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Piektdiena, 2013. gada 9. augusts
23. jūlija novada domes sēdē
nolēma:

Paziņojumi!

Redaktores sleja
19. gadsimta britu
politiķis un rakst
nieks
Bendžamins
Dizraeli apgalvojis,
ka avīzēs nav ne vār
da patiesības, bet tieši
tamdēļ cilvēki tās lasa.
Jāsecina, ka cilvēki tā
noguruši no patiesī
bas meklējumiem, ka
sākuši pievērsties avī
zēm. Pirms lasiet šo
avīzi, atcerieties, ka

Zināšanai!
aga Avīzes”
Nākamais „Mērsr
. augustā.
numurs iznāks 30
sūtīt
Materiālus var ie
!
līdz 27. augustam

Paldies!

daudz vieglāk
ir atrast kļūdu
nekā patiesību.
Kļūda atrodas
virspusē, to pa
mani uzreiz,
bet patiesība
slēpjas dzīlēs
un ne katram
ir pa spēkam
to atrast.
Jaukus un
priecīgus
Mērsraga
novada svētkus,
lai saule un
vasara
turpina mūs
lutināt!

Cienījamie pensionāri! Šā
gada 24. augustā plkst. 13.00 Mērsraga
tautas namā balle pensionāriem „Pie
jūras dzīve mana”. Balli spēlēs un sarī
kojumu vadīs noslēpumains un atrak
tīvs puisis. Esošā padome atvadās no
pensionāru padomes vadīšanas. Tiks
iesvētīta un sveikta jaunā padome. Ne
mainīgs paliek – jāņem līdzi groziņš ar
kārumiem, labs garastāvoklis un de
jotprieks. Par piedalīšanos sarīkojumā
pieteikties līdz šā gada 15. augustam
pie: D. Krūmiņas – 63235753; L. Āboli
ņas – 63254506.
Atpūtas diena invalīdiem
un viņu ģimenēm! Talsu invalīdu

biedrība un Mērsraga invalīdu atbal
sta centrs rīko kārtējo vasaras sporta
un atpūtas dienu invalīdiem un viņu
ģimenes locekļiem. Sporta un atpūtas
diena notiks š. g. 14. augustā, Talsu no
vada Ģibuļu pagasta Spārē, „Veccepļu”
atpūtas bāzē. Sporta aktivitātes notiks
četros sporta veidos. Sievietes, vīrie
ši un bērni tiks vērtēti atsevišķi katrā
sporta veidā. Bez sporta aktivitātēm
pasākuma dalībnieki varēs izmantot
laivas, katamarānus, iet pirtī, makšķe
rēt. Pieteikties līdz š. g. 12. augustam
pie Daigas Skvorcovas. Tel.: 26884855.

Uzmanību! Bibliotēka nestrādās
no 19. augusta līdz 2. septembrim.
Atvaļinājums.
Mērsraga svētkos! Lai sajustu,
ka Mērsraga novads svin svētkus, ie
dzīvotāji ir aicināti pie savām mājām
izkārt karogus. Plkst. 13.00 Upesgrī
vā, pie veikala „Nāriņa” būs autobuss,
lai gribētāji varētu nokļūt uz Mērsraga
svētku gājienu.

1. Apstiprināt ielu nosaukumu
un namu numerācijas norāžu aprakstu un to izvietošanas kārtību:
1.1. izmēri: ielu nosaukumu no
rādēm – 56×16 cm; 70×16 cm; namu
numerācijas norādēm – 32×22 cm;
1.2. krāsojums: balti burti uz zaļa
fona (zaļās krāsas toņi atbilst RAL
6005 krāsu spektram);
1.3. norādes laukuma sadalījums informatīvajās zonās:
1.3.1. ielu nosaukumu norādēm –
ielas nosaukums aizņem visu lauku
mu;
namu numerācijas norādēm:
– ielas nosaukums – kreisajā augšē
jā malā;
– nama īpašnieka uzvārds vai
vārds „privātīpašums” vai „Pašval
dības īpašums, vai „____ īpašums” –
kreisajā apakšējā malā;
– nama numurs – labajā malā.
1.4. norādes izvietošanas kārtība:
1.4.1. ielu nosaukumu norādes
izvieto ielu sākumā, beigās un krus
tojumos, tās piestiprinot pie speciāli
šim nolūkam uzstādītiem stabiem
vietās, kur tuvumā nav ēkas ar namu
numerācijas norādi;
1.4.2. ielu nosaukumu norādes
neizvieto pie šķūņiem, žogiem vai
avārijas stāvoklī esošām būvēm;
1.4.3. namu numerācijas norādes
izvieto pie ēkas fasādes labajā malā
2,5–3,0 m augstumā (skatoties vir
zienā uz ēkas fasādi):
– ja iespējams nodrošināt norādes
redzamību no ielas, tad norādi no
vieto pie fasādes, kas vērsta uz ielas
pusi;
– ja norādes redzamība no ielas
nav nodrošināta, tad to izvieto pie
ieejas namā.
2. Namu īpašniekiem, apsaim
niekotājiem un pārvaldītājiem jā
nodrošina namu numerācijas norā
žu izvietošana atbilstoši šī lēmuma
prasībām. Namu numerācijas norā
des, kas neatbilst lēmuma 1. punkta
prasībām, nomainīt līdz 2016. gada
1. janvārim.

