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Gada mērsradzniece –
Terēzija Zondaka!
Mērsraga novada pašvaldības izsludinātajā aptaujā par goda nosaukuma
piešķiršanu nominācijā
„Gada mērsradznieks”, iedzīvotāji lēmuši, ka goda
nosaukums jāpiešķir Terēzijai Zondakai! Aptaujas
anketās par T. Zondaku
rakstīts: „Terēzija nesavtīgi
rūpējas par mazo Dārtenieku labklājību, prieku,
zināšanām daudzu gadu
garumā.” „Daudzu gadu
garumā ir ļoti pašaizliedzīgi rūpējusies par Mērsraga visjaunāko paaudzi.”
„Terēzija ir ieguldījusi visu
savu sirdi un dvēseli savā
darbā.” „Terēzija vienmēr visu zina par to, kas notiek PII „Dārta”, viņa
ir šīs iestādes sirds un dvēsele. Cik skaistas idejas realizētas, pateicoties Terēzijas darbam!” „Visu sava darba mūžu vadījusi Mērsragā. Viņas
veikums, devums Mērsraga bērnudārzam ir vārdos neizsakāms. Aktīva,
smaidīga un atsaucīga.” Sirsnīgi sveicam! „Gada mērsradznieka” sumināšana notiks Mērsraga novada svētkos 8. augustā plkst. 14.30.

Redaktores sleja

Laiks skrien zibenīgi
un reizēm gribās kliegt –
lūdzu uz brīdi apstājies!
Zināšanai!
Bet laiks ir nepielūdzams.
a Avīzes”
Nedrīkstētu pakļauties
Nākamais „Mērsrag
ptembrī.
se
.
ikdienas steigai un „nenumurs iznāks 11
īt līdz
ūt
ies
kam nepietiek laika” arMateriālus var
!
im
br
8. septem
gumentam. Tomēr kā
rāda prakse – ir tieši tā!
Paldies!
Dienas paskrien kā minūtes un mēneši kā stundas.
Mazliet pārspīlējot, tūlīt
jau atkal Ziemassvētki, lai gan liekas, ka tie tikai vēl nesen tika
svinēti. Kur pazuda viss šis laiks? Laika ritējumu neizmainīsim.
Laika steidzīgumu jau mēs vien paši nosakām. Bet varbūt, vajag
steigties lēnām, kā saka parunā: „Lēnāk brauksi, tālāk tiksi”?! Ļoti
nopietni padomājot, jāsecina, ka neko dzīvē nevar nokavēt, kam
būs lemts notikt – tas notiks un steiga, gala rezultātā, sanāk tikai
mūsu iedomu auglis, ka tā varēsim paspēt ko vairāk. Drīzāk mazāk, jo steigā mēs palaižam garām tik daudzas lietas, kuras varētu
mūs daudz vairāk iepriecināt nekā steigā padarīts darbs. Katram
mums vienā dienā ir 24 stundas, bet cik ļoti atšķirīgi mēs tās aizvadām... Te jāuzdod jautājums: „Kas ir svarīgākais?”. Pieraduma
iespaidā mēdzam savu dārgo laiku pavadīt ļoti neapdomīgi, tomēr vienmēr
pastāv iespēja kļūt par
sava
laika
noteicējiem
un tvert ik
mirkli!

Kad veidojas vēsture...
Mīļie mērsradznieki, vēlos mūs visus sveikt mūsu lielajos
svētkos! Mērsraga novadam šogad ir 5 gadu jubileja, bet Mērsraga vārdam – 520! Iespējams, ka tas arī ir iemesls, kāpēc mēs
tik stipri stāvam. Mums ir ļoti sena un bagāta vēsture, mūsu
saknes ir zvejnieku dzimtas, kuģu būvētāji un jūrnieki – gan
slaveni kapteiņi, gan meistarīgi buru meistari, matroži un vēl
daudzi citi. Tā ir daļa no mūsu vēstures, daļa no mums arī šodien. Šajā sestdienā, 8.augustā būsim atkal visi kopā, kā viens
vesels, kā viena ģimene, kā viens novads - viena stipra un sena
cilts. Būsim kopā svētku gājienā, kurš raksturo mūs un mūsu
katra varēšanu un katra atsevišķa cilvēka svarīgumu mūsu kopējā novada dzīvē. Būsim kopā arī Jēgerlejā, kur mums sagatavots kāds pārsteigums mūsu ļoti nozīmīgajā svētku reizē.
Šajos svētkos ir arī daudz dažādu rūpju katrā mūsu ģimenē. Daudziem ir jautājumi, kas būs ar darbu, kā mūs ietekmēs
Krievijas sankcijas, daudzi satraucas par iespējamo bēgļu un
migrantu pieplūdumu, citi pamatoti par dažādām ministriju
aktivitātēm, kur pēc ilgāka laika atkal sākas mēģinājumi likvidēt „lauku” vidusskolas un ir vēl daudzi citi satraukumi... Varu
apgalvot tikai vienu. Tieši šobrīd veidojas vēsture. Tieši šobrīd
katrs no Jums ir ļoti svarīgs, katra nelokāma griba, pārliecība
un iekšējais gara spēks, jo... vēsturi veidosim tieši mēs. Katrs
strādnieks, sētnieks, zivju apstrādātājs, zvejnieks un meža
strādnieks, katra pārdevēja veikalā. Katrs mērsradznieks.
Mērsraga vidusskola, izvērtējot tikai pēdējos 15 gadus, Latvijai ir devusi patriotiskus, izglītotus un inteliģentus pilsoņus.
Par to liecina skolēnu eksāmenu rezultāti, kuri ir ļoti stipri virs

