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Jānītis brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
Gada lielākajos latviešu svētkos –
Vasaras saulgriežos – vasaras vidū,
kad saule visaugstāk uzbraukusi debesu kalnā, ejot pa ceļu, paceliet acis
zili baltajās debesīs, sadzirdiet putnu dziesmas, ievelciet dziļi sevī pļavu
puķu saldeno smaržu, un sajūtiet, ka,
līdz ar ķermeni atpūšas dvēsele.

Lai tradīcijām bagāti Līgo svētki!
Mērsraga novada pašvaldība

Redaktores sleja

Zināšanai!
Nākamais

„Mērsraga

Avīzes”

numurs iznā
ks
12. JŪLIJĀ
.
Materiālus
var iesūtīt
līdz 8. jūlija
m!
Dzīve ir kā aplis, viena piedzīvojuma
noslēgums ir nākamā sākums. Ļaut, kam
ir jānāk – atnākt, ļaut, kam jāiet – iet. Kāds
nezināms autors teicis, ka „Pēc tam, kad esat
dzirdējis, un klausījies, vispirms ir jānāk
vēlmei. Otrajam ir jābūt gatavībai. Trešajai
ir jābūt sapratnei. Ceturtajam jābūt progresam, un ar progresēšanu nāks vēl vairāk izpratnes.” Ikviens iziet cauri grūtiem laikiem.
Mēs visi nepārtraukti klūpam. Ja mums būtu
perfekta dzīve, mēs visi būtu perfekti cilvēki.
Vienīgais, ko mēs varam iemācīties, ir to paciest vai arī mēs nebūsim laimīgi, un laime
ir vistuvākais ideālam. Lai laimīga vasara!
Tiksimies Mērsraga skolas salidojumā, bet
pavisam drīz ieskandināsim Līgo svētkus.
Lai izdodas!

Paldies!

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

18.00 Svinīgais pasākums Mērsraga
Tautas namā

Reģistrēšanās no
plkst.20.00 skolā

21.00 Saviesīga vakars skolā kopā ar
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.

Informācija!
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta namu 26. jūnijā plkst. 12.00.

 Brīvā laika pavadīšanas centrs no 3. jūnija līdz 30. augustam strādās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00. Atvaļinājumā no
01.07.2019. līdz 28.07.2019. – slēgts.

 Mērsraga pensionāru apvienība „Kaija” š. g. 18. jūlijā rīko
ekskursiju pa maršrutu Dobele–Tērvete–Rundāles pils. Izbrauksim plkst. 6.00 no Mērsraga autobusa pieturas centrā. Pensionāriem līdzi ņem apliecības. Lūgums savlaicīgi sapulcēties. Pieteikties līdz 15. jūlijam pa telefonu 27250151 pie Astrīdas Neilandes.
Uz tikšanos!

