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Redaktores sleja
Cilvēkiem vienmēr interesanti un daudz
nozīmīgi ir šķituši vārdi: tagadne, pagātne
un nākotne. Nereti tie saistās ar ļoti prak
tiskām lietām, savukārt dažreiz tie aizved uz
filozofiskām pārdomām un apcerīgām izjū
tām. Tādas pārdomas, piemēram, ir novedu
šas pie secinājumiem, ka nākotne ir pagātnes
tagadne vai, ka pagātne, tagadne un nākot
ne ir viens vesels. Dalailamam reiz jautāja,
kas viņu visvairāk pārsteidz? Viņš atbildēja:
„Cilvēks. Sākumā viņš upurē savu veselību,
lai pelnītu naudu. Tad viņš tērē naudu, lai
to atgūtu. Tomēr viņš ir tik noraizējies par
savu nākotni, ka nekad nebauda tagadni.
Kā rezultātā, viņš nedzīvo ne tagadnē, ne
nākotnē.” Un, ja tā padomājam, tad tiešām
kādā no šiem laikiem dzīvojam vairāk nekā
vajadzētu. Izzūd līdzsvars, ja kaļam tikai
nākotnes plānus vai
tikai gremdējamies at
miņās, aizmirstot, ka
ietekmēt varam tikai
šobrīd notiekošo. Ne
noliedzami, tā kā bija
vairs nebūs nekad,
bet tas, kas būs – nav
zināms, taču tur jau
slēpjas tā burvība, kas
neļauj dzīvei būt gar
laicīgai!

Īsvēstis
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Paldies!

Jaunais buklets. Izveidots jauns, papildināts un uzlabots Mērsraga
novada informatīvais buklets. Bukletus varat saņemt informācijas centrā,
bibliotēkā vai Domē. Aicini – draugus un radus ciemos!
Sveču izstāde Mērsraga bibliotēkā. Visu februāra mēnesi ikvienam uz
Mērsraga biblio
tēku bija iespēja
nest sveces un
kopīgi
veidot
sveču
izstādi.
Gala rezultātā
ir tapusi jauka
izstāde ar dažā
dām un intere
santām svecēm.
Interesanti, ka
daudzām no vi
ņām ir īpašs
stāsts. Piemē
ram, izstādes senākajai svecei ir 10 gadi!
Pašvaldības un Valsts policijas iecirknis Mērsragā. Mērsraga Tautas
namā, bijušā „Čiekuriņa” telpās aktīvi noris remontdarbi, lai vistuvākajā
laikā tur iekārtotos un darbu uzsāktu Pašvaldības un Valsts policija.
„Skola 2013”. 19. starptautiskā izglītības izstāde šogad noris no 28. feb
ruāra līdz 3. martam Izstāžu centrā Ķīpsala. „Skola 2013” – vieta, kur
četru dienu garumā uzzināt par jaunākajām un populārākajām mācību
programmām Latvijā un ārzemēs, piedalīties atraktīvos konkursos, satikt
draugus un lieliski pavadīt laiku! Laba iespēja vidusskolēniem – nolūkot
savu tālākās izglītības apguves vietu!
Lieli un mazi dziedātāji – sarosieties! Kā jau katru pavasarī, arī šogad,
sadziedāsies Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu mazie „Cāļi”,
„Gailēni” un „Gaiļi”. Šogad konkurss „Cālis 2013” notiks 9. martā, savu
kārt konkurss „Gailēns 2013” un „Gailis 2013” 16. martā Talsu kinoteātrī
„Auseklis”.
Veselā miesā – vesels gars! Fitnesa treneris A. Beķeris atgādina, ka visi
tie, kas vēlas jautri, pozitīvi, un pats galvenais veselīgi pavadīt divas dienas
nedēļā, ir laipni aicināti uz fitnesa nodarbībām Mērsraga Tautas namā, kas
notiek katru pirmdienu un ceturtdienu no 20.00 līdz 21.00! Nodarbības
vienā mēnesī maksās Ls 16. Pievienojies komandai!

Mazliet dziesmas, mazliet dejas, mazliet teātra…
…var teikt, ka tieši tādās noskaņās tiek aizvadīts februāra mē
nesis Mērsraga kultūras dzīvē. Esam paspējuši paciemoties kaimi
ņu novados un arī paši uzņemt ciemiņus Mērsraga Tautas namā.
Piedzīvota krāšņa emociju gamma, kas ļauj turpināt jau iesāktos

darbus un sniedz iedvesmu jauniem projektiem. Tā kā ar pozitīvām
lietām ir jādalās, tad vēlos sniegt nelielu atskatu uz aizvadītajiem
notikumiem.
9. februārī Vandzenes Tautas namā norisinājās amatierteātru
saiets, kurā aicinājumu piedalīties saņēma arī Mērsrags. Lai gan
pašreiz oficiāls kolektīvs teātra jomā Mērsragā nav izveidots, to
mēr, pēc samērā ilga laika, beidzot publiski izskanēja tāds vārdu
salikums kā Mērsraga amatierteātris!!! Un tiešām Mērsrags pirmo
reizi piedalījās amatierteātru saietā! Tāpēc vēlos teikt lielu paldies
Valdai, Mairai, Madarai, Laumai, Sarmītei un Sanitai par atbalstu un
līdzdalību šajā projektā. Domāju, ka šis pasākums bija ļoti nozīmīgs,
lai beidzot pamodinātu mazo teātra gariņu, kas Tautas nama telpās
bija diezgan ilgu laiku snauduļojis.
13. februārī Talsos notika Kultūras darbinieku diena, kurā arī
Mērsraga novadam bija jāsniedz ieskats aizvadītā gada notikumos
kultūras dzīvē. Domāju, ka tieši šis pasākums bija kā jauns
atspēriena punkts, kurā ikviens guva iedvesmu un enerģiju turpināt
savu darbu, kas vairumam no šiem cilvēkiem nav tikai darbs…
Savukārt, 15. februārī Mērsraga vārds izskanēja Rojas Kultūras
centrā, jo tieši tur norisinājās ikgadējā Popiela. Šogad Mērsragu
Popielā pārstāvēja Nadīna Lūriņa-Lūrmane! Gribu uzsvērt, ka Nadīna
bija gandrīz vienīgā no dalībniekiem, kas visu priekšnesuma laiku uz
skatuves atradās viena pati! Tas nozīmē, ka viņas priekšnesumam
vajadzēja būt izstrādātam līdz sīkākajai niansei, kas tā arī bija. Tāpēc
liels paldies Nadīnai par drosmi un izcilo sniegumu!
Pēc lielās ciemošanās, bija pienācis laiks uzņemt viesus arī
Mērsragā. 16. februārī Tautas namā pulcējās Talsu senioru jauktais
koris „Atbalss”, Engures deju grupa „Rudens ritmi” un Ķūļciema
vokālais ansamblis „Zvārgulītes”. Protams, ka arī Mērsraga deju
kopa „Silva” priecēja ciemiņus ar savu sniegumu. Vakara gaitā tika