3. Noteikt, ka:
3.1. par ielu nosaukumu norāžu
izvietošanu atbilstoši novada domes
lēmumam atbildīgs izpilddirektors;
3.2. par namu numerācijas norā
žu izvietošanu un uzturēšanu atbild:
– pašvaldībai piederošajās mā
jās – pašvaldības īpašumu apsaim
niekotājs;
– individuālajās mājās – īpašnieks
vai pilnvarotais pārvaldītājs;
– uzņēmumiem piederošajās mā
jās – uzņēmuma administrācija.
2. Apstiprināt nolikumu „Mērsraga
novada Sociālā dienesta nolikums”.
3. Noteikt maksu par laulības ce
remoniju ārpus Dzimtsarakstu noda
ļas telpām Ls 100,00.
4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu īpašuma „Bānīša iela 13”,
Mērsrags, Mērsraga novads, kopējā
platība 2,5 ha, sadalei.
5. Izveidot ēku-būvju īpašumu ar
nosaukumu „Transformatoru apakš
stacija TP-0921” un piešķirt tam
adresi Paparžu iela 4A, Mērsrags,
Mērsraga novads.
6. Izveidot ēku-būvju īpašumu ar
nosaukumu „Būvju komplekss „Sau
les kempings”” un piešķirt tam adresi
Bākas iela 28A, Mērsrags, Mērsraga
novads.
7. Piedzīt bezstrīda kārtībā no
Ritas Lejnieces nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 245,04.
8. Nodot atsavināšanai Mērsraga
novada pašvaldībai piederošo ne
kustamo īpašumu – zemes vienību
Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga
novadā, 0,13 ha platībā.
9. Atļaut ielu tirdzniecību Mērs
raga novadā SIA „Element-LV” pēc
dokumentācijas sakārtošanas Lat
vijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
10. Pamatojoties uz personīgo ie
sniegumu atbrīvot Leonīdu Logino
vu no Mērsraga ostas valdes locekļa
pienākumiem.
Informāciju sagatavoja:
sekretāre L.Valdemāre

Seno ugunskuru nakts
31. augustā notiks Seno ugunskuru nakts, kad saul
rieta laikā plkst. 21.30 Baltijas jūras krastā ikviens tiek
aicināts iedegt ugunskuru, simbolizējot apņemšanos
rūpēties par Baltijas jūru, un vienlaicīgi atvadīties no
vasaras. Seno ugunskuru nakts visās valstīs ap Baltijas
jūru notiks vienlaicīgi.
Vienotajā ugunskuru ķēdē
piedalīsies arī Mērsrags,
ugunskurus iededzot pludmalē
pie Mērsraga bākas.
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Ziņo Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs

Skrējiens apkārt
Latvijai

Tā pavisam nemanot, ir pietuvojusies Mērsraga
novadam svarīgā diena – Mērsraga svētki. Lai arī tos
šādā veidā svinam tikai trešo reizi, šie svētki ieņem
aizvien lielāku nozīmi mūsu cilvēku dzīvē. Tas ir kā
atskaites laiks mūsu kopējam veikumam.
Esam tikuši pāri gan gaišiem brīžiem, gan lielā
kām vētrām un satricinājumiem. Taču, dzīvojot pie
jūras, pie vētrām jāpierod un, ja pat vējš ir ko nopos
tījis, mēs to atjaunosim.
Ir sajūta, ka viss Mērsrags gatavojas svētkiem. Ar
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu
kopīgām pūlēm, pamazām jaunu, košu izskatu iegūst
mūsu autobusu pietura. Jau šobrīd katru mūsu ciemi
ņu pieturā sagaidīs čalojoši jūras viļņi.
Kādu brīdi savas durvis ir vēris Mērsraga informā
cijas centrs. Tā atvēršanu raksturo kāda sirma Mērs
raga kapteiņa teiktais – ienākot jaunajā informācijas
centrā, es sajutos, kā svētnīcā. Paldies Agnesei Kreic
bergai un Beātei Reinfeldei – centra darbiniecēm, ku
ras tik īsajā centra darbības laikā ir spējušas radīt tik
pozitīvas emocijas mūsu pašu cilvēkiem un viesiem.
Veiksmīgi ir noslēgusies Mērsraga vidusskolas re
konstrukcija. Šķiet šādu darbu apjomu skola nebija
redzējusi nekad. Domāju, ka katrs mūsu bērns ir pel
nījis skaistu bērnību, arī to laiku, ko tas pavada savās
otrajās mājās – skolā. Mūsu bērniem no septembra ir
šāda iespēja – mācīties daudz gaišākā, daudz siltākā
un modernākā skolā. Es arī ļoti ceru, ka šis projekts
būs vēl viens atbalsta punkts un arguments skolas va
dībai, lai Mērsragā atgrieztu tos bērnus, kuri jopro
jām dodas uz Enguri, Roju un citām skolām.
Spāru svētkus piedzīvojis Upesgrīvas saieta nams.
Man par to ir īpaši liels gandarījums un prieks. Kas
tad ir šī ēka? Pati par sevi tikai un vienīgi lieta, priekš
mets. Tomēr, tā ir arī iespēja. Iespēja visiem upesgrīv
niekiem, kuri nav gatavi samierināties ar rutīnu, bet
vēlas nākt kopā, lai atgrieztu Upesgrīvai tās agrāko
spozmi.
Šajos svētkos vēlos uzsvērt, ka mēs katrs viens
esam sava novada saimnieki un tas, kāds mūsu no
vads būs rīt, ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Rū
pēsimies par savu novadu, iesaistīsimies tā veidošanā
un uzņemsimies atbildību par to.
Patiesā cieņā,
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