 Mērsraga novada Sociālajā dienestā no 1. jūlija līdz 19. jūlijam
ir iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, jaundzimušo bērnu
drēbes, apavus, traukus, grāmatas, TV u.c. lietas.
 Mērsraga novada Sociālais dienests 20. jūnijā apciemos mūsu
novada iedzīvotājus ilgstošās aprūpes institūcijās. Ja kāds vēlas
nodot sveicienus vai kādu cienastu, lūdzu, zvaniet pa tālr. 63237708.
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Domes sēdē
2019. gada 21. maija
kārtējā Domes sēdē nolemts:
1. Apstiprināt Leldi Rozenštengeli
par Mērsraga novada Domes deputāti
uz Jāņa Krūzes prombūtnes laiku.
2. Par Sociālo, izglītības, sporta un
kultūras jautājumu komitejas locekli
iecelt Leldi Rozenštengeli.
3. Atbrīvot Dzintaru Ceravu no
Mērsraga novada Domes deputāta pie
nākumu pildīšanas.
4. Apstiprināt noteikumus „Mērs
raga novada pašvaldībai piederošās
kustamās mantas autobusa ISUZU
TURQUOISE, valsts reģistrācijas nu
murs HC6848, izlaiduma gads 2008.,
atsavināšanas – pārdošanas par brīvu
cenu noteikumi”.
5. Atļaut apvienot zemes vienī
bas Ķipatu iela 2, Mērsrags, Mērsraga
novads, 8 un Ķipatu iela 4, Mērsrags,
Mērsraga novads.
6. Par Mērsraga novada pašvaldī
bas Bāriņtiesas locekli ievēlēt Anitu
Ozolu.
7. Apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr. 7/2019 „Par grozījumiem
2011. gada 15. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 26/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga
novadā””.
8. Apstiprināt sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu:
1) No 2019. gada 10. jūnija līdz
2019. gada 31. decembrim būs spēkā
apstiprinātais sadzīves atkritumu ap
glabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas
resursu nodokli (bez pievienotās vērtī
bas nodokļa) – 60,73 EUR/t;
2) Laika posmā no 2020. gada
1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāša
nās brīdim – 64,01 EUR/t.
9. Apstiprināt jauno sadzīves at
kritumu apsaimniekošanas maksu
14,64 euro apmērā par 1 m3 sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, neieskai
tot PVN.
10. Palielināt SIA „Atkritumu ap
saimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
pamatkapitālu par 3 292,20 euro.
11. Piedzīt nekustamā īpašuma no
dokļa parādu bezstrīda kārtībā no 2 ju
ridiskām personām un vienas fiziskas
personas.
12. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2019. gada budžeta ieņē
mumu plāna grozījumus 172 149 euro
apmērā:
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta ieņēmumu
plānu 1 789 761 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izdevumu
plāna grozījumus 3 447 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izdevumu
plānu 1 651 608 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada Aizņēmumu pa
matsummas atmaksas grozījumus
168 702 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada aizņēmumu pa
matsummas atmaksu Valsts kasei kopā
305 213 euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2019 „Par grozījumiem saistoša
jos noteikumos Nr. 3/2019 „Par Mērs
raga novada pašvaldības 2019. gada
budžetu””.
13. Apstiprināt Saistošos noteiku
mus Nr. 6/2019 „Grozījumi Mērsraga
novada domes 2017. gada 21. novem
bra Saistošajos noteikumos Nr. 14/2017
„Par sociālās palīdzības un pašvaldības
pabalstiem Mērsraga novadā””.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Do
mes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Ar Mērsragu un skolu
atkal tikšanās man jūnijā

Balta kā no dzelmes klusi
Vasara ir izkāpusi
Ziedu sagšu uzmetusi
Uz bez skaita taurenīšu
Visur manas ilgas nes
/Kārlis Skalbe/

Jums visiem veiksme, priecīgs
prāts un Dieva svētība kā svētkos,
tā darbadienās!

Ir atkal ziedoņlaiks, saulainais
jūnijs ar daudzām atceres un svēt
ku dienām. Un tas ir tik skaisti, ka
šajā puķotajā vasarlaikā Mērsraga
skola atkal savas jubilejas salidoju
mā kopā aicina dažādu gadu gājuma
bijušās un esošās skolas paaudzes,
šo kuplo salidojuma viesu pulku.
Tāpēc no manis – Veronikas Širinas
vissirsnīgākais paldies šī salidojuma
organizētājiem – skolas administrā
cijai, esošajai skolas saimei par izcili
un skaisti veidoto ielūgumu uz šīm
svinībām. Nezinu – aizbraukšu, ne
aizbraukšu? Tāpēc teikšu:

Mīļie, cien. un god. tautieši,
skolotāji, skolēni, lai mūs vienmēr
spārno mīlestība pret dzimto zemi,
Tēvzemi, Latviju, šo skaisto zemi
pie dzintara jūras.
Mūsu svētākais pienākums
šo zemi mīlēt un sargāt,
lai viņa mūžu mūžos būtu
un paliktu brīvu latviešu zeme.”
/Aleksandrs Grīns/

„Dažreiz ciemos dodas tikai sirds”
/Skaidrīte Kaldupe/
Šī ielūguma saņemšana man
ir tik skaists un saviļņojošs
notikums, kas sirdī lej prieku un
gandarījumu. Atkal izdzīvoju
atmiņās to laiku, kas man gan
kā skolniecei, gan skolotājai bija
saistīts ar Mērsragu un tā skolu.
Domās iztēlojos, cik skaisti šai
ziedonī zaļo un zied Mērsraga
sakoptie pagalmi, dārzi, ciemata
centrs, visa apkārtne. Par rosīgo
darba dzīvi sirsnīga atzinība
Novada Domei, kā arī Jums
visiem – cien. un god. Mērsraga
iedzīvotāji! Lai visos dzīves ceļos