izdziedātas daudzas skaistas dziesmas un izdejotas dažāda rakstura
dejas, bet pats interesantākais, ka kolektīvi pat uz vienu priekšnesumu
mainījās lomām un dejotāji iestudēja kādu dziesmu, bet koris rādīja
savas prasmes dejas mākslā. Vēlos teikt lielu paldies Silvai Štreinertei
kā šī pasākuma iniciatorei, kā arī mūsu dejotājām par brīnišķīgo
sniegumu, jūs kā vienmēr bijāt kā odziņas visam pasākumam! Paldies
arī ciemiņiem, kas, nebaidos apgalvot, pie mums jutās ļoti labi, kā
nekā kāds dalībnieks atvadoties sacīja: „Agrāk viss bija savādāk! Tad
vislabāk bija mājās, bet tagad gan Mērsragā!”.
Tāds bija ieskats aizvadītajos notikumos, bet vēlos atgādināt, ka
arī šajā sestdienā, 23. februārī plkst. 14:00 esat mīļi gaidīti Tautas
nama mazajā zālē, lai kopā ar folkloras pulciņa vadītāju Līgu izzinātu
senās latviešu tradīcijas. Bet mazliet vēlāk plkst. 18:00 pārsteigumu
jums būs sarūpējuši Mērsraga jaunieši, kuri caur dziesmām izstāstīs
kādu senu stāstu.
Ar sveicieniem,
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska
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Jaunumi Mērsraga novada pašvaldības iestādēs
Mērsraga invalīdu atbalsta centrs paraksta
MK Sadarbības memorandu
NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands ir doku
ments, kurā aprakstītas galvenās darbības un rīcības virzieni, lai
Latvijā veicinātu pilsoniskas sabiedrības atbalstu. Dokumentā
valsts līmenī ietverta apņemšanās veidot tādu valsts pārvaldes
darbību, kas sekmē efektīvu un sabiedrības interesēm atbilsto
šu darbu, nodrošina pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu
pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārval
dē. Mērsraga invalīdu atbalsta centra vadītāja Daiga Skvorcova
svinīgā ceremonijā, 1. februārī, Rīgā parakstīja šo memorandu.
Kopumā vairāk kā 40 Latvijas nevalstiskās organizācijas pievie
nojās MK un NVO Sadarbības memorandam. Līdz šim to bija
parakstījušas 305 nevalstiskās organizācijas.

Projektu dienas skolā
Februāra vidū, kad gripa un pavasara nogurums klauvē pie
durvīm, Mērsraga vidusskolā notiek aktīva „projektēšana”. „Šis
ir laiks, kad skolēniem nepieciešama atelpa,” piekrīt direktores
vietniece mācību darbā Laila Linde. „Projekta darbi pamatsko
lā un zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD) vidusskolas posmā
palīdz viņiem izzināt, eksperimentēt, pētīt. Attīstās skolēnu
prasmes veidot zinātnisko darbu, kas būs īpaši nepiecieša

mas augstskolā. Ir iespējams gan uzzināt daudz jauna par savu
dzimto novadu, gan izprast savas intereses, lai vēlāk izvēlētos
profesiju.” Tātad projekta darbs ir ķieģelītis arī mūsu ikviena
nākotnes ēkas projektā.
Katru ēku ceļ no pamatiem. Savas saknes (novada un tautas
vēsturi) skolēni var iepazīt vairākos veidos: mūzikas skolotāja
dažiem 5.–6. klases skolēniem ir piedāvājusi izpētīt Lieldienu
tradīcijas latviešu folklorā un iepazīt disko laikmeta zvaigznes,
piemēram, slaveno grupu „Modern Talking”. Vēsturē (L. Linde)
ir iespējams veidot savas dzimtas koku, gan vākt informāciju par
novadu, gan par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem 20. gs. pirmajā
pusē. Valodas saknes skolēni pēta pie skolotājām Aijas Misiķes
(„Valodu koks”) un Vijas Vītoliņas („Vietvārdi Mērsraga nova
dā”).
Mājas balsts ir arī izturīgs karkass un sienas, ko nodrošina
zināšanas eksaktajās jomās, jau sākot ar rotaļām un izmēģinā
jumiem fizikas un ķīmijas likumību apguvei. 3. klase pēta gaisa
spiediena maiņas projektā „Ūdens eksperimentos”. Tur var re
dzēt, kā sveces liesma nenodziest ūdenī, kā ūdenī var audzēt kris
tālus, kāpēc papīra lapa nekrīt nost no otrādi apgrieztas glāzes.
Skolēni jau iepriekš brīdina katru interesentu: „Jums mute paliks
vaļā!” Un pat visskeptiskākajam jāatzīst, ka viņiem taisnība.
Daļa no 8. līdz 9. klases skolēniem iepazīst fiziku, veidojot
auto modelīšus no papīra. Interesants ir ēnu teātris, kuru rada un
izspēlē Santa un Nadīna no 9. klases (I. Mosa).
Vecākajās klasēs skolotājas I. Grīnbergas-Zaļkalnes vadībā
var uzzināt, vai sveču krāsa un forma ietekmē to degšanas il
gumu, pētīt mākoņus un to radītos nokrišņus. Tāpat radoši var
izpausties, veidojot īsfilmu par drošības tehnikas noteikumiem
ķīmijā, spēli – loto „Binārie savienojumi”, pārskata materiālu
ķīmijas kabinetam ar ilustrācijām „Klimatiskās joslas”. Visus
šos darbiņus vēlāk mācību procesā varēs izmantot gan paši
to veidotāji, gan pārējie. Ir iespējams izzināt pat tik ekstrēmas
lietas kā to, vai blondīnes tiešām ir tādas, kā anekdotēs stāsta
(„Blondo matu noslēpums”), arī ko var iegūt no atkritumiem.
Izrādās, par apģērbus var ražot no otrreizējām izejvielām.
Pie skolotājas Ingas Kauliņas vidusskolēni cenšas noskaidrot
alternatīvās enerģijas avotus, kas šodienas sabiedrībā ir pat ļoti
aktuāli. Kas zina – varbūt tieši Mērsragā pēc gadiem tiks izgud
rots kāds jauns enerģijas ieguves veids?
Par veselības jomu ieinteresējušies 2. klases skolēni – pamatīgi
tiek izzināti āboli: to izcelsme, šķirnes, veselīgās īpašības. Un pēc
tam jau var uzspēlēt arī kādu stafeti ar āboliem!
Katra cilvēka apziņas (tāpat kā nākotnes) jumts ir un paliek
viņa dzīves vērtības, gaume, skaistuma izjūta. Šo sfēru palīdz at

