu saikne reizēm
tiek šķērēta, tomēr arvien draudzība
turpinās. Sadraudzību izbaudījuši dau
dzu klašu audzēkņi un pedagogi, sko
las darbinieki, un tas pateicoties Mērs
raga novada pašvaldības un Mērsraga
vidusskolas vadības, skolēnu vecāku
atbalstam. Augusta beigās uz Lejres
novadu „Camp 34” projektu dosies
skolēni no Mērsraga vidusskolas 9. kla
ses un 3 skolotāji. Lai top!
Zane Alkšbirze

„Lieldienu jampadracis” pulcēja gan
mazos, gan lielos, lai visi kopā baudītu
mūsu pašu talantīgo bērnu priekšnesu
mu, kuri izspēlēja gan teātra izrādi, gan
dejoja un skanīgi dziedāja.
Vēlāk, visi kopā radoši darbojās
kopā ar MMS audzēknēm un Sandi
ju Štreinerti. Paldies saku Elizabetei
Cielavai, Martai Obolevičai, Sārai
Albano, Alisei Obolevičai, popgrupai
„Spārni” un Aijai Barovskai, TDK
„Pastaliņas” un Sarmītei Laurei, kā
arī Valdai Zvirgzdiņai un Jānim Kaļi
ņičenko. Paldies Ingai Hartikai, kas
palīdzēja sagādāt saulainās maiciņas
popgrupas „Spārni” meitenēm.
Ieva Obolēviča

