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Mērsragā viesi
no Ukrainas parlamenta

Šobrīd, kad Ukrainā valda nemieri, ir svarīgs citu valstu atbalsts. 2015. gada
3. martā Mērsraga novadā ieradās pārstāvji no Ukrainas parlamenta. Ukrainas pārstāvji viesojās Mērsragā, lai nostiprinātu jau izveidoto sadarbību un uzzinātu kā
darbojas pašvaldības Latvijā. Galvenais vizītes mērķis bija gūt priekšstatu par demokrātiskas valsts darbības pamatprincipiem un šo principu realizāciju Mērsraga
novadā, lai, iespējams, tuvākā vai tālākā nākotnē, dzirdēto un redzēto izmantotu
savas valsts attīstībā. Ukraiņu viesus interesēja daudzi un dažādi jautājumi: gan vispārīgi, piemēram, administratīvais iedal ījums Latvijā, nodokļu sistēma, medicīnas
sistēma u.c.; gan arī konkrēti jautājumi par Mērsraga novadu, piemēram, budžeta
apmēri un tā veidošanās, pašvaldības policijas darbība, vietējā medicīniskā aprūpe,
komunālie pakalpojumi, izglītības jautājumi u.c. Ukraiņu viesi bija ļoti apmierināti
ar vizīti, tāpēc jau tuvākajā laikā delegācijai no Mērsraga būs jādodas vizītē uz
Ukrainu.

 13. martā plkst. 17.00 Mērsraga bibliotēkā jauno grāmatu pēcpusdiena.
 25. martā plkst. 12.00 bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā.
 25. martā plkst. 15.00 pie piemiņas akmens atceres brīdis, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai.
 29. martā pāreja uz vasaras laiku, pagriežot pulksteņa rādītājus par vienu stundu uz priekšu.

Novada domes 17. februāra sēdē nolēma:

Redaktores sleja
Pavasaris ir mānīgs gadalaiks. Tas
ne tikai mudina piesargāties no dažādām saslimšanām mānīgo laikapstākļu dēļ, bet arī no mānīgajām norisēm
dabā un cilvēkos. Ja dabā notiek aktīva
rosīšanās, tad cilvēkā gluži pretēji –
iestājies spēku izsīkums... Jāatzīst, ka
arī spēku izsīkumi mēdz būt dažādi.
Ir nepatīkams tāds spēku izsīkums,
ka jau dienas pirmajā pusē jūties gan
fiziski, gan garīgi noguris, īsti nemaz
nezinot no kā tas viss. Taču spēku izsīkums var būt arī patīkams –tas ir tāds
spēku izsīkums, kas radies pēc labi
padarīta darba sajūtas. Tādas sajūtas
bija visiem amatierteātra „Etīde” dalībniekiem pēc „Nepareizā savienoju-
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ma” pirmizrādes. Pēc uzstāšanās
iestājies milzīgs nogurums, taču
iekšēji virmo neizsakāma enerģijas deva, kas radusies gan no
paša emocijām, gan no apkārtējo. Prieks par padarīto un vēlme
turpināt un turpināt... Neaprakstāmas sajūtas un nenovērtējams
enerģijas lādiņš mānīgā pavasara
apstākļos! Tāpēc novēlu ikvienam atrast tos īstos vitamīnus,
īsto enerģijas un spēka avotu, lai
pavasaris sagādātu tikai priecīgus
un skaistus brīžus.

1. Iepirkumu komisijā deputāta R. Šiliņā vietā
ievēlēt izpilddirektoru I. Timermani.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2014. gada budžeta izpildi, tai skaitā:
 2014. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi 1 601 928 eiro;
 2014. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildi 1 642 868 eiro;
 2014. gada saņemto aizņēmumu no Valsts kases
izpildi 221 486 eiro;
 2014. gada aizņēmumu no Valsts kases atmaksas izpildi 166 360 eiro;
 2014. gada konsolidētā ziedojumu budžeta
ieņēmumu izpildi 337 eiro.
 2014. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumu izpildi 211 eiro;
 naudas līdzekļu atlikumu kasē un norēķinu
kontos 17 281 eiro apmērā:
1) pamatbudžetā 16 418 eiro;
2) ziedojumu budžetā 863 eiro.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2015
„Par Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžetu”, tai skaitā:
 Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 1 516 231 eiro apmērā;
 Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 1 551 149 eiro apmērā;
 Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada plānotos aizņēmumus Valsts kasē projekta „Skolas ielas
seguma maiņa” realizācijai 18 500 eiro apmērā.
4. Veikt grozījumus 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”.
5. Veikt labojumus un papildinājumus Mērsraga
novada domes 2015. gada 20. janvāra sēdes lēmumā