Skola! Tā taču visdziļākā aka,
Kurā jaunību pasmelties var.”
/Ziedonis Purvs/

Ar visa labā vēlējumiem sūtu sir
snīgus sveicienus un dziļu pateicību
par kopā pavadītajiem darba ga
diem skolotājām – Olīvijai Seļickai,
Validai Cīrulei, Ilzei Peterei, Ma
rikai Cēbergai, Anitai Miķelsonei,
Modrai Cēbergai, Dainai Gulbei,
Dzintrai Neilandei u.c. Vislabākie
novēlējumi kā darbā, tā personīga
jā dzīvei visiem Mērsraga mūsdie
nu skolotājiem un pārējiem skolas
darbiniekiem. Lai visiem skolas ab
solventiem veiksmīgas turpmākās
izglītības un darba gaitas!
Lai Dieva miers un mūžīga pie
miņa visiem Aizsaulē aizgājušajiem.
Izsakot līdzjūtību, lai liela izturī
ba visiem aizgājušo tuviniekiem!
Tagad, kad esmu nodzīvojusi garu
mūžu, saprotu, cik liela laime un
nozīme ir darba gaitās būt bērnu
un jauniešu vidū, ar draudzīgu

izpratni par jauno cilvēku dzīves
apstākļiem, problēmām, ikdienas
dzīves gaitām. Ir skolotājam vien
mēr jābūt patiesam, laipnam, visu
skolēnu dzīves apstākļu saproto
šam. Tāpēc visu mūžu jāmācās.
Cien. un god. tautieši, bijušie
un esošie mērsradznieki, jaunie
ši, salidojuma dalībnieki! Svētku
vakarā – salidojumā – dziedāsim!
Par bērnību, jaunību, skolu, darbu,
dzimteni, mīlestību, draudzību un
visu citu. Tā labi arī būsim sagata
vojušies Līgo svētkiem un Jāņiem,
kā arī nākamajiem Dziesmu svēt
kiem! Lai dziesma vienmēr palīdz
strādāt, dzīvot, mācīties! Lai visiem
dzīves ceļos laime līdzi iet, un sirdī
prieks un jaunība!
Skolēni, esiet visi draugos ar
grāmatām, literatūru, dzeju, dzies
mu, mūsu tautas bagāto kultūru!
Es Dievu lūgt par Tevi,
tēvu zemi mācījos
Un tavu druvu šalkšanu
un dziesmu klausījos
Zem tavām debesīm es,
Tēvu zeme, izaugu,
Lai tavu krāšņumu un
varenumu slavētu.”
/Ilze Kalnāre/
Esiet visi patiesi laimīgi!
Ar cieņu un visa labā
vēlējumiem – senā Mērsraga
vidusskolas skolotāja
Veronika Dorbe-Širina,
vēl senākā Mērsraga vidusskolas
absolvente Veronika Rutka

Mērsraga novada pašvaldība
piedāvā darbu uz noteiktu laiku

Pašvaldības policijas priekšniekam
Pienākumi:

RR Vadīt pašvaldības policijas darbu,
RR Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
RR Sargāt personas un to likumiskās intereses
no prettiesiskiem apdraudējumiem,
RR Veikt pasākumus likumpārkāpēju
saukšanai pie atbildības,
RR Likumpārkāpēju profilakse.

Prasības:

RR Izglītība atbilstoši likuma „Par policiju”
21. panta prasībām,
RR Darba pieredze vadošā amatā valsts vai
pašvaldību policijā,
RR Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo
normatīvo aktu pārzināšana,
RR Labas iemaņas darbā ar datoru,
RR Autovadītāja apliecība B kategorijai,
RR Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
RR Šaujamieroču un speciālo līdzekļu
pielietošana uzbūve un darbības principi,
RR Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu
patstāvīgi, efektīvi plānot un organizēt
savu darbu.
Konkursa nolikums – pielikumā.
Priecāsimies savā komandā uzņemt zino
šu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu dar
binieku, kuram netrūkst entuziasma vadīt
pašvaldības policijas darbu Mērsraga novadā.
Pieteikumu konkursam, atbilstoši Noliku
ma prasībām, līdz 28. jūnijam sūtīt pa pastu,
norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldī
ba, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aplok
snē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekre
tāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes
jābūt norādei Konkursam uz Pašvaldības po
licijas priekšnieka amatu”.

