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Piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Mērsraga novada domē nolēma

Redaktores sleja

19. decembra novada domes sēdē nolēma:
1. Par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt deputātu Gvido Erķi.
2. Mērsraga vēlēšanu komisijā ievēlēt Anitu Buli.
3. Ēkām un zemei īpašumā Čiekuru iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt vienotu adresi:
Čiekuru iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads.
4. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aleksandram Sidorenko dzīvoklī Nr. 32 Dzintaru ielā 1,
Mērsragā, Mērsraga novadā.
5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Rožu iela 14”, Mērsragā , Mērsraga novadā,
sadalei.
6. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Prātnieki” (Lielā iela 65), Mērsragā, Mērsraga
novadā, sadalei.
7. Ieskaitīt kategorijā „šaubīgie debitori” šādus parādus:
Nr.
p. k.

Īpašums
(nosaukums)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Upesgrīvas Pīlādži
Rūķi
Zvejnieku 17
Estrādes 18
Estrādes 7
Lielā 11/11A
Cerību Liedags
Lielā 82
Dziedoņi
Liepiņi
Ceriņu 33
Lielā 49
Estrādes 6
Mežgravas
Purviņi
Kanāla 15
Kanāla 15
Alkas
Zvejnieku 29A
Ceriņu 22
Ceriņu 24
Ceriņu 27
Kanāla 22
Lielā 112
Lielā 44
KOPĀ:

Konta
numurs
(zeme/ēkas)
1416.
76.; 1806
482.; 2063
1360.
1359.
433.; 2026.
1313.
395.; 1193.
830.
1426.
1425.
332.; 1952.
1372.
589.; 2130.
101.; 1822.
717.
1755.
2623.
1311.
967.
796.
886.
811.
646.
807., 2295.

NĪ nodokļa
pamatparāds
(PP) LVL
286.16
303.39
114.82
205.33
216.42
99.48
225.36
78.18
46.50
64.80
62.39
172.01
202.63
322.81
192.24
364.07
512.64
129.56
593.68
136.95
139.68
271.20
375.12
60.75
147.57
5323.74

Nokavējuma
nauda (NN)
LVL
75.35
219.63
45.80
96.15
101.31
37.33
110.23
40.72
44.28
17.36
20.22
73.70
94.92
177.93
23.34
91.43
120.80
141.15
248.62
50.78
54.15
100.69
135.92
9.85
25.85
2157.51

Kopā
LVL

Kopā
EUR

361.51
523.02
160.62
301.48
317.73
136.81
335.59
118.90
90.78
82.16
82.61
245.71
297.55
500.74
215.58
455.50
633.44
270.71
842.30
187.73
193.83
371.89
511.04
70.60
173.42
7481.25

514.38
744.19
228.55
428.97
452.09
194.66
477.50
169.18
129.17
116.90
117.54
349.61
423.38
712.49
306.74
648.12
901.30
385.19
1198.48
267.12
275.80
529.15
727.14
100.45
246.76
10644.86

NĪN PP
LVL
357.15
200.44
49.27
168.06
266.38
60.73
284.17
232.04
128.86
76.71
30.82
3446.11

NĪN NN
LVL
167.33
116.32
18.65
133.64
203.91
15.73
84.01
53.88
100.95
44.28
25.65
962.84

Kopā
LVL
524.48
316.76
67.92
301.70
470.29
76.46
368.18
285.92
229.81
120.99
56.47
4408.95

Kopā
EUR
746.27
450.71
96.64
429.28
669.16
108.79
523.87
406.83
326.99
172.15
80.35
6273.37

8. Ieskaitīt kategorijā „bezcerīgie debitori”:
Nr. p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Īpašums
(nosaukums)
Vimbas
Vēju 9
Vēju 9
Dzintaru 1-55
Zvejas rīku rem. c.
Lielā 19
Lielā 19
Vecpavāri
Jomas
Lielā 56A
Vecgusti
Meža Ķirši

Konta Nr.
876.
770.
2265.
500521.
1668.
2205.
701.
109.
2602.
1388.
1037.
1314.

9. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādus bezstrīda kārtībā no:
9.1. SIA „Sparta K” – 254,03 euro,
9.2. SIA „Premium SK” – 290,81 euro,
9.3. Ineses Būcēnas – 246,75 euro,
9.4. Gundara Bogdanova – 275,28 euro,
9.5. Alīnas Demjanovas – 325,61 euro,
9.6. Didža Dombrovska – 278 euro,
9.7. Jurija Fjodorova – 881,06 euro,
9.8. Oļega Jermolajeva –137,41 euro,
9.9. Alberta Karnišauska –176,00 euro,
9.10. Alberta Karnišauska –176,00 euro,
9.11. Ineses Lagzdiņas – 396,11 euro,

9.12. Kristapa Laškova – 151,96 euro,
9.13. Lindas Liepiņas – 106,42 euro,
9.14. Andra Liepiņa – 349,61 euro,
9.15. Martena Štefana – 423,38 euro,
9.16. Sergeja Mitrofanova – 198,35 euro,
9.17. Ērika Riekstiņa – 1019,90 euro,
9.18. Guntras Riņķes – 129,61 euro,
9.19. Mairas Silas – 201,09 euro,
9.20. Ilonas Tombergas – 406,83 euro,
9.21. Zanes Šultes – 182,77 euro.

Mums visiem ir labi zināms teiciens – izlietu ūdeni nesasmelsi. Tāpēc cilvēki mācās
sevi kontrolēt, tāpat kā emocijas, ir jāiemācās
saprast, ka ne visās vietās un laikā var runāt
Nākamais
vienu un to pašu. Pareizi izteikti vārdi var
s”
„Mērsraga Avīze
nojaukt barjeras, vai gluži pretēju uzcelt tās.
Izteikts vārds var gan dziedināt, gan sāpināt.
numurs iznāks
Klusums var nozīmēt daudz vairāk, kā labi ap14. februārī.
tīt
domāti vārdi. Mums apkārt visur ir redzami
Materiālus var iesū
saukļi – lietot ar atbildību! Taču dažreiz mēs
!
m
ri
līdz 11. februā
vārdus nelietojam atbildīgi. Ir tendence neuzņemties atbildību par pateikto. Tāpat mēs aizPaldies!
mirstam daudziem vārdiem nozīmi. Mēs tos
sakām nedomājot, piemēram, frāze es mīlu
tevi. Šī frāze ir visapkārt: skatlogos, žurnālos,
sociālajā vidē, bet frāzei vairs nav nozīmes, tā pamazām zaudē savu spēku. Mēs esam to
panākuši ar to, ka neuzņemamies atbildību
par pateikto. Esam
pieraduši teikt to, ko
vēlas citi, nevis ko patiesi domājam. Lai šajās sala un aukstuma
piepildītajās dienās
izdodas atrast īstos
vārdos – īstajā brīdī
un īstajiem cilvēkiem.