vidējā valstī, pārspējot virkni „prestižu” mācību iestāžu rezultātus. No pēdējo 15 gados absolvējušo skaita ļoti minimāls ir
aizbraukušo skaits, pamatā gandrīz visi studē, strādā Latvijā
un tas ir nenovērtējams devums tik sarežģītā laikā mūsu valstij. Varu tikai vēl papildināt, ka valsts izglītības sistēmu uztur
par mūsu pašu maksātajiem nodokļiem. Esam rēķinājuši un
analizējuši un, ja pienāks situācija, kad valsts ar saviem pienākumiem netiks galā, mēs šo funkciju spēsim pārņemt, bet,
protams, paralēli mobilizēsim pašvaldības par mūsu maksāto
nodokļu pārdali par labu pašvaldībām, kuras spēj tikt galā ar
to, ko nespēj centrālā vara. Viss pārējais mākonis ap skolu slēgšanu – ka laukos ir zemāka mācību kvalitāte utt., kā parasti,
vismaz attiecībā uz Mērsragu, ir nepamatotas pļāpas kādu politisku ambīciju sasniegšanai. Mūsu lielākie zivju pārstrādātāji
vairākus gadus ir sekmīgi strādājuši jaunu tirgus apgūšanā.
Tas nozīmē, ka mūs, kā jau ierasts, sagaida grūtības, bet Mērsraga ražotāji jau veic nozīmīgas investīcijas tieši savās ražotnēs
un pat piesardzīgi, bet plāno attīstību.
Kā parasti, pāri Mērsragam pūš stipri un smeldzīgi jūras
vēji. Tomēr Mērsragā veido vēsturi, jo mēs izturam un pārdzīvojam visus vējus, paliekot savā vietā. Būsim kopā mūsu
svētkos, jo varam secināt – veidojot jauno Mērsraga laikmetu,
esam savas senās vēstures cienīgi mantinieki.
Patiesā cieņā,
Lauris Karlsons
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Mērsraga kauss spiningošanā – 2. posms!
25. jūlijā laivu bāzē „Bebri” tika dots starts Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2015 – 2. posmam.
Otro reizi Mērsraga kausa izcīņas vēsturē sacensības notika nevis agri no rīta, bet sākās pēcpusdienā un turpinājās līdz vēlam
vakaram.
Līdzīgi, kā pirmajā posmā, sacensību dalībnieki bija
pietiekoši daudz, pavisam 13 laivu ekipāžas.
Tuvojoties sacensību noslēgumam viena pēc otras
bāzē ieradās laivas ar dažādiem lomiem un dziļāku vai
seklāku laivu iegrimi. Visus pārspēja Gints Upesjozups
un Vitālijs Berežāņins, kuru kontā 15,970 kg liels loms.
Vitālijam izdevās arī savaldīt posma lielāko līdaku,
kuras svars 4,085 kilogrami. Otro vietu ar rezultātu
(7,985 kg) izcīnīja ekipāža – Romalds Ribuzuls, Mārtiņš Reks. Trešajā vietā ar 7,125 kg Ralfs Baļķītis, Pāvels Sibiļevs. Kopumā spiningotāji Engures ezerā izcēla
68,460 kilogramus zivju!
Sacensību kopvērtējumā pēc abiem posmiem pirmajā vietā izvirzījušies Romalds Ribuzuls, Mārtiņš
Reks –, otrajā vietā Gints Upesjozups un Vitālijs Berežāņins, bet trešajā vietā Oskars Apsītis un Ainārs
Pumpurs.
Sacensību otrais posms noslēdzies, intriga ir pieaugusi! Cīņa noslēgsies un kausa ieguvēji tiks noskaidroti
trešajā posmā 29. augustā – starts 5:00 no laivu bāzes „Bebri”.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993,e-pasts: ivars.indruskev ics@mersrags.lv

Informācija
Bibliotekārais punkts Upesgrīvas Saieta namā – 19. augustā, plkst. 12.00 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centra darba laiks no 1. septembra – no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00.
8. augustā iedzīvotāji ir aicināti izkārt Mērsraga novada karogus. Mērsraga novada svētkos, 8. augustā no
Upesgrīvas veikala plkst. 13.30 kursēs autobuss.

Uzmanību, uzmanību cienījamie pensionāri!

Būsiet mīļi gaidīti Pensionāru vasaras ballē „Ļausimies dejai” Mērsraga Tautas namā 5. septembrī plkst.
13.00. Līdzi ņemiet labu garastāvokli, dejot prieku, groziņu un ziedojumu – 2 EUR. Pieteikties līdz 1. septembrim pie Vijas: 26642416, Ārijas: 29115739 vai Dzintras: 29878409.
Autobuss no Upesgrīvas uz Mērsragu plkst. 12.00.
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Ķer! Ber! Ver!