Jaunumi sportā
Mērsraga novads Veselības nedēļā!
No 27. maija līdz 2. jūnijam, visas nedēļas garumā,
Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām organizēja
Veselības Nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas terito
rijā notika dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi. Veselī
bas nedēļa tika organizēta jau septīto gadu, lai parādī
tu, ka ir daudzi vienkārši un visiem pieejami veidi, kā
ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vēr
stas uz cilvēka veselības uzlabošanu, piemēram, soļo
šana, skriešana, nūjošana, dažādas spēles, pārgājieni
u.c. aktivitātes. Veselības nedēļas mērķis ir pievērst
uzmanību tam, ka tieši regulāras fiziskās aktivitātes
ir vislētākais un efektīvākais veids, kā novērst dažā
das slimības, it īpaši šī brīža ekonomiskajos apstākļos.
Veselības Nedēļa tiek rīkota starptautiska projekta
„Move” ietvaros. Projekta mērķis ir līdz 2020. gadam
iesaistīt 100 miljonus Eiropas iedzīvotāju fiziskās ak
tivitātēs. To plānots sasniegt, sadarbojoties ar valsts
mēroga organizācijām, kas savukārt koordinētu un
veicinātu pašvaldību rīkotas aktivitātes savu valstu
ietvaros.
Arī Mērsraga novads kā parasti piedalījās ar savu
devumu Veselības nedēļā.
Mērsraga vidusskolas skolnieki nedēļas garumā
veica:
Skriešana
103,7 km
Vingrojumi muguras musk.
6738 reizes
Palēcieni
9562 reizes
Pietupieni
1938 reizes
Vingrojumi vēdera musk.
2973 reizes
Vidusskolas kontu papildināja Līva Kadiķe ar
noskrietiem 24,93 kilometriem nedēļas garumā un
Inga Jefrēmova ar 5 km garu pastaigu.
Mērsraga sportistu komanda startēja Talsu
novada atklātajās sporta spēlēs, kur 15 sporta veidos
kopvērtējumā izcīnīja augsto otro vietu, (tika veikti
neskaitāmi daudz dažādu fizisko aktivitāšu visas
dienas garumā).
Paldies visiem kuri piedalījās un atbalstīja Veselības
nedēļu ar savām aktivitātēm, kopā mēs varam sasniegt
daudz. Par veselu Mērsragu, par veselu Latviju!

Talsu novada atklātajās sporta spēlēs
Mērsraga novadam sudrabs!
1. jūnijā Talsos pie otrās vidusskolas notika Talsu
novada sporta spēļu noslēguma – vasaras posms.
Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti
no Talsu novada pārvaldēm, kā arī uzaicināti blakus
novadi – Rojas, Dundagas un Mērsraga novadi.