Nr. 3 (protokols Nr. 1) „Par adresācijas objektu aktualizāciju Mērsraga ostas teritorijā”.
6. Apstiprināt noteikumus „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”.
7. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Mežāres”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā.
8. Atļaut sadalīt īpašumus: „Žagatiņas”, „Lindes”,
„Saliņas”.
9. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no:
9.1. AS „Mērsrags” – 2407,11 euro;
9.2. Kārļa Ašitoka – 148,53 euro;
9.3. Kaspara Bērziņa – 275,01 euro;
9.4. Jāņa Eidiņa – 207,58 euro;
9.5. Guntara Fogeļa – 245,10 euro;
9.6. Ilmāra Graša – 462,99 euro;
9.7. Mareka Mieža – 140,68 euro;
9.8. Mārtiņa Moročko – 143,17 euro;
9.9. Mārča Krikauska – 89,72 euro.
10. Dzīvojamo telpu grupai (dzīvoklim), kas atrodas ēkas „Nāriņas” Upesgrīvā otrajā stāvā, piešķirt
atsevišķu adresi: „Nāriņas 1”, Upesgrīva, Mērsraga
novads.
11. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ozolu ielā
1–14, Mērsragā, Mērsraga novadā – dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 518/12456 domājamās daļas – dzīvokļa īpašumu Nr. 4, Ozolu ielā 1,
Mērsragā, Mērsraga novadā. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Ozolu
ielā 1–14.
Sekretāre L. Valdemāre
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Īsvēstis
Arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz Gada
ienākumu deklarācija par 2014. gadu. Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka
fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2014. gadu
ir jāiesniedz VID obligāti, neatkarīgi no 2014. gadā gūto ienākumu apmēra.
Gadījumā, ja aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014. gada saimnieciskās darbības ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 15 dienu laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā deklarācijas iesniegšanas
termiņa beigām, tas ir, līdz 16. jūnijam, arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības
veicējiem būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā, ja vien
līdz 2014. gada 31. decembrim nav paziņots VID par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis 50 eiro apmērā
2015. gadā nebūs jāmaksā gadījumos, ja:
 2014. gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;
 2014. gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
 saimnieciskā darbība reģistrēta 2013. gadā.

Mērsragā plānoja
jūras turpmāko izmantošanu
Latvijā tiek izstrādāts valsts vēsturē pirmais jūras telpiskais plānojums. Šāds plānojums, nenodarot kaitējumu jūrai,
palīdzētu saskaņot dažādu jūras lietotāju intereses. Ir sākušās tikšanās ar vairāku nozaru – pašvaldību, zvejniecības,
tūrisma, transporta pārstāvjiem, lai uzklausītu viedokļus
par nākotnes redzējumu resursu izmantošanā. Pirmā šāda
tikšanās jau notika Mērsragā. Š. g. 3. martā Mērsraga Tautas namā dažādu nozaru– pašvaldību, zvejniecības, tūrisma,
transporta u.c. pārstāvji diskutēja par to, kā turpmākajos
12 gados izmantojami Baltijas jūras piekrastes zonas ūdeņi.
Mērsraga sanāksmē pārrunāto izmantos Latvijā pirmā nacionāla līmeņa ilgtermiņa Jūras telpiskā plānojuma izstrādei, kas
noteiks valsts teritoriālo un ekskluzīvās ekonomiskās zonas

jūras ūdeņu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu. Plānojums
palīdzēs saskaņot dažādu jūras lietotāju intereses, tajā pašā
laikā nenodarot neatgriezenisku kaitējumu jūrai. Plānojuma
izstrādātāji diskusijas dalībniekus iepazīstināja arī ar pašreizējo vides stāvokli jūrā un saimnieciskās attīstības rādītājiem.
Savukārt nozaru pārstāvji pauda savu nākotnes redzējumu
jūras resursu izmantošanā. Jūras telpisko plānojumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā
izstrādā Baltijas Vides forums, piesaistot ekspertus no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Jūras administrācijas,
kā arī Lietuvas un Igaunijas. Plānojumu paredzēts izstrādāt
šā gada laikā, uzklausot gan dažādu nozaru pārstāvjus, gan
plašāku sabiedrību.

Mērsraga Tautas nams
piedalīsies projektā „Satiec savu meistaru!”

Siltajā laikā pieaug kūlas ugunsgrēku skaits. Aizvadītajā gadā kopumā reģistrēti 4187 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 42% vairāk nekā 2013. gadā. Kūlas
dedzināšanas rezultātā izdeguši 6818 hektāri Latvijas teritorijas, cietuši seši cilvēki, gājuši bojā 2 cilvēki un nodegušas 88 ēkas. 2014. gadā novados visvairāk
kūlas ugunsgrēku bija Daugavpils novadā – 246. Mērsraga novads ir vienīgais,
kurā 2014. gadā nav bijis neviena kūlas ugunsgrēka. VUGD atgādina, ka kūlas
dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību.
Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām
utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka zāle, jo lielākas liesmas un līdz ar to nekontrolējamāks ugunsgrēks.
Pirmie kūlas ugunsgrēki norit nelielās platībās, zemei un pērnā gada zālei
kļūstot sausākai, uguns izplatība paātrinās un degšanas platības strauji pieaug.
Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sakopts un rudenī nopļauta
zāle. Kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas.

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas
projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus,
vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. Šogad pasākums visā Latvijā norisināsies no
2015. gada 27. līdz 29. martam. Projekta būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. „Satiec savu meistaru!” rīkotāji pasākuma ietvaros vēlas
veicināt sadarbību vietējo kopienu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privāto organizāciju
starpā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju un to lietpratēju, kā arī Dziesmu un deju svētku tradīcijas apzināšanā un
popularizēšanā. Sandijas Štreinertes vadībā arī Mērsragā būs iespēja piedalīties šajā projektā! Pasākuma norises vieta un
laiks: Mērsraga Tautas nams, 29. martā no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00. Pasākuma veids: radošā darbnīca, kurā būs iespēja
apgūt lupatu paklāju tamborēšanu, izmantojot sagrieztus trikotāžas t-kreklus (skat. attēlus) Ko ņemt līdzi: nevajadzīgus
t-kreklus (vismaz 6 gab.), labas šķēres kreklu sagriešanai, tamboradata Nr. 7. Informācija par projektu – www.satiecsavumeistaru.lv Informācija par radošo darbnīcu Mērsragā – 28154515 (Sandija – radošās darbnīcas vadītāja), 28354154 (Aija –
pasākuma koordinatore).