tīstīt mākslas priekšmeti. Tāpēc pie skolotājas Ivetas Balodes sko
lēni pēta un novērtē ar mūsdienu lasītāja acīm tās vērtības, kas
ietvertas gan I. Ziedoņa, gan O. Vācieša dzejā, gan „Krāsainajās
pasakās”, gan A. Čaka Rīgas „gleznojumos”. Toties A. Misiķe aici
nājusi kādu 5. klases audzēkni „ķert kadrus” – atrast un nofoto
grafēt mākslas klasiķu darbiem līdzīgas ainavas un klusās dabas.
Nedzīvosi taču kā mucā! Tāpēc mājai vajag logus un durvis.
Ir vērts painteresēties gan par kaimiņiem tepat un aizrobežā,
gan saprast jaunāko tehnoloģiju saziņas iespējas. Tāpēc skolo
tāja Zane Alkšbirze palīdz 6. klases meitenēm izveidot informa
tīvu prezentāciju datorā par Mērsraga vidusskolu saviem dāņu
vēstuļu draugiem. Krievu valodas skolotājas Svetlanas Vasiļje
vas vadībā 7. klases skolēni iepazīst krievu populāros mūziķus
un viņu dziesmas. Pie skolotājām Ingas Kauliņas un Ilzes Mosas
vidusskolēni pēta gan datora radītās iespējas un draudus („Le
gālās un pirātiskās datorprogrammas”, „Mūsdienu informācijas
tehnoloģijas dzīvē”), gan tūrismu Mērsraga novadā. Noskaidrot
cilvēku saskarsmi veicinošos faktorus un psiholoģiskās barjeras
var projektā pie skolotājas V. Vītoliņas.
Projekta dienas ir ļoti nozīmīgas. Visos divpadsmit gados
skolēni paspēj iepazīt dažādas nozares, tā, lai, beidzot skolu, viņi
daudz labāk saprastu, kuri „ķieģeļi” ir paši piemērotākie tieši
viņu mājai – viņu nākotnei.

„Tumsā negribu būt
Tāpēc es svinu gaismu...”

(M. Laukmane)

Sveču mēnesī sākumskolā notiek īsta „svečošanās”. Tumšajā
ziemas laikā skolā un, cerams, arī sirdī tiek ienesta gaisma – svi
nam Sveču dienu (2. februāri).
Sākumskolas klasēs tika izveidota sveču izstāde no skolēnu
atnestajām svecēm. Ar vecāku gādību kā tikai tur nav? Pūķīši
un rūķīši, eņģelīši un čūskas, ar dāvaniņām rotāta svece un pat
svece – fotoaparāts. Daudz krāsu un daudz prieka. Savukārt
klases stundās skolēni šajā nedēļā pārrunāja sveču izcelsmi,
to pagatavošanas procesu, dažādās formas un pielietojuma ie
spējas un, protams, uzzināja vairāk par Sveču dienu. Līdzīgi
kā senāk Sveču dienā tika minētas mīklas par svecēm, vērota
daba caur ticējumiem. Vai jūs zinājāt: ja Sveču dienā no jum
tiem nopil tik daudz, ka gailis vai zvirbulis var padzerties, tad
būs labs ražas gads, toties kaķis Sveču mēnesī noteikti jābaro,
jo viņš šajā laikā peles nespējot saskatīt!

Pašvaldības policija ziņo, brīdina un informē

MĒRSRAGA NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Vecākais inspektors Egīls Bolmanis
Mob. tel. 20703443, 27234282, tel. 63237711,
e-pasts: policija@mersrags.lv

Dzintaru iela 1 dz. 9
Mērsrags, Mērsraga novads
(2. kāpņu telpa, 1. stāvs)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdiena:
Ceturtdiena

9.00–12.00
9.00–12.00

Par ikdienas darbu un atkritumiem
Janvāris pašvaldības policijā pagāja samērā mierī
gi, darot ikdienas darbu: dzīvesvietās nogādāti četri
līdz mājām nenokļuvuši un ceļmalā iemiguši, cīņā ar
zaļo pūķi noguruši cīnītāji, veikta sadarbība ar Valsts
policijas Nepilngadīgo lietu inspekciju, Ceļu policiju,
Mērsraga novada sociālo dienestu. Par sabiedriskās
kārtības traucēšanu sastādīts viens administratī
vā pārkāpuma protokols un pārkāpējam par skaļas
mūzikas klausīšanos nāksies šķirties no 50 latiem.
Konstatēts viens mājdzīvnieku turēšanas noteikumu
pārkāpums, par kuru sastādītais protokols tiks izska
tīts administratīvajā komisijā. Šī gada pirmā mēneša
laikā gan privātpersonām, gan juridiskām personām
nosūtīti 9 brīdinājuma protokoli par neatliekami vei
camajiem darbiem sev piederošās vai apsaimniekoja
mās teritorijas sakopšanā.
Tomēr arī šajā relatīvi rāmajā pēcsvētku laikā
pašvaldības policijai ir kas svarīgs sakāms vairāku
mājsaimniecību iedzīvotājiem, kuru nezināšana par
likumdošanas normām rosināja uz pārdomām par
atkritumu apsaimniekošanas tēmu.
Mērsraga novadā atkritumu savākšanu jau ilgstoši
nodrošina ar SIA „Kurzemes Ainava”, vidējie naudas
tēriņi par viena konteinera apsaimniekošanu sastāda
2,40–5,00 lati mēnesī, bet sods par līguma neslēgšanu
ir vismaz 10 reizes lielāks. Vai tiešām ir vērts riskēt
un savus sadzīves atkritumus tumsas aizsegā mēģināt
izmest jau tā pārpildītajos pašvaldības konteineros?

