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Mērsraga Tautas nama
nodarbību grafiks
2019./2020. g.
Redaktores sleja
Kā jau tas nereti notiek, dažādu nopiet
nības pakāpju un atšķirīgu tēmu problēmas
mēdz sekot viena otrai. Reizēm var tikai
pabrīnīties un tikai pēc tam sākt domāt no
kura gala problēmai ķerties klāt. Vinnija
Pūka vārdiem: „Varēja būt sliktāk. Es nezi
nu kā, bet varētu”. Tad kad viss ir labi atrisi
nāts, vari secināt, ka tas lielākais prieks nav
problēmu neesamība, bet gan spēja satikties
ar tām aci pret aci, atrisināt tās un izdarīt
secinājumus. Dažkārt dzīve aizver deguna
priekšā durvis tikai tāpēc, ka laiks kustēties
uz priekšu, jo lielākoties viss dzīvē ir
pagaidām. Vienmēr, kad līst lietus, zināms,
ka reiz tas beigsies. Kā teica Vinnijs Pūks:
„Kad dzīve dod lietainu dienu, paspēlējies
peļķēs”. Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma –
par to atgādina katrs rīts. Inteliģentais
lācis pauž domu: „Nekad nenāk par ļaunu
turpināt meklēt kādu saules staru”. Tātad
tikai pagaidām… Šodienas sūdzība par
vakardienu nepadarīs rītdienu krāsaināku.
Ļaut tam, ko esi uzzinājis, risinot problēmu,
uzlabot to, kā dzīvo. Izmaini to, ko vēlies
izmainīt un neskatīties atpakaļ. Ne vienmēr
vajag saprast, kur precīzi vēlējies iet, taču
gala rezultātā tāpat nonāksi tur, kur bija
jābūt. Allaž viedais Pūks bija pārliecināts,
ka dzīve ir kā ceļojums, kas jāpiedzīvo, nevis
problēma, kas jāatrisina.

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga
Avīzes”
numurs iznā
ks
18. oktobr
ī.
Materiālus
var iesūtīt
līdz 14. ok
tobrim!

Paldies!
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Domes sēdēs
2019. gada 13. augusta
ārkārtas domes sēde:
1. Atteikties izmantot pirmpirku
ma tiesības uz Jūrmalas pilsētas do
mes pārdodamajām SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪ
RA”” kapitāla daļām.

2019. gada 20. augusta
kārtējā domes sēde:
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2019. gada budžeta ieņē
mumu plāna grozījumus 37 872 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta ieņēmumu
plānu 1 827 633 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izdevumu
plāna grozījumus 36 683 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izdevumu
plānu 1 688 291 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada Aizņēmumus no
Valsts kases grozījumus 14 412 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada Aizņēmumus no
Valsts kases „0” euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 8/2019 „Par grozījumiem saistoša
jos noteikumos Nr. 3/2019 „Par Mērs
raga novada pašvaldības 2019. gada
budžetu””
2. Noteikt lietošanas mērķi nekus
tamā īpašumā „Eglāji”, Mērsraga no
vads, kadastra numurs 8878 002 0002
ietilpstošajai zemes vienībai ar kadas
tra apzīmējumu 8878 002 0002 1,77 ha
platībā – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
3. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Grietiņas”, Mērsraga novads ka
dastra numurs 8878 003 0501, atdalot
1 zemes vienību ar kadastra apzīmēju
mu 8878 002 0165, 1,9 ha platībā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada publisko pārska
tu.
5. Izdarīt saistošajos noteikumos
Nr. 1/2011 „Mērsraga novada pašvaldī
bas nolikums” šādus grozījumus:
1) papildināt saistošos noteikumus
ar 1.5.12. punktu šādā redakcijā:
„Mērsraga novada vēlēšanu komi
sija”;
2) izslēgt 1.9.1. punktu.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 9/2019 Par grozījumiem 2011. gada
18. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2011 „Mērsraga novada pašvaldī
bas nolikums”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Do
mes sēžu protokoli”.
Sekretāre
Madara Brāle

