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Piektdiena, 2014. gada 11. jūlijs

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Cienījamie Mērsraga iedzīvotāji, vēlos
visus mūs sveikt ar patiesi karstas vasaras
iestāšanos. Pienācis arī viens no mūsu
pusē svarīgākajiem notikumiem – Jūras
svētki. Aicinu visus būt kopā šajos svētkos,
izbaudīt gan plašo svētku programmu, gan
arī kopā būšanas prieku gan mūsu sirmajiem, gan arī pavisam vēl mazajiem.
Mērsragā iet karsti. Šis laiks mums
ir karsts ne tikai dabā, bet arī mūsu pašu
kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Tā šogad,
kā vēl nekad iepriekš dod iespēju katram
iesaistīties savām interesēm atbilstošos
notikumos. Lielu prieku, pārsteigumu
un sajūsmu mūsos radījis mūsu jaunais
amatierteātra pulciņš, kurš ar savu veikumu
jau ir ieinteresējis arī kaimiņu novadus, tikai Mērsragā gandrīz vienlaikus tiek atklātas
trīs izstādes dažādām gaumēm – Tautas
namā, Informācijas centrā un Dienas centrā.
Mērsraga centrā pat ļoti pamanāmas ir
rokdarbnieču klubiņa aktivitātes. Īpaši karsts
šis laiks ir arī mūsu Informācijas centrā,
kuru daždien ar dažādiem jautājumiem
apmeklē pat līdz simts apmeklētāju un
tūristu. Mērsrags bija un ir ļoti darbīgs novads, to neviens nevarēs noliegt.
Darbi pabeigti, uzsākti. Arī šajā gadā
esam savlaicīgi veikuši praktiski visu novada
ielu un ceļu remonta un uzturēšanas darbus. Ir saremontēti un greiderēti grants un
otrreizējā asfalta seguma ceļi un ielas vairāk
kā 20 km kopgarumā, kā arī veikts asfaltēto

ielu un ceļu remonts un bedrīšu lāpīšana
10 km kopgarumā. Visi ielu remonta darbi
ir pabeigti laicīgi, pirms vasaras sezonas
uzsākšanās. Bērni bija un ir mūsu novada
prioritāte un lielākā vērtība, tieši tāpēc vēl
līdz Jūras svētkiem ir pabeigta vēl vienas
bērnu pilsētiņas būvniecība pie Mērsraga
dienas centra. Ar smaidu varu teikt, ka
mazo bērnu republika Mērsragā pamazām
izplešas.
Līdz Jūras svētkiem tiks pabeigti abi ERAF
projekti par ārstu prakšu labiekārtošanu,
tomēr ar to mēs neko neesam pabeiguši, tikai iesākuši. Jau šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra par mūsu ambulances ēkas
rekonstrukciju – tajā skaitā jumta nomaiņu
un fasādes siltināšanu un rekonstrukciju.
Tāpat tiek ļoti lielas pūles pieliktas, lai uz
Jūras svētkiem tiktu pabeigta stāvlaukuma
pie bākas rekonstrukcija un tas iegūtu skaistu, bruģētu segumu.
Gribu šajos svētkos sveikt un pateikt
lielu paldies visam manam mazajam, bet
ārkārtīgi darbīgajam kolektīvam – gan
kultūras, gan informācijas centra darbiniekiem, administrācijas cilvēkiem un katram atsevišķam strādniekam un sētniekam.
To, ka mēs mīlam savu novadu, jau sen tas ir
pamanāms darbos. Tā turpināt!
Uz tikšanos Jūras svētkos Mērsragā!
Ar cieņu,
Lauris Karlsons

Redaktores sleja
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1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvu:
1) Aigars Šteinbergs,
4) Aivars Ušackis,
2) Roberts Šiliņs,
5) Gvido Erķis.
3) Velga Puzānova,
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu:
1) Raitis Neilands,
4)Ārija Logina,
2) Aigars Šteinbergs,
5) Ligita Šuca.
3) Gunta Fībiga,
3. Papildināt Mērsraga novada pašvaldības štatu
sarakstu (apstiprināts 30.01.2014., lēm. Nr. 1, protokols Nr. 2) ar štata vienību „sētnieks”, ar šā gada
18. jūniju.
4. Veikt grozījumus 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”. Apstiprināt
konsolidēto 2011. gada 15. februāra nolikumu „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”.

5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu.
7. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam
„Spuras”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā, atdalītajai zemes vienībai piešķirot adresi: „Jaunspuras”, Upesgrīva,
Mērsraga novads.
8. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par
2013. gadu domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
daļēji – no šā gada 25.–27. jūnijam un no 14.–18. jūlijam.
Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs,
par ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba algu.
(Sīkāk ar sēdes materiāliem var iepazīties Mērsraga
novada pašvaldības mājas lapā www.mersrags.lv)
Sekretāre L.Valdemāre

Mērsraga bibliotēkas
darba laiks jūlijā:
P. –			
O. 10.00–18.00		
T. 10.00–18.00		
C. 10.00–18.00

P. 12.00.–18.00.
S. –
Sv. –

Jūsu viedoklis
Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā novērtēšanu līdzcilvēkos
un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var ievietot pasta kastītēs, kas atrodas
Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga Tautas namā līdz 1. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 9. augustā.

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt



Twiter.com varēja lasīt
ierakstu par kādu atgadījumu autobusā, kad meitene pērk biļeti no autobusa
šofera: „Man, lūdzu, līdz
Mērsragam... bet kā es zināšu, ka esam Mērsragā?” Uz
ko šoferis atbildējis: „Kā Jūs
zināsiet? Jutīsit!” Šobrīd patiešām nevar nesajust, ka esi
nonācis Mērsragā. Ja pilsētās
karstums gāž no kājām nost,
tad tikai atrodoties pie jūras ir iespējams sajust kādu
veldzi un spirgtumu.
Vēl kāds stāsts. Informācijas centrā ierodas
pāris gados un taujā
par brīvām dzīvesvietām Mērsragā, jo Rīga
viņiem ir līdz kaklam,
bet šeit ir jūra, priedes... Tātad kaut kas
šajā vietā ir, kas vilina!
Tūlīt, tūlīt svinēsim
Jūras svētkus un mēģināsim sajust kaut ko
no jūras spēka un varenības. Vasara skrien
vēja spārniem, tāpēc
jātver ik mirklis. Jaukus
svētkus un lai šī vasara
mums visiem sniedz to
īsto sajūtu, kuru varam
sajust tikai šeit – pie jūras, Mērsragā!