Jaunumi sportā
Mērsraga meistarsacīkstes galda
tenisā. 28. aprīlī Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga 2019. gada meistarsa
cīkšu galda tenisā ceturtais posms.
Ceturtajā posmā uzvarēja Pēteris
Buļbiks, otrais Uldis Dēliņš, bet treša
jā vietā Jurģis Ozoliņš. Kopvērtējumā
pirmajā vietā Uldis Zutis, otrais Pēteris
Buļbiks, bet trešajā vietā Agris Vēveris.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 501. 28. aprīlī Mērsraga
sporta zālē notika Mērsraga 2019. gada
meistarsacīkšu šautriņu mešanā cetur
tais posms. Ceturtajā posmā kopējā
grupā uzvarēja Normunds Purvinskis,
otrais Ivars Indruškevičs, bet trešajā
vietā Janeks Dvoreckis.
Sieviešu grupā pirmā vietā Vivita
Ozoliņa. Kopvērtējumā kopējā grupā
pirmajā vietā Ivars Indruškevičs, ot
rajā vietā Janeks Dvoreckis un trešais
Normunds Purvinskis. Vīriešu grupā
kopvērtējums identisks ar kopējo gru
pu. Sieviešu grupā kopvērtējumā pir
mā Vivita Ozoliņa, otrajā vietā Anita
Ozola, bet trešā Sāra Albāno. Ātrākais
501 vīriem Normundam Purvinskim
(4. posms) un Vivitai Ozoliņai sie
vietēm (1. posms). Veselības nedēļa
Mērsragā! No 27.05. līdz 02.06. Latvijā
tiek organizēta Veselības nedēļa, kuras
ietvaros visi tiek aicināti iesaistīties fi
ziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada
iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pa
sākumu un ikkatram vienam ar aktīvu
līdzdalību veicināt savu un visa novada
fizisko sagatavotību un veselību. Aici
nu Mērsraga novada uzņēmumus un
iestādes Veselības nedēļas ietvaros sa
vos kolektīvos izveidot dažāda rakstura
fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās un kat
ras dienas noslēgumā pievienot infor
māciju novada kopējām aktivitātēm.
Veselības nedēļā ir aicināti piedalīties
visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma,
dzimuma un sportiskās gatavības. Re
ģistrēt iespējams jebkādas fiziskās ak
tivitātes visu grupu iedzīvotājiem visas
nedēļas garumā, lai iesaistītu tajās pēc
iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu atbil
stoši viņu fiziskajai sagatavotībai, vecu
mam, interesēm, piemēram, skriešana,
nūjošana, pārgājieni, riteņbraukšana,
pievilkšanās un lekšana ar lecamauklu,
vēderpreses vingrinājumi, kāpšana pa
kāpnēm u.c.
Izpildītās aktivitātes uzskaita seko
jošā veidā:
– pasākuma dalībnieku skaits,
– katra dalībnieka veikums (kilo
metri, pievilkšanās reizes, pieveiktie
pakāpieni u.c.) veselības nedēļā.
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.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Manas pārdomas par ATR ietekmi
uz Mērsraga novada nākotnes attīstību
Jau vairākus mēnešus Latvijā tiek
runāts par Administratīvi teritoriālo re
formu, kuras ietvaros mūsu novadu pēc
pašreizējām Vides aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrijas iecerēm plāno
pievienot Talsu novadam. Līdzšinējie mi
nistra Jura Pūces argumenti par šādas re
formas lietderību absolūti nepārliecina un
ir pilnīgi skaidrs, ka Mērsrags šīs reformas
realizācijas rezultātā neko neiegūs, bet vis
ticamāk ilgtermiņā būs zaudētājs.
Pašreizējais reformas modelis ne
runā par teritoriju tālāku ekonomisko
un sociālo attīstību, bet tikai tiek pārzī
mēta novadu karte, neparedzot papildu
finansējumu ceļu tīkla sakārtošanai,
veselības aprūpei un sociālajiem pa
kalpojumiem attālāk no lielo novadu
centriem. Es kā novada Domes priekš
sēdētājs šādu reformu atbalstīt nevaru,
jo nesaskatu nekādu ilgtermiņa ieguvu
mu Mērsraga novada iedzīvotājiem. Mi
nistrs ir solījis šovasar paviesoties visās
pašvaldībās un runāt ar novada vadību
un iedzīvotājiem, vizītes laiks tikšot pa
ziņots pēc 15. maija. Mēs nedrīkstam
paļauties uz to, ka reforma varētu tikt
apturēta, jo kopējais sabiedrības viedok
lis valstī norāda uz to, ka šāda reforma
ir vajadzīga. Katram būtu jāsaprot, ka šī
reforma būtiski ietekmēs mūsu novada
tālāko attīstību 10–20 gadu perspektīvā,
tādēļ nevaram pieļaut to, ka bez mūsu
piekrišanas tiek pieņemti mūsu novada
attīstību kavējoši lēmumi. Ja mums nav
iespēju palikt nepievienotiem, valsts
kopējās attīstības vārdā, tad ir tikai
pašsaprotami, ka mums ļauj pašiem
izvēlēties to attīstības centru, pie kura
mēs vēlamies pievienoties, domājot
par sava novada tālāku attīstību. Izvēle
šajā gadījumā būtu jādod novada iedzī
TUKUMA NOVADS
Veselības aprūpe
Ir reģionālā slimnīca, nodrošina
diennakts NMP. Jau pašreiz NMPD
akūtos gadījumos pacientus ved uz
Tukumu nevis uz Talsiem. Ir poliklī
nika ar plašu piedāvājuma klāstu.
Ceļu tīkls un attālums līdz novada centram.
Sakārtots ceļu tīkls ar labu asfalta se
gumu un regulāru uzturēšanu ziemas
periodā. Attālums līdz Tukumam 48 km.
Sabiedriskais transports
Pašreiz netiek nodrošināta tieša
sabiedriskā transporta kustība uz Tu
kumu, bet liela daļa iedzīvotāju savu
ikdienas pirkumu, saimniecības preču
un būvmateriālu pirkšanai dodas uz
Tukumu ar personīgajiem transporta
līdzekļiem, jo ir daudz plašāks piedā
vājums un zemākas cenas.
Transporta sistēmas sakārtošana ap
vienošanās gadījumā ir reāli izpildāms
uzdevums, ko iespējams paveikt īsā laikā.
Ekonomiskā aktivitāte
Salīdzinoši augsta ekonomiskā ak
tivitāte – 86 uzņēmumi uz 1000 iedzī
votājiem, samērā plašs darbvietu
piedāvājums pārtikas rūpniecība, me
tālapstrāde, kokapstrāde, tirdzniecība
utt. Lielākā daļa ekonomiski aktīvo
uzņēmumu ir vērsti uz ražošanu.
Dzelzceļa savienojums ar Rīgu.
Perspektīvā ekonomiskā aktivitāte sa
karā ar Rīgas aglomerācijas ietekmes
paplašināšanos tikai pieaugs.
Izglītība
Pieejama laba līmeņa vidējā izglī
tība, bet vēsturiski iedzīvotāji to ne
izmanto, jo ap 80% mācās Mērsraga
vidusskolā, bet pārējie pamatā dodas
uz Rīgu, Liepāju, u.c. Skolu skaita
optimizācija tiek balstīta uz attālumu
līdz novada centram.
Vidējā alga
Ražošanas uzņēmumos ar darbi
nieku skaitu virs 50 cilvēkiem vidējā
alga sasniedz 964 eiro pirms nodokļu
nomaksas
Kultūra un sports
Novads piedāvā plašas kultūras un
sporta aktivitāšu iespējas.