„Camp 34” Dānijā
No 19. augusta līdz 23. augustam
11 Mērsraga vidusskolas 10. klases
skolēni un 3 pedagogi piedalījās no
metnē „Camp 34” Dānijā. Skolēniem
bija iespēja izklaidēties atrakciju parkā
„Tivoli”, apskatīt Kopenhāgenu, peldē
ties baseinā, apmeklēt mācību stun
das, jauniešu centrus, Jūras muzeju.
Lielāko nometnes daļu kopā ar dāņu
draudziņiem skolēni aktīvi darbojās
jauniešu centrā: apmeklēja radošās
darbnīcas, mācīja viens otram spēles
un dejas, analizēja savus iespaidus par
Dāniju un spēlēja dažādas virtuālās
spēles.
Dāņu skolēnu vecāki bija sajūsmā
par noslēguma vakaru, kurā skolēni
darba grupās dalījās savos iespaidos
par līdzībām un atšķirībām valstu
starpā, pastāstīja, kas viņiem visvairāk
paticis nometnē, dziedāja un kopā ar
vecākiem dejoja dažādas latviešu tautas
dejas. Visvairāk skolēni uzsvēra, ka vi
ņiem paticis dzīvot ģimenēs, tā pasakot
paldies par sirsnīgo uzņemšanu.
Sanija Luīze Ščebrova stāsta, ka vi
ņai visvairāk patikuši jauniešu centri
un kopīgi spēlētās spēles brīvajos brī

žos, kā arī tas, ka nometnē viņi nebija
vienīgie latvieši, bet piedalījās arī sko
lēni no Kandavas. Amanda Mosa uz
sver: „Es uzlaboju savas angļu valodas
zināšanas un ieguvu jaunu pieredzi,
dzīvojot ģimenē. Ģimene man palīdzē
ja un atbalstīja mani, kad biju saaukstē
jusies. Mēs apmainījāmies ar adresēm
un tagad sazināmies. Dāņu ģimenē ļoti
garšīgi gatavoja ēdienu.” Rebeka Stepa
nova uzsver, ka viņai vislabāk patiku
šas aktivitātes Tivoli atrakciju parkā
un brauciens ar Vikingu laivu, kā arī

Jūras muzejs Kopenhāgenā. Vēl meite
ne ievērojusi, ka dāņi bija ļoti atsaucīgi,
spēlējot spēles un dejojot noslēguma
pasākumā. Guntis Dakstiņš ir priecīgs,
ka varēja piedalīties mācību stundās.
Lauru Elizabeti Ķiršakmeni pārstei
dza organizatoru sarūpētie kruasāni,
kad devāmies uz Kopenhāgenu, kā arī
aktīvais dzīvesveids, jo viņi daudz esot
pastaigājušies. Ingus Andris Pērkons
atzinīgi novērtē aktivitāšu dažādību
nometnes laikā. Lauris Reinfelds atzīst,
ka viņu iepriecinājis Jūras muzeja ap

meklējums pirms lidošanas mājās, jo
tas esot bijis pārsteigums.
Protams, bija arī lietas, par kurām
skolēni sūdzas, piemēram, pārlieku lielais
maizes daudzums ikdienas uzturā, agrā
celšanās no rītiem, kāds mazrunīgāks
dāņu draudziņš, bet, kopumā vērtējot,
varu teikt, ka brauciens izdevās lieliski.
Paldies Mērsraga novada domei,
Mērsraga vidusskolai un vecākiem par
finansiālu un emocionālu atbalstu!
Zane Alkšbirze

„MĒS esam ŠEIT”