Sporta spēles sadalītas divos posmos – ziemas posmā
un vasaras posmā.
Pirmie sacensības jau agri no rīta atklāja makšķer
nieki – Mērsraga komandu pārstāvēja Oskars Apsī
tis, Andris Pērkons, Janeks Dvoreckis. Sasummējot
kopā visu makšķernieku iespēto, Mērsraga komanda
iekļūstlabāko trijniekā.
Pēc atklāšanas parādes, svinīgajām uzrunām un
laba vēlējumiem sākas cīņas basketbola, futbola un
volejbola laukumos, kā arī sāk startēt ģimeņu stafe
tes un veiklības stafete. Trešajā vietā ģimeņu stafetēs
ierindojās Samoviču ģimene. (Valērijs, Taņa, Gvido,
Dāvis un Rainers).
Vēl Mērsragu pārstāvēja Grahoļsku ģimene. Ģi
meņu stafetes kopvērtējumā Mērsraga novadam trešā
vieta. Pirms ģimeņu stafetēm starts tiek dots veiklības
stafetei, kurā izpildot dažādus elementus, jāveic sa
režģīta distance. Mērsraga komandai šoreiz nepavei
cas un nespējam ielauzties starp labākajiem – Betija
Līcīte, Kerija Grudkina, Jānis Kuklis, Kristers Dak
stiņš, Kārlis Brinkmanis un Mihails Kedešs.
Paralēli visām sacensībām sportisti sacenšas svara
stieņa spiešanā guļus. Šajā spēka disciplīnā Mērsraga
komandas sportisti pārliecinoši uzvar pārējās komandas
un savās svara kategorijās zelta medaļas saņem Eduards
Smilgainis, Rihards Rožkalns, Jānis Indruškevičs, sud
rabs Rūdolfam Ozoliņam un bronza Kristeram Daksti
ņam. Komandu vērtējumā mūsu komandai pirmā vieta!
Sacensības turpinās sporta spēlēs un pentangā,
kur Mērsraga komanda uzrāda labus rezultātus. Pēc
priekšsacīkstēm pārliecinoši finālam kvalificējas trīs
Mērsraga komandas pārstāvji. Komandu vērtējumā
Mērsragam otrā vieta. Individuāli Vivita Ozoliņa ot
rajā vietā, bet Uldis Zaļkalns trešajā vietā. Komandā
vēl startēja Ivars Indruškevičs un Elita Grahoļska.
Paralēli savas cīņas vieglatlētikas sektoros trīs ve
cuma grupās uzsāk vieglatlēti. Mērsradznieki vieglat
lētikas kopvērtējumā saņem sudrabu un plūc laurus
visās četrās disciplīnās katrā vecuma grupā: 60 met
ru sprintā: pirmā vieta Madarai Baklušinai, Daigai
Auziņai, otrā vieta Kristam Lindenblatam, trešā vieta
Kerijai Grudkinai, Sigitai Mitenbergai, Elitai Grahoļ
skai, Uldim Grīnbergam-Zaļkalnam.
Tāllēkšanā otrā vieta Madarai Baklušinai, trešā
vieta Betijai Līcītei, Elitai Grahoļskai, Uldim Grīn
bergam-Zaļkalnam. 500 metros sievietēm un 1000
metros vīriešiem mērsradznieki sekojošās vietās:
pirmā vieta Kārlim Treimanim un Madarai Bakluši
nai, trešā vieta Kerijai Grudkinai un Daigai Auziņai.
Lodes grūšanā: pirmā vieta Uldim GrīnbergamZaļkalnam. Vieglatlētikas stafetē Mērsraga koman
da parādot izcilu rezultātu izcīna pirmo vietu – ko

mandā startēja Kerija Grudkina, Madara Baklušina,
Betija Līcīte, Rūdolfs Ozoliņš, Toms Tālbergs, Jānis
Kuklis.
Vieglatlētikas stafetē 6×60 metri atkal labākie ir
Mērsraga komandas sportisti, kas pārliecinoši izcīna
zelta medaļas. Komandā startēja Kerija Grudkina,
Madara Baklušina, Betija Līcīte, Kristers Dakstiņš,
Jānis Kuklis un Kārlis Treimanis.
Futbolā mūsējie pusfinālā piedzīvo zaudējumu un
jāsamierinās ar spēli par trešo vietu, kurā tiek izcīnīta
pārliecinoša uzvara. Mērsraga komandā spēlēja Jānis
Indruškevičs, Kristers Dakstiņš, Mihails Kedešs, Kris
taps Smilgainis, Jānis Bervalds un Kārlis Brinkmanis.
Cīņas beigušās jau basketbola un volejbola lauku
mos, kur sīvās un saspringtās cīņās, kur rezultāts izšķi
ras tikai spēles galotnēs, basketbolā dāmām iegūstam
otro vietu, bet vīru konkurencē esam tuvu vadošajām
komandām un paliekam piektajā vietā. Dāmu basket
bola komandā spēlēja – Sigita Mitenberga, Elita Gra
hoļska un Betija Līcīte. Vīriešu komandā Ivo Pūce, Ed
gars Kļava, Reinis Rubenis un Jānis Baumerts.
Sacensībās galda tenisā paliekam ceturtajā vietā
(Jurģis Ozoliņš, Vairis Ķiršakmenis un Sigita Miten
berga). Arī novusā šoreiz neiekļūstam starp godalgo
tajām komandām. (Guntis un Janeks Dvorecki, Anete
Grīva).
Volejbolā vīru komanda jau trešo gadu pēc kārtas
cīnās finālā par zeltu. Šoreiz sudrabs! Mūsu volejbola
komandā spēlēja Rūdolfs Ozoliņš, Uldis Bērzkalns un
Toms Tālbergs. Dāmu konkurencē pludmales volej
bola laukumos cīnījās Betija Līcīte, Beāte Reinfelde,
Vivita Ozoliņa un Signija Mindere.
Sacensības noslēdzas ar atraktīvo spēka stafeti, kur
veicot četrus spēka vīru vingrinājumus, stafete noslēdzas
ar smagās automašīnas stumšanu. Mērsraga novads iz
lozē septīto starta numuru un vīri ( Mihails Kedešs, Rū
dolfs Ozoliņš, Jānis Indruškevičs un Jānis Bervalds) savu
darbu izdara godam uzstādot labu laiku, kas ir otrais la
bākais un sudraba medaļas atkal mūsu.
Sasummējot visus sporta veidus Mērsraga koman
da kopvērtējumā izcīnījusi augsto otro vietu par nieka
diviem punktiem atpaliekot no pirmās vietas. Kārtē
jo reizi varu teikt, ka vieni no labākajiem sportistiem
dzīvo Mērsraga novadā!
Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem, kas
startēja gan ziemas, gan vasaras posmā. Paldies arī
līdzjutējiem, atbalstītājiem. Šis panākums ir mūsu visu
kopīgā darba rezultāts. Tiksimies nākošajās 2020. gada
sporta spēlēs ar mērķi izcīnīt labākās komandas titulu.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Izlaidums vasarīgās noskaņās