votājiem, kuri tad arī varētu pateikt pie
kura attīstības centra pievienoties.
Talsi vēsturiski ir bijis ne īpaši
spēcīgs ekonomiskās attīstības centrs
salīdzinājumā ar Tukumu, kas vienmēr
ir bijusi uz ražošanu vērsta pilsēta. Arī
mums kaimiņos esošais Engures novads
jau pašreiz ir viens no spēcīgākajiem
novadiem valstī, uzreiz aiz bagātajiem
Pierīgas novadiem. Jebkura novada
attīstība ir cieši saistīta ar to, cik eko
nomiski stiprs vai vājš ir šis novads.
Tāpat mums visiem ir skaidrs, ka bagā
tāks novads vienmēr varēs atļauties
vairāk ieguldīt ne tikai novada centrā,
bet arī perifērijā, kas pēc reformas būs
Mērsrags, lai arī pie kā mūs pievienotu.
Tukums, kā nozīmīgs dzelzceļa mezgls
un ražošanas centrs nākotnē varētu
būt arī zināms Mērsraga ostas attīstības
garants, jo kādreiz plānoto Stendes
dzelzceļa mezglu un autoceļu Mērsrags –
Stende tagadējais Talsu novads vismaz
tuvākajos desmit gados neplāno attīstīt.
Ļoti būs jādomā par vidusskolas tālāku
saglabāšanu, jebkurā no apvienošanās
modeļiem, bet, ja mēs spēsim stratēģiski
pareizi rīkoties, es ticu, ka vidusskolas
posmu vismaz tuvākos desmit gadus ir
iespējams saglabāt. Šīs būs vēsturiskas
pārmaiņas mūsu novadam, tādēļ lai arī
VARAM viedoklis ir tāds, ka pašvaldībai
nav tiesību rīkot referendumu par šo
tēmu, es tomēr vēlētos dzirdēt pēc
iespējas plašākas iedzīvotāju daļas vie
dokli, sevišķi aicinot arī jauno paaudzi
izteikties, jo jūs būsiet tie, kuriem šeit būs
jādzīvo arī pēc desmit un vairāk gadiem.
Tādēļ lūdzu jūs visus iesaistīties aptaujā,
kas būs veicama gan aizpildot anketu,
gan arī izsakot savu nostāju Mērsraga
mājaslapā internetā.
TALSU NOVADS
Veselības aprūpe
Ir reģionālās slimnīcas filiāle, nodro
šina diennakts NMP, pakalpojumu klāsts
salīdzinoši neliels. Ir Veselības centrs ar
plašu piedāvājuma klāstu.
Ceļu tīkls un attālums līdz novada
centram.
Nesakārtots ceļu tīkls, esošā autoce
ļa Upesgrīva–Talsi asfaltbetona segums
kritiskā stāvoklī. Tuvākajos piecos gados
nav plānoti rekonstrukcijas darbi. Auto
ceļš Mērsrags–Stende ar grants segumu,
asfaltēšana netiek plānota. Vāja uzturēša
na ziemas periodā. Attālums līdz Talsiem
48 km.
Sabiedriskais transports
Ir nodrošināts sabiedriskais trans
ports uz Talsiem, bet tā kustības grafiks
un maršruts nav optimāls, tādēļ to būtu
nepieciešams būtiski uzlabot.
Ekonomiskā aktivitāte
Zema ekonomiskā aktivitāte – 74 uz
ņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, neliels
darbvietu piedāvājums. Lielākā daļa ak
tīvo uzņēmumu ir vērsti uz pakalpoju
miem.
Nav pieejami dzelzceļa pasažieru
pārvadājumi. Nesakārtots ceļu tīkls ar
Stendes dzelzceļa mezglu. Tuvākajos
divdesmit gados netiek plānota būtiska,
strauja ekonomiskās aktivitātes paaug
stināšanās.
Izglītība
Pieejama laba līmeņa vidējā izglītība,
bet vēsturiski iedzīvotāji to neizmanto,
jo ap 80% mācās Mērsraga vidusskolā,
bet pārējie pamatā dodas uz Rīgu, Lie
pāju u.c. Tiek plānota izglītības refor
ma ar 2–3 vidusskolām Talsu novadā,
pārējās skolas nodrošina pamatskolas
posmu.
Vidējā alga
Ražošanas uzņēmumos ar darbinieku
skaitu virs 50 cilvēkiem vidējā alga sa
sniedz 874 eiro pirms nodokļu nomak
sas.
Kultūra un sports
Novads piedāvā plašas kultūras un
sporta aktivitāšu iespējas.

Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš

4
Sludinājumi
JŪNIJS

 Pārdod skaldītu malku. Iespēja
iegādāties arī malku maisos. Zvanīt
25489482.

• 1. jūnijs – Bērnu aizsardzības diena
brīvdabas estrādē “Jēgerleja”
• 7. jūnijs – Valdemārpils amatierteātris “Atspulgs”,
izrāde “Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”
brīvdabas estrādē “Jēgerleja”
• 23. jūnijs – Līgo svētki un balle
brīvdabas estrādē “Jēgerleja”
• 29. jūnijs – Sabiles amatierteātris,
izrāde “Mucenieks un Muceniece”
brīvdabas estrādē “Jēgerleja”

 Piedāvājam tirdzniecības vietas Rojas tirgū svaigas gaļas tirgošanai trešdienās un piektdienās! Info:
20068862.
 Vajadzīgs cilvēks palīdzībai nelielos saimniecības darbos, 1–2 reizes
mēnesī. Var būt pensionārs. Laba samaksa. Kompensēsim transporta izmaksas. Tālrunis 29941023.

JŪLIJS

• 13. jūlijs – Jūras svētki Mērsragā ar plašu
izklaides programmu un
Latvijā populāriem māksliniekiem

AUGUSTS

Pateicība

• 10. augusts – Mērsraga novada svētki
• 24. augusts – festivāls “Sadzied, sadanco
iekš` to Mērsrag`”, ar balli
brīvdabas estrādē “Jēgerleja”
• 31. augusts – Senās uguns nakts pie Mērsraga bākas

Sirsnīgs paldies Mērsraga novada
pašvaldībai par skaistajiem ziediem
un apsveikumu manā dzīves jubilejā!

PASĀKUMIEM TUVOJOTIES,
SEKOJIET LĪDZI INFORMĀCIJAI!

Liene Smetana

Kora „Pa vējam”
			uzstāšanās Laucienē
12. aprīlī Mērsraga jauktais koris „Pa
vējam” devās uz Laucieni, lai piedalītos
koru sadziedāšanās pasākumā ,,Laime ir”. Mūsu korim laime ir iespēja
būt kopā un dziedāt par prieku citiem.
Laba dziesma vienmēr spēj uzlabot
garastāvokli, labi to nodziedot, rodas
laimes sajūta. Kad nekā cita nav, mums
vienmēr būs dziesma, ko nodziedāt. Ar
šādu pieteikumu un I. Fomina dziesmu
,,Dziesma par laimi” mēs iesākām
uzstāšanos Laucienes Kultūras namā.
Šis koncerts mums bija ļoti atbildīgs
ne tikai tāpēc, ka pirmo reizi uzstājāmies
ārpus Mērsraga, bet arī tāpēc, ka

izpildījām skates programmu, kuru
vērtēja Talsu apriņķa virsvadītājs Gints
Ceplenieks.
Prieks,
ka
beidzot
Mērsraga
vārds izskan arī koru sadziedāšanās
pasākumos. Par to vislielākais paldies
dziedātājiem! Paldies par atdevi un
emocijām, kuras pozitīvi novērtēja arī
klausītāji! Paldies koncertmeistarei
Vinetai! Paldies šoferītim Kristapam!
Milzīgs paldies rokdarbnieču klubiņam
par skaistajām piespraudēm!