Notikumi, notikumi...

7. martā Mērsraga Tautas namā notika
sprādziens! Pavisam nopietns, skaļš un draudīgs. Mēs visi bijām liecinieki Mērsraga amatierteātra „Etīde” pirmizrādei „Nepareizais
savienojums”. Nu, protams, tas nebija nekas
draudīgs. Skatītāji zālē bija tik daudz, ka mēs,
teātra ļaudis nedaudz sabijāmies, taču beigās,
protams, neviltots un liels gandarījums par
lielo apmeklētību. Pāriesim pie galvenā –
milzum liels PALDIES visiem skatītājiem,
kas bija ar mums kopā, juta līdz, smējās un
vienkārši atbalstīja! Paldies Jums – mūsu skatītāji! Paldies arī mūsu palīgiem – Skaidrītei
Mežzīlei, sociālajam dienestam, Uldim Krūkliņam, Terēzijai Zondakai, Sintijai FreimaneiGrīnbergai, bērnudārza virtuves meitenēm
Baibai un Mildai, kā arī Deividam Lagzdiņam. Amatierteātris „Etīde” nu dosies ārpus Mērsraga, lai arī citiem rādītu, ko
protam! Starp citu, 8. martā mēs jau pabijām Ķūļciema Brīvā
laika pavadīšanas centrā, kur priecējām vietējos iedzīvotājus

 20. februārī Mērsraga Tautas namā notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums. Pie Mērsraga bibliotēkas mazajiem lasītājiem ciemos atkal ieradās
Nejaukā Meitene un Grāmatu tārps, lai lasītājiem sniegtu kādu lasīšanas padomu. Katrs Bērnu žūrijas
dalībnieks saņēma mazas
balviņas.
 21. februārī Mērsraga Tautas namā ieradās
dažādas Latvijas un ārzemju zvaigznes, lai uzstātos
Modīgajā popielā. Savukārt, 20. februārī līdzīgs
zvaigžņu salidojums notika
arī Rojā, kur veiksmīgi uzstājās arī mērsradznieki. Ja
Rojā Jāņa Edgara Sidera atveidotais Maikls Džeksons
ieguva simpātiju balvu, tad
Mērsragā tika plūkti uzvaras lauri!
 11. februārī lielākajai
daļai Mērsraga novada pašvaldības darbinieku bija pa
kādam sekotājam jeb ēnai.
Mērsraga vidusskolas skolēni iesaistoties Ēnu dienas
akcijā, 11. februārī varēja
sekot izvēlētajam profesijas pārstāvim. Ēnu diena
ir pasaulē atpazīstama un
atzīta Junior Achievement
karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu
un 4–6 stundu garumā vēro
interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Mērsragā noticis „Nepareizais savienojums”!

„Mūsu nākotne atkarīga no lasīšanas,
bibliotēkām un sapņošanas vaļā acīm.”
		

(N. Geimens)

ar negaidītiem sprādzieniem! Vēlreiz paldies visiem par atbalstu un kopā būšanu!
Visa kolektīva vārdā, režisore Edīte Driņķe

Jaunāko grāmatu apskats

Gluži kā gājputni, kuri sajūtot gaisā pavasari, atgriezušies
dzimtenē, tā arī bibliotēkas plauktos sasēdušas jaunas grāmatas,
pavisam 52. Lai grāmatu draugi būtu informēti, tad īss jaunākās
literatūras apskats!
Papildinājumu ieguvis romantisko grāmatu klāsts. Lasītājiem
iemīļotai autorei K. Dodai jauns darbs „Nodevība Beltērā” – divas ietekmīgas dzimtas, vērtīga vīna pudele un sārtie briljanti, tas
viss šajā romantiskajā spriedzes romānā. Arī iemīļotajai autorei
S. Larkai jauna triloģija: pirmā daļa „Maoru zelts”, tiek nodota jūsu
vērtējumam. H. Fīldingas darbs „Bridžitas Džonsas dienasgrāmata” – vienreizēji komiska darbs, ka pat vīrieši smiesies. Iecienītajai autorei L. Railijai jauns romāns „Meitene uz kraujas”, kas
vēsta par ticības un cerības triumfu. Kārtējo stāstu par mūsdienu
Pelnrušķīti – „Šampanietis brokastīs” radījusi Dž. Devero. Intriģējošu grāmatu uzrakstījusi K. Pankola „Muchachas. Viss meiteņu
rokās”. Savukārt H. Boida ir īstena ģimenes lietu eksperte, ar savu
darbu „Atgriešanās”, daudzus aizkustinās līdz sirds dziļumiem.
Krāšņu romānu „Rīsumāte” par vienas dzimtas sieviešu likteņiem,
radījusi R. Marnicka. Pilns sirsnības un smalka humora – romāns
„Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst” izdevies M. Kīzai. Vienu pasaku Brāļi Grimmi vēl nav izstāstījuši, to izstāstīs K. Forsaita darbā
„Pasaku meistara mīļotā”.
Ievērojami pieaudzis spriedzes trilleru un kriminālžanra grāmatu klāsts. J. Nesbē daiļrades cienītājiem – jauns darbs „Sikspārnis”, kura lappusēs atkal varēsiet satikt Hariju Holu. Arī latviešu autorei D. Judinai kārtējais romāns „Siers otrajai pelītei”.
J. Adleram-Olsenam arī iznācis jauns darbs „Lieta Nr. 64”, kura
ir ceturtā grāmata par Q nodaļu un Karlu Merku. Arī kārtējais
A. Mariņinas darbs „Pēdējā rītausma”. Par tumšiem noziegumiem
un kaislību savā jaunajā romānā „Kolekcionārs” vēsta N. Robertsa. Savukārt A. Kvika darbā „Zilās Medūzas noslēpums” jauc
labākos nozieguma un romantikas kokteiļus. Kārtējais, satriecošais P. Džeimsa – Lielbritānijas viscienījamākā kriminālromānu
autora darbs, „Nāvējoši dzīvs”, šo grāmatu nav iespējams nolikt
malā. Noslēdzošā grāmata D. Korecka „Rokenrols Kremļa dzīlēs – 6. Spiegi un visi pārējie”. A. Perijas „Nāve Keiterstrītā” ir Anglijas karalienes mīļākais detektīvs. S. R. Berjlindi „Trešā balss”
ir spraigs stāsts, kura pamatā ir reāli fakti. Spraigs un dinamisks,
pārdomas rosinošs ekoloģiskās akopalipses trilleris „ZOO” izdevies Dž. Parersonam. Mērsraga bibliotēkas lasītāju tik iemīļotai