17. jūnija novada domes sēdē nolēma:

(kam?) ______________________________________________________________________________

tāpēc, ka ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Jūsu vārds, uzvārds ___________________________________________

Paldies!
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JŪRAS SVĒTKI MĒRSRAGĀ!
2014. gada 12. jūlijā atzīmēsim Jūras svētkus!
Bez svētkiem neiztikt arī Mērsragā! Kā jau katru gadu
aktivitātes sāksies no paša rīta. Plkst. 6.30 Mērsraga kanālā
notiks Neptūna kausa izcīņa makšķerēšanā. No plkst. 9.00
enkura nešanas, zābaka mešanas, lodes grūšanas, šautriņu
mešanas, basketbola metienu, florbola metienu, futbola
bumbas žonglēšanas, svara bumbas celšanas sacensības
Mērsraga vidusskolas teritorijā. Turpat plkst. 10.00 notiks
Mērsraga kausa izcīņas pludmales volejbolā 2. posms.
Kā ierasts, no plkst. 10.00–17.00 būs iespēja vizināties
ar kuģīti! Maksa – 2,- EUR, invalīdiem (uzrādot apliecību),
pensionāriem, bērniem līdz 12 g. v. 1,- EUR.
Īpašus svētkus padarīs ekstrēmais velo šovs plkst. 12.00
brīvdabas estrādē Jēgerleja. „Greentrials Bike Tour”
šogad piedzīvo trešo sezonu. Šova līmenis konkurē ar
Vācijā un Francijā pieejamajām programmām. Pateicoties tūres ģenerālsponsoram „Ādažu Čipsi”, ir uzbūvēts
pārvietojamais mini skeitparks, kas dod iespēju izpildīt
grandiozākos no ekstrēmās velo kultūras trikiem. Parasti
šos trikus jaunieši izpilda skeitparkos, taču tagad šos trikus
var parādīt arī pie mums – estrādē!
Plkst. 14.00 Mērsragu apciemos Jūras valdnieks. Jau
pirms ierašanās Jūras valdnieks ir izsludinājis divus
konkursus. Pirmajā no tiem varenais valdnieks centīsies
atrast skaistāko nāru tepat starp zemes meitām. Tāpēc,
ja ir vēlme iegūt kādu balvu un varbūt pat doties līdzi
Jūras valdniekam, tad piesakies šim konkursam un ierodies estrādē Nāru tēlā. Otrais konkurss labāk patiks
īstiem saimniekiem, kam patīk eksperimentēt ar ēdienu!
Jūras valdnieks pēc garā ceļa noteikti būs izsalcis, tāpēc
mums ir jāsarūpē gardākais no gardākajiem ēdieniem.
Un kāpēc, lai to nepagatavotu no reņģēm? Saimnie
ces, pavāri, sarūpēsim garšīgu reņģu ēdienu Jūras valdniekam. Labākajam ēdiena gatavotājam – balva! Pieteikties konkursiem iepriekš nav nepieciešams. Viss notiks

pasākumu dienā Jūras valdnieka vizītes laikā!!! Jautājumu
gadījumā zvanīt – 28354154.
Pēc Jūras valdnieka vizītes mūs priecēs Laidzes
amatierteātris ar izrādi „Kaimiņu būšana”, bet pēc izrādes
uz skatuves kāps jauni un talantīgi mūziķi no tuvākām un
tālākām vietām. Savukārt, no plkst. 18.00 Latvijā iemīļoti
mākslinieki – Andris Bērziņš, Viktors Lapčenoks, kā arī
Jaunās Talantu Fabrikas zvaigznes Kristīne Šomase un
Pāvels Fomkins. No plkst. 22.00 esi gatavs kārtīgām dejām
kopā ar „Ģeniālu Rock Un Pop Ansambli”, vai īsāk sakot –
grupu „GRUPA”!!!

Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties Mērsraga
Tautas namā, Mērsraga novada pašvaldības ēkā (kasē)
un Informācijas centrā. Biļešu cena iepriekšpārdošanā –
4,- EUR. Pasākuma dienā ieejas maksa pasākumiem no
plkst. 18.00 – 5,- EUR! Pensionāriem, invalīdiem (uzrādot
apliecību) – 4,- EUR. Bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez
maksas! 12. jūlijā izmet enkuru Mērsragā!

„Kusties vesels –
Mērsragā!”
2014. gada 6. maijā nevalstiskā organizācija „Mērsraga
Invalīdu Atbalsta Centrs” parakstīja līgumu Nr. 5.2./2014-47
ar nodibinājumu „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, lai
realizētu projektu „Kusties vesels – Mērsragā!”.
Pagājuši jau divi mēneši, kopš projekta uzsākšanas. Jāsaka,
ka šajā laikā nesnaudām. Ko esam paspējuši paveikt? Lūk!
Nūjošanas instruktores Lienes Sondores vadībā apguvām
nūjošanas pamatus un tehniku. Divas reizes nedēļā turpinām
nūjot brīvprātīgās Irēnas Rožkalnes vadībā. Esam iegādājušies
10 nūjošanas nūju komplektus.
Pēc Jāņiem apciemojām Gulbenes novada invalīdu biedrību. Ar interesi uzklausījām gulbeniešus – kādos projektos viņi
piedalās, ar ko nodarbojas brīvajā laikā. Apjūsmojām biedru
darinātos daiļdarbus – gan adījumus, gan apsveikuma kartiņas,
tamborējumus, keramikas izstrādājumus u.c. Pēc tam Biruta
mūs iepazīstināja ar Gulbeni, tās vēsturi, parādīja interesantākās
vietas. Gulbenes depo apskatījām tikko restaurēto tvaika lokomotīvi Ferdinands un nedaudz pabraucām ar drezīnu. Tomēr,
lai nokļūtu Stāmerienā, priekšroku devām bānītim. Pēc interesantajiem apskates objektiem, vides veselības saimniecībā „Kalna Pakalnieši” tikām pie sātīgām vakariņām un ne tikai – tur
vienkopus redzējām vairāk kā padsmits šķirņu garšvielu mētras
(ķimeņu, gurķu, šokolādes, aveņu u.c.)
Biedrībā notikušas arī divas lekcijas: „Vides pielāgošana un
palīglīdzekļu pielietošana” un „Sirds un asinsvadu slimības”.
Sākums projektam bija ļoti saspringts, bet arī jūlijā mēs
turpinām iesākto – nūjojam, un aicinām interesentus uz divām lekcijām:
14. jūlijā plkst. 10.00 ergoterapeites lekcija par locītavu
saslimšanu un to aizsardzības principiem, savukārt 23. jūlijā
plkst. 10.00 – uz fizioterapeita lekcija par cukura diabētu. Lekcijas notiek Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrā – Kadiķu ielā 1
(Ambulances ēkā). Laipni lūgti visi interesenti!
Brīvprātīgā projekta vadītāja Diāna Rubene