No 15. augusta, līdz trešdienai,
21. augustam, godinot Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) 1992. gadā or
ganizētās lāpu stafetes 21. gadadienu,
notiks biedrības „Latvijas ģenerāļu
klubs” organizēts skrējiens „Apkārt
Latvijai” gar Latvijas robežu, tostarp
Mērsragu. Skrējiena mērķis ir stipri
nāt iedzīvotāju kopības un drošības
sajūtu. Skrējiena kopējais garums būs
aptuveni 1500 kilometru. Skrējiens
veltīts Latvijas valsts proklamēšanas
95. gadadienai un valstiskās neatkarī
bas atjaunošanas 22. gadadienai.
Skrējiena svinīgā atklāšana notiks
15. augustā Brāļu kapos, kad pēc lāpu
svinīgās iedegšanas, skrējiena dalīb
nieki divās grupās uzsāks skrējienu
no Rīgas uz Salacgrīvu. Otrajā die
nā, 16. augustā, skrējiens notiks no
Mērsraga līdz Ventspilij. Skrējienā
aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas
skriet par Latviju, arī ikviens mērs
radznieks!
Ikvienā no posmiem kopīgā skrē
jienā vienosies NBS garnizonu kara
vīri, zemessargi un jaunsargi, kā arī
vietējo pašvaldību pārstāvji, sabiedrī
bā zināmi cilvēki, skolēni, jaunatnes
organizācijas un citi interesenti.
Pēdējo etapu dalībnieki satiekas
Subatē, Ilūkstes novadā, no kurienes
ar autotransportu pārvietosies līdz
Rīgas pilsētas robežai. Noslēgumā
plānots skrējiens no Rīgas robežas,
kas noslēgsies ar svinīgu ceremoniju
pie Brīvības pieminekļa.
15. augustā plkst. 20.00 notiks lāpas ienešana brīvdabas estrādē „Jēgerleja”. No plkst. 20.15
līdz plkst. 21.30 uzstājas Mērsraga
amatierkolektīvi un Zemessardzes
51. kājnieku bataljona vīru ansamblis „Dobeles Zemessargi”. 16. augustā, plkst. 04.40 no Mērsraga estrādes sāksies skrējiena otrā diena
(nodosim stafeti Rojas novadam).

Starptautiskajā
burinieku regatē
„The Tall Ship Races 2013”
piedalās arī
Mērsraga vidusskolas skolēni
58 jaunieši no Latvijas piedalījās starptautiskajā
burinieku regatē „The Tall Ship Races 2013”. Jūras
kaprīzes, burinieku burvību un neaizmirsta
mas sajūtas izdevās izbaudīt arī Mērsraga no
vada jauniešiem. Regate „The Tall Ship Races
2013” ir ikgadējs burāšanas sporta pasākums,
kurš norisinās četrās ostu pilsētās četrās valstīs.
19. jūlijā, no rīta 47 jaunieši devās uz Tallinu, lai
pēc tam tālāk dotos uz Helsinkiem, lai varētu
uzkāpt uz kuģiem „Alexander von Humboldt II”,
„Mir”, „Aglaia” un „Tenacious”, savukārt daļa
jauniešu no Rīgas devās uz Ščecinu, lai piedalītos
otrā posma sacensībās uz kuģiem, „Aglaia”, „De
Gallant”, „Johanna Lucretia” un „Shtandart”.

Mērsraga vidusskolā atgriezies Sprīdītis
Kādu laiku Mērsraga vidusskolas Sprīdītis bija aizdevies laimes meklējumos. Protams,
sapratis, ka nekur nav tik labi kā mājās, viņš ir atgriezies uz Mērsraga vidusskolas skursteņa.
Varētu teikt, ka Sprīdīša atgriešanās ir sekmējusi pārmaiņas arī Mērsraga vidusskolas ārienē.
6. augustā notika svinīgās lentas pārgriešana, lai atklātu vidusskolu pēc rekonstrukcijas, silti
nāšanas darbiem, apkures katla nomaiņas un energoefektīvu apgaismes ķermeņu uzstādīša
nas. Pārstāvji no SIA
„Trigone Būve”, kas
veica visus minētos
darbus Mērsraga vi
dusskolā, atzina, ka
termiņi bijuši mazi,
bet prasības augstas.
Tomēr abām pusēm
izdevies sadarboties
ļoti labi. L. Karlsons
norādīja, ka būvnie
kiem ir pilnībā uz
ticējies un ar viņu
paveikto darbu ir ļoti
apmierināts, iespē
jams Mērsraga vidus
skola tapusi par visla
bāko skolu Kurzemē.