Bērnu
aizsardzības diena
Mērsragā!
1. jūnijs, kad visā pasaulē atzīmē un svin Bērnu aizsardzības
dienu, arī Mērsragā šie svētki atklāja vasaras sezonu un atdzīvināja
tradīciju – sveicām mūsu pulkā
mazos mērsradzniekus. Šogad tie
bija 5 bērniņi, kurus vecāki bija
pieteikuši un kuri bija dzimuši
laika posmā no 01.01.2018 līdz
01.06.2019. Mazuļus sēdinājām
lielajā prinču un princeses krēslā,
klausījāmies koncertu kurā piedalījās PII „Dārta” ansamblis un
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas meitenes (vad. Inese Ozollapa),
TDK „Pastaliņas” (vad. Sarmīte
Laure), košā popgrupa „Spārni”
(vad. Aija Barovska), varavīksnes
uzburt palīdzēja Sandija Štreinerte
un Gunta Fībiga. Lielas ovācijas un
bērniem prieku radīja DJ Mārtiņš
un burbuļu šova ballīte. Paldies
saku – Agnesei Kreicbergai, Jānim
Kaļiņičenko, Valdai Zvirgzdiņai,
Aijai Štreinertei-Roļai. Paldies!
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Obolēviča

31. maija pēcpusdienā „Dārtas”
sētiņā notika izlaiduma svētki, kur
rotaļīgās spēlēs un dziesmās tika
sumināti mazi lielie gaviļnieki.
Katrai dienai ir savs brīnišķīgais spēks, tāpēc paņemsim
šīs dienas svētību un radīsim savus mazos laimes mirkļus, lai ap
mums gaisā virmotu prieka, smaida un saviļņojuma sajūtas...
Tā ik gadus pavasarī, kad pār
pļavām lidinās pieneņu pūkas, tas
ir brīdis, kad pavasaris pamodinājis visus jaunajai dzīvei. Bērniem
tāds savāds vieglums ir iemeties
gan rokās, kājās, gribas lidot, dejot un doties tālu pasaulē – tāpēc

šodienas daži mazi lielie cilvēkbērni pārkāps savu pirmo dzīves slieksni – bērnības zemi, caur
kuru sāks apzināt sevi un telpu,
mazie solīši kļūs stingrāki un viņu
mazā pasaulīte pletīsies plašumā...
Ļausim, lai mazās Dārtas bitītes no stropa ceļas, nestāsimies
ceļā, lai lido uz ziedošām pļavām
un ārēm un mūsu vasaras sanesīs
zeltainās medus kārēs:
„Bišu ligzdas pašā vidū
Zelta poga mīt
Zelta pogai vēja spārni
Silta riekstukoka sirds.
Vai tu dzirdi mazo sirdi

Priežu sila viducī
Kopā ar ugunskuru vējā mirdzi
Dienas vidū...pusnaktī...
Atnāc sevi sasildīt
Savu sirdi piepildīt
Bišu ligzdā spārnus kļaujot,
Plašo dzīvi ieraudzīt.”
(D. Sadaka)

Lai „Dārtas” košā varavīksne
savij visas smaržas un mīlestības
dzirksti un kā mazi balti mākonīši slīd, kur putni prieka dziesmas
dzied, tā viņu mazie dzīves mirkļi
kā vieglas pieneņu pūkas plīvo...