Zināšanai!

10. Piekrist pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus, kas atrodas Mērsraga novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā (Mērsraga novadam piekrītošo Engures ezera teritoriju 2550 ha platībā) un
zemi zem tiem Mērsraga novada pašvaldības valdījumā.
Lūgt deleģēt Mērsraga novada pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā izmantojami šo publisko
ūdeņu dabas resursi un veicama tiem pieguļošo teritoriju infrastruktūras un rekreācijas attīstība, krastu
saglabāšana, apsaimniekošana un labiekārtojums.

16. janvāra sēdē nolēma:
1. Grozīt Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada budžetu.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2014 Mērsraga ostas noteikumi.
3. Apstiprināt nolikumu Nr. INA – N/1 „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā
2014.–2016. gadā”.
4. Atbalstīt dalību Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes ietvaros projektā „Bērnu prieks!”, līdzfinansējumam piesaistot ziedojumus.
5. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no:
5.1. Riharda Andruško – 147,06 EURO,
5.2. Jāņa Āboliņa – 139,41 EURO,
5.3. Vēsmas Kļaviņas – 193,00 EURO,
5.4. Matildes Freimanes mantiniekiem – 196,59 EURO,
5.5. Edgara Zariņa – 108,34 EURO.
6. Atļaut labiekārtot Mērsraga kanāla krastu, kas pieguļ Krasta ielai, teritorijā no peldvietas Nr. 3
piecdesmit metrus ostas virzienā.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2014 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2011”
Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā””.
8. Neslēgt izlīgumu tiesvedībā ar Kristīni Zubkāni par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā
neesošu un atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu.
9. Atļaut atdalīt no īpašuma „Krūmiņi” Mērsraga novadā zemes vienību ar aptuveno platību 1,1 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Iesalnieki”.
10. Atļaut atdalīt no īpašuma „Iesalnieki” Mērsraga novadā, zemes vienību ar aptuveno platību
4,9 ha. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunkrūmiņi”.
11. Noteikt vēlēšanu iecirkņa vietu 2014. gada 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām un 2014. gada
4. oktobra Saeimas vēlēšanām – Mērsraga Tautas namā, Lielajā ielā 25, Mērsragā, Mērsraga novadā.
Sekretāre L. Valdemāre
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Jauniešu domei apritējis nepilns gads

Īsvēstis
Ēnu dienas 2014. Vai zināji, ka pareizi izvēloties profe-

siju, Tu vari ietaupīt miljonu eiro? Somijas eksperti aprēķinājuši,
ka viena jaunieša nepareizi izdarīta profesijas izvēle viņu valstij
rada vienu miljonu eiro lielus zaudējumus. Tās ir izmaksas, kas
rodas, lai jaunietis varētu apgūt citu profesiju, saņemtu atbalstu darba meklēšanas periodā, tam pieplusojas šajā periodā
nesamaksātie nodokļi valstij un citi izdevumi. Un Ēnu diena
var tev palīdzēt! Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm
iespējama no 22. janvāra līdz 31. janvārim. Ēnu dienā var
piedalīties ikviens 1.–12. klašu skolēns. Īpaši iesakām šo iespēju
izmantot vidusskolēniem, kuriem drīzumā jāizdara izvēle par
nākotnes profesiju! Profesijas izvēle – tas ir nopietns lēmums
gan Tev, gan Tavai valstij! Neesi izšķērdīgs! Esi veiksmīgs un
atbildīgs – piesakies Ēnu dienai un jau laikus izdari pareizo
izvēli par savu nākotnes profesiju!

Vēl var pieteikties Latvijas prezidentūras
praktikantu programmai. Līdz 2. februārim –

studējošie jaunieši aicināti pieteikties Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē praktikantu programmai. Prezi
dentūras praktikantu programma sniegs iespēju ikvienam studentam neatkarīgi no viņu izvēlētās studiju programmas veikt
studiju praksi, piesakoties par ārvalstu delegāciju pavadoņiem
vai palīgiem mediju informācijas centrā. Galvenās prasības
dalībai prezidentūras praktikantu programmā ir teicamas
latviešu un angļu valodas zināšanas, labas organizatoriskās
prasmes un saskarsmes iemaņas. Prezidentūras praktikantu
programmas atlasē tiks vērtēta arī jauniešu motivācija un
sekmes mācībās. Konkursa rezultātā tiks atlasīti vairāk nekā
100 jaunieši, kurus prezidentūras laikā piesaistīs kādai no
ārvalstu delegācijām un kuri koordinēs delegāciju loģistiku un
nodrošinās saziņu starp delegācijām un pasākuma rīkotājiem.

„Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”. Noslēgusies Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valo-

das attīstības kopas, Latvijas Rakstnieku savienības un LZA
Terminoloģijas komisijas ikgadējā, šogad pēc kārtas jau
vienpadsmitā akcija „Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.
Sabiedrības aptaujā apkopoti spilgtākie priekšlikumi 2013. gada
vārda, nevārda un spārnotā teiciena kategorijās. Sīvā cīņā
par 2013. gada vārda titulu uzvarējusi „pašbilde” – ar mobilā
tālruņa kameru iemūžināta pašportreta apzīmējums un
veiksmīgi latviskots angļu vārds selfie, ko par 2013. gada vārdu
angļu valodas vidē atzinuši Oksfordas Universitātes valodnieki. 2013. gada nevārda gods piespriests valodas telpā ražīgi
sazēlušajai atvasinājumu kopai „dīli, dīlošana, dīlot”, par kuras
popularizētāju tiek uzskatīts bijušais izglītības ministrs Roberts
Ķīlis. Par 2013. gada spārnoto teicienu atzīta Latvijas Valsts
Prezidenta Andra Bērziņa atziņa: „Nākotne ir nākotnes cilvēku
rokās!” Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmīgākos pamanītos
vārdus un teicienus uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv var
iesūtīt visu gadu.