Tūrisma rallijs „Labo pirātu reiss” arī Mērsragā
Tūrisma portāla www.atputasbazes.lv
rīkotais vasaras tūrisma rallijs – brīvdienu
izbrauciens „Labo pirātu reiss” notiks jau
26. jūlijā. Ap 1000 dažāda vecuma dalībnieku, izmantojot savus personiskos transporta
līdzekļus, dosies izpētīt Kurzemes jūras piekrasti. Tiks meklētas kuršu jūras braucēju
pēdas, iepazītas senās zvejniecības tradīcijas,
izzināta vēsture un aplūkotas lieliskās dabas
ainavas.
Protams, neiztikt arī bez nostāstiem – tajā
skaitā par leģendām apvītajiem kuršu pirātiem.
Zinām taču no seniem laikiem nākušo dāņu

vikingu teicienu: Dievs, sargi mūs no kuršiem!
Tad nu slavenie pirāti, kas nu jau kļuvuši par
labajiem jūrniekiem, tūrisma rallija dalībniekus pavadīs Engurē, Mērsragā, Rojā, Melnsilā,
Kolkā, Mazirbē, Dundagā un Talsos.
Stāsta projekta vadītāja Ināra Rasmane:
„Piedalīties var ikviens, kura rīcībā ir vieglā automašīna, busiņš vai motocikls. Saprotams, ikvienam transportlīdzeklim jāatbilst
CSDD noteikumiem. Kā parasti, ātrumam
nebūs nozīmes, jo tūrisma rallijs ir brīvdienu
izbrauciens, kur galvenais – redzēt un iepazīt, nevis sporta sacensības. Protams, būs arī

Vairāk nekā 3 000 jauniešu
var bez maksas iegūt profesiju
Sākusies uzņemšana profesionālās
izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras
piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz
29 gadiem bez maksas apgūt kādu no
90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai
pusotru gadu, pieejama arī stipendija
līdz 115 EUR mēnesī.
Prasības jaunietim:
➢ vecums – 17–29 gadi (ieskaitot);
➢ pabeigta 9. vai 12. klase;
➢ gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
➢ ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību
programmas?
Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro
mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo
sertifikātu vai apliecību, ja to paredz
konkrētā izglītības programma un tas
nepieciešams darba tirgū, piemēram,
autovadītāja apliecību.
Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas

prakses vietu, izdevumi par naktsmītni
(līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.
Profesionālās izglītības iestādes, kas
iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim gatavas uzņemt vairāk nekā
3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams. Jaunieši varēs
apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu
stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa
pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemšanas
laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv.
Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā
„VIAA īstenotie projekti”.
Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko
finansē Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.
kārtas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
garantijas jauniešiem ietvaros”.

uzvarētāji pēc apmeklējamajos objektos
iegūto punktu skaita, taču centīsimies turpināt tradīcijas un patīkamas balvas tiks pasniegtas dažādās nominācijās.
Sīkāka informācija www.turismarallijs.lv.”
„Labo pirātu reiss” iesāksies Šlokenbekas
muižā. Tālākajā maršrutā būs aizraujoši kontrolpunkti, kas saistīti tieši ar konkrēto vietu
un konkrēto tūrisma objektu. Finišs Kolkasragā. Noslēguma pasākums sola „pirātu smeķi” un „pirātu gaumes” pārsteigumus, lustīgāko šīs vasaras zaļumballi līdz pat rītam.
Tūrisma rallija noslēgumā kopā ar dalīb-

niekiem un citiem viesiem būs Dailes teātra
aktieris Intars Rešetins. Zaļumballē muzicēs
grupas „Bruģis”, „Keksi”, Duets Sandra un
DJ Toms no radio Capital FM.
Tūrisma ralliju „Labo pirātu reiss” atbalsta
Mērsraga, Rojas, Talsu un Dundagas novadu
pašvaldības. Organizatori pateicas par sadarbību Mērsraga Informācijas centram un
visiem, visiem atsaucīgajiem mērsradzniekiem, kas palīdzējuši un vēl palīdzēs tūrisma
rallija veiksmīgā sagatavošanā un norisē!
Informāciju sagatavoja:
www.atputasbazes.lv

Piesakies CIEMOS!
Latvijas jaunatklāšanas raidījuma TE! veidotāju komanda ir apņēmusies radīt jaunu, līdz
šim nebijušu TV raidījumu – brīvdabas spēli,
kas kopīgā azartā apvienos 3 paaudžu ļaudis no
visiem Latvijas lauku novadiem.
Spēle „Ciemos” pamodinās to azartu, kas Latvijas iedzīvotāju starpā dzirkstī brīžos, kad “jāsamizo” kaimiņciems futbola mačā vai jāuzvar cīņā
par sakoptāko pagasta sētu. Galu galā, šīs spēles
rezultātā noskaidrosies, kurā Latvijas novadā un
ciemā mīt visvarošākie ļaudis.
Spēlei aicina pieteikties trīs paaudzes – jaunību, briedumu un viedumu. Tās noteikumi balstīsies uz spēju sadarboties šo paaudžu starpā. Tātad, viens spēlētājs komandā būs tas, kuru sauc
par pusaudzi un jaunu jaunieti (14–22 g. v.), otrs
pārstāvēs brieduma paaudzi, kurš iepriekšminētajiem varētu būt tēvs vai mamma (35–50 g. v.),