Zinību diena un Dārtas brīnumainā iespēju grāmata

Izstāde „MĒS esam ŠEIT” turpina apceļot Kurze
mi. Šomēnes – Mērsragā. Fotomākslinieka, fotokluba
„Āgenskalns” biedra un valdes locekļa – Valtera Poļa
kova izstāde „MĒS esam ŠEIT” ir īsts stāsts par talsi
niekiem, kurus autors sauc par savas zemes patriotiem:
izcelt tos, kuri nav devušies prom un piepilda savus
sapņus šeit – dzīvo, izglītojas, strādā, veido uzņēmu
mus, rada mākslas darbus, sporto, muzicē, spēlē teātri,
iedvesmojot arī citus līdzās esošos. Dzīve šeit un tagad –
tie esam mēs. Vai mēs esam laimīgi? Kāpēc gan nē?
Izstāde pirms diviem gadiem atklāta un bijusi apska
tāma Talsu novada Muzejā, nu atceļojusi arī līdz Mērs
ragam. Mērsragā 2014. gadā bijusi vēl viena Valtera Po
ļakova izstāde – „Latvijas bērni”, kurā, starp citu, bija
redzami arī bērni, kas tolaik vēl nedzīvoja Mērsragā, bet
nu – pilntiesīgi tā var saukties.
Valters Poļakovs ir daudzpusīgs sava amata pratējs:
savā fotostudijā Āgenskalnā viņš organizē fotosesijas
ģimenēm – kāzām, bērniņu gaidot, bērnu ballēs un
citos ģimeņu notikumos, notiek izbraukuma fotogra
fēšana mārketingam un reklāmai, veidotas fotorepor
tāžas, viņš ir arī fotokursu un fotogrāfiju pēcapstrādes
programmu apguves pasniedzējs. Taču līdzās vienmēr
ir bijuši arī radošie projekti, kuros fotogrāfs apliecina
savu interesi par cilvēka personību un laika gaitā iz
kopis savstarpējās fotogrāfa-modeļa saskarsmes pras
mes, kuras viņš izceļ kā īpaši nepieciešamas fotogrāfa
darbā; tie ir projekti un izstādes „Ar saknēm Tēvze
mē” (2014), „Latvijas bērni” (2012), „Viena diena bib
liotēkas dzīvē” (2010), personālizstāde „Cerību laiks”
(2007) Rīgā un Sanktpēterburgā.
Starp citu, nupat līdz 31. augustam Jūrmalā pie
cās norises vietās bija skatāma vērienīga fotoizstāde
„FOTO Marīna 2019”, kur mākslinieki foto kadros cen
tušies notvert mūžam mainīgo jūru dažādos gadalaikos
un apstākļos, fiksēt gaismas un ēnu spēles jūras viļņos
un baltajās liedaga smiltīs. Izstāžu kurators arī te bija
fotomākslinieks Valters Poļakovs.
Savukārt, 18. septembrī tirdzniecības centrā „Mols”
tiks atklāta izstāde „Gudro suņu brīvdienas”, kas arī tapusi
sadarbībā ar Valteru Poļakovu. Tā vien šķiet, Valteru var
sastapt visur! Nāciet, sastopiet SEPTEMBRĪ daļu no Val
tera Poļakova izstādes „MĒS esam ŠEIT” darbiem Mērs
raga Informācijas centrā! Izstāde Mērsraga Informācijas
centrā būs apskatāma līdz septembra beigām.
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Laikā, kad gaisā jūta
ma vasaras saulaino dienu
izskaņa, klāt ir šo sajūtu
vaininiece – Zinību diena.
To visi sagaida ar īpašu šai
dienai raksturīgu satrau
kumu, kurā savijusies ne
ziņa, kā nu būs un prieks
par atkaltikšanos.
Zinību diena PII
„Dārta” tika atklāta dzie
dot īpašo dziesmu „Dejo
bērnu dienas manā Dārti
ņā...” Tad tika dots vārds
Mērsraga novada Domes
priekšsēdētājam Rober
tam Šiliņam, kurš visus
apsveica svētkos un no
vēlēja labu sadarbību un
veiksmīgu jauno darba
cēlienu, kā arī iepazīstināja ar PII „Dārta” jauno
vadītāju, novēlot izturību un spēku jaunu izaicinā
jumu priekšā.
Vadītāja Dina Spunde savā runā uzsvēra, ka vi
siem kopā ir jāstrādā tā, lai jaunais mācību cēliens
būtu veiksmīgs, lai bērni gūtu dzīvei nepieciešamās
zināšanas un visi kopā būtu gandarīti par paveikto
darbu. Lai šī diena ir kā emocionāls lādiņš, kas dod
degsmi turpmākajam darba cēlienam: bērniem –
zinātkāri, vecākiem – pacietību, mīlestību un sa
pratni visa gada garumā, bet pedagogiem – izturī
bu, radošumu, spēju iedvesmot un aizraut.
Pasākuma turpinājumā visiem bija iespēja ielūko
ties „Dārtas” brīnumainās iespēju grāmatas lappusēs,
atklājot dažus tās noslēpumus. Pirmais šīs grāmatas
atklājums bija mazā svītriņa, kura kā izrādās nemaz
nav vienkārša, tai piemīt savi niķi un stiķi, un lai
to savaldītu ir vajadzīgi vingri pirkstiņi un pirmajā
stundā arī kāds palīgs. Lai katra grupa tiktu pie sava
īpašā palīga, vajadzēja iemācīties visiem skaitāmpan
tu, ar kura palīdzību no grāmatas lappusēm iznira
kāds pasaku tēls. Gudrā Pūce uzsvēra svītriņas lie
lo nozīmi latviešu valodā un gāja palīgā uz Sprīdīšu
grupu, Muzikants Sienāzis nodemonstrēja, ka arī
mūzikā ir savas svītriņas un kopā ar klātesošajiem
izsita ritmu jaunajam mācību gadam un devās pa