Saieta nams svin spāru svētkus!

Pensionāru padomes vēlēšanas
24. jūnijā ievēlēja pensionāru apvienības „Kai
ja” jauno padomi. Savukārt 5. augustā apvienības
priekšsēdētāju. 16 gadus padomi vadīja Daina Krū
miņa. 24. jūnijā, vecās padomes sanākšanas reizē,
D. Krūmiņa visiem klātesošajiem atskaitījās par
16 gados paveikto, izteica pateicību visiem tiem,
kas palīdzējuši, kā arī izteica atzinību un pateicību
saviem padomes biedriem, kas aktīvi iesaistījušies
padomes darbībā.
Padomes mērķis jau kopš pašiem pirmsāku

miem ir bijis darbs pensionāru labā. 16 gadu laikā
padome organizējusi pārbaudes pie ārstiem, atpū
tas braucienus, satikšanās ar citām apvienībām jeb
pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī aktīvi iesais
tījušies sabiedriskajā un kultūras dzīvē. D. Krūmiņa
priecājas, ka pirmie draugi, kas arī bijuši 16 gadus
kopā ar pensionāru apvienību „Kaija”, ir Laidzes
pensionāri. Kundze arī neslēpa, ka draudzība tapu
si pateicoties telefona grāmatai, jo šķirstot telefona
grāmatu izlozēta tieši Laidze. Tā arī pirmajā sadrau
dzības braucienā devušies uz
Laidzi, kas izrādījies pat ļoti
veiksmīgs.
Padomes sastāvs ir nomai
nījies pilnībā, taču iepriek
šējais sastāvs sola, ka nekur
nepazudīs un savu padomu,
kā arī palīdzību jaunajai pa
domes komandai neliegs.
Priekšsēdētājas amata pie
nākumus turpmāk pildīs Āri
ja Logina. Padomes jaunajā
sastāvā darbosies Rasma Ša
mājeva, Ikars Žīgurs, Astrīda
Neilande, Vija Blūma, Mier
valdis Birznieks, Dzintra Blū
ma, Gaļina Barkāne, Skaidrī
te Pūliņa, Velta Ermansone
un Silvija Laukšteina.

Upesgrīvas „Mazvalteros” aktīvi noris rekonstrukcijas darbi. 1. augustā topošais
Saieta nams svinēja spāru svētkus. Kā paredz spāru svētku tradīcijas, saimnieki, t.i.,
Mērsraga novada pašvaldība klāja galdu, teica paldies visiem un cildināja celtnie
kus par labi padarīto darbu, savukārt celtnieki novēlēja, lai ēka ilgi kalpotu. Darbi
rit veiksmīgi un salīdzinoši ātri, tāpēc nebūs ilgi jāgaida, un upesgrīvniekiem būs
sava pulcēšanās vieta!

Makulatūras vākšanas akcija turpinās!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja saka lielu paldies visiem tiem, kas jau ir node
vuši savus makulatūras krājumus. Visi, kuriem vēl mājās ir veci žurnāli, avīzes,
grāmatas un citi papīra vai kartona izstrādājumi, un tie nevajadzīgi aizņem
vietu, droši nesiet uz Mērsraga bibliotēku. Akcija norisināsies līdz 10. novem
brim. Neskaidrību gadījumos zvaniet: 63235783. Par katriem nodotiem 500 kg
makulatūras ikviena bibliotēka dāvanā saņems 2,5 kg papīrfabrikā „Līgatne”
ražota papīra. Katra reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Rīgas
reģions) rezultatīvākajai bibliotēkai Līgatnes papīrfabrika dāvinās dāvanu karti
100 LVL vērtībā biroja tehnikas, elektronisko preču vai grāmatu iegādei.

3

Katrā sētā atradīs skaistu vietiņu!
31. jūlijā īpaši izveidota komisija devās no
skaidrot sakoptākos īpašumus Mērsraga novadā.
Apbalvošana notiks Mērsraga novada svētku
laikā.

  Par sakoptāko īpašumu
Mērsragā atzīta Brūkleņu 22, 26, kas
ir Venckusu ģimenes īpašums.

 Upesgrīvā par sakoptāko īpašumu atzītas „Upītes”.

  Komisija nolēma, ka jāizveido īpašs apbalvojums par sakoptāko īpašumu senioru grupā. Šajā gadā
tās ir „Irbītes” –Arnolda un Rutas Šteinbergu īpašums.

 Mērsragā par skaistāko īpašumu atzīta Brūkleņu
iela 32, kurā saimnieko Kadiķu ģimene.

 Jāatzīst, ka vērtēšanas process ir diezgan
nogurdinošs un bez izpalīdzīgas ķepas neiztikt!

 Par sakoptāko pašvaldības iestādi atzīta PII „Dārta”.

 Sakoptākais uzņēmums I.U. „Gulbis”.

 Sakoptākā daudzdzīvokļu māja „Dzintarzemes”.