bet trešais spēlētājs būs no vieduma paaudzes,
kurš abiem iepriekšējiem varētu šo to iemācīt
(60–75 g. v.).
Spēlei var pieteikties gan komandā, gan atsevišķi. Dalībniekiem komandā nav obligāti jābūt
radiniekiem, bet jābūt no viena ciema vai vismaz
novada.
Lai pieteiktos, dalībniekiem ir jāuzraksta par
sevi tā, lai nebūtu garlaicīgi lasīt. Tas var būt viens
teikums vai viena lapa. Klāt jāpievieno fotogrāfija. Vēl labāk, ja pieteikumu nofilmē (kaut vai ar
telefonu) un dalībnieki pastāsta par sevi bez rakstīšanas.
Rakstu darbus vai filmēto jāsūta uz epastu raidijumsciemos@gmail.com vai pa pastu uz VFS
Films Lapu ielā 17, Rīgā, LV–1002. Pieteikumus
gaida līdz 15. jūlijam.
Vairāk informācijas www.vfs.lv.

Vasaras sporta un atpūtas dienas

Šogad no 6. līdz 7. augustam Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs un Talsu invalīdu biedrība rīko ikgadējo
Vasaras sporta un atpūtas dienas Spāres muižā un „Veccepļos”.
Pasākuma programma:
9:00 – 9:30 –Dalībnieku reģistrācija Spāres muižā.
			
10:00 – Dalībnieku prieknešumi.
			
11:00 – Sporta aktivitātes.
			
13:00 – Apbalvošana.
			
14:00 – 21:00 – Brīvais laiks atpūtas bāze „Veccepļos”
				
(pirts, makšķerēšana, izbraukumi ar laivām un katamarānu).
Izbraukšana 6. augustā no Mērsraga autobusa pieturas plkst. 8.30.
Pieteikšanās pie Daigas Skvorcovas personīgi vai pa tel. 26884855.
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Kas notika jūnijā?!
Līgo svētki

 Līgo vakarā Mērsraga amatierteātris uzstājās ar lugu „Kāda pastnieka stāsts”, kuras
pamatidejas autors ir Alfrēds Bitīts. Galvenā
ideja – atainot cik raiba ir pastnieka dzīve.

 Jaunais pastnieks saņem
savu inventāru.

 Uzvedumu papildināja gan dziesmas, gan dejas.

 Domas tik vien pie jaunā
pastnieka ceļo...

 21. jūnijā notika Mērsraga skolas 135. gadskārtas
salidojums, kas ļāva ceļot laikā un telpā.

 Vainagi, tautas tērpi...

 Ja labi grib, tad visu var – arī pastnieku
 Pastnieka darbs nav
savaldzināt!
iedomājams bez sarunām
ar vietējiem iedzīvotājiem.

 Līgotāji pulcējas pie lielā ugunskura.

Mērsraga vidusskolas salidojums

 Salidojuma galvenie varoņi mazais princis un Roze no Antuāna de Sent-Ekziperī pasakas „Mazais Princis”.

 Koncerts Tautas namā pulcēja lielu skaitu absolventu, bijušos skolas direktorus, esošos un
bijušos skolotājus.

 Muzikālus un atraktīvus priekšnesumus sniedza gan esošie, gan bijušie Mērsraga
skolas skolotāji.

 Savas prasmes atrādīja vēl tikai topošie
absolventi.

 Savukārt, šis kungs, izbijis Mērsraga skolas skolotājs, savos 90 gados ikvienam norādīja,
ka ir svarīgi kustēties, un tad , iespējams, izdosies saglabāt tādu enerģiju un dzīvesprieku kā
šim kungam!

Akmens aptamborēšana

 15. jūnijā Mērsraga
rokdarbnieku
klubiņš Publiskās adīšanas dienas ietvaros aicināja aptamborēt akmeni Mērsragā. Tika izvēlēts viens no
akmeņiem Mērsraga centrā.

 Čaklas rokas spēja akmeni pārvērst pavisam citā veidolā.
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Foto stasti

 13. jūnijā Mērsraga Tautas namā atkal smaržoja meijas, jo notika 9. klases absolventu izlaidums, kura moto bija Mišela de Montēņa vārdi: „Mūsu domu īstais spogulis ir mūsu dzīves ceļš”.
Šogad 9. klasi beidza 14 audzēkņi. Klases audzinātāja Aija Misiķe bija sagatavojusi īpašus novēlējumus katram savam audzēknim un spogulīti ar izlaiduma moto vārdiem, kurā viņa aicināja katru absolventu arī ielūkoties, lai
atcerētos šo mirkli, kad viņi stāv kādas izvēles priekšā, mirkli, kas nekad vairs
neatkārtosies.

 Pirmajā karstajā jūlija dienā – 5. jūlijā, savu izlaidumu „Uz tauriņa spārna...” svinēja Mērsraga
vidusskolas 12. klase. Arī šie absolventi ir ļoti apdāvināti, daudzpusīgi un talantīgi, kuri, gan pēc direktores, gan klases audzinātājas vārdiem, dzīvē
spēs sasniegt ļoti daudz!

 Ir tapusi vēl viena vieta, kur bērniem labi pavadīt laiku –
jaunajā bērnu laukumā pie sociālā dienesta.
 Pie Mērsraga bākas top stāvlaukums.

 Pirms vai pēc rotaļām bērnu laukumā noteikti jāapmeklē izstāde Dienas
centrā „Toreiz un tagad”, kurā apskatāmi daudzu gadu laikā sakrājušies bērnu darbiņi.

 Stārķi Mērsragā nav nekāds retums! Izskatījās, ka šis mīļpārītis baudīja mirkli pie Mērsraga kanāla.

 Pārvērtības piedzīvojušas arī abu ģimenes ārstu
prakses vietas ambulancē.

 Vasara mūs lutina ar dažādiem gardumiem!

 Kas vasaru Mērsraga novadā padara par tik īpašu?! Vienalga vai
karsta vai auksta diena, bet saulrieti un saullēkti vienmēr spēs pārsteigt katru reizi no jauna.