līgā Zinību durvis vērt pie mazajiem Pīlādzīšiem.
Savukārt Bitīte ar iespaidīgo lupu pievērsa uzmanību
tam, ka dabā ir daudz dažādu svītriņu, tikai jāmāk
tās saskatīt un devās pie adatainajiem Kastaņiem.
Kā pēdējie pie sava palīga tika paši vecākie „Dārtas”
audzēkņi Zīļuku grupā un tas bija – Ezītis ar savu
brīnumnūjiņu, kuram, kā izrādās, patīk gan sports,
gan matemātika un bez svītriņām arī šajā jomā ne
iztikt. To viņš prata izcili nodemonstrēt un devās pie
sagatavošanas grupas bērniem.
Zvanu skaņām skanot, ar Zinību durvju atslēdzi
ņu rokās, visi devās uz pirmo mācību stundu, kur
grupās katra audzinātāja bija sagatavojusi īpašas
aktivitātes un uzdevumus atbilstoši bērnu prasmju
līmenim. Tika dots starts jaunajam mācību gadam.
Lai grāmata ar tās daudzajiem noslēpumiem visiem
kļūst par mīļu draugu! Un lai pietiek pacietības sa
valdīt ne tikai niķīgo svītriņu, bet arī apgūt jaunas
zināšanas un prasmes!
Mēs būsim tā, mēs būsim tā – kā balta svītra
karogā! Dzīvespriecīgi, zinātkāri, darbīgi, atbildīgi,
godīgi, centīgi un visādā ziņa lieliski bērni, vecāki,
pedagogi un visi pārējie darbinieki, kuriem rūp
mūsu nākotnes jaunais potenciāls!
Terēzija Zondaka,
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe

Mērsraga bāku šogad varēs apskatīt vēl līdz 31. oktobrim!
Prieks, ka šovasar Mērsraga bākas un tūristu
Mērsragā kopumā ir krietni vairāk, salīdzinot ar
iepriekšējiem diviem gadiem. Ir objekti, kas mūsu
novadā nemainīgi ir vairāk apmeklēti. Un viens
no tiem, protams, Mērsraga bāka. Tās apmeklētā
ju skaits augustā bijis 342. Jāteic gan, ka pirmssko
las vecuma bērni uzskaitīti netiek, un arī jāmak
sā viņiem par bākas apmeklējumu nav. Augustā
uzņēmām gan viesus no kaimiņvalstīm (Lietuva,
Igaunija), gan arī viesus no Krievijas un pat bāku
entuziastus no Austrālijas. Protams, protams,

arī augusta mēnesī bākā uzkāpa ne vien daudz
kurzemnieku, bet arī grupas no Rīgas, Jūrmalas,
Jelgavas, Tērvetes, Dobeles un arī Rēzeknes, Val
kas un ne tikai. Vēsturiski tieši 19.–20. gadsimta
mijā Igaunijas un Latvijas jūrmalā tika uzceltas
daudzas bākas, mūsu bāka dzimusi 1875. gadā, un
nav nemaz tik grūti izrēķināt, cik tad mūsu bākai
ir jau gadu. Iesvētīta tā tika 10. septembrī, attiecī
gi – drīz sava veida svētki.
Tiem, kam šķiet – līdz ar vasaras beigām,
beidzas arī tūrisms, gribas teikt, ka tā nebūt nav,

Mērsraga bāka, saskaņā ar sadarbības līgumu,
kas tika noslēgts starp Mērsraga novada paš
valdību un Rīgas brīvostas pārvaldi, apskatāma
līdz 31. oktobrim. Tātad, pagarinām tūrisma
sezonu!
Atgādinu, ka bākas apmeklējumi iespējami
tikai ar iepriekšēju pieteikšanos Mērsraga Infor
mācijas centra darba laikā, zvanot uz IC tālruni
63237704.
Mērsraga Informācijas centra darba laiks
no septembra mēneša ir mainījies – sestdie-

nās, svētdienās tas ir slēgts. (P. 8.00–17.00;
O. 8.00–18.00, T. 8.00–17.00, C. 8.00–18.00,
P. 8.00–14.00). Ieeja bākā: 1 EUR, izņemot pirms
skolas vecuma bērnus.
Turpinām iepazīties ar Kurzemes industriālo
mantojumu kopā! Jautājiet par bezmaksas izdevu
miem saistībā ar industriālo mantojumu Latvijā
un Igaunijā ikvienā Kurzemes Tūrisma informā
cijas centrā!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Vasaras pasākumu sezona godam noslēgta!

Atzīmējot savu simtgadi, Valsts robežsar
dze aicināja ikvienu novada iedzīvotāju un
viesi piedalīties Lāpu skrējienā apkārt Latvi
jas valsts robežai, kas norisinājās no 19. līdz
23. augustam, šādi godinot pašaizliedzīgos
robežsargus, kā arī citus Latvijas brīvības cī
nītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts neatka
rību un krita aizstāvot Latviju no iebrucējiem.
Lāpu skrējiena sākums bija Rīgā, Brāļu kapos
pie Mūžīgās uguns, kur tiks aizdegtas divas
ceļojošās lāpas. Vienu no lāpām pārņēma arī