 Sakoptākais veikals.

Komisija izsaka atzinību tiem īpašniekiem, kas
gadu no gada sevi un citus priecē ar skaisti sakop
tiem īpašumiem.
 Sakoptākā kafejnīca: vasaras kafejnīca „Nāriņa” Upesgrīvā.
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Ekspedīcijas lappuse
Nelielas ekspedīcijas mērķis bija no
skaidrot, ko ir iespējams redzēt vienu
dienu, ar riteni braukājot pa Mērsragu.
Lūk, rezultāts.

 Tiešām Sprīdītis ir atgriezies Mērsraga vidusskolā!

 Vēl kāds ceļā satiktais draugs!

 Viens no ceļā satiktajiem Mērsraga iemīt
niekiem.

 Šim celmam taču ir Latvijas kontūra?

 Mazliet gan norāja, bet gan jau, ka ne aiz ļauna prāta, no
teikti gribēja nākt pulkā, nevis tikai pa logu lūkoties.

 Pašā Mērsraga centrā ļoti labi iejutušies ķirbji.

 Rozes pie Tautas nama neat
stāj vienaldzīgu nevienu.

 Populārākās atpūtas vietas – viennozī
mīgi ir ūdens tuvumā!

 Diemžēl bija jāsecina, ka rudens vairs nav aiz
kalniem...

 Cik puķupodus var sa
skaitīt?

 Cik labi, ka pēc kār
tīga brauciena ir, kur pie
stāt un atpūsties.

 Smilgas, mākoņi un vēja ģeneratori.

 Mērsragā diena jā
nobeidz ar saulrieta vē
rošanu.

 Šis koks tāds
izaudzis, jo tas aug
mežiņā pie Mērsraga
vidusskolas. Mazliet
sapinies zināšanās.

M. Brāles un
A. Barovskas foto
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Pāreja no latiem uz eiro
Latvijas Bankā no 1. oktobra bez ierobežojumiem un komisijas
maksasbūs iespēja samainīt santīmu monētas pret latu banknotēm.
Pašlaik vienā reizē centrālajā bankā bez maksas iespējams apmainīt
200 monētas.
No 2014. gada janvāra lati pret eiro bez maksas un saskaņā ar oficiālo kursu būs apmaināmi sešus mēnešus Latvijas komercbankās,
trīs mēnešus Latvijas Pasta nodaļās, kas atrodas mazāk apdzīvotās
vietās, kurās nav banku filiāļu vai bankomātu, bet neierobežotu laiku – Latvijas Bankas kasēs Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.
Plānots, ka novembrī un decembrī Latvijas Banka eiro bank-

notes un monētas piegādās saviem tiešajiem klientiem – komercbankām. Bankas savukārt būs gatavas no 10. decembra eiro skaidro
naudu sākt piegādāt saviem klientiem – uzņēmumiem, veikaliem,
bet iedzīvotājiem tirgot eiro monētu sākumkomplektus.
Līdz 2014. gada 1. janvārim eiro monētas ar Latvijas simboliem
un pirms pārejas datuma piegādātās eiro banknotes vēl nebūs maksāšanas līdzeklis.
Pāreja no latiem uz eiro notiks saskaņā ar līdz šim Latvijas
Bankas apstiprināto oficiālo kursu – viens eiro ir 0,702804 lati jeb
70,3 santīmi. Pārrēķinot latus uz eiro, viens lats ir 1,42 eiro.

Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!
Ar šādu moto ir pazīstams mednieku festivāls
„Minhauzens”. Kādā rakstā, kura autors ir Imants
Zembergs, mazliet pārfrazējot, sacīts, ka tad, „kad vasara iegājusi otrajā pusē, Latvijas mednieku prāti kļūst
pavisam nemierīgi. Jādomā par diviem gaidāmiem
gada svarīgajiem notikumiem mednieku dzīvē, proti,
gadskārtējo mednieku festivālu „Minhauzens” un pīļu
medību sezonas atklāšanu.” Šogad „Minhauzens” notika Dundagā no 2. līdz 4. augustam. Festivāla mērķis ir
būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību,
draudzību un azartu, kā arī mednieku izglītošana
un medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšana.
Šogad „Minhauzenā” piedalījās 66 medību kolektīvi.
Dalību festivālā ņēmis ar M/K „Mērsrags”. Kā pastāstīja
Inese Austrupa, kas bija viena no M/K „Mērsrags”
atbalstītājām, jau iepriekš katrai komandai vajadzēja
sagatavot dāvanu, ko dāvināt Kārlim Fridriham Jeronimam Minhauzenam. „Tā varēja būt gan materiāla, gan
nemateriāla, visdažādākās formas, visdažādākā lieluma, svara un masas, taustāma vai netaustāma, īsāk sakot „atnes to – nezin ko,” stāsta
Inese. Mērsraga komanda uzdāvinājusi īstu roku darbu – pašdarinātu nazi. Mednieki un atbalstītāji varēja sajust īstu svētku garu, jo notika
gājiens, svētku karoga pacelšana, svētku atklāšana ar lielgabala šāvienu, kā arī lustīga dejošana gan koncertā, gan ballē.
Savukārt festivāla otrajā dienā tika organizētas sacensības 13 dažādās disciplīnās, piemēram, vasaras biatlonā, makšķerēšanā, orientēšanās,
šaušanā pa lidojušu mērķi u.c. M/K „Mērsrags” ieguvis dalītu 9.–10. vietu. Inese saka, ka šajās dienās nevienam garlaicīgi nebija, un visi bija
labi atpūtušies, gan liels, gan mazs.
M. Brāle