 Radošā Mērsraga komanda vienmēr ir gatava pārsteigt ar
jaunām idejām! Kā katru gadu, arī šogad notiks konkurss par
sakoptāko sētu, uzņēmumu. Tādēļ aicinām visus sasparoties:
vērtēšanas komisija dosies ielās 1. augustā. Uzvarētāji tiks sumināti Mērsraga novada svētkos.
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Iepazīstot pilsonisko sabiedrību ASV
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IX kārtu
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās
Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2014. gada 22. augusta
līdz 2014. gada 22. septembrim
IX kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir EUR 26 912.35
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros:
1. Rīcība. „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums
EUR 26 912.35.
Mērķis – attīstīt ceļu, sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas objektu, infrastruktūras atjaunošanu un labiekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības.
Projektu iesniegumus drīkst iesniegt tikai vienā rīcības
aktivitātē:
1.1. Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.
1.2. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un
kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija.
1.3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana.
Atbalsta teritorijas.
Atbalsts pieejams tikai 15,5 km attālumā iekšzemē no
piekrastes teritorijas vai pārējā teritorijas daļā – ja projekts
ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta
rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai,
ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.
Sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Vietējā attīstības stratēģijā noteiktā nošķirtība.
Iesniedzējs Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros biedrībā „Talsu rajona partnerība”.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu
un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Zivju resursu
pavairošana
Mērsraga novada
ūdenstilpnēs
Engures ezers ir nozīmīga aizsargājama dabas teritorija,
gan zvejas un makšķerēšanas vieta Mērsraga novadā. Līdz
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumam, Engu
res ezers bija slavens ar savu lielo ālantu populāciju, kas
pa Mērsraga kanālu migrēja uz Rīgas jūras līci un atpakaļ.
Tomēr, nepilnīgas zvejas un makšķerēšanas kontroles
rezultātā, un padziļinot Mērsraga ostu, astoņdesmito gadu
beigās un deviņdesmito gadu pirmajā pusē ālantu populācija
tika samazināta līdz minimumam un vairs nespēja dabīgi atjaunoties vēlamajā apjomā.
Ālantu pavairošana ezerā sekmīgi tika veikta jau 2012. un
2013. gadā, kuras rezultātā ālantu krājumi tika pavairoti par
10 700 zivju mazuļiem. Turpinot, ālantu mazuļu ielaišanu
Engures ezerā, sekmīgi tiktu veicināta zivju krājumu
mākslīga pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpnēs.
Projekts tiek realizēts Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijas, Zivju fonda ietvaros izsludināts pasākums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs
un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Projekta mērķis ir veicināt zivju resursu atjaunošanos,
papildinot vērtīgo zivju – ālantu krājumus Engures ezerā,
kas ir ļoti iecienīta vieta daudziem Latvijas makšķerniekiem,
nozīmīgs rūpnieciskās zvejas objekts Mērsraga pašvaldībai
un nozīmīga, aizsargājama dabas teritorija.
Projekta īstenošanas periods – 2014. gada marts–oktobris. Kopā projekta īstenošanas rezultātā – Engures ezerā
bija jāpalaiž 10000 gb. ālantu mazuļi. 2014. gada 10. aprīlī
Engures ezerā tika ielaisti 9000 gb. vienvasaras ālantumazuļi.
2014. gada 23. aprīlī Engures ezerā tika ielaisti 1000 gb.
vienvasaras ālantu mazuļi.
Projekta kopējās izmaksas – 2000.- EUR, Zivju fonda
finansējums – 1800.- EUR un Mērsraga novada pašvaldības –
200.- EUR.

Nupat, 28. jūnijā, 11. klases skolnieks Rolands Indruškevičs
devās uz ASV Ziemeļkarolīnas štata Winston-Salem Universitātes (23. vietā pasaules rangā) rīkoto vasaras skolu Eiropas jauniešiem, kurā viņam būs iespēja iepazīt un vēlāk attīstīt jau dzimtajā
pusē demokrātiskās vērtības. Nometne ilgs līdz pat jūlija beigām.
Uzņēmīgajiem pasaule pati atver ceļus – tā ir vispārzināma patiesība. Ziemā pēc angļu valodas skolotājas Zanes ierosinājuma
Rolands nolēma piedalīties divos ASV un ES sadarbības projektos
jauniešiem – un abos uzvarēja. Kā uzsver skolotāja, tas ir tikai paša
Rolanda nopelns, jo viņam raksturīga atbildības sajūta un īpaša rūpība, pildot savus uzdevumus. Arī šoreiz tas noderējis, tāpat par labu
nākušas jaunieša labās svešvalodu zināšanas un plašais redzesloks.
Šo sadarbības projektu organizē ASV vēstniecības Eiropas valstīs.
Tāpēc uz šo skolu brauks 38 skolēni no Eiropas, un tajā piedalīsies arī
9 amerikāņu jaunieši. Skolotājas uzmundrinātam, Rolandam bija jāiesūta konkursa komisijai līdz 5 minūšu garš paša veidots video par
tēmu „Inovācija”. Viņš izvēlējies veidot video par veselīgu dzīvesveidu – proti, veselības dzērienu „Dzīvot veselīgi”. Tikai 10 labākie no 50
iesūtīto video autoriem tika uzaicināti uz interviju Rīgā ASV vēstniecībā. Rolands stāsta: „Tā norisinājās angļu valodā, un, it kā ar to vēl
nebūtu diezgan, arī jautājumi bijuši āķīgi, piemēram, kā es sevi redzu
pēc 5 gadiem vai ko es mainītu valstī, ja vienu dienu kļūtu par tās
prezidentu. Intervija ilga pusstundu. Tā kā tas viss man bija jaunums
un biju pamatīgi nobijies, tad liels bija mans pārsteigums, kad uzzināju, ka par interviju esmu ieguvis 2. vietu un iespēju braukt uz ASV.”
Otru no projektiem bija izsludinājis BAFF (Baltic – American
Freedom Faundation), lai iesaistītu vairāk demokrātiski domājošu
jauniešu savas valsts pārvaldē. Arī šajā reizē viņus gaidīja vasaras
skola ASV, tomēr, tā kā abu nometņu laiks sakrita, Rolands izvēlējās izmantot ASV vēstniecības piedāvājumu. Taču konkurss nebija
viegls. Lai tiktu uz tā 2. kārtu (interviju), bija jāuzraksta eseja, kurā
tiktu atbildēti 10 jautājumi par savu personību, pilsoniskajām aktivitātēm līdz šim, arī par sekmēm mācībās. Pati intervija, neskatoties uz
to, ka notikusi angliski, pēc ugunskristībām vēstniecībā vairs nešķitusi tik grūta, jo to veidojuši tie paši standarta jautājumi, tāpat bijis
jāpamato esejā rakstītais. Arī šajā konkursā Rolands izturējis pārbaudi (24–25 skolēni uz vienu vietu). Kopumā no Baltijas valstīm uz šo