Vai vēl vairāk, dedzināt degvielu, nakts laikā braukt
uz mežu, līdz ceļiem brist pa sniegu, lai izmestu ne
vajadzīgos maisus? ATGĀDINU, ka pašvaldības poli
cists ir tiesīgs katrai mājsaimniecībai pieprasīt uzrādīt
noslēgtu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, un, ja
šāda līguma nav, mazākais soda mērs ir 50 lati.
Tiem, kuriem šī informācija ir jaunums, mazs
fragments no mūsu novada „galvenā likuma” – Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko,
ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumiem (Saistošie noteikumi
Nr. 13/2011):
„2.2. Ēku, ēku daļu, būvju, zemes gabalu un citu
teritoriju īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina:
[...]
2.2.5. sadzīves atkritumu savlaicīgu izvešana, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar licencētu
atkritumu savākšanas firmu, par šo noteikumu neievērošanu uzliek sodu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.” Savukārt Administratīvo pārkāpumu
kodeksā rakstīts sekojošais:
„75. pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
[...]
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz tūkstoš latiem.”
Un nu vēl viens APK pants pārdomām tiem, kas
no atkritumiem mēģina tikt vaļā, aizvedot tos uz
mežu vai citu no civilizācijas attālu vietu:
„58. pants. Vides piesārņošana un piegružošana
Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes
vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām
vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu
vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma
izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt
piecdesmit līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez
konfiskācijas.”
Informēju, ka SIA „Kurzemes ainava” darbiniece
vismaz 2 reizes mēnesī ir sastopama Mērsraga domē,
un līguma noslēgšana problēmas nerada. Sīkāka in
formācija iegūstama Kurzemes ainavas Rojas klien
tu apkalpošanas centrā, tālr. 63269248, mob. tālr.
29153994, e-pasts roja@kurzemesainava.lv.
E. Bolmanis,
Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Ziņas no
Mērsraga ostas
2013. gada janvāra mēnesī
osta apkalpoja 13 kuģus, kas
ir par 2 kuģiem vairāk nekā
2012. gada janvārī.
Šā gada janvārī ostā tika
pārkrauts 13,4 tūkstoši tonnu
apaļkoku, 5,6 tūkst. t koksnes
šķeldas, 8,8 tūkst. t koksnes
granulu, 5,4 tūkst. t asfalta
šķembu maisījuma, 9,6 tūkst. t
akmens šķembu un 0,4 tūkst. t
nozvejoto zivju. Kopā tas
sastāda 43,2 tūkstošus tonnu
kravu, bet 2012. gada janvārī
pārkrauti 41,2 tūkstoši tonnu,
tātad kravu apgrozījums
Mērsraga ostā salīdzinājumā
ar 2012. gada janvāri ir
palielinājies par 2 tūkstošiem
tonnu.
Neskatoties uz to, ka Mērs
raga ostas pārvalde nevar
izmantot jaudīgāko no saviem
velkoņiem „Henriks”, jo tas
atrodas remontā Ventspilī,
janvāra mēnesi ostas darbi
nieki nostrādāja ļoti profe
sionāli un veiksmīgi apkalpoja
visus kuģus, kas vēlējās ienākt
Mērsraga ostā.
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika
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Lasītāja viedoklis

Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa minihokejā! 14. februārī Valentīndienas noskaņās Mērsraga vidusskolā notika
Mērsraga kausa izcīņa hokejā uz samazināta laukuma un atvieglotiem noteikumiem. Spēlētāji spēlēja bez spēka spēles
un ripu saspēlējoties drīkstēja virzīt tikai pa ledu. Par katru
pārkāpumu tika nozīmēts soda metiens no centra uz tukšiem vārtiem. Vārti atbilstoši dīķu hokeja standartam tika izgatavoti pēc Mērsraga novada domes topošā izpilddirektora
Ivo Tikuma iniciatīvas. Neskatoties uz atvieglotajiem spēles
noteikumiem un stingro tiesneša Jurģa Upesjozupa tiesāšanu, turnīrā neiztika bez savainojumiem. Turnīram dalību
pieteica četras komandas, kas savā starpā aizvadīja grupu
turnīru, izspēlējot spēles katra ar katru, tādējādi noskaidrojot turnīra uzvarētāju un kausa ieguvēju. Noslēdzoties turnīram noskaidrojās, ka ceturtajā
vietā ierindojusies komanda
„Ziemeļnieki”, kurā spēlēja sākumskolas skolnieki Daniels
Karlsons, Dāvis Kampars un
Artūrs Veinbergs. Trešajā vietā komanda „Visu Uzvarai” –
Janeks Dvoreckis, Roberts
Freimanis, Rihards Rožkalns,
Dāvis Janbergs un Kristers
Dakstiņš. Otrajā vietā komanda „Vityaz” – Mihails Kedešs,
Jānis Indruškevičs, Jānis Bervalds un Mārcis Treimanis.
Uzvarētāji un kausa ieguvēji
komanda „Brekši” – Kārlis
Brinkmanis, Eldars Rožkalns,
Helvijs Smetana un Normunds Baņģis.
Turnīram noslēdzoties rezultatīvākie bija divi spēlētāji
Kārlis Brinkmanis un Jānis Bervalds – abiem 15 vārti. Lai
noskaidrotu labāko, viņiem tika sarīkots sods sitienu konkurss, kurā uzvarēja un labākā turnīra spēlētāja titulu nopelnīja Kārlis Brinkmanis.
Mērsraga florbolisti uzvar! Laucienes sporta centra kausa izcīņas spēlē pie uzvaras tikuši Mērsraga florbolisti, kas ar
rezultātu 10:8 pieveica Balgales florbola komandu. Mērsraga florbola komandas sastāvā spēlēja Mārtiņš Ozols, Aigars
Gūtšmits, Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Jānis
Bervalds, Oskars Sproģis, Andris Limbergs, Kristaps Limbergs, Juris Baņģis, Kristaps Štauers, Ivo Kauliņš, Artūrs Linde, Mihails Kedešs, Kārlis Brinkmanis un Edgars Grīnbergs.
Pēc aizvadītajām trīs spēlēm Mērsraga komandā rezultatīvākais spēlētājs ar 10 punktiem ir Rolands Indruškevičs.
Oskaram bronzas medaļa Latvijas čempionātā 2. posmā!
Mērsraga aktīvākajam un titulētākajam makšķerniekam