autorei Š. Linkai, kuras darbi bibliotēkas plauktos nestāv, jauns
romāns „Lapsas ielejā”. Izcilu lasāmvielu literatūras gardēžiem
„Mana vīra noslēpums” uzrakstījusi L. Moriartija.
Divas filozofiska rakstura grāmatas: P. Koelju „Sānsolis” un
Dž. Daiera „Džefs Venēcijā, nāve Varanasi”.
Kultūrvēsturisko romānu cienītājiem: ilgi gaidītais turpinājums dižākajai mūsu laikmeta sāgai Dž. R.R. Mārtina „Zobenu
vētra” 5. grāmatas 1. daļa „Deja ar pūķiem”. E. Čedvikas darbam
„Vasaras karaliene”, turpinājums „Ziemas kronis”. Stāstu par
Vīnes patriciešu Altu dzimtas trim paaudzēm „Enģelis ar bazūni” uzrakstījis E. Lotārs. Vēsturisku–politisku grāmatu lasītājiem
V. Suvorova „Ledlauzis”, jauns autora papildināts un pārstrādāts
izdevums.
Jaunumi arī latviešu literatūras klāstā. Ir papildinājusies sērija
„Lata romāns”: A. Zīle „Ieva dārza dziļumā” un I. Puriņa „Sirds
valoda”. Pēdējā laikā ļoti raženi strādā I. Bauere, jūsu vērtējumam
viņas jaunā darba „Mācītājs un viņa dēls” pirmā daļa. Jauns darbs
arī tādai atzītai autorei kā D. Avotiņai – „Rūdis”.
Čaklo roku īpašniecēm varbūt noderēs S. Folkas „29 lietas savam priekam” – vienkārši pagatavojamas un skaistas lietas mājai.
Jauniešiem jauni fantāzijas žanra romāni. V. Rotas antiutopiskā trillera „Citādie” turpinājumi „Dumpinieki” un „Sabiedrotie”,
spraigs un satraucošs stāsts par pusaudžu grūto ceļu uz sevis izzināšanu. Jūsu vērtējumam S. Simukas triloģija: „Sārta kā asinis”,
„Balta kā sniegs” un „Melna kā ogle”.
Skolas vecuma bērniem R. R. Raselas „Nikijas dienasgrāmata.
Nepārāk gudras padomdevējas stāsti”. A. Jundzes „Kristofs un
ēnu ordenis”. Klasiskais Ž. Verna darbs „Astoņdesmit dienās ap
zemeslodi”– jauns, krāsains izdevums. K. Olsones „Stikla bērni”
ir pirmā grāmata sērijā par divpadsmit gadīgo meiteni Billiju un
viņas draugu Aladinu. Aizkustinošā M. Jakubovskas grāmatiņa
„Rufis atrod mājas”.
Pavisam mazajiem lasītājiem: Dž. Stiltons „Džeronīmo nejēdzīgās brīvdienas”, M. Vīdmarka „Monstru akadēmija” – stāsti
ar spriedzi. U. Ausekļa jaukie, sirsnīgie dzejoļi „Bante un tante”.
D. Valjamsa „Smirduļa kungs” – aizkustinošs, pārdomas rosinošs
stāsts. M. Hovarda „Ganāmpulka uzvara” – dzīvnieku fermā notiek talantu šovs. No Disney „Ledus sirds”, P. Lindenbaumas „Brigita un brāļi aļņi” un vēl „Jautrās pasakas”.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja: Maira Petere
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Nekustamā īpašuma izsole
Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli ar lejupejošu soli
nekustamam īpašumam – Ozolu ielā 1–14, Mērsragā, Mērsraga
novadā (kadastra Nr. 8878 900 0320) – dzīvoklis Nr. 14 (55,2 m²)
un 518/12456 kopīpašuma domājamās daļas no būves un ze
mes. Sākumcena EUR 3100,00 (trīs tūkstoši simts euro 0 centi),
solis – EUR 100,00 (septiņdesmit euro 0 centi), drošības nauda
EUR 310,00 (trīs simti desmit euro 0 centi). Izsolei pretendenti var
pieteikties līdz 2015. gada 27. martam, plkst. 10.00. Izsole notiks
Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Lat
vija 2015. gada 27. martā, plkst. 11.00. Drošības nauda un dalības

maksa iemaksājama Mērsraga novada pašvaldības kontā A/S „SEB
bankas” kontā: LV49 LV85UNLA0050016515414 ar atzīmi „Dzī
vokļa īpašuma Nr. 14, kas atrodas Ozolu ielā 1, Mērsragā Mērsraga
novadā, izsole”, līdz 2015. gada 27. martam, plkst. 10.00. Izsoles
norises vieta: Lielā ielā 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284,
Latvija. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu
iesniegtMērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no
plkst. 8.00–12.00 un no 13.00–16.00 līdz 2015. gada 27. martam,
plkst. 10.00.