Mērsragā, uzsākot skrējiena posmu Mērsrags–
Ezere.
Paldies par dalību un atbalstu – Ikaram Žī
guram un Ivaram Indruškevičam.
24. augustā, brīvdabas estrādē „Jēgerle
ja” izskanēja šīs vasaras noslēdzošais festivāls
„Sadziedam, sadancojam iekš’ to Mērsrag’”.
Pie mums ieradās deju kopas un ansambļi no
Valkas, Kuldīgas, Rojas, Engures un Bauskas.
Festivāla īpašā viešņa Anita Ozola mēroja ceļu
no Limbažiem un iepriecināja mūs ar skaistām

melodijām. Anitu Ozolu vieno ilggadēja drau
dzība ar mūsu deju kopu „Silva”, ko varējām
redzēt kopīgos priekšnesumos. Pēc pasākuma
visi cienājās ar gardu zivju zupu un kala plā
nus nākošajam gadam. Iestājoties vakaram,
brīvdabas estrādē pulcējās ne vien viesi, bet
arī mērsradznieki, lai vēl pēdējo reizi šovasar
izdancotos ballē, kopā ar grupu „Jūrkant’”. Pal
dies visiem – gan tiem, kas palīdzēja tapt pasā
kumam, gan dalībniekiem!
31. augusta vakars pulcēja visus jūras krastā

svinēt Senās uguns nakti. Mūs priecēja uguns
kurs, sveču liesmas un fantastiskais saulriets,
kam pāri skanēja Kaspara Antesa balss un to
papildināja pianists Anatolijs Livča. Koncer
tam izskanot, jūras krastā ugunīgu un pārstei
gumiem bagātu šovu sniedza Fire Show studio.
Paldies – uzticamajiem pasākuma apmeklē
tājiem, maniem palīgiem – Jānim, Agnesei,
Madarai un Valdai.
Mērsraga Tautas nama vadītāja Ieva Oboleviča
Foto: Madara Brāle

Jaunumi sportā

Kā mums gāja 1. septembra pārgājienā?

FK Mērsrags futbolisti
izcīna uzvaru Talsu futbola līgā! Ar FK Mērsrags
uzvaru noslēdzies Talsu
novada čempionāts futbo
lā. Savu pirmspēdējo spēli
Talsu novada atklātajā fut
bola čempionātā FK Mērs
raga komanda aizvadīja
pret Kolku. Spēles likme
bija ļoti augsta – uzvara
nodrošina pirmo vietu.
Interesantā un aizraujo
šā spēlē uzvara Mērsraga
komandai un vienu apli
pirms čempionāta beigām
nodrošināts čempionu ti
tuls. FK Mērsrags uzbrucējs Krišs Trei
manis ar 15 vārtiem ir turnīra rezultatī
vākais spēlētājs. Komandas spēlētāji saka
paldies Mērsraga novada pašvaldībai par
atbalstu. Komandā spēlēja – Jānis In
druškevičs, Ingus Pudurs, Kārlis Treima
nis, Kārlis Brinkmanis, Krišs Treimanis,
AigarsKrikauskis, Kristers Dakstiņš, Ro
lands Indruškevičs, Alvis Linde, Mārtiņš
Lormanis, Kristaps Smilgainis, Dāvis Ot
manis, Mārcis Grīnšteins, Mihails Kedešs,
Kristaps Lauris, Tomas Ratenieks, Jānis
Bervalds, Daniels Karlsons.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 501. 25. augustā Mērsraga
sporta zālē notika Mērsraga 2019. gada
meistarsacīkšu šautriņu mešanā ses
tais posms. Sestajā posmā kopējā grupā
uzvarēja Janeks Dvoreckis, otrais Nor
munds Purvinskis, bet trešajā vietā Ivars
Indruškevičs. Sieviešu grupā pirmā vietā
Māra Mročko. Kopvērtējumā kopējā gru
pā pirmajā vietā Janeks Dvoreckis, otrais
Normunds Purvinskis, bet trešajā vietā
Ivars Indruškevičs. Vīriešu grupā kopvēr
tējums identisks ar kopējo grupu.
Sieviešu grupā kopvērtējumā pirmā
Vivita Ozoliņa, otrajā vietā Anita Ozola,
bet trešā Māra Mročko. Ātrākais 501 vī
riem Normundam Purvinskim (4. posms)
un Vivitai Ozoliņai sievietēm (1. posms).
Atgādinu, ka nākošais septītais posms no
tiks 29. septembrī Mērsraga sporta zālē
10.00.
Mērsraga kauss galda tenisā.
17. augustā jaunajā Mērsraga sporta hallē
notika Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā
2019. Sacensības bija kupli apmeklētas un
uz kausu sacensību sākumā cerīgi skatī
jās trīsdesmit četri dalībnieki, no kuriem
daudzi ietilpst Latvijas galda federācijas
reitingā. Sportisti pēc iepriekšējo gadu
reitinga tika sadalīti četrās apakšgrupās,