Jaunais gads ir laiks, kad izvērtējam iepriekš izdarīto visās
savas dzīves jomās, izvirzām sev jaunus mērķus, lai izgaismotos
tālāk ejamais ceļš. Līdzīgi tas ir arī dažādām organizācijām. Šoreiz aicināju uz sarunu Jauniešu domes pārstāvjus: nu jau bijušo
prezidenti Rebeku Rožkalni un viņas vietnieku, Rolandu Indruškeviču.
Sākoties jaunajam gadam, ir mazliet izmainījies domes sastāvs,
jo kāds no dalībniekiem ir aizgājis studēt, kāds gatavojas izlaiduma
eksāmeniem vidusskolā, vēl kāds varbūt kļuvis kūtrāks un vairs tik
aktīvi neiesaistās plānotajās aktivitātēs. Sporta nodaļu šogad vada
9. klases skolnieks Kārlis Brinkmanis. Domes organizatorisko kodolu tāpat kā iepriekš veido 5 nodaļu vadītāji, un uz lielākiem pasākumiem tiek piesaistīti citi domes biedri.
No malas varbūt liekas, ka Jauniešu domes darbība stipri sarukusi, varbūt pat sākusi apsīkt, tomēr laikam šis ir savu spēku apzināšanās un izvērtēšanas laiks. Ir projekti, kuri gaida uz citu institūciju
atzinumiem, piemēram, Svētmeitu akmens apkārtnes sakārtošanas
talkai un takas izveidei nepieciešama „Latvijas valsts mežu” atļauja,
bet pirms tās mežs vēl jānovērtē, jāapseko vērtīgie koki. Lēni attīstās
arī Mērsraga vidusskolas biedrība, caur kuru varētu piesaistīt nepieciešamos līdzekļus.
Arī pašu jauniešu prioritātes nedaudz ir mainījušās: šobrīd viņi
vairāk sniedz savu ieguldījumu domes rīkotajos pasākumos, nevis
rīko tos paši. Tā, piemēram, JD pārstāvji aktīvi ņēma dalību Gaismas
ceļa organizēšanā, tāpat, tieši viņu uzrunāts, 6. decembra Labdarības
koncertā piedalījās Ainis Kinčs ar Brocēnu jauniešiem, kā arī viņu
aicinātā deju grupa. Šajā koncertā Rebeka arī pati dziedāja Martas
Ritovas dziesmu „Ar tevi”. Kā brīvprātīgā darba veicēji JD pārstāvji
vasarā palīdzēja pensionāru un invalīdu sporta spēlēs Spārē, protokolējot rezultātus.
Visa pagājušā gada vasara pagāja, koncentrējoties uz nometnes
veidošanu seminārā iegūtajiem draugiem no citiem novadiem. Tomēr šai iecerei nebija lemts piepildīties. Tomēr JD „lieliskais piecinieks” nedomā mest plinti krūmos, un jau nākamgad plāno vairākus
pasākumus: vasaras sezonā viņi cer noorganizēt pludmales volejbola turnīru, varbūt arī sacensības ielu basketbolā. Ir nopietna vēlme
attīstīt novada mūzikas tradīcijas – jau šogad rīkot dziedošo bērnu konkursus „Cālis 2014” un „Gailis 2014”, kuru žūrijā viņi vēlas
iesaistīt kādu sabiedrībā populāru personu. Nav atmesta cerība arī

Ostu rezultāti 2013. gadā
Latvijas ostās pagājušajā gadā pārkrāva
70,48 miljonus tonnu kravu, kas ir par
6,3% mazāk nekā 2012. gadā, aģentūrai
BNS pavēstīja Satiksmes ministrijas
Tranzīta politikas departamentā. Latvijas
ostās 2013. gadā visvairāk pārkrautas beramkravas – 35,173 miljoni tonnu, kas ir par
5,6% mazāk nekā 2012. gadā.
Līderpozīcijā pārkrauto kravu apmēra
ziņā pērn bija Rīgas osta, kurā pār
krauti 35,467 miljoni tonnu kravu, kas ir par
1,6% mazāk nekā 2012. gadā. Seko Ventspils

osta, kurā pārkrāva 28,766 miljonus tonnu
kravu, kas ir par 5,2% mazāk, bet trešajā
vietā joprojām ir Liepāja ar 4,838 miljoniem
tonnu, kas ir par 34,9% mazāk, nekā ostā
pārkrāva pirms gada. No sešām mazajām
Latvijas ostām lielākais kravu apgrozījums
pērn bija Skultes ostā ‒ 683,3 tūkstoši tonnu, kas ir par 15,9% vairāk nekā pirms gada,
seko Mērsraga osta ar 391,8 tūkstošiem tonnu, kas ir kritums par 11,6%, un Salacgrīvas
osta ar 294,3 tūkstošiem tonnu, kas ir par
3,1% vairāk nekā pirms gada.

Laimes Lāci meklējot
11. janvārī Mērsraga Tautas namā notika pensionāru apvienības „Kaija” rīkotā Jaungada balle. Kā allaž balle pulcēja lielu cilvēku skaitu no dažādām vietām. Pensionāru padome „Kaija”, sadarbībā ar Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolu, bija sarūpējusi īpašas dāvanas – laimes pakavus. Tāpat mūzikas skola
bija sarūpējusi dažādus muzikālus priekšnesumus. Kopīgi tika
sagaidīts arī Laimes
Lācis, lai Jaunais gads
iesāktos jo īpaši veiksmīgi. Par balles muzikālo daļu parūpējās
vīri no Engures. Dejas
nerima ne uz mirkli,
jo pensionāru balles
viesi zina kā labi pavadīt laiku un atpūsties!