Domes sēdē

Novada domes 21. jūlija sēdē nolēma:

Radošā nedēļa „Ķer! Ber! Ver!” Dienas Centrā ir izskanējusi no 6. jūlija līdz 10. jūlijam.
Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, mēs izdarījām visu plānoto – pirmdien mēs gatavojām pūķus, kurus lidinājām otrdien, neskatoties uz stipro vēju, otrdien krāsojām smiltis un
spalvas, trešdien gatavojām mazus sapņu ķērājus, ceturtdien, kad smiltis jau bija izžuvušas –
bērām tās pudelēs, bet piektdien, kad bija paredzēts pikniks pie bākas, mainīgo laikapstākļu
dēļ, mēs cepām desiņas turpat Dienas Centra pagalmā. Gardi notiesājām tās un kāds turpināja bērt smiltis pudelēs, kāds vēl vēlējās pagatavot sapņu ķērāju. Uz tikšanos nākamreiz!
Sandija

Mērsraga Invalīdu atbalsta centra
aktualitātes
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs uzrakstīja un iesniedza projektu „Sociālās palīdzības
sniegšana” LVM izsludinātam projektu konkursam, kuru administrē „Ziedot.lv”. Mūsu projekts tika finansiāli atbalstīts, tā rezultātā iegādājāmies T-kreklus un cepures ar Mērsraga
logo, un apmaksātu transportu uz Spāres muižu un atpūtas bāzi „Veccepļi”.
12. augustā Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs un Talsu invalīdu biedrība rīko ikgadējās
vasaras sporta un atpūtas dienas invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem. Spāres muižā un
atpūtas bāzē „Veccepļi”. Izbraukšana 12. augustā no Mērsraga autobusa pieturas plkst. 8.30.
Pieteikšanās pie Daigas Skvorcovas personīgi vai pa tel. 26884855.
Daiga Skvorcova

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Bērzāji”, 0,7011 ha, sadalei. Atdalīto
nekustamo īpašumu apzīmēt ar nosaukumu „Jaunbērzāji”.
2. Grozīt 2014. gada 18. februāra Saistošie noteikumi Nr. 5/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.–2016. gadā” 6.4.1. punktu un to izteikt sekojošā redakcijā: „6.4.1.
vienas dienas licences iespējams iegādāties – Mērsraga Informācijas centrā (Zvejnieku iela 2),
Mērsraga novada domes ēkā (Lielā iela 35) un interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv.
2.1. grozīt 2014. gada 18. februāra Saistošie noteikumi Nr. 5/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.–2016. gadā” 8.1. punktu un to izteikt sekojošā redakcijā: „8.1. No
licenču realizācijā iegūtās summas 30% divas reizes gadā līdz 10. jūlijam un līdz 10. janvārim
par katru iepriekšējo pusgadu pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu
veidošanai. Savukārt 60% no summas, kas iegūta realizējot vienas dienas licences pārskaitāmi
licenču izplatītājam, tīrības un kārtības nodrošināšanai Mērsraga kanālam pieguļošajā teritorijā. Atlikušos 10% no summas par vienas dienas licenču realizāciju un gada licenču realizāciju Mērsraga novada pašvaldība izmanto administratīvo izdevumu segšanai, kas saistīti ar
licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu atjaunošanu.”
3. Apstiprināt par Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Madaru Brāli.
4. Mērsraga ostas teritorijā ietilpstošajiem zemes gabaliem: ar kopplatību 1,19 ha, kas iznomāts SIA „MONOLIHT”, noteikt lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūve, kods 1001:
4.2. ar platību 0,1, kas iznomāts SIA „HAUT”, noteikt lietošanas mērķi Jūras ostas un jūras
ostu termināļu apbūve, kods 1107.
5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vie nībai „Kalimbas”, kopējā platība
0,9451 ha, sadalei.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžeta ieņēmumu plāna pieaugumu 92 337 euro apmērā:
6.1. apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada grozītu budžeta ieņēmuma plānu
1 608 568 euro apmērā;
6.2. apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada grozītu budžeta izdevumu plānu
1 553 749 euro apmērā;
6.3. apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada Aizņēmumu pamatsummas atmaksas Valsts kasei budžeta plāna pieaugumu 86 202 euro apmērā;
6.4. apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada Aizņēmumu pamatsummas at-

maksas Valsts kasei budžeta plānu 174 589 euro apmērā.

Sekretāre M. Brāle

Senās Uguns nakts – jau ceturto gadu!
29. augustā Mērsraga pludmalē pretī bākai ceturto gadu pēc kārtas tiks degts
ugunskurs un atzīmēta Senās Uguns nakts. Pasākuma kulminācija plkst. 21.30 –
Uguns šovs. Sīkāka informācija par pasākumu sekos.