Pirmkārt, jau paldies visiem, kas uzticēja mums savas
atvases 1. septembrī, lai ļautu viņiem baudīt atvadas no
vasaras, pirms skolas gaitu atsākšanas/sākšanas!
Katrs 1. septembris ir īpašs ne vien skolēniem, bet arī
viņu vecākiem. Un tā šoreiz, lai vecākiem būtu iespēja
dienu pirms svinīgā pasākuma sameklēt krāšņākos zie
dus skolotājām, skolotājiem un bērnudārza audzinātā
jām un auklītēm, tāpat arī, lai būtu laiks mierā un klusu
mā izgludināt un sagatavot svētku drēbes, nolēmu šogad
dāvināt bērniem nevis radošu darbošanos Informācijas
centra telpās, bet gan – vides izziņas pārgājienu!
Ko tik mēs mežā nesadarījām, ja vien tie vecāki zi
nātu…
 Mums bija priežu čiekuru un egļu čiekuru komanda.
 Katrai komandai bija savs ceļa uzdevums – lasīt „nesa
mo dzejolīti” un atrast ceļā lietas, kas dzejolī minētas.
 Minējām mīklas par dabu, lasījām interesantus
faktus par kokiem, augiem un jūru. Uzzinājām, ka „mēr
nieks ar garām kājām, un sarkanu cigāru mutē” ir nevis
stārķis, bet celtnieks. (Marta)
 Katram bija arī īpašie uzdevumi: vienam atrast
3 celmus, vienam skaitīt Jūrtakas marķētos kokus pārgā
jiena laikā, vēl kādam jāmeklē sēnes, kādam citam – jā
stāsta mums visiem, ko dabā noteikti nedrīkst darīt un
kāpēc to nedrīkst.
 Kā šautriņas mērķī mešanai izmantojām čiekurus,
un tur puiku – priežu čiekuru komanda uzvarēja dāmas!
 Meklējām dzijas pavedienus, kas noslēpušies mežā,
nesām tos komandu kapteiņiem, kas kopā ar komandu

kurās izspēlēja grupu turnīru. Labākie
trīs no katras grupas turpināja cīņu par
medaļām, bet sportisti, kuriem todien ne
veicās, turpināja cīņu par vietu sadalīšanu
aiz pirmā divpadsmitnieka. Cīņas ritēja
uz astoņiem tenisa galdiem vienlaicīgi,
tādēļ sacensības noritēja bez lielas kavē
šanās un sportisti vēl nebija apžāvējuši
sviedrus uz pieres, kad bija jau jāiesaistās
jaunās cīņās. Sacensību dalībnieku meis
tarības līmenis bija diezgan vienmērīgs,
nebija izteiktu līderu, kas būtu par galvas
tiesu pārāks par visiem, tādēļ visas cīņas
un izspēles bija ļoti interesantas un sais
tošas. Jebkurš varēja uzvarēt jebkuru un
pat turnīra gaitā izveidojušies daži līderi
pamanījās zaudēt dažam reitingā zemā
kam tenisistam. Saspringums un emoci
jas valdīja līdz pat pašām pēdējām cīņām,
un godalgoto vietu ieguvējus noskaidroja
tikai beidzoties pēdējām izspēlēm.
Un tā Mērsraga kausa ieguvējs galda
tenisā 2019. gadā Jānis Jankovskis, otra
jā vietā Renārs Gribusts, bet trešajā vietā
Aigars Lagzdiņš. Sieviešu konkurencē pir
majā vietā un kausu savā īpašumā ieguva
Jana Linde, otrajā vietā Ina Šmēdiņa, bet
trešā vietā Laura Indrikova. Pēc apbalvoša
nas turnīra iniciatori Uldis Zutis un Vairis
Ķiršakmenis sportistus aicināja atpūsties
Valgalciemā, kur galda tenisisti vēlreiz pār
runāja un izdzīvoja dienas notikumus pie
bagātīgi klāta galda, veica dažādas spor
tiskas aktivitātes un sildījās pirtī. Pie galda
skanēja dziesmas un visi bija ļoti gandarīti
par labi izdevušos turnīru.
Turnīra organizatori saka paldies par
atbalstu Mērsraga novada pašvaldībai!
Galda tenisa turnīra organizētāji Uldis
Zutis un Vairis Ķiršakmenis, Mērsraga no
vada sporta organizators Ivars Indruškevičs
Tel. 026455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