vasaras skolu brauks 18 jaunieši,
lai attīstītu savas līderības prasmes un realizētu kādu projektu
savā dzimtajā pusē, kā arī iepazītu
dzīvi studentu pilsētiņā.
Visas šīs iespējas jaunietim būs
arī, piedaloties pirmajā projektā.
Pēc vēstniecības ziņām, Bendžamina Franklina programmas stipendiāti piedalīsies četras nedēļas ilgā seminārā vidusskolēniem ar
mērķi uzlabot viņu līderības prasmes un zināšanas par ASV un ES
attiecībām. Rolands piebilst, ka katru nedēļu viņiem notiks lekcijas,
semināri, radošās darbnīcas par citu tēmu, kā uzņēmējdarbība, pilsoniskā sabiedrība, konflikti tajā, konstitucionālisms. Viņš iekļausies Alumnai grupas sastāvā, kurā bijuši arī vairāki slaveni aktieri.
Nodarbību laikā izstrādājot savu projektu savas dzimtās puses vides
uzlabošanai, ir iespēja pretendēt uz ASV finansējumu, pēc Rolanda
teiktā, tā ir tapis arī mums tik pazīstamais Nordea Rīgas maratons.
Daļu no vasaras skolā pavadītā laika viņš pavadīs universitātes
kopmītnēs. Desmit dienu ir paredzēts pavadīt amerikāņu ģimenē
kopā ar vienu no Šveices pārstāvjiem. Šajā laikā jaunietis piedalīsies
4. jūlija svinībās, dosies 1–3 dienu ekskursijā uz Ņujorku un Vašingtonu. Viņu gaida arī starpkultūru vakars, kurā katrs nometnes dalībnieks gatavos kādas citas valsts ēdienu pēc viņam iedotām receptēm.
Rolands citiem ieteiks pagatavot pelēkos zirņus ar speķi un rupjmaizes kārtojumu.
Puisis no dalības šajā programmā cer iegūt jaunus draugus gan
no Eiropas, gan ASV, papildināt savas amerikāņu angļu valodas zināšanas (skolā lielāks uzsvars ir uz britu variantu), iepazīt šīs tālās
zemes kultūru, par kuru mūsu vidū valda daudz stereotipu. Jau pirms
aizbraukšanas viņš ar interesi lasīja vēstniecībā uzdāvināto grāmatu
par šo valsti. Līdz šim gan pārsteigušas terorisma draudu izraisītās
grūtības nokārtot vīzu: jāizpilda 35 lappušu gara anketa, tad atsevišķi
vīzas noformēšanai vēl viena – par 40 tēmām, pēc tam vēl intervija.
Tomēr grūtību pārvarēšana ir Rolanda dabā, tāpēc arī viņš ir viens
no retajiem, kurš kārtējo reizi redz un piedzīvo vairāk. Par to prieks.
Iveta Balode

Jauno slimnīcu Talsos plāno atklāt
vasaras beigās
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas
Talsu filiāles jaunās ēkas atklāšana plānota
vasaras beigās. Lai gan vēl šī gada martā,
runājot par jaunās slimnīcas būvniecības gaitu, Talsu novada domes sociālo un veselības
jautājumu komitejā tika minēts, ka slimnīcas
durvis pirmajiem apmeklētājiem tiks vērtas
jūlijā, tomēr tagad zināms, ka tas notiks
vien vasaras beigās. Slimnīcas būvniecība
iekavējusies saistībā ar tiesvedību, kurā tika
apstrīdēta jaunās ēkas būvniecībai izsniegtā
būvatļauja, ko tiesa pirmajā instancē
noraidīja.
Patlaban jaunās slimnīcas telpās tiek
pabeigti apdares darbi, izklāti grīdas segumi. Jūlija otrajā pusē ēkā tiks uzstādītas
mēbeles. Tāpat tiek sākta medicīnas iekārtu
pārvietošana no vecās slimnīcas ēkas

uz jauno. Šie darbi neietekmē pacientu
veselības aprūpi vecajās slimnīcas telpās –
visi medicīniskie pakalpojumi, tāpat kā līdz
šim, ir nodrošināti un pieejami pacientiem
vecajā slimnīcā. Visu diennakti slimnīcā
tiek nodrošināta ķirurga, reanimatologa
anesteziologa, terapeita pieejamība, kā arī
tiek veikti radioloģiskie un laboratoriskie
izmeklējumi.
Jaunajā slimnīcā būs 40 gultas vietas,
turklāt pacientiem vairs nebūs jāguļ lielās
piecvietīgās palātās, bet tie uzturēsies ērtās
vienvietīgās, divvietīgās vai trīsvietīgās
palātās. Jaunajā ēkā atradīsies traumu
punkts, divas operāciju zāles, kā arī
reanimācijas nodaļa. Tiks sniegti pakalpojumi arī hemodialīzes nodaļā, kur pašlaik
pieaug pacientu skaits.

Tāpat jaunajā slimnīcas ēkā būs
plaša ambulatorās medicīnas nodaļa ar
ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, rehabilitācijas kabinetu un dienas
stacionāru, kas sniegs ķirurģisko, terapei
tisko un ginekoloģisko palīdzību. Piesaistot papildu speciālistus, jaunajā slimnīcā
plānots attīstīt ambulatoro nodaļu. Kopējās
slimnīcas būvniecības izmaksas ir 7,32 miljoni eiro, tostarp 6,11 miljoni eiro ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Pašreizējo slimnīcas ēku Voldemāra
Ruģēna ielā nolietojums vairs neļauj
tajās turpināt veselības aprūpi. Atbilstoši
ekspertu slēdzienam ēkas nav iespējams atjaunot. Piemēram, pamati ir nolietojušies
par 80%.