Minnas Štreinertes
rokdarbu
izstāde
Mērsraga Tautas
namā apskatāma izstāde, kurā apkopoti
Minnas Štreinertes
darinātie rokdarbi,
kas darināti ģimenes
locekļiem. Izstāde ir
sava veida dāvana
un veltījums kundzei 90 gadu jubilejā.

par nometni Kurzemes reģiona jauniešiem, tāpat plānotas kopīgs
seminārs ar Talsu jauniešu organizāciju „Tas.Es”, talsinieki ir solījuši
atbraukt ciemos pie mums.
Ziemas periodā JD vairāk sadarbojas ar skolu – piemēram, tiek
rīkoti filmu vakari skolas sporta zālē. Pirmais tāds notika 29. novembrī. Kā jau veļu laikā pienākas, apmēram 20 kino seansa apmeklētāju
no vecākajām klasēm ar popkorna tūtām rokā noskatījās šausmu
filmu. Atsauksmes bija ļoti labas, tāpēc nākamais filmas demonstrējums gaidāms jau šīs nedēļas beigās – 17. janvārī plkst. 18.00. Nevar
noliegt, ka tas ir aizraujošs kopā būšanas veids.
Kur mēs varam uzzināt par Jauniešu domes iecerēm? Arī par to
ir padomāts. Rolands kopā ar Kristapu Štaueru gatavojas izveidot
JD mājas lapu, balstoties uz jimdo.com sniegtajām iespējām. Kā
mūsdienās ierasts, visātrāk informāciju iegūt var draugiem.lv – konkrētāk, Rebekas un Rolanda profilos, tāpat Mērsraga novada profilā.
Laiku pa laikam jaunieši iečivinās arī tviterī: Mersraga_JD.
Viss turpinās. Varbūt ne tik strauji un visiem redzami, kā bija
iecerēts. Zem ārējā miera apsnigušās kārtas gruzd cieša apņēmība
visu iecerēto turpināt.
I. Balode

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzintaru ielā 1 Mērsragā ir
pieci stāvi un četras sekcijas, tā būvēta pēc 103. sērijas projekta
ar silikātķieģeļu 510 mm un gāzbetona paneļu 240 mm sienām.
Kopumā ēkā ir 55 dzīvokļi ar lietderīgo platību 3024,5 kv.m. un
pagrabs 412,9 kv.m. Drīz varēs uzsākt projekta realizāciju darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”ietvaros. Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Veicot ēkas energoaudita pārskatā norādītos
pasākumus, ir iespējams ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti,

Mērsraga novada
bibliotēka –viena no
zaļākajām Kurzemē!
SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” jau otro
gadu aicināja publiskās bibliotēkas
iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā
„Zaļā bibliotēka”, ne tikai atbalstot vietējo ražotāju un videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu, bet arī cīnoties par
noderīgām balvām. Šī gada akcija ir noslēgusies, un ir apkopotas rezultatīvākās
katra reģiona (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale, Rīga) bibliotēkas. Pilnīgi
visām bibliotēkām, kas iesaistījās akcijā, papīrfabrika „Līgatne” dāvās papīru
bibliotēkas vajadzībām (biroja papīrs,
mākslas papīrs u.c.). Saskaņā ar šī gada
Nolikumu akcijas rezultāti tika noteikti,
dalot savākto makulatūras daudzumu ar
bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaitu, kas
fiksēts Kultūras kartē. Kopumā akcijā
piedalījās 151 publiskā bibliotēka, nododot pārstrādei 280 tonnas makulatūras.
Kurzemē no 25 bibliotēkām rezultatīvākā bija Talsu novada Ķūļciema bibliotēka, savācot 26,023 kg makulatūras
uz vienu reģistrēto lasītāju. Tālāk seko
Rojas novada bibliotēka (13,038 kg) un
Mērsraga novada bibliotēka (10,551 kg).
Kopumā Mērsraga bibliotēkā tika savākti 2987 kg makulatūras, kas ļauj bibliotēkai saņemt 14,9 kg jauna papīra. Paldies
ikvienam, kas atbalstīja šo akciju!

„Dzintarzemes”
iegūs jauno veidolu
kā arī padarīt to atbilstošu šobrīd spēkā esošajiem LBN un citām
mūsdienu prasībām. Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās
problēmas, tika noteiktas šādas aktivitātes, kuras plānotas īstenot
projekta ietvaros: 1. Ēkas ārējo un lodžiju sienu siltināšana; 2. Ēkas
pamatu siltināšana: 3. Dzīvokļu veco koka logu un lodžiju durvju
nomaiņa; 4. Koplietošanas logu un durvju nomaiņa; 5. Pagraba
pārseguma siltināšana; 6. Siltumapgādes sistēmas renovācija;
7. Ventilācijas sistēmas renovācija.
Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita
pārskatā norādīto, plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā
siltuma patēriņa sastāda 60.80%. Projektu paredzēts realizēt līdz
2014. gada novembra beigām.
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Ar dzintaru tāpat kā ar dāmām – ar maigumu un mīlestību
Pamazām manas studijas tuvojas noslēgumam. Nevar
noliegt, ka mācoties žurnālistiku ir sastapti daudzi ļoti interesanti cilvēki. Viens no tiem ir dzintara apstrādes meistars
Harijs Jākobsons. Man un manām studiju kolēģēm bija iespēja viņu iepazīt tuvāk, tāpēc domāju, ka par dzintaru kaut ko
vairāk jāuzzina katram, kas dzīvo pie jūras!
Amatniecības kameras diplomēts dzintara meistars Harijs
Jākobsons no Siguldas aicina ikvienu bez maksas apmeklēt
savu dzintara darbnīcu un iepazīt dzintaru pavisam jaunā
skatījumā. Tās ir tikai iedomas, ka priedes sveķu lāses iekrīt
jūrā un tā veidojas dzintars. Arods pārņemts no tēva un šobrīd Harijs ir meistars ar 37 gadu pieredzi. Darbnīcā uz sienas
rakstītais ir padzisis, bet, ja labi grib, var salasīt: „Dievs dod
man tādu prātu – nedot otram naudu, grāmatu, darbarīku un
netaisīt rotas uz pasūtījumu.” Lai saprastu, kā ir radies dzintars
un tā dažādās nokrāsas, Harijs lietā liek iztēli: „Šeit bija tropisks
klimats. Visādas vētras un orkāni plosījās, kas dzintara priedes
diezgan lauzīja, plucināja. Izveidojās sveķu pile. Kur sveķu pile
palika tālāk? Aizsūcās aiz mizas garām, nokrita zemē, sajaucas
ar kūdru. Ar kūdru kopā šķidri sveķi sasūcas – sanāca tumšs
tonis. Ja pile paliek pie koka, tad iespējams, ka viena puse bija
pavērsta pret saulīti. Pa dienu kārtīgi uzkarsē, pa nakti atlaižas.
Pile cepās un cepās, tāpēc dzintars ir pilns ar mikroplaisiņām.
Jo vairāk plaisiņas jo dzintars ir baltāks. Ne jau dzintars uzreiz
par dzintaru izveidojās. Notika dažādi ķīmiskie procesi. Dažādie
nobriešanas apstākļi arī nosaka dzintara krāsu.”
Daudzi ārzemju interesenti, kas vēlējušies iegādāties
dzintaru vai dzintara izstrādājumus, uzstāda grandiozas
prasības – viņiem vajag lielu kilogramu skaitu ar dzintaru,
piemēram, 50 kilogrami mēnesī, vai, ka katrā dzintarā jābūt
pa kukainītim. Tomēr tādas prasības nav izpildāmas, jo Baltijas
dzintars ir tikai tik cik, tas ir. Vairāk klāt tas nerodas. Harijam
diezgan bieži sanāk saskarties ar to, ka cilvēki, īpaši bagāti
ārzemnieki, to nesaprot.
„Pasaulē ir uzskaitīti apmēram 50 lielie dzintara gabali.
Pēdējos gados tie nāk no Ukrainas. Arī šobrīd viens ir
pārdošanā – 1 kilograms 50 grami un izskatās, ka tā cena šobrīd
ir ap 20 tūkstošiem eiro,” zina stāstīt meistars. Harijs uzskata, ka
pie augstajām cenām vainīgi ir ķīnieši: „Viņi ir sadzinuši dzintara
cenu kosmosā. Viņu mitoloģijā ir dzintars – veselībai. Vīrieši
nēsā aprocītes, kas palīdzot potencei. Viņi izpērk dzintaru pa
tīro. Dzintara cenu ceļ arī musulmaņi. Musulmaņiem jau kopš
viduslaikiem bija pazīstamas no dzintara veidotas lūgšanu
krelles. Dažiem biju uztaisījis. Un pēkšņi visiem savajadzēja –
e-pasts pilns, mobilais brēc,” atceras Harijs, „dzintara rotaslietas
vairs nav nabagiem domātas. Dzintars kā suga ir beidzies.
Karjers Kaļiņingradā ir tukšs, jau 2001. gadā bija. Tas bija mūsu
galvenais avots.”
Dzintara gabaliņa atrašanu jūras malā var uzskatīt par
lielu laimi, īpaši, ja šis gabaliņš ir lielāks par oli. Teorētiski
var rasties jauns dzintars, bet viss nav tik vienkārši kā varētu
likties.
„Mēs tagad paņemsim Pinus succinifera, to priedi, ņemam
iestādām un izaudzējam, novācam sveķus un tad pagaidām
40– 60 miljonus gadu un tad būs,” ar humoru, un mazu sarkasma
devu pastāsta Harijs. „50 gadus atpakaļ bija profesionālas
brigādes, kas lasīja dzintaru. Rekordisti salasīja divus kilogramus
dzintara. Strādāšanai dzintaru jūras malā nevar salasīt. Tagad
divu dienu veikums – 15 grami. Tas nav nopietni. Tie, kas senāk
lasīja profesionāli, viņiem bija savas formuliņas. Cik dienas no
tās puses pūš, cik no tās, kad ir pats labākais brīdis.”