Laika iemūžināšana
Man nereti ir teikts,
lūgts, mazliet pat aizrādīts, ka avīzē ir jāieliek
mana fotogrāfija, jo daudziem, protams, vārds
zināms, taču bildes jeb
vizuāla priekšstata nav.
Liekas neticami, jo brīžiem ir sajūta, ka viens
otru pazīstam, bet izrādās, ka straujajā laika ritējumā, ne vienmēr varam visu un visus atcerēties, atpazīt vai iepazīt. Šoreiz foto ievietoju tikai
viena iemesla dēļ. Kā aicinājumu... Jo... Kādā ļoti
interesantā, iedvesmojošā un patīkamā sarunā ar
fotogrāfu, atklāju noslēpumu, kāpēc cilvēkiem ir
jāfotografējas! Jāfotografējas pēc iespējas bieži
un fotogrāfijas jāglabā. Iemesls pavisam vienkāršs – mēs vairs nekad nebūsim tādi, kādi esam
iemūžināti fotogrāfijā. Mēs nemitīgi maināmies – pieaugam, novecojam, eksperimentējam
ar izskatu, kā arī tik daudz ko redzam un piedzīvojam. Fotogrāfijas nekad nemainās, pat tad, ja
cilvēki tā dara. Mirklis no realitātes ir palicis tajā
un arī paliks, savukārt vēlāk fotogrāfija atsauks
prātā atmiņas, bet atmiņas – sajūtas.
M. Brāle

Oskaram Apsītim atkal kārtējais panākums Latvijas čempionātā zemledus makšķerēšanā. Jau ziņojām, ka Oskars
komandas „Rapala” sastāvā Latvijas čempionāta 1. posmā
izcīnījis sudraba medaļu, kurai nupat pievienota bronzas
medaļa 2. posmā. Pēc diviem aizvadītajiem posmiem „Rapala”, ar Oskaru sastāvā sacensību kopvērtējumā ieņem augsto
otro vietu, tikai par dažiem punktiem atpaliekot no sacensību līderiem „Salmo”. Novēlam veiksmi un izturību nākošajā
noslēdzošajā posmā un ceram uz Latvijas zelta medaļu.
Mērsraga kauss šautriņu mešanā 2013! Mērsraga vidusskolā 17. februārī tika noskaidroti 2013. gada kausa ieguvēji
šautriņu mešanā. Sacensību priekšsacīkstēs tika noskaidroti
fināla sacensību pāri.
Izslēgšanas divcīņā vispirms par pārsteigumu parūpējās
pagājušā gada kausa ieguvējs
Mārtiņš Ozols, kurš savā divcīņā uzvarēja strauji progresējušo 2012. gada Mērsraga
čempionu Artūru Langenfeldu. Turnīra lielākais pārsteigums – Jāņa Indruškeviča
sniegums, kuru apstādināt
spējā tikai finālā pieredzējušais un daudzkārtējais Mērsraga kausa, kā arī meistarsacīkšu uzvarētājs Andris
Žurakovskis.
Līdz ar to no troņa tika
gāzts 2012. gada kausa ieguvējs Mārtiņš Ozols un Mērsraga kausa ieguvēja titulu šautriņu mešanā izcīnīja Andris Žurakovskis. Otrajā vietā Jānis
Indruškevičs, bet trešais Artūrs Linde.
Sieviešu konkurencē kausu ieguva Vivita Ozoliņa.
Atgādinu, ka turpinās arī Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā, kas notiek katra mēneša pēdējā svētdienā 10:00
Mērsraga vidusskolā.
Mērsraga novada meistarsacīkstes zolītē 2013! Turpinās sacensības Mērsraga novada meistarsacīkstēs zolītes spēlē. Šobrīd 2013. gada vērtējumā pēc pirmā riņķa vadībā izvirzījies Ivars Indruškevičs, seko Arvīds Moročko un Artūrs
Grīva. Labākā zolmaņa godā ar 18 nospēlētām zolēm Ivars
Indruškevičs, bet labākais solo patlaban Imantam Bušam.
Labprāt mūsu pulkā redzētu arī citus zolītes spēles pratējus,
lai varētu padalīties ar zolītes spēles noslēpumiem.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993; e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Rīgas šprotes izstādē
Prodexpo-2013 Maskavā
Biedrība RĪGAS ŠPROTES un tās biedri, 7 zvejas produktu pārstrādes uzņēmumi: SIA UNDA, SIA RĀNDA, SIA LĪCIS-93, SIA
SABIEDRĪBA IMS, AS BRĪVAIS VILNIS, SIA GAMMA-A, SIA KARAVELA, no š.g. 11. līdz 15. februārim, Maskavā piedalījās 20. starptautiskā pārtikas produktu izstādē PRODEXPO-2013, kas notika
izstāžu kompleksā EXPOCENTR. Starptautiskais forums PRODEXPO ir pats nozīmīgākais ikgadējais pasākums pārtikas sfērā Krievijā
un Austrumeiropā. 2012. gadā izstādē piedalījās 2191 eksponenti no
54 valstīm. Uzņēmumi izstādīja savu produkciju un darbojās kopējā
RĪGAS ŠPROTES 166.5 kv/m stendā ar vairāk nekā 110 produkcijas
veidiem. Zivju konservi tika iesniegti vērtēšanai arī produktu konkursā. Konkursā „Labākais produkts-2013” zelta medaļas ieguva: SIA
SABIEDRĪBA IMS par brētliņām tomātu mērcē „Rīgas Jūrmala”; SIA
GAMMA-A par šprotēm „Staraja Riga”. Sudraba medaļas ieguva: SIA
SABIEDRĪBA IMS par šprotēm „Rīgas šprotes eļļā”, SIA UNDA par
konserviem „Smoketi eļļā”; AS Ventspils ZKK par konserviem „Šprotes eļļā”; SIA LĪCIS-93 par šprotēm „Riga Gold” .
Uzņēmumiem piedalīšanās izstādēs Krievijā ir jau ilggadēja pieredze un tas tiek uzskatīts par pašreiz apjomu ziņā nozīmīgāko eksporta
virzienu. Tikšanās paredzēta ne tikai partneriem no Krievijas, Āzijas
un Kaukāza valstīm, un Austrumeiropas, bet arī no citām valstīm, jo
Latvija tiek uztverta, kā šprotu ražotājvalsts. Kopumā no Biedrības un
uzņēmumiem izstādē un stendā darbosies 31 pārstāvji.
Dalība izstādē tiek finansēta no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem.