Kora vadītāja
Aija Barovska

Latvijas gada ģitārists 2019

Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Talsu rajona partnerība” aicina uz
semināru projektu iesniedzējiem

Aktualitātes LEADER finansējuma
piesaistei
2019. gada 29. maijā plkst. 11.00
Tautas nama mazajā zālē, Lielā iela 25,
Mērsrags, Mērsraga novads.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības (EJZF) un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) programmās:

 Kādas projektu idejas iesniegt.
 Aktuālā likumdošana un normatīvie akti.
 Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
 Iepirkumu piemērošana.
 Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 Nepieciešamie pavaddokumenti.
 Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu
saistīti jautājumi.
 Individuālas konsultācijas.
Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās un informācija:
Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa,
mob. t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

12. aprīlī Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu labākie klasiskās ģitāras spēlētāji pulcējās konkursā Iecavā,
lai noskaidrotu šā gada titula „Latvijas gada ģitārists 2019” īpašnieku.
Piecās vecuma grupās piedalījās gandrīz
80 jaunie ģitāristi no 25 skolām. Konkursu vērtēja pazīstami Latvijas ģitāristi, pedagogi Kaspars
Zemītis, Ainārs Macpans, Māris Kupčs.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolu konkursā A grupā pārstāvēja 2. klases audzēknis Alekss
Aleksejs Afoņins (pedagogs Andrejs Zemturis).
Dalībniekiem bija jāizpilda divi dažāda rakstura
skaņdarbi, no kuriem viens bija obligātais skaņdarbs, otrs izvēles. A grupas obligātais skaņdarbs
bija Kaspara Zemīša kompozīcija „Rotaļa.” Kā
izvēles skaņdarbu Alekss atskaņoja T. Tisserand
„Petitesuitefolk.” Aleksim konkursam bija jāgatavojas ļoti nopietni, jo obligātais skaņdarbs bija
izvēlēts tehniski sarežģīts, un prasīja ne mazums

A pasākumi

pūļu tā sekmīgai apgūšanai. Patiess prieks bija brīdī, kad tika paziņoti konkursa rezultāti un žūrija
Alekša uzstāšanos novērtēja ar atzinības diplomu
(līdz trešajai vietai pietrūka tikai 0, 07 punkti).
Žūrija apbalvoja arī labākos obligātā skaņdarba izpildītājus un diplomu „Par labāko konkursa
obligātā skaņdarba interpretāciju A grupā” saņēma Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Alekss Aleksejs Afoņins. Brīdi vēl priecīgāku
padarīja tas, ka diplomu pasniedza obligātā skaņdarba autors, Latvijā pazīstamais ģitārists Kaspars
Zemītis. Domāju, ka tas ir unikāls un vēsturisks
sasniegums mūsu mazajai skoliņai. Lai sasniegtu
šādus panākumus, nenovērtējams atbalsts mācību procesā ir audzēkņu vecākiem. Paldies Alekša vecākiem, kas vienmēr bijuši ieinteresēti sava
dēla attīstībā un izaugsmē.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
ģitāras skolotājs Andrejs Zemturis

Līdzjūtība

maijā

25.05.

Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā

26.05.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 5. posms Mērsraga sporta halle 10.00

26.05.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 5. posms

27.05.–02.06. Latvijas veselības nedēļa

Mērsraga sporta halle 10.00
Mērsraga sporta halle 12.00
Mērsraga novads

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
(V. Egle)
Izsakām līdzjūtību Intai
Dakstiņai, māsu mūžībā pavadot.

Kolēģi caurlaides darbinieki

Redaktore Madara Brāle
28757923