Dzintara formas un krāsas ir visdažādākās. Tomēr daži
dzintara gabaliņi ir vēl īpašāki kā pārējie. Harijs apgalvo, ja
izdodas atrast dzintaru, kam iekšā kukainītis, tad tā ir svētku
diena. H. Jākobsons stāsta: „0,1 procentam dzintaru iekšā ir
insekti, inklūzijas, tā teiksim. Tās inklūzijas var būt ne tikai
kukaiņi, bet arī sēklas, mizu gabaliņi, augu paliekas. Tie insekti
pamatā ir ļoti maziņi, jo, atkal mazliet fantāzijas pieliekot, bija
sveķu pile, nāca te viena vabole garām pielipa pie tā, odiņam
maz spēka, šis tur arī palika, bet kaut kāds vabuļis noraujas nost,
jo tik traki līmīgs jau nebija, tāpēc pamatā dzintarā tie kukaiņi
ir tik sīki.”
Harijs pats īpaši nenēsā dzintara rotaslietas, bet izmanto
dzintaru pret galvassāpēm. Pret attiecīgu audumu berzē, lai
dzintars sasilst un liek pie galvas klāt. Četras – piecas reizes
atkārto un pat nevar pamanīt, pa kuru brīdi galvassāpes
pārgājušas. Dzintaram pievienotā vērtība ir tā, ko pazinuši
jau mūsu senči – veselības uzlabošana. „Ja dimantam vērtību
nosaka cietība un griešanas apstrāde, tad dzintaram vērtība
ir tikai iedomāta. Tikko kā kaut kas ir praktiski beidzies, tā ir
pastiprināta interese un plus vēl ķīnieši. Dzintars iesākumā
nebija rotaslieta. Tikai veselībai. Tur mēs varam noteikt dzintara
vērtību. Dzintars berzes rezultātā iegūst elektrostatisko lādiņu
un ilgu laiku to saglabā. Tas ir tas pats, kas notiek fizioterapijas
kabinetā, kur ar vājām strāvām iedarbojas. Procedūra ilgst
10–15 minūtes. Ja kundze, vairogdziedzera problēmu gadījumā,
nēsā dzintara krelles, tad pret apģērbu, ādu tās krelles visu laiku
berzējas un līdz ar to elektrostatiskais lauks visu laiku ir tepat.”
„Ir pierasts, ka dzintaru iestrādā sudrabā. Kāpēc? Sudrabs
no metāliem ir pats labākais vadītājs. Tas nozīmē, ka dzintara
kuloniņš beržoties iegūst elektrostatisko lauku un sudraba
ķēdīte novada to. Tas ir pierādāms,” apgalvo H. Jākobsons.
Harijs saka, ka ar dzintaru jāapietas tāpat kā ar dāmām –
ar maigumu un mīlestību. Dzintara meistaram par daudzām
dzīves situācijām atmiņā ir palicis kāds stāsts. Arī stāsts
jeb apliecinājums tam, lai pirkstos noturētu mazu dzintara
gabaliņu un to apstrādātu, vajag zināt daudzus knifiņus.
„Viens vācietis – 2 metri pāri, 150 kilogrami vismaz, saka, kas
tad tur ir slīpēšana. Es saku: „Nesaki tā vis! Tur uz galda tādi
mazi gabaliņi, paņemiet rokās cik plānu var un paskatieties,
cik vispirms no pirkstiem būs jānoslīpē, kamēr tiks līdz tam
dzintaram.” Viņš neapvainojas, pagriež muguru un mēģina
paņemt dzintaru pirkstos. Bet pirksti viņam ne jau cīsiņa
resnumā, kārtīgu sardeļu. Šis nu izmēģinās, izmēģinās, pagriežas
pret mani un saka: „To vispār nevar izdarīt, nu nekā, neviens!” Es
saku, bet ir jau gatavs, ir noslīpēti, nopulēti. Un tur ir savi knifiņi.
Piemēram, nagiem jābūt pareizā garumā, citādi nenoturēs.”
Apmeklētājiem, kas vēlas iemēģināt roku dzintara slīpēšanā,
parasti dzintara gabaliņš tiek pielīmēts pie puļķīša vai zīmuļa
gala, lai pirksti paliek veseli. „Tikko kā ir neuzmanība – seko
sods. Soda veidi ir dažādi. Tikko kā tu uzspied dzintars saplīst,
izrauj no rokām – saplīst vai pazūd. Pirms apstrādes, paņemot
dzintaru rokā, pirmais ir novērtējums. Ko no tā var uztaisīt, kam
tas derīgs? Tikai pēc tam var ķerties klāt. Strādājot ar dzintaru
nevar domāt par darba ražīgumu, tikko tā sāk domāt, tā cauri,
nekas neizdodas,” ar saviem novērojumiem dalās Harijs.
Daži dzintari paši pasaka Harijam priekšā, ko no tā
uztaisīt, bet ir daži, kas vēl joprojām gaida savu kārtu. Ir tādi
dzintari, kas uz galda jau 30 gadus gaida ideju. „Man ir tā,
ka vienmēr pa rokai ir balti kartoniņi. Ideja ir, es tūlīt uzmetu
skici... To ir simtiem, pēc tam šķiroju, metu ārā, nāk klāt jaunas,
tas ir nepārtraukts process. Tehniskais risinājums vienmēr ir tas
sarežģītākais, nav svarīga tā ideja, bet kā to atrisināt, lai tas būtu