pirms piknika sasēja atrasto garā „diegā”, veicām arī atra
dumu mērīšanu. Uzvarēja egles čiekuru komanda!
 Protams, tika dots arī starts iekura meklēšanai
mežā.
 5 minūšu laikā sev līdzās mēģinājām atrast augus
no kartītēm – dabā, sev līdzās. Izdevās un gribējās meklēt
vēl! Pie viena uzzinājām par augiem daudz interesantu
lietu.
 Mēģinājām iepazīt tuvāk kokus ar tausti, aizsietām
acīm, iegaumējot katra koka īpatnības. Pēc tam vaļējām
acīm bija jāatrod, kurš koks aptaustīts.
 Komandām bija uzdevums arī atrast noteiktas krā
sas akmeņus jūras krastā!
 Komandas izspēlēja arī maņu un īpašību spē
li, meklējot 4 dažādas īpašības dabā – „kaut kas lipīgs”,
„kaut kas smaržīgs” utt.
 Radījām kopīgu koka stāstu par bērzu un to, ko
bērzs savas dzīves laikā redzējis un piedzīvojis. Bija, ko
nosmieties!
 Spēlējām plēsējus un laupītājus, gāja jautri un gri
bējās vēl un vēl!
Noēdāmies desas, izsmējāmies, uzzinājām, ka cilvēki
savas dzīves laikā pamatā izmanto redzi un nevis visas
citas maņas, iepazinām pasauli ap sevi tuvāk un nosprie
dām – jātiekas būs atkal!
Mums gāja forši! Paldies par palīdzību arī Sandijai
Štreinertei un Jānim Joņinam!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

28. septembrī – autofotoorientēšanās
Braucam uz Kolku caur Mērsragu!
Laikā, kad visi ceļi vedīs uz zelta lapkriti Siguldā, visi
aicināti uz Kolku! Septiņās stundās, orientējoties pēc
kartes un fotografējot neparastus un interesantus kon
trolpunktus, iepazīsi seno kuršu un līvu zemes, izjutīsi to
skaisti skarbo dabu, cilvēku viesmīlību un pavadīsi pie
dzīvojumiem pilnu sestdienu.
Lai piedalītos braucienā, nepieciešams vieglais auto
mobilis vai busiņš, vismaz divu cilvēku komanda, digitā
lais fotoaparāts vai viedtālrunis ar izņemamu SD/microSD
karti, ieteicama ceļu karte „Ziemeļkurzeme” (tādu var sa
ņemt ikvienā Kurzemes Tūrisma informācijas centrā bez
maksas) un labs noskaņojums. Esam draudzīgi ģimenēm
ar bērniem un labi audzinātiem suņiem.
Starts un finišs LVC autostāvlaukumā šosejas P131 68. km
(Kaltenes akmeņainā piekraste) ap plkst. 11.00 28. sep
tembrī. Reģistrācija portālā brauciens.lv, kur arī vairāk
par braucienā iekļauto reģionu, jau darbojas. Dalība auto
fotoorientēšanās sacensībās ir maksas pasākums.
Viens kontrolpunkts būs arī Mērsragā, Lielajā ielā 46,
kur ir #NācSētā kūpināto zivju produkcija. Kontrolpun
ktā varēs ne vien iegādāties kaut ko priekš iestiprināša
nās, bet arī noziedot Mērsraga „Oskara” atjaunošanai.

„Oskars” savu vietu atradis un mūsdienās apskatāms
Mērsragā pie Tautas nama (Lielā iela 25). Reiz tas bijis
veiksmīgas, izaugsmes pilnas zvejniecības, pārticības
simbols. Šķiet, katram mērsradzniekam par Oskaru ir
citas atmiņas. Un nav jau tā, ka vienam taisnība un citam
ne. Lai nu tur būtu, kā būtu, Oskars savu atjaunošanu vēl
aizvien gaida pie Mērsraga Tautas nama. Un tad vēlreiz
par svarīgo – ziedojumu urna – kontrolpunkts autofo
toorientēšanās sacensību ietvaros būs vietā, kur iespē
jams iegādāties arī kūpināto zivju produkciju, pie Lienes
Birnes un Eināra Auniņa mājas jeb #NācSētā – Lielajā
ielā 46, Mērsragā. Ziedot „Oskara” atjaunošanai aicina
Mērsraga novada pašvaldība un Mērsraga Informācijas centrs.
Kopā mēs varam!
Nezini, ko darīt brīvdienās? Izmēģini īstu autofoto
orientēšanos! Pasākumu „Lielais Autofotoorientēšanās
Brauciens VI, 2019 „Kūolka ’19” organizē SIA „Digital
Zoo” un ar nolikumu ikviens aicināts iepazīties brauciens.lv mājaslapā.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

4
Piecdesmit gadi – tas ir tāds slieksnis,
Pie kura tiek izvērtēts cilvēka mūžs,
Ar citām acīm skatot, kas bijis,
Ar prātu uzlūkot to, kas vēl būs.
Un laimīgs ir tas, kas vienmēr pa dzīvi
Ar mīlu sirdī pratis ir iet,
Kas radis teikt gaišos un mīļos vārdus,
Kam prieku dāvājis citu prieks.
			