Labdien, mīļie mērsradznieki!
Laiks ir ātri pagājis un Jūsu pastnieciņš, savu darbu Mērsragā ir padarījis.
Sākumā gāja smagi, jo cik noprotu gandrīz katrs trešais mērsradznieks ir strādājis Mērsraga pastā. Grūti mums gājis
pastā, bet toreiz lomu nospēlēja mana
ierašanās Mērsragā. Bija brīži, kad domāju, ka neizturēšu, bet liels atbalsts
bija pasta meitenes, kuras vienmēr bija
topā un palīdzēja, kad jau domāju, ka
neizdosies mans, smagi iesāktais darbs.
Laime uzsmaidīja, un tagad Mērsragā
ir saglabāta pašiem sava pasta nodaļa.

Paldies maniem priekšniekiem, ka viņi
saprata, ka būs labi un ļāva turpināt iesākto darbu.
Gribu pateikt paldies jaukajām kolektīva meitenēm: Ritai Gūtšmitei, Aijai
Otmanei, Aigai Jurkevičai, kuras man
palīdzēja apgūt pasta darba specifiku.
Liels paldies meitenēm: Antrai Losai un
Agitai Kauliņai, ar kurām kopā bija jāizcīna grūtākās kaujas. Liels prieks par
tādām godīgām un dzīvē pieredzējušām meitenēm. Ļoti liels paldies Vijai
Lapiņai par materiālo un morālo at-

balstu, par sirds dāsnumu un atsaucību.
Paldies arī manām „Dvēseļu meitenēm”, kuras neatteicās palīdzēt manos radošajos pūliņos un meklējumos.
Liels paldies: Aijai Barovskai, Inesei
Muceniecei, Valdai Zvirgzdiņai, Mairai
Peterei un redaktorei Madarai.
Novēlu visiem dzīves prieku, saticību, izturību un mīlestību! Lai viss
visiem izdodas! Uz drīzu tikšanos, manās jaunajās dziesmās un dzejas rindās
pensionāru ballē un Mērsraga svētkos!
Ar sveicieniem: Jūsu Alfrēds Bitīts

Mērsrags bija, Mērsrags ir,
Mērsrags būs!
Esmu lepns par Mērsragu! Jo dienas,
jo vairāk. Bet īpaši lepojos ar cilvēkiem,
kas idejas vārdā velta savu enerģiju manas dzimtās puses attīstībai, atpazīstamībai. Zinu, ka tāds ir arī Mērsraga
novada domes priekšsēdētājs Lauris
Karlsons, kura nelokāmās pārliecības
un mērķtiecīgā darba rezultātā Mērsrags ir piecēlies kā Fēnikss no pelniem.
Iepriekš panīkušajā ciemā iepūsta svaiga dvaša, daudzi iedvesmoti, pārliecināti, ka tikai gudrs un cītīgs darbs nes
augļus. Mums visiem un viens otram.
Dažkārt esmu dzirdējis, ka ir arī tādi
ļaudis, kas, šķiet, bezdarbības rezultātā
baumo un noniecina Laura paveikto.
Bet man gribas jautāt, ko šie mēļotāji
paši ir paveikuši? Kur viņi ir, kur bija
iepriekš? Vai tie ir kaktos paslēpušies
bailīgi slaisti vai pārgudri visziņi? Īpaši
laikā, kad Mērsrags strauji attīstās un
sākam baudīt Laura un viņa komandas
cītīgā darba rezultātus. Neslavas celšana ir izdevīga tiem, kas kāro plūkt citu
audzētos augļus. Viņiem pateiksim:
„Pietiek!”

Lauris ir stingrs un nelokāms, reizēm principiāls un skarbs, bet tādam ir
jābūt priekšsēdētājam! Tikai ar šādām
īpašībām var aizraut strādīgos, sapurināt tūļīgos, padzīt slinkos. Skaisti vārdi,
solīšana bez mērķtiecīgas rīcības varbūt bija raksturīga kādam citam mūsu
vietvaldim, bet ne Laurim. Viņš sola un
izdara. Rezultātu mēs varam redzēt ik
uz soļa. Paldies viņam par to visu!
Zināms, ka tikai ar nebeidzamu cīņu
pašmājās, reģionos un ministriju gaiteņos
var panākt mums visiem labāku nākotni,
var panākt, ka mūs neaizmirst, var pierādīt,
ka mēs varam būt lieli pat maziem esot.
Lai palīdzētu būvēt gaišāku nākotni un sasniegtu nospraustos mērķus,
ir nepieciešami līdzekļi. Deklarējoties
Mērsraga novadā, šos līdzekļus var
atrast, jo lauvas tiesa mūsu ienākuma
nodokļa nonāk pašvaldības budžetā.
Arī tā mēs varam palīdzēt, ja vien ir
savs vai ģimenes īpašums, ja Mērsrags
ir dzimtā vieta, ja gribas šeit atgriezties
rīt, parīt vai aizparīt.
Patiesā cieņā, Jānis Zemene

Izstādē „Balttour 2013” Mērsrags
piedalās kopā ar Talsu, Rojas un
Dundagas novadiem
No 8.–10. februārim Rīgā, Ķīpsalas
izstāžu centrā norisinājās 20. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus
„Balttour 2013”. Kā jau ierasts tūrisma
izstāde norisinājās divās hallēs –
„Apceļo Latviju!” un „Atklāj pasauli!”.
„Apceļo Latviju!” hallē bija sastopami
Latvijas tūrisma pārstāvji un ražotāji
no visiem Latvijas reģioniem. Šis gads
bija īpašs, jo katrā stendā bija iespējas
kaut ko nogaršot, pasmaržot, aptaustīt,
izbaudīt. No visiem Latvijas reģioniem
bija sabraukuši amatnieki, kas rādīja
savu māku aušanā, koka griešana,
šūšanā, metāla apdarē. Liela interese
izstādes apmeklētājiem ir par to, kas
ir sklandrauši, skābputra, ķiļķeni un
vēlas to visu pagaršot. Tāda iespēja bija,
katrs reģions piedāvāja nobaudīt tikai
sev raksturīgo, smeķīgo ēdienu.
Hallē „Atklāj pasauli!” sevi pir
mo reizi prezentēja pārstāvji no Vjet
namas, Taivānas un Mjanmas. Īpaši
aktīvi dalībnieki ir no kaimiņvalstīm
Igaunijas un Lietuvas, kopā 33 uz
ņēmēji! Izstādes laikā varēja iegādāties
ceļojumu piedāvājumus ar īpašām
atlaidēm.
Starptautiskajā tūrisma izstādē
„Balttour 2013”, Talsu puses, tai
skaitā Rojas, Mērsraga un Dundagas,
speciālisti prezentēja jauno Ziemeļ
kurzemes tūrisma karti. Talsu no
vada tūrisma informācijas centrs,
sadarbojoties ar tūrisma speciālistiem
Sabilē, Valdemārpilī, Rojā, Dundagā
un Mērsragā, izstrādājis un klajā laidis