Laulāto kurss
Vai esat laulāti?
Vai ilgāku laiku dzīvojat kopā?
Jūs vēlaties uzlabot vai nostiprināt
attiecības?
Laulāto kurss ir domāts un paredzēts
ikvienam pārim neatkarīgi no personīgās
dzīves uztveres un pārliecības. Vienalga,
vai esat kopā vienu vai sešdesmit vienu
gadu, vienalga, vai Jums ir stipra ģimene
vai arī cīnāties par tādu. Arī tad, ja Jūsu
laulība ir ļoti veiksmīga, kurss palīdzēs
nostiprināt Jūsu personīgās savstarpējās
attiecības. Tajā paredzēts ne tikai pārrunāt svarīgus jautājumus par attiecībām,
bet arī pavadīt laiku sarunās ar savu otro
pusīti romantiskā atmosfērā – divatā sēžot
pie galdiņa un baudot gardas vakariņas, kā
arī kafiju vai tēju un kādu saldumu visa vakara garumā. Laulāto kursā nav paredzēts

grupu darbs, līdz ar ko interesentiem nevajadzētu uztraukties par to, ka var nākties
dalīties ar tikko sastaptiem cilvēkiem savās
personiskajās pārdomās un pieredzē.
Kas paredzēts Laulāto kursā? Kurss veidots pēc to autoru Nikija un Sīlas Lī darba
materiāliem (vairāku grāmatu autori, latviski tulkots darbs Grāmata laulātajiem).
Viņi ir precējušies vairāk kā trīsdesmit gadus, dzīvo Londonā, kur kopš 1996. gada
vada Laulību kursu. Šobrīd vairāk kā 1000
kursu notiek vairākās pasaules valstīs. Arī
pie mums būs iespēja piedalīties Laulību
kursā, astoņu nedēļu garumā tiekoties vienu reizi nedēļā. Plānojam uzsākt 22. februārī.
Kurss notiek bez dalības maksas, taču
kursa sākumā pāri ir aicināti samaksāt par
izdales materiāliem (6 € no pāra), kā arī
visa kursa laikā ir iespēja ziedot kursa izdevumu segšanai. Visus interesentu pārus
aicinām pieteikties pa tel: 29286132, vai
e pastu: buleanita@inbox.lv

pietiekami pamatoti gan no kompozīcijas, gan nebojātu vizuālo,
bet padarītu vēl interesantāku.” Piemēram, diezgan reti, bet
Harijam gadās dzintari ar dabīgu caurumu. Ja uztaisa kuloniņu
un tas caurumiņš tur ir, tad, piemēram, vāciešiem tas noteikti
izskatīsies pēc defekta. Meistars izdomājis ielikt sudraba lodīti
tajā caurumā, tā, lai tā brīvi kustētos. Un vācu acīs defekts ir
pārvērsts par efektu. Harijs uzskata, ka nav nekas sarežģīts, bet
tikai tik tālu ir jāaizdomājas.
Zināšanai! Siguldā nopērkamās glezniņas ar dzintara
gabaliņiem nav latviešu ražojums, bet pārsvarā lietuviešu.
Šie mazie dzintara gabaliņi uz glezniņām ir tie saucamie
dzintara gruži. Pēc Harija vārdiem noprotams, ka tirgū ir
nopērkami ļoti daudzi dzintara viltojumi. Harija darbnīca
ir ar senu vēsturi – tai ir apaļi 50 gadi. Uz visapkārt esošajiem
galdiem stāv darbarīki un dzintara gabali, rotas, kas kalpo kā
uzskates materiāli īstam un neīstam dzintaram. Harijs, stāstot
par vienu no veidiem, kā pārbaudīt autentiskumu, no visa klāsta
izvēlas mazu gabaliņu dzintara, otrā rokā āmurs. Uzsit pa to,
„šis, lūk, bija īsts!”, jo dzintara gabaliņš sabira putekļos. Uzreiz
uzsit arī pa vizuāli skaistām, šķiet, dzintara vārda cienīgām
krellēm. Neplīst! Savā humoristiskajā manierē Harijs saka, ka
šis nav pats labākais pārbaudes veids, ir arī racionālāki. Īstajam
dzintaram faktūrā var redzēt dabiski veidotu miziņu, dabiskus
nospiedumus, var mēģināt likt arī sālsūdenī, tomēr tad, ja rota
ir ar sudrabu, var nākties vilties. Īstie dzintara gabaliņi peld pa
ūdens virsu. Apmācībās uzzinām, ka var doties arī uz proves
valdi, kur par 15 eiro katram dzintaram pārbaudīs īstumu,
bet tā baudīt garas krelles nav finansiāli izdevīgi. Visbeidzot,
Harijs iepazīstina ar ultravioletu staru lampiņu, zem kuras
gaismas, paliekot dzintaru, var skaidri redzēt zilo krāsu. Neviens
viltojums nerādīs tādu skatu.
Viltošanas iespēju ir daudz. Daudzas metodes tiek
pielietotas arī Latvijas dzintara tirgū. Harijs neņemas spriest
par to, cik daudz Latvijas veikalos un tirdziņos ir šo neīsto
Baltijas dārgumu, bet piedāvājumu katrā veikalā ieviest UV
lampu, amata meistars noraida: „Torņa ielā viens otram blakus
atrodošo veikalu starpā sāksies problēmas – pircēji skries no
viena veikala uz otru. Bizness pajuks.”
„Dzintars pats pasaka priekšā,” šo frāzi nākas dzirdēt
vairākkārt. Svarīga ir dzintara saspēle vienam ar otru.
Harismātiskais kungs parāda vienu no saviem lielākajiem
dārgumiem – zaļo dzintaru. „Tas ir īsts retums!” saka Harijs,
kurš pasmejas par tiem visiem veikalos esošajiem zaļajiem,
sarkanajiem, zilajiem un krāsainajiem dzintariem, jo ražotāji
iepraktizējušies dzintara pamatnē iekrāsot jebkuru krāsu.
Visiem viņš nerāda arī trīs neliela oļa izmēra dzintarus,
kas vizuāli, liekas, kā sadalīti no viena lielāka. Pirmo pirms
40 gadiem atradis tēvs, otro un trešo pirms 20 un 8 gadiem pats.
Šie gabaliņi stāv nolikti malā. „Gaidu ideju, gaidu, kad tie paši
man pateiks, ko no tiem gatavot, bet varbūt sagaidīšu ceturto.
Tad varēs pagatavot auskarus!” stāsta Harijs.
„Tautas ticējums vēsta, ka, ja makā ieliek mazu dzintara
gabaliņu, tad vienmēr ir veselība, naudiņa un mīlestība,”
uzzināms no meistara. Skolasbiedrene Harijam par šo reiz
atzinusies – kopš viņš esot iedevis mazo dzintargabaliņu, „tā
viņai vienmēr makā par piecīti vairāk.” Harijam par to tikai
prieks... prieks, ka tāds mazs dzintara gabaliņš spēj dāvāt tik
lielu prieku!
Madara Brāle un studiju biedres:
Iveta Švalbe, Lauma Reinika, Ance Strade