Jaunumi sportā!
Pirmais posms noslēdzies! 20. jūlijā laivu bāzē
„Bebri” tika dots starts Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2013. Ilgstošais sausums būtiski ietekmējis ūdenslīmeni ezerā un spiningotājiem bija
jāpieliek lielas pūles, lai varētu efektīgi pārvietoties
zivs meklējumos. Sacensības vēl sarežģītākas padarīja pamatīgais vējš un daudzi no spiningotājiem
pēc sacensībām atzina, ka tās bijušas gana sarežģītas. Pārsvarā lomi tika vilkti rīta agrumā. Daži nepacietīgākie makšķernieki krastā atgriezās jau labu
laiku pirms noteiktā lomu nodošanas termiņa un
viņu iespētais pārsvarā svārstījās no viena līdz trīs
kilogramiem, kas bija par maz lai iesprauktos vismaz pirmajā desmitniekā. Pirmā sešinieka uzrādītie rezultāti savārtījās piecu līdz septiņu kilogramu
robežās, izņēmums pirmā posma uzvarētāji, kas ar
lielu atrāvienu gandrīz trīspadsmit kilogramiem atstāja visus aiz sevis. Jāpiezīmē, ka otro un trešo vietu
šķīra nieka pieci grami!
Trešajā vietā – Oskars Apsītis, Zigmunds Ziediņš – Sudrabiņš. 6,675 kg.
Otrajā vietā – Edgars Stiķis, Dainis Arbidāns.
6,680 kg.
Pirmajā vietā – Mārtiņš Reks, Romalds Ribuzuls.
12,995 kg.
Kopumā spiningotāji Engures ezerā izcēla 80,900
kilogramus zivju!
Sacensību pirmais posms noslēdzies, pirmie
punkti ekipāžām izcīnīti un spiningotājiem atvēlēts laiks sagatavoties otrajam posmam, kas notiks
24. augustā – starts no laivu bāzes „Mazsaliņas”.
Mērsraga ostas pārvaldes 14. kausa izcīņa
pludmales futbolā. 3. augustā Mērsraga pludma-

„Talsu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VI kārtu Lauku attīstības programmas
411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 4. septem
bra līdz 2013. gada 4. oktobrim. VI kārtas ietvaros pieejamais
finansējums Ls 9347,72.

Autobusa pieturas pārvērtības
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem
pedagogiem lika lietā vasaras laika uzkrāto radošumu un izdomu,
lai centra autobusa pietura pamazām iegūtu jaunu veidolu.

Dienas centra notikumi
lē pie bākas notika, nu jau tradicionālā, Mērsraga
ostas pārvaldes 14. kausa izcīņa pludmales futbolā.
Turnīrā piedalījās četras komandas, kas grupas ietvaros aizvadīja savstarpējās spēles. Grupā uzvarēja
komanda „Vienotība”. Pusfinālā „Vienotība” tikās
ar „Mazajām kājām”, bet komanda „Bocmaņi” ar
komandu „Ķūļciems”. Saspringtā un intriģējošā
cīņā finālam kvalificējās komandas „Vienotība” un
„Ķūļciems”. Spēlē par trešo vietu savā starpā tikās
„Bocmaņi” un „Mazās kājas”, kur stiprāki izrādījās
komanda „Bocmaņi”, kurā spēlēja Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Ivars Indruškevičs,
Artūrs Linde, Ivo Linde un Oskars Veidemanis.
Finālā komanda „Ķūļciems” (Mārcis Grīnšteins,
Mihails Kedešs, Alvis Linde, Daniels Otmanis, Kristers Dakstiņš) piekāpās komandai „Vienotība”, kurā
spēlēja Jānis Bērziņš, Krišjānis Reinfelds, Mārcis
Krikauskis, Aigars Krikauskis, Kristaps Smilgainis
un Valts Rožkalns. Rezultatīvākais turnīra spēlētājs
Jānis Bērziņš ar trīspadsmit gūtajiem vārtiem. Precīzākais sitienos no centra – Artūrs Linde, kas savā
īpašumā ieguva Mērsraga novada domes specbalvu.
Paldies visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti turnīra
organizēšanā, un, protams, pirmkārt jau turnīra
ģenerālsponsoram – Mērsraga ostas pārvaldei un
sponsoram Mērsraga novada domei. 2014. gada
augustā tiks izspēlēts 15. Mērsraga ostas pārvaldes
kauss pludmales futbolā, turnīra organizatori aicina
visus interesentus uz Mērsraga pludmali izmēģināt
savus spēkus pludmales smiltīs!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Dienas centrs ir atvērts ikvienam bērnam no 5 gadu vecuma, kurš vēlas darba dienu
pēcpusdienas pavadīt rotaļājoties, spēlējoties vai radošā gaisotnē pavadīt laiku. Sākotnēji izstrādāju
nodarbību plānu pa nedēļām, bet tad sapratu, ka tas neder. Man ir plāns pie kā pieturēties, bet
konkrētas nodarbības pa laikiem un dienām vairs neorganizēju, jo centra apmeklētāji mainās
katru dienu. Ir bērni, kuri nāk patstāvīgi, bet ir arī tādi, kuri iegriežas pa reizei. Aktivitātes bieži
vien organizēju intuitīvi, ņemot vērā kāda vecuma un cik bērni ir ieradušies. Cenšos ņemt vērā
arī bērnu vēlmes. Dažreiz bērni līdz pat trim stundām pavada rotaļājoties un tad man ir jāizdomā
tikai neliels radošs darbiņš, kuru ir iespējams uzmeistarot pāris stundu laikā vai pat stundas laikā.
Lūk, neliels ieskats mūs darbos un nedarbos jūlijā, augusta sākumā.
Sandija