jauno Ziemeļkurzemes tūrisma karti,
kas aptver Talsu, Rojas, Dundagas un
Mērsraga novadus. Kartē atrodams
šobrīd visaktuālākais tūrisma piedāvā
jums – dabas objekti, pilis un muižas,
muzeji un kolekcijas, bākas, amatnieki
un darbnīcas, daiļdārzi, našķi un
degustācijas, aktīvā atpūta, lauku sētas
un dzīvnieku apskate, ziemas prieki,
un, protams, naktsmītnes.
Karti var saņem bez maksas Talsu,
Sabiles, Valdemārpils, Dundagas, Rojas
un Mērsraga tūrisma informācijas
centros vai lejupielādējos internetā
http://www.talsitourism.lv/index.php/
page,NewsItem/eid,1009.
Mērsraga Informācijas centrs uz
starptautisko izstādi „Balttour 2013”
bija sagatavojis Mērsraga novada
bukletus, kā arī Mērsraga novada
tūrisma sezonas pasākumu plānu.
Izstādes apmeklētāji izrādīja lielu
interesi par Mērsragu, par iespējām
šeit atpūsties un labi pavadīt brīvo
laiku. Gads paskrien ļoti ātri, Mērsrags
attīstās ļoti strauji... Jau tūlīt, tūlīt būs
klāt tūrisma sezona, tūlīt būs gatavs
jaunais Mērsraga Informācijas centrs
un Mērsrags varēs sagaidīt savus
viesus jaunās telpās ar jaunām apskates
vietām, jauniem piedāvājumiem.
Lai mums visiem darbi sokas no
rokas! 
Informāciju sagatavoja Mērsraga
Informācijas centra vadītāja –
Agnese Kreicberga

Mīlestība iet caur vēderu!

Mēs viņas ļoti mīlam! PII „Dārta”
pavāri Baibiņu un viņas palīgu Mildiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas mūs
pabaro un uzvāra veselīgo ingvera
un citrona tēju! Un kā pabaro! Tā, ka
uz ziemas beigām vairs neder nevienas… Eh, lai neder ar! Bet no tādām
brokastīm, pusdienām un launagu
„atturēties” nav iespējams! Bērni ēd
dūšīgi un mēs – pārējie ar! Tādu biešu zupiņu, tādus krēmiņus, TĀDUS
biezpiena plācenīšus neviens cits tik
garrrrršīgi neprot pagatavot visā plašajā pasaulē! Lai tie smalkie TV „Latvijas garšas” eksperti atbrauc pie mums un pagaršo Baibiņas šedevrus! Te mēs izgaršojam
to, kas gatavots profesionāli, no sirds, ar mīlestības garšu. Lai mūsu Baibiņai un
Mildiņai līdzšinējā humora izjūta (algas dienās) un stipra veselība!
„Dārtas” darbinieku vārdā mīļu paldies saka skolotāja Vaira
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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Talsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Nosaukums: „2013. gada aktualitātes lauku uzņēmējiem”
• Laucienes pagasta pārvalde, otrā stāva zāle, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
Datums: 27.02.2013. plkst. 10.00
• Valdemārpils bibliotēka , otrā stāva zāle, Valdemārpils, Talsu novads
Datums: 05.03.2013. plkst. 10.00
• Dundagas pils zāle, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Datums: 06.03.2013. plkst. 11.00
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Pārtikas Veterinārā dienesta aktuālā
informācija.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras aktuālā
informācija
Valsts augu aizsardzības dienesta aktuālā
informācija
Nodarbinātības Valsts Aģentūras aktualitātes un
iespējas uzņēmējiem
Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumi.
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi. Mikrokredīts.
Lauku atbalsta dienesta aktualitātes .
Valsts subsīdijas. LEADER iespējas.
Diskusijas pie kafijas

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs
Ivars Koloda
VTUA vec.inspektors Laimonis Lepers

Aktualitātes nodokļos un nodevās. Skaidrās
naudas darījumi . IIN nodoklis. Gada ienākuma
deklarācijas sagatavošanas kārtība.

VAAD Kurzemes nodaļas pārstāvis
NVA Talsu filiāle
Ina Mežavilka
VAS LHZB
konsultācijas centra pārstāvis
LAD Ziemeļkurzemes RLP pārstāvis
SIA LLKC Talsu KB vadītājs
Alfons Spēks
SIA LLKC Talsu nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante Aiva
Einštāle vai VID Kurzemes KAC
pārstāvji

4

jot kompetences, pilnveidotu pakalpojumus un operatīvāk reaģētu uz klientu
vajadzībām.”
Atbilstoši Komerclikumam, SIA
„Eco Baltia VIDE” pilnā apmērā pārņems visas Līgumā noteiktās SIA „Kurzemes ainava” saistības. Pakalpojumu
tarifi saglabāsies iepriekšējā apmērā,
un norēķini par pakalpojumiem līdz
nākamā rēķina saņemšanai vēl veicami
SIA „Kurzemes ainava”, atbilstoši rēķinā norādītajam. Vairāk informācijas pa
tālruni 63 269 248 vai e-pastu kurzeme@vide.ecobaltia.lv.
Papildu informācija:
Astra Šēnberga, „Eko Media” vecākā projektu vadītāja
E-pasts: astra@ekomedia.lv;
Tālrunis 29490132.

03.03.