Sacensības galda tenisā jauniešiem
Mērsrags–Roja!
15. janvārī Mērsraga vidusskolā ieradās jaunie galda tenisisti no Rojas, lai trīs grupās (pamatskolas
meitenes, zēni un vidusskolas zēni) sacenstos savā starpā un noskaidrotu labākos galda tenisa spēlētājus.
Pamatskolas meiteņu grupā uzvaru izcīnīja Mērsraga vidusskolas astotās klases skolniece Nelda Rakovska, bet pamatskolas zēnu
grupā pirmajā vietā Mērsraga vidusskolas devītās klases
skolnieks Kristers Dakstiņš.
Vidusskolas grupā labākais no
Mērsraga vidusskolas Janeks
Dvoreckis, viņam ceturtā vieta. Paldies visiem, kuri piedalījās sacensībās un atbalstīja
sacensību norisi.

Mērsraga novada
sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

Mērsraga Tautas namā

2014. gada 22. februārī
plkst. 16.00

Silst tēja kannā,
smaržo medus, maize abrā rūgst.
Zied leduspuķes logā
un prieks mans neaizsprūk –
pa pakšu pakšiem prom
vai neizdūmo vieglos vēju pūsmas vālos
kad lūkojos es stāstos –
nesenos un ļoti tālos.
/D. Sadaka/

Deju kopas “Silva” 5 gadu
jubilejas koncerts

Ņem līdzi draugus un groziņu –
pēc koncerta dejas!

Novēlot veselību, mīlestību un
dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Frunzai Reginai,
Laukšteinei Silvijai,
Birzniecei Guntai,
Stepiņai Rutai,
Birjukovam Borisam,
Katkovskai Zinaidai,
Liepiņam Imantam, Merai Zelgai,
Mihailovai Annai,
87. gadu jubilejā Kalniņai Zelmai,
90. gadu jubilejā Štreinertei Minnai.

Sals atstāj pēdas
Nu sala, nu sala,
Nu sīvi sala,
Aizsala jūrite
Līdz dibinim.
Jūra gan vēl nav aizsalusi, taču kuģi gan
jau var dižoties ar sala atstātajām pēdām –
ledus veidolā.

Ieeja - ziedojumi.

Gaidāms salidojums!
2014. gada 21. jūnijā
Mērsraga skola atzīmēs
135 gadu jubileju!
Tu atmiņu gaismā vēl, skola, tā pati
Mēs citi, sen citi.
Citam vakara migla blāv matos,
Citam kaut kas no sniegotās mākoņu strēles,
Un liekas – kļava un kastanis nāk jaunību satikt
Un zālē atkal kāds valsi sāk spēlēt.

Katras dzimšanas dienas svinības ir iemesls atskatīties pagātnē,
izvērtēt to un ielūkoties nākotnē. Skolas jubileja ir svētki
katram, kas kādreiz te mācījies vai strādājis.
Tiekamies Mērsragā!
Sīkāka informācija par pasākuma norisi sekos.

Sludinājumi
RRRīgas Kanāla kuģu kompānija 2014. gadā
no 1. maija līdz 15. oktobrim piedāvā darbu
kuģu kapteinim. Darbs maiņās. Vajadzības gadījumā nodrošinām naktsmītni Rīgā. Priekšroka
tiek dota kapteinim-mehāniķim. Darba samaksa
4 EUR stundā. Pieteikties uz e-mail: lickalni@inbox.lv vai pa telefonu 29950595.
RRPĒRK visa veida antikvariātu dzintara
krelles, monētas, papīra naudu, mēbeles, traukus,
gleznas, sadzīves priekšmetus. Tālr. 29621515.
RRIzīrē 2 istabas, tālrunis – 2647168.

MĒRSRAGA NOVADA DOME RĪKO
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3 – 2014
SACENSĪBU 2. POSMS
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ 14.02.2014.–17:00
Lūgums pieteikties sacensību dienā
līdz 16:50
Tiesnesis J. Upesjozups
Sporta organizators
I. Indruškevičs 26455993.