Par stārķu glābšanu
Ik gadu Dabas aizsardzības pārvalde saņem cilvēku
zvanus, kuri jautā – ko darīt, ja atrasti ievainoti baltie
stārķi vai nokritusi šo putnu ligzda, atrasti stārķu mazuļi,
kas nav spējīgi lidot u.tml. Dabas aizsardzības pārvalde ir
sagatavojusi atbildes visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
Šobrīd balto stārķu populācija Latvijā vairs nepieaug –
ir sasniegts maksimālais vides piesātinājums ar šīs sugas
putniem. Ik gadu Latvijā ligzdo ap 10 000 stārķu. Katru
gadu vārgākie no tiem dažādu iemeslu dēļ aiziet bojā. Tā
tas notiek ar ikvienu dzīvnieku sugu – tā ir dabiskā atlase,
kura dabā regulāri notiek, vēl jo vairāk tad, ja kādas sugas
piesātinājums ir augsts.
Ja atrasts baltais stārķis. Stārķis ir savvaļas putns
un arī īpaši aizsargājama suga, tādēļ to iegūt vai turēt
nebrīvē drīkst tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes izdotu atļauju. Šāda atļauja nav nepieciešama vienīgi
izņēmuma, ja stārķis tieši apdraud cilvēku veselību vai
dzīvību. Piemēram, pieradināti stārķi atlaisti savvaļā apdraud bērnu drošību, jo ir agresīvi un uzbrūk, vai, lai
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu stārķi nogādātu uz patversmi vai reģistrētu zooloģisko dārzu.
Ja atrasts savainots stārķis vai tā mazulis, to var
nogādāt patversmē vai kādā no zooloģiskajiem dārziem,
vai arī palūgt veterinārārsta palīdzību. Taču jāatceras, ka
veterinārārsta pakalpojumi atkarībā no stārķa traumu
nopietnības ir maksas pakalpojums un arī tad nav garantijas, ka putns izdzīvos, jo stārķi ir savvaļas putni, kas ir
ļoti jutīgi un grūti ārstējami.
Atradējiem, kam nav specifisku zināšanu veterinārijā
vai zooloģijā, pašiem tomēr nevajadzētu veikt stārķa
ārstēšanu vai stārķēnu barošanu un audzināšanu mājas
apstākļos. Ne vienmēr no dabiskās atlases izglābtais
stārķis būs spējīgs pastāvīgi izdzīvot savvaļā, reizēm šādi

stārķi palaisti atpakaļ dabā ātri vien kļūst kādam par
barību, jo ir pārdroši, vai arī nav raduši paši sev meklēt
barību un mirst bada nāvē. Reizēm pēc ievainojuma
sadziedēšanas stārķis vairs nav spējīgs lidot – līdz ar to pat
pēc veiksmīgas izārstēšanas šim dzīvniekam jānodrošina
mūža aprūpe, bet ne visi stārķu glābēji to var nodrošināt
un vēlas. Turklāt savvaļas dzīvnieki, tostarp putni, var
būt neprognozējami, tādēļ cilvēkam bez zināšanām un
iemaņām nevajadzētu stārķiem tuvoties – to knābiens var
būt diezgan traumējošs.
Kur nogādāt atrasto stārķi? Dzīvnieku aizsar
dzības likums paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties
paziņo vietējās pašvaldības institūcijai, un vietējā
pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams,
neitralizēšanu/iemidzināšanu. Vietējām pašvaldībām pēc
Dzīvnieku aizsardzības likuma prasībām būtu jāizveido
un jāuztur dzīvnieku patversmes, jāizķer, jāizmitina
un jāaprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušie savvaļas
dzīvnieki vai jāslēdz līgumi ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu,
uzturēšanu un aprūpi. Latvijā nav speciālu savvaļas
dzīvniekiem paredzētu patversmju vai rehabilitācijas centru. Zooloģiskie dārzi un dzīvnieku patversmes iespēju
robežās pieņem arī savainotus savvaļas dzīvniekus un veic
to ārstēšanu, taču jāsaprot, ka ne vienmēr šādas iespējas
ir pieejamas tuvākajā patversmē vai zooloģiskajā dārzā,
tāpēc iepriekš ar patversmi vai zooloģisko dārzu vēlams
sazināties.
Par stārķu ligzdām. Stārķu ligzdu patvaļīga
nojaukšana ir aizliegta. Par šādu nodarījumu tiek
piemērots administratīvais sods. Gadījumos, ja stārķu lig-