Labu ceļa vēju vēlot, vadītāja Laila Štāle

„Latvju bērni danci veda” – mērsradznieki Talsos
31. maijā Talsos norisinājās festivāls „Latvju bērni danci
veda”, kur bija sabraukuši dejotāji no 25 Latvijas pilsētām un
novadiem. Vairāk kā 2500 dalībnieku piedalījās svētku gājienā un krāšņā lielkoncertā „Ar sauli sirdī” brīvdabas estrādē
„Sauleskalns”.
Mērsraga vidusskolas 3.–4. klašu deju kolektīvs „Atvasīte” un 5.–7. klašu deju kolektīvs „Noras” devās uz deju
festivālu, kur pirmo reizi jaunie dejotāji dejoja tik lielā
pasākumā. Tika gūta pirmā pieredze, dejojot kopā ar citu
novadu dejotājiem. Prieks, lepnums par izdošanos, smaidi un krāsaini sapņi piepildīja ikviena dalībnieka sirsniņu.
Paldies sponsoriem par krekliņiem un cepurītēm, lai lielajos mēģinājumos dejotāji nenoklīstu. Paldies bērniem,
jauniešiem, vecākiem, kolēģiem par atbalstu mēģinājumos un koncertā. Paldies Evijai Bergmanei. Paldies šoferītim par precizitāti un nokļūšanu laikā uz visām vietām.
Lai raits deju solis Mērsragā!
Deju skolotāja Sarmīte Laure

Senioru deju kolektīvu lielkoncerts Olainē „Sens tik
sens ir tas stāsts”, 2019. gada 8. jūnijā, piedalījās arī mūsu
deju kopa „Silva”.
Pie mums Mērsragā, 7. jūnijā, brīvdabas estrādē „Jēgerleja” viesojās Valdemārpils amatierteātris „Atspulgs” ar izrādi
„Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass!” Režisore – Sigita Līdaka.

Mūzikas un mākslas skolas izlaidums un noslēguma koncerts.



12. klases izlaidums.





Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
(turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestā
de, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 „Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo
un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu,
kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.
Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma
ietvaros laika periodā no 2019. gada jūlija
līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla
punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus
Mērsraga novada teritorijā. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo
daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko
un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības,
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc
valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar
burtiem LA.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus
veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā,
kuri izpilda šādus darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu
un sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un
citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu
un sagatavo punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru
vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama inter
neta vietnēs www.lgia.gov.lv un
http://map.lgia.gov.lv

Pirmie vasaras fotomirkļi…



Mērsraga novada pašvaldība 2018. gada pavasarī 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)
ap
stiprināšanu. Projekts tika iesniegts – valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība”
aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta mērķis – veikt pasākumus Mērsraga pludmales infrastruktūras labiekārtošanai un
Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanai, atbilstoši dabas aizsardzības prasībām.
Projekta īstenošanas laikā tika
sasniegti plānotie rezultāti un
veiktas darbības pludmales infrastruktūras uzlabošanai. Pludmalē
pie Mērsraga bākas uzliktas jaunas
pārģērbšanās kabīnes, jauni soliņi
un atkritumu tvertnes, koka laipa
uz pludmali papildināta ar jaunu
platformu ērtākai nokļūšanai pie
jūras apmeklētājiem ar kustību
traucējumiem. Izveidota atpūtas
vieta blakus stāvlaukumam pie
Mērsraga piejūras pļāvām ar jaunu
galdu un soliem, kā arī uzstādīts
jauns informatīvais stends. Projekta laikā tika veikta niedru pļaušana piejūras pļavās un pārbūvētas
Mērsraga notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas uzlabos to darbību
un vidē nonākošo notekūdeņu
attīrīšanas kvalitāti.
Projekta darbību īstenošanai
Latvijas vides aizsardzības fonda
piešķirtais finansējums ir 70%, kas
sastāda 33 629,00 euro no projekta
attiecināmajām izmaksām.

Par valsts
ģeodēziskā tīkla
punktu apsekošanu



Pabeigts
Mērsraga
pludmales
labiekārtošanas
projekts!

8. jūnijā Mērsraga Informācijas centrs
pārstāvēts VI Latvijas Tūrisma informācijas
tirgū Madonā!
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
2019. gada 2. jūlijs – 2. augusts.
iesnieguma
pieņemšana

Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam
projektam (euro)

20 000,00 EUR.