Skani, skani mana valodiņa

Par mums raksta
Austrālijā
Laikraksts „Latvietis” ir Austrālijas pirmais latviešu elek
troniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē. 22. februāra nu
murā lasāms Ainas Gailītes raksts par gūtajiem iespaidiem vieso
joties Mērsragā.
Laikraksts Latvietis Nr. 348, 2015. g. 22. febr.
Aina Gailīte
Mazs cinītis gāž lielu vezumu
Saimnieciskais Mērsrags

Visi sportot gribētāji pulcējās vienkopus, lai izmēģinātu spēkus,
pārbaudītu savu precizitāti un veiklību – metot mini basketbola
metienus, metot šautriņas, metot riņķus, metot spainī bumbiņas,
auto veiklībā, auto vadīšanā un stafetē. Kopā pulcējās ap 120 da
lībniekiem. Mērsraga komandā šogad piedalījās 13 dalībnieki,
citam veicās vairāk, citam mazāk. Protams, ka katram dalībniekam
ir prieks par iegūto vietu, diplomu un balvām, bet ne jau tas šajās
spēlēs ir galvenais. Galvenais prieks ir piedalīties, būt kopā, atbalstīt
vienam otru, censties pašam un priecāties par otra panākumiem. Pie
diplomiem tika visu disciplīnu pirmo trīs vietu ieguvēji. Mērsraga
novada komandai 1. vieta auto veiklībā – Daigai Skvorcovai,
2. vieta auto vadīšanā – Evitai Albano, bet 3. vieta Dzintrai Kraģei.
3. vieta bumbiņu mešanai spainī – Judītei Paipalai, 1. vieta šautriņu
mešanā – Maijai Birzniecei, riņķu mešanā 1. vieta Mārai Bērziņai.
Stafetē iegūta 3. vieta, bet kopvērtējumā 5. vieta.