Slampes kauss florbolā
Laucienes kauss florbolā.
LNSF balvas izcīņa šautriņu mešanā.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
2. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
2. posms.
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē 2. riņķis. –
1, 2 kārta.
Talsu novada sporta spēles – zolīte, svara
stieņa spiešana guļus.
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 3. posms.

08.03.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 3. posms.

09.03.

Talsu novada sporta spēles – ziemas posms.

15.03.

Mērsraga čempionāts zolītes spēlē 2. riņķis. –
3, 4 kārta.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
3. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
3. posms.
Priekules kausa izcīņa telpu futbolā

24.02.
01.03.
02.03.

31.03.
31.03.

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku
dzimšanas dienās:
Gotfrīdam Strazdiņam,
80. gadu jubilejā
Vandai Amerai un
Laimai Bērziņai.

Sludinajumi

Slampe.
Lauciene
Rīga
Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Kafejnīca
Kreses
Talsu sporta
nams
Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Talsu sporta
nams
Kafejnīca
Kreses
Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Priekules
halle

Izīrē labiekārtotu vienistabas dzīvokli. Tālrunis 26782789.

Informāciju sagatavoja: Mērsraga novada lauku attīstības konsultante Agnese Kreicberga

Mērsraga novada dome
rīko Mērsraga
meistarsacīkstes
florbolā
3:3 – 2013
Sacensību 3. posms
Mērsraga vidusskolas
sporta zālē
08.03.2013. – 17.00.
Lūgums pieteikties
sacensību dienā līdz
16.50
Tiesnesis J. Upesjozups
Sporta organizators
I. Indruškevičs
26455993

12:00

Dzejas stūrītis

Darbs, tas mūs vieno
Darbs, tas mūs šķir
Darbs, tas mūs projām nes.
Tāda ir dzīves sadale
Te, mēs esam,
Te atkal projām ejamKā Saule uzlec un noriet.
Kur slēpjas mūsu mīlestība ?
Kā tuksnesī, kad parādās ūdens Uzzied ziedi, zaļo zāle:
Viss sāk dzīvot!
Tā arī ir ar mums
Tā mēs katrā vietā, atstājam pēdas…
Vai, tās ir dziļas?
Vai ,tās ir sāpīgas?
Vai, tās ir skaistas?
Ar ilgu atmiņāmTās ir mūsu sirds pēdas…

Braucam klāt.
Nr. 26202497
(Edgars)

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienas 9.00–12.00; 13.00–16.00; Trešdienas 9.00–12.00; 13.00–16.00
Kontakti: Agnese Kreicberga, e-pasts: Agnese.Kreicberga@llkc.lv;
mob. t.: 26572494, tālr.: 63237704

9:00
19:00
11:00
10:00

Alfrēds Bitīts

Kvalitatīvs portatīvo un
stacionāro datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.

Mērsraga novadā kopš 2013. gada 1. februāra strādā
Mērsraga novada lauku attīstības konsultants. Lauku attīstības konsultants atrodas Mērsraga novada Informācijas centrā, Dzintaru ielā 1 - 9.

Sporta pasākumi MARTS
23.02.
24.02.
24.02.
24.02.

Man balti dzīves ceļi, baltas domas,
Un gaiši cilvēki man pretī nāk,
Es protu baltas dziesmas, zinu baltus
vārdus,
Jo esmu – baltas ziemas bērns.
(G. Micāne)

Mērsraga novadā
strādā Lauku attīstības
konsultants!!!

„Kurzemes ainava” turpina
darbu kā „Eco Baltia VIDE”
Martā Mērsraga novadā darbu sāks
uzņēmums „Eco Baltia VIDE”, kas radies, apvienojot iedzīvotājiem labi pazīstamo „Kurzemes ainava” ar Rīgas
un Jūrmalas reģionā strādājošajiem
vides un atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumiem „Eko Rīga” un „Jūrmalas ATU”. Klientiem Mērsraga novadā
joprojām būs pieejami SIA „Kurzemes
ainava” līdz šim sniegtie pakalpojumi – sadzīves atkritumu un būvgružu
izvešana.
Jānis Lediņš, SIA “Eco Baltia VIDE”
direktors: „Ņemot vērā SIA „Eko Rīga”,
SIA „Jūrmalas ATU” un SIA „Kurzemes ainava” daudzus gadus krāto
pieredzi, jauna uzņēmuma SIA „Eco
Baltia VIDE” izveide ir likumsakarīgs
ilgtspējīgas attīstības solis, lai, apvieno-

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!

16:00
10:00

NVA organizēs
sezonas vakanču
gadatirgus
Sākot ar 2013. gada martu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks
aktīvu sezonas vakanču gadatirgus pasākumu organizēšanu visā Latvijā, lai
piedāvātu aktuālās sezonālās vakances
dažādās profesionālās darbības jomās.
Sezonas vakanču gadatirgos ar Aģentūras un darba devēju starpniecību, darba meklētājiem piedāvās katrā reģionā
uz pasākuma norises brīdi aktuālās
sezonas vakances dažādās jomās. Vienlaikus tā būs iespēja darba meklētājiem
satikt potenciālos darba devējus, iegūt
informāciju par darba un apmācību
iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes par darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem. Savukārt,
darba devējiem tā ir lieliska iespēja
prezentēt savu uzņēmumu, informēt
darba meklētājus par vakancēm , darba
nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām u.tml. Darba devēji tiek aicināti
pieteikt savas vakances, sazinoties ar
tuvāko NVA filiāli – Mērsraga novada
gadījumā – Talsu filiāli. NVA vakanču gadatirgi būs bezmaksas pasākumi
darba devējiem un darba meklētājiem.

Dievkalpojums
„..ar dziesmu sirds paceļas spārnos..”

Mērsraga baptistu draudze
aicina uz Kora
gadasvētku dievkalpojumu
24. februāri plkst.10.00
Dievkalpojumu kuplinās
dziedātāji no Rīgas.

10:00
17:00

Līdzjūtība

10:00
Es palikšu namā,
Es palikšu domā,
Es palikšu dēlā...
I. Lasmanis

16:00
10:00

Skumju brīdī esam kopā ar
Dinu un Arti Kolodiem un pārējiem tuviniekiem zaudējot vīra
māti, omīti.

12:00
10:00

Mērsraga „AN Forele”
darba kolēģi

Visu
Talsu novada atklātais čemp. telpu futbolā,
mēnesi Tukuma novada atklātais čempionāts hokejā.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redakltore Madara Brāle
28757923