Sludinājuma
kopsumma

Maksimālā
atbalsta
intensitāte (%)

90% – sabiedriskā labuma projektiem.

Darbības
teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija.

Projektu
īstenošanas
termiņš

Mērķis

165 808,26 EUR.
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš ir
2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā
paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un darbības
nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15%
no kopējās attiecināmo izmaksu summas –
projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no
LAD lēmumapieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas
termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība – ELFLA 4 „Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā”.
Atbalsta apmērs

10 000,00 EUR.

Atbilstošā
MK Noteikumu
Nr. 590
5. punktā minētā
darbība

5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu
brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana
vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības
teritorijas iedzīvotāju mūžīzglītības un interešu izglītības attīstību, nodrošinot apmācību,
semināru, meistarklašu organizēšanu.
Atbalsts tiek sniegts sekojoši:
1. Lektora pakalpojuma izmaksas.
2. Telpu noma.
3. Mācību inventārs – materiāli, kas nepieciešami semināru norisei, piemēram, diegi, dzija,
kancelejas preces – rokdarbu, zīmēšanas, veidošanas u.c meistarklasēm vai semināriem.
4. Kafijas pauze.
Rīcības ietvaros netiek atbalstīta būvniecība
un pamatlīdzekļu iegāde.
Apmācību projektu var iesniegt biedrība vai
nodibinājums, un apmācībās piedalās vismaz
pieci dalībnieki.
Obligāta prasība iesniedzot projekta pieteikumu – pievienota detalizēta programma.

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides, publiskās
infrastruktūras attīstību, sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošanu un
labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izveidošanu partnerības teritorijā un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju
apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3 „Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu
atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”
Atbalsta apmērs

155 808,26 EUR.

Atbilstošā
MK Noteikumu
Nr. 590
5. punktā minētā
darbība

5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
5.2.2.) Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā
laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās teritorijas objektu sakārtošanu – apdzīvoto vietu
publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā
un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamības un sasniedzamības nodrošināšanu, sabiedrisko organizāciju aktivitāšu iedzīvotāju interešu nodrošināšanu.
Rīcībā netiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:
Jaunu ēku būvniecībai vai rekonstrukcijai brīvā
laika pavadīšanas un sociālo pakalpojumu centru izveidei.
Jaunu ģērētavu izveide vai esošo labiekārtošana vai rekonstrukcija.
Sabiedriskā labuma projekts ir projekts,
kurā plānotajam mērķim nav komerciāla
rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam
projektam (euro)

2000,00 EUR vienam projektam.

Maksimālā
atbalsta
intensitāte (%)

90% – sabiedriskā labuma projektiem.

Darbības
teritorija

Biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija.

Kontaktinformācija

Sludinājumi

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība”
SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē
biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a,
Talsi, Talsu novads, LV-3201 vai elektroniski biedrības mājaslapā: www.talsupartneriba.
lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā:
www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI
elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS).
Kontaktpersona: Administratīvā vadītāja
Lolita Pļaviņa – tel. 22328884,
talsu.partneriba@inbox.lv

Pateicība

 Pārdod skaldītu

malku. Iespēja iegādāties arī malku maisos.
Zvanīt
25489482.

 Trimmerēju zāli
Mērsraga robežās. Tālrunis 25473398, Jānis.

Mērsraga novada Sociālais
dienests saka lielu paldies Labdarības organizācijai „Tuvu”,
kas palīdz ar drēbēm, traukiem, pārtiku un citām nepieciešamām lietām. Liels paldies
Aigai Pilsētniecei un viņas
ģimenei par palīdzību un sadarbību.

Mērsraga novada Sociālais dienests saka lielu paldies
Guntai par gatavību vienmēr sniegt palīdzību ārkārtas
gadījumos, kā arī drēbēm un
apaviem.

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Līdzjūtība
Es palikšu zālē,
Es palikšu rasā,
Es palikšu vējāVējā varbūt.
Bet vienmēr uz zemes,
Bet vienmēr starp ļaudīm.

Izsakām līdzjūtību
Dzintrai Neilandei,

māsu

aizvadot mūžībā.
Valida, Marika,
Maiga A., Olīvija,
Ilze, Maiga Š., Anita

Redaktore Madara Brāle
28757923