Šoreiz izstaigāju Mērsragu – no pašvaldības priekšsēdētāja kabine
ta, caur ostu, līdz bākai. Laiks – silti pelēks, ar krāsainu, saules apspī
dētu joslu pie apvāršņa jūrā. Satiksme ar Rīgu laba, visi autobusi iet
caur Jūrmalu un Mērsragu.
Šoreiz man bija iespēja iepazīties ar Mērsraga novada saimnieku
un uzzināt jaunumus, tāpat gūt priekšstatu par vētrainajiem notiku
miem pagasta dzīvē pirms dažiem gadiem. 2008. gadā Valsts mēroga
novadu reorganizācija apvienoja Roju un Mērsragu vienā novadā, ar
pārvaldi Rojā. Jau pirmā gada laikā mērsradznieki saprata, ka šajā
situācijā tomēr ir zaudētāji un ar 500 parakstiem aicināja savus de
putātus Rojā domāt par izstāšanos no apvienotās pašvaldības. Galu
galā, tas arī notika, bet ceļš līdz tam bija piņķerīgs, jo šis bija pirmais
šāda veida gadījums – aizliegts nav, bet kā to pareizi izdarīt, tas prasīja
laiku: tautas sapulce, publiska apspriešana, balsošana abos pagastos
(882 par un 31 pret) un atbilstošas procedūras un dokumenti, līdz gala
vārdu teica Saeimā. Mērsradznieki, kas senāk nebaidījās būvēt kuģus
tālām jūrām un visos laikos ir bijuši zvejnieki ar savu sīkstumu un no
teiktību ir pierādījuši, ka arī maza pašvaldība var pastāvēt, attīstīties,
rūpēties par saviem iedzīvotājiem, veiksmīgi realizēt savu biznesu un
visu darīt kopīgiem spēkiem tā, kā paši nolemj, jo arī tradīcijām ir
liels spēks.
Kā jau pie jūras, Mērsraga novadā tiek attīstīta zvejniecība un ziv
ju apstrāde, ostas tranzītpakalpojumi un mežizstrāde. Un ļoti intere
sants moments – Mērsragā nav bezdarba, trūkst darba roku! Novada
patstāvības iegūšanā/atgūšanā kā karognesējs jeb labāk teikšu, kā ku
ģis mērsradzniekus vadīja un aizstāvēja novadnieku ievēlētais domes
priekšsēdētājs Lauris Karlsons, kuram nav sveša ne zveja, ne kuģo
šana. Tādēļ kopā ar pārējiem novada deputātiem zin, ko iedzīvotāji
vēlas. Viens par visiem, un visi par vienu! Man prieks bija iepazīties ar
tik jaunu un enerģisku pagastveci, un ļoti patīkams pārsteigums bija
viņa izteikti stingrais rokas spiediens. Lai Mērsrags plaukst un zeļ!
Te nu var teikt, ka ceļojuma oficiālā daļa bija beigusies, un tālāk
es ar kompanjonu devos izstaigāt Mērsragu pēc kartes. Centrā nav
nekādu arhitektūras šedevru; pieticīgas ēkas, tāpat kā domes un In
formācijas biroja jaunais namiņš pie zvejnieku laivas. Protams, pats
galvenais ir Mērsraga osta ar diviem moliem (uz Ziemeļu mola var
nokļūt, ejot apkārt pa pludmali), pati osta ir slēgta apskatei. Mērsraga
osta ierīkota 4 km garā kanāla galā, kas savieno Engures ezeru ar jūru.
Vispirms izstaigājām jahtu centru, apskatījām populāro jahtu Palsa,
kura sezonā veic braucienus uz Roņu, Sāremā salu un Gotlandi. Lai
arī esmu bailīga uz ūdeņiem, apskatot Palsu, nolēmu šovasar apmie
rināt savu ziņkāri un apskatīt vismaz Roņu salu. Apskatījām vairākas
jahtas, kas gaida savu kārtu restaurācijai, un te nu es piedzīvoju pa
matīgu pārdzīvojumu: rindā stāv arī jahta Līgo, ar kuru esmu bijusi
četros jūras braucienos – kā matrozis, kohs un stūrmanis. Nekādi ne
gribēju pieņemt, ka arī Līgo stāv uz sauszemes; tikai vēlāk, skaitot cik
gadu ir pagājis, samierinājos. Varbūt man kādreiz izdosies redzēt šo
jahtu atjaunotu un ūdenī.
Tālāk gājām uz molu, jo bijām saņēmuši atļauju to apskatīt. Gar
milzīgām papīrmalkas grēdām un skaidu kalniem, aiz kuriem pavērās
skats uz diviem vēja ģeneratoriem, šļūcām sīkiem solīšiem, jo zem
sniega bija tīrs ledus. Mols pie pašas ugunszīmes bija vienā ledū pēc
pēdējās vētras, un zāles stiebri 2 mm diametrā – tagad bija 2 cm dia
metrā – ļoti iespaidīgs skats. Te mums bija īsta paradīze – jūra, moli,
ugunszīmes, ledus, bars lielo gauru, kuras gan iebilda fotografēties un
visam pāri svaigu skaidu smarža.
Atpakaļceļā mūs bargu skatu sagaidīja ostas sargs, prasot uzrādīt
papīrus, un te nu lieti noderēja mana, laikraksta Latvietis preses karte!
Tālāk, pa šoseju devāmies uz Bākas ielu – tās galā atrodas Mērsra
ga bāka. Šajā ceļā pirms kapiem uzmanību pievērš 1928. gadā būvēts
namīpašums – lepns un pamatīgs, ar saimniecības ēku un virszemes
pagrabu ar iemūrētu gada skaitli W 1928 – jūras braucēju pamatī
gums.
Tad ceļa kreisajā pusē, jau netālu no jūras, atrodas Mērsraga kapi
ar mazu luterāņu koka baznīciņu, kuras tornīša krustā ir uzmeties
gailis. Baznīca būvēta 19. gs. beigās, restaurēta 2002. gadā.
Kad ceļš jau pieiet pavisam tuvu jūrai, aplūkojam lepnu rīdzinieku
vasarnīcu ar niedru jumtu. Un tad jau klāt skatu tornis netālu no krasta,
un no tā baltā bāka redzama kā uz delnas. Ir jau saulrieta laiks, viss kļūst
noslēpumains, arī savu laiku nokalpojušās kāda īpašuma akmens mūra
ēkas ar saaugušiem sīkiem bērziņiem uz caurā jumta.
Sabildējam bāku no abām žoga pusēm, protams. Paejam gabaliņu
gar jūras krastu rieta krāsās. Priecājamies par daudzo akmeņu ledus
cepurēm un dažiem nesteidzīgiem gulbju pāriem. Jau krēslā doda
mies atpakaļ uz Mērsraga centru un tumsā vēl pafotografējam izgais
moto ostu ar krāsainajiem kuģīšiem.
Un tad jau klāt autobuss, es izkāpju Jūrmalā, bet mans ceļabiedrs
aizbrauc uz Rīgu. Interesanti pavadīta diena – noieti vairāki kilomet
ri, visu dienu būts svaigā gaisā, tik daudz redzēts un uzzināts. Vēl jau
gan diena bija par īsu, lai paspētu visu apskatīt, tātad būs jāatgriežas.

Lai notiktu šāds pasākums nevar iztikt bez labiem sponsoriem.

Aina Gailīte, Laikrakstam „Latvietis”

Šūpo mani māmuliņa
Vālodzītes šūpulī,
Lai es loku valodiņu
Kā locīja vālodzīte.

NAUDA SEKOS IDEJĀM!
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas
centrs sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību rīko