Par dzeramā ūdens kvalitāti
Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla
gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa (EK Padomes 1998. gada 3. novembra
Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un PVO dzeramā ūdens vadlīnijas), gan
arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma
likumu par 1992. gada 17. marta konvencijas
robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko
ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. Līdz ar to Latvija
ir uzņēmusies pildīt šīs konvencijas nosacījumus attiecībā uz ūdeņu aizsardzību – veicināt cilvēka veselības un labklājības aizsardzību gan individuāli, gan kopēji ilgtspējīgas
attīstības ietvaros, gan arī robežu šķērsojošā
un starptautiskajā kontekstā visos atbilstošos
līmeņos, uzlabojot ūdens apsaimniekošanu,
ieskaitot ūdens ekosistēmas aizsardzību un
novēršot, samazinot un kontrolējot ar ūdeni
saistītās slimības.
Latvijā dzeramo ūdeni galvenokārt iegūst
no pazemes ūdens avotiem, kuru krājumi
pilnībā nodrošina iedzīvotājus ar dzeramo
ūdeni. Taču, tā kā ūdens ir labs šķīdinātājs,

tas sevī uzņem dažādas vielas, ar kurām
nonāk saskarē, piemēram, saskaroties ar
dažāda ķīmiskā sastāva iežiem zemes dzīlēs, ūdens tiek bagātināts ar ķīmiskiem elementiem, dažādās Latvijas vietās dzeramajā
ūdenī var būt dabīgi paaugstinātas atsevišķu
ķīmisko savienojumu koncentrācijas, kuru
klātbūtni dzeramajā ūdenī lielā mērā nosaka
dabiskie reģionam raksturīgie hidroģeoloģiskie apstākļi.
Parasti vērojams palielināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs ūdenī, (tie ir ķīmiskie savienojumi, kas var ietekmēt ar cilvēka maņu
orgāniem viegli uztveramos ūdens kvalitātes
rādītāju izmaiņas – duļķainību, krāsu, garšu
un smaržu). Nereti šo vielu daudzums dzeramajā ūdenī pārsniedz normatīvajos aktos
noteikto maksimāli pieļaujamo normu.
Visbiežākais minēto rādītāju neatbilstības cēlonis ir Latvijas pazemes ūdeņu piesātinājums ar dzelzs savienojumiem, kura
atdalīšanai no dzeramā ūdens jāizmanto
speciālas tehnoloģijas, kuras vēl nav ieviestas visās Latvijas pašvaldībās, arī novecojušie
ūdens sadales tīkli, kas var pasliktināt iedzī-

votājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti,
kaut gan sākotnēji tā kvalitāte ir bijusi laba.
Šīs vecās ūdens pārvades infrastruktūras nomainīšana prasa laiku un ievērojamus finansu līdzekļus.
Ņemot vērā Latvijas nacionālās īpatnības, vairākām dzeramā ūdens parametru
vērtībām, t.sk. dzelzs rādītājam, ir noteikts
pārejas periods, proti, saskaņā ar Ministru
kabineta 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 tūkstošiem, līdz
2015. gadam dzelzs saturs nedrīkst pārsniegt
0,4 mg/l (noteikumu robežvērtība 0,2 mg/l).
Lielākās problēmas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanā Latvijā vērojams mazajās
ūdensapgādes sistēmā.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles
nodaļa informē, ka Mērsragā pēc mikrobioloģiskiem, ķīmiskiem un kontrolrādītājiem
dzeramā ūdens paraugs atbilst 29.04.2003.
noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
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Pateicības

Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!

Tikai priecīga sirds rod baudu darot labus darbus…

Pateicamies Oskaram Apsītim un Dagnim Ķevlim
par dāvinājumu skolai.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

* * *

Es Jānīti pavadīju
Līdz jūriņas robežai;
Citu gadu, tad gaidīšu
Ar ozola vainadziņu.

Saieta nams saka paldies Ivaram un Mārtiņam par
malkas sagādi Jāņu ugunskuram, Kristīnei un Raimo
par transporta pakalpojumiem, kā arī Rudītei un Robertam, Vizmai, Maigai, Agrim, Linardam par ieguldīto darbu apkārtnes uzpošanā svētkiem, Lienei par
skaisto mūziku līdz rīta gaismai! Līdz citam gadiņam!

Jaunumi sportā
Pludmales volejbols 1. posms! 28. jūnijā
Mērsraga Grūžiņgala laukumā notika Mērsraga
kausa izcīņas pludmales volejbolā 1. posms.
Pirmajam posmam dalību pieteica septiņas
vīru un trīs dāmu komandas. Komandu skaits
salīdzinoši liels. Komandas katra ar katru izspēlēja
grupu turnīru. Pēc grupas izspēles labākās četras
komandas tikās izslēgšanas spēlēs, kur noskaidroja
vietu sadalījumu.
Dāmu konkurencē trešo vietu izcīnīja komanda
„Čiepiņas” – Elza Bērziņa un Betija Līcīte. Otrajā
vietā „Grūžiņgala meitenes” – Elīna Rožkalne
un Laura Reinfelde, bet pirmajā vietā komanda
„ENI” – Eva Vitone un Nikola Šakale.
Vīru konkurencē trešo vietu izcīnīja koman
da „Grūžiņgals” – Krišjānis Reinfelds, Elviss
Misiķis un Lauris Fonzovs. Otrajā vietā komanda
„Bocmaņi” – Rūdolfs Ozoliņš, Jānis Indruškevičs
un Ivars Indruškevičs. Pirmajā vietā un 1. posma
uzvarētāji komanda „Konuss” – Raivis Alsbergs un
Mārtiņš Andersons.
Turnīra uzvarētāji saņēma bagātīgas balvas no
firmas „Wurth”, un visi varēja baudīt garšīgu gaļu,
ko dāvāja Līcīšu ģimene. Paldies Elvisam un Elīnai
par mājīgo un sakārtoto laukuma apkārtni!
Priekšā vēl divi posmi un otrais posms notiks
jau 12. jūlijā, Jūras svētku ietvaros, Mērsraga vi-

Mērsraga novada dome
organizē

24. jūlijā
Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:
09.30 – pie SIA „MEŽMAĻI”;