zdas rada apdraudējumu, piemēram, rada elektroenerģijas
traucējumus, apdraud māju ugunsdrošību vai cilvēku
veselību un dzīvību un tās nepieciešams nojaukt, šīs
darbības saskaņojamas ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Gadījumā, ja nogāzusies tukša stārķu ligzda, iespējams
ligzdu atjaunot – izgatavojot un uzstādot ligzdas pamatni.
Konsultācijas un papildus informācija. Ir saprotams, ka cilvēkiem rūp nelaimē nonākuši stārķi, tomēr
jāatceras, ka reizēm, labu gribot un, iejaucoties dabiskajos procesos, stārķiem tiek nodarīts lielāks ļaunums un
sagādātas lielākas ciešanas, nekā tad, ja visam ļautu notikt dabiski. Dabas aizsardzības pārvalde nepieciešamības
gadījumā konsultēs iedzīvotājus par rīcību ar atrastajiem
savainotajiem savvaļas dzīvniekiem, tai skaitā stārķiem,
un to turēšanas apstākļiem, kā arī normatīvo aktu
prasībām, kas jāievēro, ja izvēlas mājās turēt/izbarot stārķi.
Tomēr iestādes speciālisti uzsver – ja izvēlaties savvaļas
dzīvniekam palīdzēt, izvērtējiet savas iespējas un to, vai
palīdzība dzīvniekam/putnam tiešām nepieciešama. Ja
dzīvnieku pēc ārstēšanas/izbarošanas nav iespējams atlaist
savvaļā, informāciju par tuvākajām piemērotajām savvaļas
dzīvnieku turēšanas vietām, var iegūt Dabas aizsardzības
pārvaldē.
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa
Papildus informācija:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas aizsardzības departamenta
CITES nodaļas vadītāja p.i.
Jēkabs Dzenis
Mob. tel.: 26101389
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Jūras svētki!

 Dienas garumā cilvēkus vizināja zvejas kuģis „Urga”.
 11. jūlijā svinējām Jūras svētkus. Kā allaž, zemes
ļaudis apciemoja Jūras valdnieks.
 Jūras vilki.
 Dažādus trikus demonstrē
Ielu vingrotāji.

 Ielu vingrotāji pārbaudīja
arī svētku apmeklētāju izturību
un spēku.
 Eksotisko deju studijas „Allegria” meitenes.

 Mārtiņs Ruskis.

 Uzstājas grupa „Musiqq”.

 „Musiqq” puiši liek publikai sajūsmā lēkāt...
 Grupa „Gain fast”.

Bākas ielas svētki!

 25. jūlijā tika
aizvadīti pirmie Bākas
ielas svētki. Svētkus organizēja Bākas ielas iedzīvotāji, sadarbojoties ar Mērsraga Tautas namu. Kāpēc Bākas
ielas svētki? Tāpēc, ka Mērsraga bākai šogad aprit 140 gadi.

 Uzstājas Viktors Zemgals.

 Svētki sākās pirms
saules lēkta, kad visi tikai
aicināti pulcēties Bākas ielas
sākumā, lai dotos (šoreiz bez
mašīnām) līdz jūrai un sagaidītu saullēktu. Šogad gandrīz
visi distanci veica ar riteņu
palīdzību, tomēr bija arī daži,
kas nonāca galamērķī skrienot vai mierīgi pastaigājoties.

 Smilšu piļu konkurss.

 Gaviļniece visā savā krāšņumā.
 Ikviens bija gandarīts, ka agrajā rīta
stundā piecēlās, jo skaistums, kuru dāvāja
jūrā lecošā saule, bija vienreizējs. Un ja vēl
ir iespēja iemalkot uz ugunskura vārītu
tēju un uzēst pašceptu maizīti? Kas var būt
labāks par šo!


Svētku
ietvaros norisinājās konkurss,
kurā tika noskaidrots Bākas
ielas saimnieks
un saimniece.
 Bākas ielas iedzīvotāji iesaistījās svētku norisē
arī šādi – izvietojot pie savām mājām dažādas fotogrāfijas, priekšmetus un stāstus iz vēstures.

 Uzstājas Rūdolfs Plēpis un Vita Balčunaite.
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Mērsraga novada svētku ietvaros notika
Sakoptāko sētu izvērtēšana. Kā tad mums
gāja? P.S. Sakoptāko sētu saimnieki aicinā Sakoptākā sēta senioru grupā –Radvilu ģimenes īpašums
ti 8.augustā uz atzinības rakstu pasniegšaSkolas ielā 1.
nu!

 Kā izrādās, gandrīz katrā Mērsraga novada sētā var ieraudzīt rozes, bet nekur nevarēja
atrast divus vienādus rožu ziedus –katrā sētā tie
pārsteidza ar ko citu!

 Nominācijā „Ģimenes sēta” tituls piešķirts Dižpēteru ģimenes īpašumam Ceriņu ielā 17.

 Par Mērsraga novada sakoptāko sētu atzīta Rožu ielas 2
īpašums „Viļumi”, kurā saimnieko Ābolu ģimene. Šī sēta izpelnījās komisijas vislielāko apbrīnu!

 Satiekot un iepazīstoties ar
Krasta ielas 21 „Priedaines” mājas
sargu, tika nolemts Reksim piešķirt
Atzinības rakstu kā atraktīvākajam
Mērsraga novada mājdzīvniekam.
 Sakoptākā daudzdzīvokļu māja –
„Delfīni”, bet sakoptākais uzņēmums J. Līcīša Ēdnīca.

 Par eksotiskāko un ziediem bagātāko sētu atzīta
Zeltītes Sergetes „Klāvi” Bākas ielā 31. Viņas sētā aug pat
persiki!

 Nomināciju „Lielāko pārvērtību sēta” savā īpašumā iegūst Ezeru ielas 21 īpašums.
 Katrā sētā var atrast pa savai odziņai!