Futbolista gaitas beidz Deniss Krikauskis!
Savas futbolista gaitas beidz viens no visu laiku labākajiem FK „Mērsraga” aizsargiem Deniss Krikauskis! Deniss bija viens no labākajiem un vienmēr devās starta sastāvā, spēlēja un atdeva sevi visās spēlēs, kā spēlētājs bija stabils visās savās vienpadsmit sezonās, FK „Mērsraga” formas tērpā. Savas karjeras laikā izcīnījis
vairākas sudraba un bronzas godalgas rajona čempionātos, kļuvis arī par rajona čempionu 2010. gadā sezonā, spēlējis arī Latvijas kausā un Latvijas 2. līgas čempionātā. FK „Mērsrags” SAKA LIELU PALDIES, Tev Deniss, un novēl, lai viss izdodas!
FK „Mērsrags”
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Ceļo un apskati skaistākās vietas
Eiropā profesionāla gida vadībā!
18.08. Ungārijas tūre – ziedu svētki Debrecenā un krāšņā Budapešta.
Atpūta termālajos baseinos Miškoļcos un Egerā, ungāru tradicionālo vīnu
degustācija. (4,5 dienas), cena: Ls 95,-.

Sveicam
Anniņu Grineizeni
vārda dienā!

25.08. un 28.09. Polijas vēsturiskā galvaspilsēta – Krakova, Veļičkas sāls
raktuves un kalnu kūrorts Zakopane. (4,5 dienas), cena: Ls 95,-.
31.08. Tartu un zinātniskais centrs AHHA – īpašais piedāvājums
ģimenēm ar bērniem pirms jaunā mācību gada sākuma. (1 diena), cena:
Ls 11,-.
Septembra piedāvājumi:
21.09. Mūžīgi skaistā un mainīgā Budapešta! Visas naktis viesnīcās.
(5 dienas) Ls 135,-. Buda un Pešta – divas atšķirīgas pilsētas daļas: Karaļpils,
Sv. Matijāša baznīca, Varoņu laukums, Valdahuņādes pils, parlaments,
neaizmirstams brauciens ar kuģīti pa Donavu. Višegradas cietoksnis; Sentendre; Marcipāna muzejs; Sečeņi termālie baseini; Egeras termālie baseini un
tradicionālie Egeras vīni.
28.–29. Brīvdienas Polijas galvaspilsētā – Varšavā. (2 dienas) – Ls 49,Pilsētas ekskursija; tirgus laukums un Nāriņas strūklaka, Sv. Jāņa katedrāle,
karaļpils un karaļa Zigmunda Vāzas statuja. Krakovas priekšpilsētas iela ar
Sv. Annas baznīcu, prezidenta rezidenci, universitāti. Neaizmirstams gaismas
un mūzikas šovs un iespēja apmeklēt nesen atvērto Kopernika zinātnes centru.
Oktobra piedāvājums:
4.–15.10. „GRIEĶIJAS TŪRE” GARĀKAI VASARAI. (12 dienas); cena
Ls 420,-. Krakova – Slovākija – Ungārija – Serbija – Maķedonija –Grieķija:
KALAMBAKAS – METEORAS KLOSTERI – Delfi – Atēnas – AGORA
– PLAKA – PELOPONĒSAS PUSSALA – atpūta TOLO, pilsētā pie jūras –
NAFPLIO-MIKĒNAS – KORINTAS KANĀLS – ostas pilsēta PATRA – ANKONA – SAN MARINO – atpakaļceļā VĪNE.

Lai kā mākonis esat,
Kam zeltīta mala,
Dzīves rūpju dubļos
Kas gaišumu dala!
Lai kā mākonis esat,
Kurā rītausmai plaukt,
Un ar cīruļa dziesmu
Nebeidz debesīs saukt!

Veselību stipru,
Allaž gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu,
Tūkstoš labu domu!