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
ZOLĪTĒ 2014
SACENSĪBU 1. RIŅĶA 5. UN 6. KĀRTA
NOTIEK 07.02.2014.
kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 16:00.
Dalībniekiem jābūt
pilngadīgiem!
Interesēties
pa tālr. 26455993 (Ivars)

Sporta pasākumi februārī
01.02.
02.02.
02.02.
07.02.
07.–09.02.
08.02.
14.02.
15.02.
21.02.
22.02.
22.02.
23.02.
23.02.

Talsu novada atklātās meistars. zemledus makšķerēšanā.
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 2. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes dambretē 2. posms.
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē.
LČ zemledus makšķerēšanā – 3. kārta.
Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 2. posms.
Mērsraga kausa izcīņa zemledus makšķerēšanā.
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē.
Talsu novada atklātās sporta spēles – ziemas posms – zolīte.
Zemledus makšķerēšanas festivāls „Zelta asaris”.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 2. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 2. posms.

Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Ziemā
Piesniga lauki pilni baltu zvaigžņu.
Elpoja mēness.
Piesniga āres, apsniga ciņi,
Saulei izbira zeltīti nēzdodziņi.
Pasaule sniegā
kā balti stiklota bumba –
sastingusi miegā.
Pasaule sniegā,
un snieg vēl un vēl arvien liegāk.
Apmīļots, noskūpstīts ikkatrs asniņš,
Noslēpts zem kupenas ikkatrs dēstiņš.
Elpa vien dziļāk dzīvību jūt,
Ir labi šai pasaulē laimīgam
cilvēkam būt.

Dzirnavu ezers
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Limbaži
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Sasmakas ezers
Kafejnīca „Kreses”
Talsu sporta nams
Mazais Baltezers
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

8:00
10:00
12:00
16:00
8:00
10:00
17:00
8:00
16:00
10:00
7:00
10:00
12:00

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2014

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
8. janvārī mūžībā aizgāja Ilgonis Romanovs.
Ilgonis Mērsragā ieradies 50. gados no Engures.
Kā pats reiz nosmēja, tad šurp atpūtuši darba
vēji. Daudzas Romanovu dzimtas paaudzes
aizvadītas ar jūru, zvejniecību, kuģošanu. Arī
Ilgonis daudzus savas dzīves gadus veltījis jūrai. Tāpat interesējies par vēsturi un jau kopš
agrām dienām labprāt lasījis. Mērsraga novada
domes priekšsēdētājs L. Karlsons velta šādus
vārdus: „Paldies par Tavu dzīvi! Mūžībā devies
īstens Mērsraga patriots, zvejnieks un jūrnieks
līdz pēdējam – Ilgonis Romanovs.”

Līdzjūtības
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
(M. Jansone)
Izsakām līdzjūtību Nadīnai Lūriņai-Lūrmanei no vecmāmiņas atvadoties.
10. klases skolēni un audzinātāja

Politiski represēto vārdā izsakām līdzjūtību
Ilgoņa Romanova piederīgajiem.

Interesēties
pa tālr. 26455993 (Ivars)

Akli logi. Tukša māja,
Tumsā balta svece raud...

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ 2014.
Sacensības notiek 15.02.2014.
Sasmakas ezerā.
Sacensību sākums 8:30.
Pulcēšanās 8:00,
pie peldvietas.

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

RRPiedāvāju skaldītu lapu koku malku, kā arī
zāģēšanas-skaldīšanas pakalpojumu pie klienta
mājās. Malkas izmēri pēc klienta pieprasījuma.
Tālrunis 29241417.

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)

SACENSĪBAS NOTIEK
Mērsraga vidusskolā 08.02.2014.
Sacensību sākums 10:00.

Interesēties pa tālr.
26455993(Ivars),
29373190(Oskars)

In
memoriam

Izsakām līdzjūtību Ritai Ermansonei un piederīgajiem, mammu zaudējot.
Storu mājas iedzīvotāji
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.
(M. Bičuka)
Izsakām Tev, Ivanda, mūsu vissirsnīgāko
līdzjūtību, un domās esam kopā ar Tevi, vecmāmiņu zaudējot.
Mērsraga vidusskolas 6. klases audzēkņi
un audzinātāja Alita

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

RRPārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus
(bebru, jenotu ūdeļu, lapsu) kvadrātveida un būrveida. Iespējams izsūtīt pa pastu. Pārdod plastmasa konteinerus 1000 l ar dzelzsrāmi un 200 l
mucas. Zvanīt pa tālruni 29227761.

Pateicības
Nav tāda cilvēka, kas apgalvotu, ka dzīvē nevajag
prieka...
Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder,
vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma
vai sapnis,
un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
(Zenta Mauriņa)
Šādu prieku varēja saņemt katrs, kas bija ieradies šā gada 11. janvārī Mērsraga pensionāru apvienības „Kaija” gadu mijas sarīkojumā. Šo sarīkojumu vadīja jaunievēlētā pensionāru apvienības
padome.
Mani iepriecināja gaisotne, kādā mēs atradāmies. Vakars bija izdevies. Bija ieradies arī Laimes lācis – visa laba turpinājumam. Pensionārus
iepriecināja Mērsraga mūzikas skolas skolēnu
neliels koncerts. Skola pastāv tikai otro gadu. Mūzika ir māksla, kas prasa no bērniem nopietnu
darbu. Liels paldies, ka ir jau jūtami rezultāti.
Paldies Mūzikas un mākslas skolas direktorei
Alitai Ozoliņai un visiem pedagogiem, kas rūpējušies par skolēnu veiksmi.
Ļoti mīļš paldies pensionāru padomes priekšsēdētājai Ārijai Loginai un visai padomei par
jauno zāles iekārtojumu un rūpēm, lai vakarā valdītu sirsnīgas un draudzīgas attiecības pasākuma
dalībnieku starpā. Novēlu tikpat veiksmīgu turpinājumu. Lai visiem mums svētīgs, laimīgs, bagāts
2014. gads!
Savā un tāpat domājošu pensionāru vārdā –
Olīvija Seļicka
***
Lai gaiša Tava Jaunā gada taka,
Lai prieks un saule tajā vietu rod,
Lai rokas labu darīt neatsakās,
Sirds savu siltumu, lai citiem dod!
Mērsraga novada pensionāri sirsnīgi pateicas
Leonīda Loginova kungam par skaistajiem un
dāsnajiem apsveikumiem svētkos, kas sagādāja
ļoti lielu prieku!

Redaktore Madara Brāle
28757923