 Lai gan vasara nav tā saulainākā, sētu saimnieki par ziedu
krāšņumu un ogu bagātīgumu, nevar sūdzēties.
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Apsveikuma vārdi Mērsraga novadam – caur atmiņām…
Maz bij’ tēva novadiņis,
Bet diženi turējās
Lai nonāktu līdz mazajam novadiņam, drusku jāatgriežas pagātnē.
Es sevi par mērsradznieci varu uzskatīt no pirmajiem pēckara gadiem, kad sāku iet Mērsraga skolā, kuru pabeidzu 1948. gadā. Nekad man nav bijusi doma Mērsragu pamest, arī
visgrūtākajos laikos, un ar saviem 80+ un, paldies Dievam, skaidro prātu, daudz ko zinu un
atceros, tādēļ turpinājumā spilgtākie brīži no pagātnes.

Vecais koka tilts, zemes
ceļš, kas līkumos vijas cauri ciemam, citas mājas bez
žogiem, daži no dzeloņstieplēm, koka kārtīm, bet pārtikušākajiem no latiņām.
Vairāki govju un aitu bari,
ko dzina ganīties uz jūrmalas pļavām, tāpēc jūrmala
bija līdzena un tīra un pludmale bija abās ostas pusēs
pretī ciemam. Bet tas jau cits
stāsts. Tā kā mums bija diezgan labi attīstīta zivju konservu fabrika, no vecā
ūdenstorņa līdz krustojumam nobetonēja
trotuāru. Liels notikums piecdesmitajos
gados, kad no Rīgas
puses tiek taisnots vecais meža ceļš un uzliets asfalts līdz Rojai.
Fabrika uzceļ bērnudārzu 45 vietām, būvē
barakas dzīvokļiem,
ceļ dzīvojamās mājas, bet tas neturpinās
ilgi, jo sākās lielā apvienošana un mūsu labi iekārtoto fabriku iekāro Roja – mēs paliekam par
filiāli. Tā kā es tur strādāju un aktīvi iesaistījos arodbiedrības un sabiedriskajā darbā, man
turpmākais Mērsraga liktenis ir labi zināms.
Mērsraga uzplaukums pa īstam sākās, kad z/k „1. Maijs” par priekšsēdētāju ievēl jaunu,
enerģisku cilvēku Elmāru Krūmiņu, kas līdzi sev atved sievu, bijušo mērsradznieci Dainu, kas
pēc sadales nonākusi Rojā. Tad sāka būvēt zvejniekiem individuālās mājas, ceļ daudzstāvu
mājas, atjaunojot asfaltu, izveido gājēju trotuārus, stāda kokus centrā, izveido puķu dobes,
uzceļ jaunu kantori, garāžas. Te jau vēl daudz ko būtu stāstīt, bet ne šoreiz.
Sākas atmodas laiks, katrs grib atgūt savus īpašumus, ko arī atgūst, tikai visi nepadomā,
ka viņi būs jāapkopj. Sākas atkal lielā apvienošana un Mērsrags atkal nonāk zem Rojas... Kā
tikām pie savas neatkarības, mums visiem ir zināms.
Vienmēr esmu bijusi aktīva un sabiedriska, tāpēc četrās vēlēšanās esmu bijusi sabiedriskā
novērotāja. Esmu pieredzējusi dažādas politiskās spēles un manipulācijas, bet tādu iedzīvotāju vienprātību un pārsvaru, kādu saņēma Lauris, liekas, ka neviens Mērsragā nebija saņēmis.
Viņu arī ar deputātu pārsvaru ievēl par domes priekšsēdētāju.
Lauris arī ir dzimis mērsradznieks, aktīvs, laipns, atsaucīgs un vēl un vēl es varētu nosaukt
viņa labās īpašības. Nevienam viņš nepaies garām nepasveicinot un neaprunājoties.
Mērsragam, tāpat kā pasaules galam, ir paredzēts vairākkārtējs bankrots, bet mēs dzīvojam arvien labāk un labāk. Ja pie manis atbrauc draugi, kas ilgāku laiku nav bijuši Mērsragā,
viņi ir patīkami pārsteigti un saka: „Mērsrags atkal pārvērties, ka nevar pazīt”. Ar prieku un
lepnumu izvadāju ekskursijā pa Mērsragu. Parasti sāku ar bērnudārzu, kas nupat, pilnīgi atjaunojot, ieguva sev jaunu seju un ko ar mīlestību vada kaimiņu meitene Laila. Tad pa ceļam
ir kapitāli atjaunota ambulance ar trīs labām dakterītēm un četrām savām palīdzēm.
Arī mūsu kultūras nams priecē ar Valdas un Silvas izveidotiem rožu dārziem. Kultūras