10.00
10.20
10.40
11.30
12.10

dusskolas pludmales volejbola laukumā,
sacensību sākums 10:00.
Pirmais posms noslēdzies! 5. jūlijā laivu
bāzē „Bebri” tika dots starts Mērsraga kausa
izcīņai spiningošanā 2014. Sacensības notiek trīs posmos – otrajā posmā sacensību
dalībnieki startēs no laivu bāzes „Bebri”
pēcpusdienā un mēģinās savaldīt zivis vakara copē, bet pēdējais trešais posms atkal
norisināsies laivu bāzē „Bebri” agri no rīta.
Ierodoties agrā rītā (4:30) „Bebros”,
visās malās rosījās vīri, kas sparīgi veica
pēdējos priekšdarbus un apkopes darbus saviem
darbarīkiem. Pēc pieteikumu reģistrēšanas,
sacensību atklāšanas uzrunas un mazas sacensību
dalībnieku apspriedes, spiningotājiem tiek dots
starts un laivas viena pēc otras pazūd Engures
ezerā loma meklējumos.
Lai arī ilgstoši līst lietus, ūdenslīmenis
ezerā nav diez ko augsts un spiningotājiem
bija jāpieliek lielas pūles, lai varētu efektīgi
pārvietoties zivs meklējumos. Citādi laika
apstākļi bija labvēlīgi un nekas netraucēja
veiksmīgai sacensību norisei.
Pirmā sešinieka uzrādītie rezultāti svārstījās
trīs līdz septiņu kilogramu robežās, kas Engures
ezeram nav bagātīgs loms.

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie ambulances;
pie Tautas nama;
pie veikala „TOP”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Man kabatā
Man koškošo svārku kabatās
trīs balti gliemežu vāki –
balti, tik ļoti balti
kā pīļu mātes pīlēni.
Tiem dūnotā ligzdā
arī bez saules nav auksti.
Man puķotās kleitas kabatās
trīs jūrmalas skūpstīti oļi –
zaļgani, zili un rozā
kā dzintara asaras
raupjo zvejnieku grozā.
Man kabatā trīs smieklu atslēdziņas –
Tev, man un mūsu sirdsapziņai.

MĒRSRAGA
KAUSA IZCĪŅU

GALDA TENISĀ 2014
SACENSĪBAS
NOTIEK
Mērsraga
vidusskolā
09.08.2014.
Sacensību sākums 11.00.
Reģistrēšanās no plkst. 10.00.
Dalības maksa 7 eiro.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)
vai 28721374 (Uldis)

Trešajā vietā – Ralfs Baļķītis, Pāvels Sibiļevs.
4,935 kg.
Otrajā vietā – Artūrs Rozenbergs, Mārtiņš
Pluģis 5,065 kg.
Pirmajā vietā – Aigars Rudziks, Igors Kude.
6,515 kg.
Kopumā spiningotāji Engures ezerā izcēla
43,305 kilogramus zivju!
Sacensību pirmais posms noslēdzies, pirmie
punkti ekipāžām izcīnīti un spiningotājiem
atvēlēts laiks sagatavoties otrajam posmam, kas
notiks 16. augustā – starts no laivu bāzes „Bebri”
vakarā 16:00.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersragslv

Latvijā ražotu
DĪVĀNU tirdzniecība

12.07.

12.07.

12.–13.07.
26.–27.07.

Vijai Klēverei,
Mārītei Krūmiņai,
Elzai Nierliņai,
80. gadu jubilejā
Aivaram Jankevicam,
82. gadu jubilejā
Kārlim Mārtiņsonam
un Vijai Treimanei,
83. gadu jubilejā
Zigrīdai Bergmanei
un Ludim Ceravam,
84. gadu jubilejā Veltai Karlsonei
un Birutai Rukurei,
86. gadu jubilejā Edītei Fībigai,
87. gadu jubilejā Jānim Āboliņam
un Ausmai Piparei,
90. gadu jubilejā Jānim Piparam!

 Pērk 2 istabu dzīvokli vai nelielu māju.
Piedāvāt pa tālruni 28893489.
Sestdien, 19.jūlijā no
8.00–12.00
Mērsraga tirgū.
www.latvijasdivani.lv
T.20225077 T.26014119
Lūdzu zvaniet un pasūtiet!
Bezmaksas piegāde!

plkst. 14.00 –
Mērsraga vecajos kapos
6:00
10:00

Mērsraga vidusskola

10:00

Mērsraga vidusskola

9:00

10:00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

 Pļauju zāli ar trimeri. Tālruņi: 26309428;
22444314.

plkst. 13.00 –
Mērsraga jaunajos kapos

Mērsraga kanāls
Kafejnīca „Mārīte”

Ogre
Rušona ezers

 Z/S „Lejiņi” klāj galdus viesībām un
svinīgām pasēdēšanām. Maksimālais cilvēku
skaits 20 gb. Telefons -– 29577272.

Sestdien – 26. jūlijā

JŪLIJĀ

Neptūna kausa izcīņa makšķerēšanā
Neptūna kausa izcīņa zolītē
Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā –
2. posms – Jūras svētku ietvaros
Neptūna sporta atrakcijas:
Enkura nešana
Zābaka mešana
Lodes grūšana
Šautriņu mešana
Basketbola metieni
Florbola metieni
Futbola bumbas žonglēšana
Svara bumbas celšana
LR čempionāts foreļu spiningošanā 2. posms
Latvijas čempionāts spiningošanā –3. posms.

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

Novēlot
veselību,
izturību un
dzīvesprieku
dzimšanas
dienās:

Sludinājumi

Dīvāni, gultas un matrači

Sporta pasākumi
12.07.
12.07.

Griež jūlijs pļavās vīgriežu valsi,
smejas vējš,
spriņģojot jūrmalā zilo viļņu valsi.
Dzīve?
Tā šūpojas, viļņojas, iemieg un dejo,
Tev – cilvēkam –
dziedot, raudot, strādājot, smejot.
Mūžu pa minūtei, sekundei, dienai
ierakstot likteņa dzejā.
(D. Sadaka)

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Līdzjūtība
Nerunāsim
Vārds kā norauta lapa lidinās,
Zemē krīt.
Tikai blakām stāsim...
(M. Ķempe)
Jūtam līdzi Vinetai vistuvāko cilvēku –
māmiņu zaudējot, aizvadot mūžībā.
Līdzjūtība visiem Indrītes tuviniekiem,
draugiem.
„Sīgu” mājas iedzīvotāji

Redaktore Madara Brāle
28757923