INFORMATĪVO DIENU
MĒRSRAGĀ
Aicināti visi interesenti (privātpersonas, biedrības, uzņē
mēji) uz bezmaksas individuālām konsultācijām par iespēju
saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.
Laiks: 2015. gada 26. martā no pulksten 11.00 līdz 15.00.
Vieta: Mazā zāle, Mērsraga Tautas nams, Lielā iela 25,
Mērsrags.
Piesakies un nāc bez rindas! Tālrunis: 63807276.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pensionāru
gadu mijas sarīkojums*
(..)Arī šogad 31. janvārī Mērsraga novada pensionāri pul
cējās kultūras namā, lai kopā atzīmētu gadu miju. Sarīkojumu
organizēja pensionāru apvienības „Kaija” padome. Uz pasāku
mu bija ieradušies arī viesi no kaimiņu novadiem.
Pensionārus sveica Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Lauris Karlsona kungs un pensionāru padomes vadītāja Ārija
Loginas kundze. Svētki sākās ar saviļņojošu dziedātāja Ingusa
Pētersona koncertu. Bija nedzirdēts repertuārs ar komponista
Jāņa Lūsēna mūziku un mūsu ievērojamo literatūras klasiķu
Viļa Plūdoņa un Kārļa Skalbes dzejas vārdiem.
Arī pēc koncerta deju mūzika bija kvalitatīva. Jutāmies
iepriecināti. Paldies organizētājiem! Vislielākā pateicība mūsu
novadniekam Leonīdam Loginova kungam par dāsno dāvanu
Mērsraga novada pensionāriem. Viņam vēlam veiksmi, vese
lību un panākumus darbā! Lai piepildās mūsu tautas sakām
vārds: „Dots devējam atdodas”!(..)
Olivija Seļicka
*Red. piez. Iepriekšējā „Mērsraga Avīzes” numurā, rakstā
„Pensionāru gadu mijas sarīkojums” ieviesušās drukas kļūdas,
tāpēc raksts tiek pārpublicēts šajā numurā. Atvainojos par sagādātajām neērtībām!

23. februārī PII „Dārta”
lieli un mazi svinēja Dzimtās
valodas dienu. Bērnu draugs
„Gastoniņš” bija sarūpējis da
žādus uzdevumus, lai visi varē
tu paciemoties VALODAS pa
saulē. Bija jāsaklausa vārdiem
pirmā skaņa, jānosaka burts,
jāizlasa vārds. Ar lielu interesi
mazie ķipari klausījās pasaku
par slinko Džeku, kuru sāku
mā „Gastoniņš” lika klausīties
angļu un krievu valodā, kad
pārliecinājāmies, ka neviens no mazajiem dārteniekiem neko nesa
prot, atskaņoja pasaku dzimtajā latviešu valodā.
Un te nu visi nonāca pie secinājuma, ka dzimtajā valodā mēs cits
citu saprotam vislabāk, ka tā ir mīļa, skaista, skanīga un katram tik
viena. Dziedot skaisto skolotājas Marikas sacerēto dziesmu, bērni no
nāca pie otrās atziņas – ne tikai runāt var dzimtajā valodā, bet arī
dziedāt.
Un, visbeidzot, dzimtajā valodā var lasīt grāmatas. Paldies metodi
ķei Terēzijai par sarūpētajām grāmatām katrai grupiņai. „Gastoniņš”
kā nojauzdams, bija pagatavojis katram bērnam skaistu grāmatzīmi,
uz kuras bija attēloti pasaku varoņi. Ar vēlējumu skaisti, pareizi runāt,
lasīt daudz grāmatu dzimtajā latviešu valodā, šķīrāmies, lai tiktos nā
košajā Dzimtās valodas dienā – 21. februārī!
Ar „Gastoniņa” gādību, logopēde Mārīte

Talsu novada atklātās
skolēnu sporta spēles
4. martā Talsu ģimnāzijā notika Talsu novada skolēnu sporta spēles
florbolā. Vidusskolu florbolistu grupā Mērsraga vidusskolas komanda
izcīnīja trešo vietu, komandas sastāvā spēlēja Rolands Indruškevičs,
Dāvis Janbergs, Artūrs Rodičevs, Augusts Langenfelds, Kristaps Lau
ris, Miks Laukšteins, Kārlis Brinkmanis, Rihards Rožkalns, Reinis
Rozentāls, Roberts Freimanis, Tomass Ratenieks. Miks Laukšteins
saņēma organizatoru balvu, kā labākais vārtsargs.
Sacensībās 8.–9. klašu grupā Mērsraga vidusskolas komandai
mazliet pietrūka līdz godalgotajām vietām un viņi ierindojās tūlīt
aiz goda pjedestāla ceturtajā vietā. Komandas sastāvā spēlēja Rihards
Rožkalns, Miks Laukšteins, Tomas Ratenieks, Reinis Rozentāls, Jānis
Ermansons, Roberts Freimanis un Edvards Fridenbergs.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Sporta un atpūtas dienas invalīdu biedrībā
vienmēr izdodas lieliski!
7. martā Pastendes sporta hallē „Akmeņkaļi” notika Ziemas
sporta diena un atpūtas diena. Piedalījās 8 komandas: Mērsrags,
Valdgale, Dundaga, Talsi, Kuldīgas invalīdu biedrība, Dundagas
pansionāts, Laucienes pansionāts un sociālās aprūpes centrs
„Stūrīši”.

Paldies par atbalstu: Mērsraga novada domei par transportu, Talsu
novada domei par telpām, Ziedot.lv, ziedu salonam „Īriss”, paldies
par garšīgiem kliņģeriem un pīrāgiem „Mauriņu konditorijai”,
Talsu sporta namam paldies par diplomiem un kausiem.
D. Skorcova
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Plaukst pavasaris maigu ziedu ceros,
kur gājputni savas krustšķērsu ligzdas vīs.
Drīz! Drīz upe palos un jūra pret krastu celsies,
sils delnās dzīve
un saule pamalē rītus kā cerību lāpas degs,
līdz vējoto piekrasti nopaijās skatiens,
kur smalkākās sekundes pirkstgalos zied.
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
70 gadu jubilejā Dzintrai Štreimanei;
75 gadu jubilejā Maijai Dremakovai;
75 gadu jubilejā Dzintaram Visvaldim
Mūrniekam;

75 gadu jubilejā Anitai Marijai Stangai;
80 gadu jubilejā Annai Grineizenei;
80 gadu jubilejā Ausmai Gruntei;
81 gadu jubilejā Ilmāram Strazdiņam;
81 gadu jubilejā
Alijai Elizabetei
Pāvei;
84 gadu jubilejā
Dzidrai Fonzovai;
84 gadu jubilejā
Vijai Ozolai;
95 gadu jubilejā
Vilmai Rozenfeldei.