dzīvi vada kaimiņciema meitene Aija, kas nu jau ar sirdi un dvēseli ir mērsradzniece. Kluba
paspārnē atrodas arī ciema bibliotēka, kura bieži priecē ar dažādām izstādēm. Par to paldies
Mairai!
Pāri ceļam ir osta un jahtu centrs, kur gandrīz katru dienu piestāj kāda jahta. Mazais tiltiņš,
kas savieno abus kanāla krastus. Zivju fabrikas neaiztiekam, jo tās ir svešu cilvēku rokās un
tas jau arī būtu cits stāsts.
Pagriežamies pa kreisi uz Grūžiņciemu, kur ceļas Loginova kunga īpašumi. Pašā centrā
pussagruvušās kolhoza garāžas, ko iegādājās mērsradznieki Uldis un Gvido, atjaunota un
izveidota remontbāze savam uzņēmumam. Blakus Jānis vecā grausta vietā izveidojis auto servisu. Ciema veikali, kas pārsvarā ir Līcīšu ģimenes īpašumi, vienmēr skaisti sakopti.
Ar lielu lepnumu vedu pie Mērsraga atjaunotās skolas, liekas, ka tā ir skaistākā tuvā un tālā
apkārtnē un arī to vada mērsradzniece Ilzīte. Vēl pa ceļam uz skolu, pabraucam garām arī
baptistu baznīcai. Aiz skolas uz Ķipatu pusi slejas Ilgvara un Vijas Lapiņu izveidotais uzņēmums bijušajā kolhoza cūku fermas teritorijā.
Un tad jau pa taisno uz bāku, un ja izdodas sazināties ar Dzintaru, tad ir arī iespēja uzkāpt
bākā un pavērot mūsu skaisto pludmali un gulbjus jūrā. Atpakaļceļā redzams Silvas „Saules
kempings”, kas attaisno savu nosaukumu. Ar Silvu mēs vēl tiksimies. Atpakaļceļā mūsu skaistā luterāņu baznīca un vecie kapi, arī tur saimniece ir mērsradzniece Inese. Nesen Mērsragā
izveidota arī kapliča. Turpat netālu ir mērsradznieka Aigara izveidotais zivju kūpināšanas
cehs.
Atgriežamies centrā un atkal jāatzīmē, ka par Mērsraga cilvēkiem tiek domāts. Ik pa gabalam ir soliņi, kur piesēst un atpūsties. Arī Dienas centrs vienmēr ir interesanti noformēts,
daudz labu vārdu tiek veltīts Sandijai.
Vēl gribu pieminēt aptieku, kur darbojas Mērsraga meitenes Marita un Ilzīte, vienmēr laipnas, zinošas un atrod laiku savus klientus apsveikt svētkos, par to sirsnīgs paldies.
Arī daudzstāvu mājas ir mainījušas savu izskatu – visur zied puķes un ja vēl pārējās saņemtos un atjaunotu fasādes, kā to panāca „Dzintarzemes”, kas drīzumā sāks renovāciju, tad
vispār būtu skaisti. Esam nonākuši ekskursijas gala mērķī – ciema centrā. Un atkal Silva ar savām meitām Aiju un Sandiju un pārējiem palīgiem. Kā viņas to visu paspēj? Jābūt izdomai un
arī laikam, un arī spēkam. Visur zied puķes, kas tiek mainītas vairākas reizes gadā. Te parādās
zaķi ar olām, tiek aptamborēti akmeņi, apadīta laiva, citreiz redzami sniega vīri, nāriņas un
vēl, un vēl. Visu jau nav iespējams uzskaitīt. Un kur tad mūsu bērnu laukums, nekad neesmu
pagājusi garām, kad nespēlētos bērnu bariņš un arī cilvēki, kas vienkārši atpūšas svaigā gaisā.
Vēl gribu pieminēt vienu no aktīvākajām sabiedrības daļām – pensionārus. Sešpadsmit gadus šo kustību vadīja Daina ar saviem 9 palīgiem. Organizējām ekskursijas, aicinājām viesus
no kaimiņu novadiem, braucām paši ciemos, pie mums ir viesojušies gan aktieri, gan dziedātāji un vienmēr ir kopā ar pensionāriem atpūties arī domes priekšsēdētājs Lauris ar kundzi.
Pensionāru kustību tagad turpina enerģiskā un aktīvā Ārija.
Mūsu novadiņam pieci gadiņi – pavisam jauns, arī mūsu Lauris ir jauns, bet tik apņēmības
pilns darīt vēl un vēl, lai mūsu dzīve būtu arvien labāka. Viņš nekad nesaka: „To izdarīju es”,
bet vienmēr uzsver – es un mana komanda, mēs visi kopā.
Es sevi uzskatu par īstu mērsradznieci, daudz ko esmu piedzīvojusi, gan karu, gan simtgades un tūkstošgades maiņu. Te esmu pavadījusi savu bagāto mūžu, izaudzinājusi trīs dēlus,
uzcēlusi savu ģimenes māju. Ne man, ne maniem dēliem nav bijusi doma pamest Mērsragu,
liekas, ka nav labākas vietas uz kartes kā Mērsrags. Arī mūsu Lauris te parādās televizorā,
te runā pa radio un arī tas rada Mērsragam atpazīstamību. Viens projekts nav nobeigts, kad
viņam jau galvā vairāki citi – sporta zāle, mūsu Jēgerlejas labiekārtošana, lai cilvēkiem būtu
ērtāk apmeklēt pasākumus.
Daudz baltu dieniņu mūsu novadiņam dzimšanas dienā! Es mīlu Latviju, bet vēl vairāk es
mīlu Mērsragu!
Ar patiesu cieņu vēl joprojām
aktīvā pensionāre Velta Erķe

Ko man nozīmē Mērsrags?