Malda, Valija

Pateicības
Liels un sirsnīgs paldies sakāms kafejnīcas „Kreses” meitenēm par skaisti saklāto galdu un viesmīlību. Liels paldies maniem piederīgajiem, radiem, mīļajām draudzenēm un viņu otrajām pusītēm, kuri pagodināja mani ar savu klātbūtni manā
skaistajā jubilejā. Liels paldies par sagādāto pārsteigumu.
Malda Damlica
* * *
Sirsnīgs paldies Aigaram Neilandam, Gitai Vinterei, Annai
Viļumsonei un pārējiem, kuri palīdzēja grūtajā brīdī, mammu
un dzīvesbiedri Birutu Zvejnieci pēdējā gaitā pavadot.
Ainars un Uldis
* * *
Vēlamies pateikties visiem, kas mūs atbalstīja un bija blakus grūtā brīdī. Īpašs paldies Vandai Amerei, Silvai Štreinertei,
Inesei Fonzovai un mācītājam Raitim Evamois par personīgu
un sirsnīgu atbalstu un palīdzību.
Borovsku ģimene

* * *

Paldies Leonīda Loginova kungam par skaistās un tik nepieciešamās kapličas uzbūvēšanu.

Brauciena organizatore un gide – Indra Kraģe
Pieteikties pa tālr. 28355983 (bite)
vai rakstot uz e-pastu: indra.krage@inbox.lv

Pensionāru grupa: Ausma, Zina, Valija, Marina, Regīna u.c.

Laidzes Profesionālā vidusskola
uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:
Programmas
Mācību
Iepriekšējā izglītība
nosaukums
ilgums
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Kvalifikācija
Ēdināšanas pakalpojumu
speciālists
Apdares darbu tehniķis
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

Ēdināšanas pakalpojumi

4 gadi

3 gadi

pabeigta 8. klase

Pavārs

Ēdināšanas pakalpojumi
ESF finans. grupa
Būvdarbi ESF finans. grupa

1 gads

vidējā izglītība

1 gads

pamatizglītība

Apdares darbu strādnieks

Atestātu par arodizglītību un apliecību
par pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas
apliecību
Profesionālās kvalifikācijas apliecību

Ir dienesta viesnīca, bibliotēka, kafejnīca. ESF finansētajās grupās stipendija no Ls 50,00 līdz 80,00 mēnesī. Skola nodrošinās autobusa pakalpojumus audzēkņu pārvadāšanai no Talsiem uz Laidzi bez maksas.
Skolas adrese: Laidzes Profesionālā vidusskola, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280, tālr. 63221761, 29476078. Tālr./fakss: 63221886.
Mājas lapa: www.laidzespv.lv; e-pasts: ritalaidze@ziemelkurzeme.lv

Dzejas stūrītis

Dace Sadaka

13. augustā Mērsraga sociālajā dienestā no plkst.
9.00 līdz 16.00 ikviens Mērsraga iedzīvotājs var apskatīt un paņemt lietotas drēbes, apavus.

10.00 – pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.30 – pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 – pie „Saivas”;
11.30 – pie veikala „Top”;
12.00 – pie Tautas nama;
12.40 – pie ambulances;
13.00 – pie bērnudārza;
14.00 – pie SIA „IMS”.

Līdzjūtības
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Jaunu dīvānu, gultu
un matraču tirdzniecība

Citādi…
Katram laikam ir sava vēja kabata...
Savs ceļš,
Savs klusēšanas un dzīvošanas laiks,
Savi smieklu čiekuri
Un ilgu sveces.
Katram laikam ir sava dziesma
Un pamošanās pirms aizmigšanas.
Katram laikam ir sava čūskas āda,
Savi smiekli,
Sava dusēšana,
Sava skumšana un savs prieks.

Aicinājums

Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

Būvdarbi
4 gadi
pamatizglītība
Komerczinības
1,5 gadi
vidējā izglītība
ESF finans. grupa
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Būvdarbi

Eglītei Valijai,
Eglītim Ilmāram,
Ermansonei Veltai,
Rēķei Baibai,
Zariņai Inārai,
80. gadu jubilejā Kačevskai Annai,
94. gadu jubilejā Radvilam Artūram,
97. gadu jubilejā Kalniņai Valijai!

23. augustā

Iegūst

pamatizglītība

Apmetējs

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic
novēlot veselību, mīlestību
un dzīvesprieku
dzimšanas dienās:

Izsakām līdzjūtību Aināram un Uldim Zvej
niekiem māti un dzīvesbiedri zaudējot.
Bioloģisko NAI kolektīvs
Par mīļu sirdi, čaklām rokām
Tev vieglas smiltis, māmulīt.
/J. Osmanis/
Izsakām līdzjūtību Aināram Zvejniekam un
piederīgajiem no mātes atvadoties.

10.augustā no 9.00–12.00
Tirgus laukumā Mērsragā

„Storu” mājas iedzīvotāji

Tagad arī virtuves
no uzmērīšanas līdz uzstādīšanai.
www.latvijasdivani.lv
T.20225077 T.26014119
Lūdzu zvaniet un pasūtiet!

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kuras sāpēm pielijušas.
/Ā. Elksne/
Mūsu visdziļākā līdzjūtība, Rutiņ, Tev un pārējiem
piederīgajiem mazdēliņu pēkšņi zaudējot.
Bijušie darbabiedri no ceha

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