Līdzjūtības
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N. Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar Markusu,
omīti aizsaulē aizvadot.
2. klases skolēni, vecāki un audzinātāja

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.
Mūsu līdzjūtība Aivim Milleram un
viņa tuviniekiem, māmiņu mūžībā pa
vadot.

SIA „Saiva” noliktavas kolektīvs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Jāni un ģi
meni, māmiņu mūžībā aizvadot.
„Taimiņu” kaimiņi

23. martā
Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.40 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie ambulances;
11.30 pie bērnudārza ;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
14.00 pie SIA „Sabiedrības IMS”;
15.00 pie Saieta nama, Upesgrīvā.
Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2015

SACENSĪBU 2. RIŅĶA 2. UN
4. KĀRTA NOTIEK 20.03.2015.
Kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 17:00.
Dalībniekiem jābūt
pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr.
26455993 (Ivars).
Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2015

Sacensību 3. posms notiek Mērsraga
vidusskolā 29.03.2015.
Sacensību sākums 10:00.
Interesēties pa tālr.
26455993 (Ivars).
Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

GALDA TENISĀ 2015

SACENSĪBU 3. POSMS NOTIEK
Mērsraga vidusskolā
29.03.2015.
Sacensību sākums 12:00.
Interesēties pa tālr.
26455993 (Ivars).

ATRASTAS ATSLĒGAS!

Pateicības
 Mērsraga ev. lut draudze izsaka sirsnīgu
pateicību Gvido Erķim un Uldim Karlovskim
par sniegto atbalstu. Lai Dieva svētība jūsu
darbam!
 Izsaku pateicību visiem, kas mani atcerē
jās un sveica mani jubilejā!
Ar cieņu, Jānis Šteinbergs
Laime ir sirdi pret sirdi dot,
Sev prieku citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā esi vajadzīgs.
(P. Bārda)
Vissirsnīgākais paldies Benitai Amsilai,
Lailai Lindei un Sandijai Štreinertei
par adītajām zeķītēm.
Mērsraga vidusskolas deju kolektīvs

Sludinājumi

„Kreses”

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim
Milleram, mammu aizsaulē pavadot.
Ņinas maiņa

...tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš pārstāj tikai līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība, Milleru
ģimenei, Silviju mūžībā pavadot.

Kanāla ielas kaimiņi

 Pārdod skaldītu malku. Cena – 30 EUR
kubā. Tālrunis – 25426920, 26301108.
 Cepu MĀJAS TORTES svinīgiem pasā
kumiem ar dažādiem pildījumiem un deko
riem. Olu-biskvīta, augļu, medus, šokolādes,
Mascarpones siera un sāļās tortes. Toršu vizuā
lais noformējums un garšas nianses pēc katra
pasūtītāja vēlmēm. Noformējums, specifiskas
toršu formas, vairākstāvu, ar zīmējumiem un
uzrakstiem, kā arī klasiskie marcipāna, krēma
vai augļu rotājumu. Cepu arī kliņģerus, grozi
ņus un pīrādziņus. Telefons 28337805. Pasūtī
jumu veikt trīs dienas iepriekš.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles,
saktas, neapstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515,
Jānis.

Mērsraga autoservisa īpašais
piedāvājums (līdz 30.04.2015):
 Vasaras riepas no 30 EUR.
 Riepu montāža un balansēšana no 4 EUR.
 Ritošās daļas diagnostika bez maksas.
 Izdevīgi rezerves daļu un remontu
piedāvājumi.
SIA „Bulis”, Zvejnieku ielā 5, t. 29197761.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debesu malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Sandru un
Rūdi, tēvu un vectēvu mūžībā aizvadot.
Sanita, Eva

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Sandru Zvaigznīti, tēti mūžībā aizvadot.
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām līdzjūtību Jurģim un pārē
jiem tuviniekiem Dzidru Lāčkalni mū
žībā pavadot.

Mājas iedzīvotāji

Dievkalpojumi

Ja atpazīsti attēlā redzamo atslēgu
kā savu, tad vari to saņemt Mērsraga
novada informācijas centrā, vai zvanot
pa tel. 28757923.

Var visi pasaules ceļi zust,
Kļūt līdzenas kalnu grēdas,
Bet Jēzus iemītās pēdas
Ir un paliek vienīgais
mūžīgās dzīvības ceļš.

Mērsraga ev. luteriskā draudze aicina
uz Zaļās ceturtdienas dievkalpojumu
2. aprīlī plkst. 11.00.

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

Tavs vārds ir dzīvs,
Un saviem bērniem
Atmiņā tu dzīva.
(A. Balodis)
Izsakām līdzjūtību Milleru ģimenei,
Silviju mūžībā pavadot.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Lieldienu dievkalpojumu
5. aprīlī plkst. 16.00.
Mērsraga baptistu baznīcā dievkalpojumi:
Lieldienās plkst. 7.00 un plkst. 10.00 ar
svētdienskolu bērnu piedalīšanos.
Kūļos dievkalpojums
6. aprīlī plkst. 12.00.

Redaktore Madara Brāle
28757923