(Lauma Daugiša)

Sigita un Andi!
Sveicam 50 gadu jubilejā!
Jums kopā 100!
Lai viss ko vēlaties – piepildās,
lai viss ko darāt – izdodas,
lai viss ko vēlaties ir sasniedzams,
bet nekad lai nav tā,
ka nav nekā!
Kaimiņi
no „Zaļumiem”

Pateicība vecākiem no PII „Dārta”
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

Līdzjūtības

(Dz. Rinkule-Zemzare)

Informācija!

Ir lietas un tādi darbi, par kuriem
ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri
pelnījuši saņemt paldies. PII „Dārta”
audzēkņu vārdā LIELS, LIELS PALDIES Gatim Dižpēterim un Kristapam Karlsonam par brīnišķīgo dāvanu – automašīnu.

 Bibliotekārais izbraukuma punkts
uz Upesgrīvas Saieta namu 25. septembrī, plkst. 12.00

 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas

centra darba laiks no 1.09.2019. līdz
31.10.2019.:

PII „Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka

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 pašvaldības policijas
iedzīvotāju pieņemšanas laiki!
			
			

Otrdiena
Ceturtdiena

Pateicības

14.00–19.00
9.00–12.00

Paldies upesgrīvniekiem un viesiem, kuri atsaucās aicinājumam izveidot Gaismas ceļu Upesgrīvā, atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu!
Paldies arī mūsu puķu grupas meitenēm par skaistajiem ziediem izstādei!
Kopā mēs varam!

Mērsraga novada pašvaldības policijas
inspektors Jānis Akmens
T. 63237711, mob. tel. 226573007
e-pasts: janis.akmens@mersrags.lv
vai
policija@mersrags.lv

Mērsraga novada pašvaldības policijas
priekšniece Ineta Lilinfelde
T. 63237711, mob. tel. 20703443
e-pasts: ineta.lilinfelde@mersrags.lv
vai
policija@mersrags.lv

A pasākumi

Saieta nama vadītāja V. Brauere
* * *
Mīļš, sirsnīgs paldies aptiekas meitenēm Ilzei un Maritai par viņu sirsnību, atsaucību un sapratni. Paldies!
Biruta Zvaigznīte

Sludinājumi

septembrī

13.09.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 7. posms

Mērsraga sporta halle

17.00

14.09.

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā – 2. posms

Laivu bāze – Pīlēni

12.00

20.09.

Olimpiskā diena

Mērsraga vidusskola

10.00

21.09.

Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā

Laivu bāze – Pīlēni

7.00

Eiropas sporta nedēļa

Mērsraga novads

28.09.

Futbola diena

Mērsraga sporta halle

10.00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 7. posms

Mērsraga sporta halle

10.00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 7. posms

Mērsraga sporta halle

12.00

23-30.09.

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

Visdziļākā līdzjūtība Dainai,
no tēva atvadoties.
SIA „BĒRZCIEMS” kolektīvs
Ilgu mūžu nodzīvoju,
Daudz darbiņu padarīju;
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj savu paladziņu.
(Tautasdziesma)

Visdziļākā līdzjūtība Gundaram Kristovicam, māmiņu zaudējot.
Bijušie klasesbiedri 1983. gads

Policijas priekšnieks iedzīvotājus pieņem katru darba dienu saskaņojot pieņemšanas
laiku pa tālruni 20703443.
Kontakti:

Cik salts šis rīts, –
Klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisusi
Tēva balss. (S. Sīle)

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

 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 291055818.
 Pārdod vai izīrē 2 istabu
dzīvokli, labiekārtotu, Mērsragā.
Dzīvoklis 3. stāvā. Interesentiem
zvanīt – 28300336.
Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Lai sapnis balts,
Viņas dvēselīti aijā,
Un klusais miers
Ar saviem spārniem sedz.
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Gundaram un tuviniekiem, māmiņu zemes klēpī guldot.
Ausma, Vizma
Aizbirst baltā ziedu taka
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts!
(M. Jansone)

Visdziļākā līdzjūtība Aijai un
Andrim Otmaņiem, tuvu cilvēku
zaudējot.
Vija un Guna
Norimst vēji koku zaros
Dzīves liktens pārāk skarbs.
Tomēr visu sirdīs paliks
Tavas dzīves skaistais stāsts.

Izsaku līdzjūtību Aijai Otmanei ar ģimeni, māsu mūžības
ceļos pavadot.
Helga
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
		
(M. Jansone)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Aijai, māsu zemes klēpī guldot.
Deju kopa „Silva”

Redaktore Madara Brāle
28757923