Savu stāstu sākšu ar bērnības pirmajiem iespaidiem par Mērsragu. Mums ar brāli bija ļoti
noveicies, jo katru vasaru mēs braucām uz Mērsragu pie mīļās omītes. Mums ļoti šeit patika.
Atceros, kā visi kopā bridām pa zāļaino jūras krastu līdz mūsu saliņai, jā tajā laikā jūrā bija saliņas. Un tad visu dienu, ar līdzi omītes gatavotām sviestmaizēm, spēlējāmies un priecājāmies
par jūras peldēm, par smilšu pilīm. Atceros, ka omīte mūs lutināja ar mellenēm, kuras auga
turpat mežiņā pie viņas mājas. Skaisti mums bija kopā ar omīti „Aučos”.
Katru gadu kaut ko jaunu ieguvām, kad paaugāmies devāmies kopā uz veikalu, man ļoti
bija bail pāriet pāri tiltam, man viņš likās ļoti liels un nestabils. Šad tad paviesojāmies pie
omītes caurlaidē, no kurienes atgriezās un devās zvejot zvejnieki. Tas viss kopā bija tik interesanti, jo Talsos tā vienkārši nebija. Nevaru nepieminēt kino, kuru gājām skatīties uz Tautas
namu, un bijām lepni par to, ka omīte pārdeva biļetes.
Gāja laiks, bet atgriezties šeit vēlējos, jo estrādē bieži notika koncerti, teātra izrādes, un kur
nu vēl vēlāk zaļumballes, tika svinēti Jūras svētki... Ir pagājuši daudzi gadi, un nu jau esmu
pieradinājusi uz Mērsragu braukt savu ģimeni, kuriem arī šeit patīk. Kopīgi katru vasaru
braucam uz jūru, bet tikai tagad uz citu vietiņu, netāli no Bākas. Šeit es varu lieliski atpūsties,
relaksēties no ikdienas darbiem. Klausos jūras skaņās, katru reizi tās ir savādākas, bet īpašas.
Citi man jautā, ko tik ilgi var zvilnēt pie jūras, bet atbilde ir visiem vienāda – šī ir mana jūra,
mana pludmale, kurā jūtos vislabāk.
Arī omīti apciemoju, kura gan vairākus gadus noskatās uz jūru no kapa kopiņas. Apciemoju šeit mūsu ģimenei ļoti nozīmīgus, labus, sirsnīgus un mīļus cilvēkus. Esmu lasījusi,
ka cilvēks ir laimīgs, ja viņš savā dzīvē ir atradis kādu vietiņu, kur viņš vēlās atgriezties un
atgriezties. Es esmu atradusi un tā ir Mērsraga pludmale.
Novēlu katram no mums atrast kādu īpašu vietiņu, tad noteikti mēs būsim visi kopā ļoti
laimīgi! Jo šādas vietas mūs dara bagātākus, priecīgākus, laimīgākus. Un galvenais, nekur jau
nav tālu jābrauc, vien 47 km…
Novēlu Mērsragam būt stipram, radošam, ziedošam, sagaidot 520 jubileju! Mērsradzniekiem novēlu vairāk priecāties, būt atvērtiem, laimīgiem!
Ar cieņu, Eva Talsos
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Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194
Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, tālruņi 636 22658, 636 22136,
fakss 636 21313, e-pasts: info.slimnica@ventspils.lv
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināts nekustamais
īpašums:
1. Nekustamais īpašums, kadastra numurs 8801 513 0023, kas sastāv
no 2 būvēm: slimnīcas ēka (kadastra apzīmējums 8801 013 0119 001, kopējā platība 4813,3 m2, garāžas ēka (kadastra apzīmējums 8801 013 022,
kopējā platība 431,0 m2), kas atrodas V. Ruģēna ielā 7, Talsos, Talsu novadā, sākuma cena 23 000 EUR, nodrošinājuma nauda 2 300 EUR, izsoles
solis 500 EUR. Zeme zem ēkām neietilpst atsavināmā nekustamā īpašuma sastāvā.
2. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt vismaz 2 (divas) darba
dienas iepriekš piezvanot pa tālr. 29245915.
3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrēšanās līdz 2015. gada
31. augustam, plkst.16:00 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē, Stendes ielā 1, 3. stāvā administrācijā, darba laikā no
plkst. 9:00–12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, tālr. 63291600.
4. Izsole notiek 2015. gada 3. septembrī, plkst. 11:00 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Talsu filiālē, Stendes ielā 1, trešajā stāvā,
telpā Nr. 341 – konferenču zālē.
5. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas jāiemaksā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” norēķinu kontā: AS „Swedbank”, konta Nr. LV46HABA0001402048260, kods:
HABALV22, norādot maksājuma mērķi: nekustamā īpašuma V. Ruģēna
ielā 7, Talsos, Talsu novadā, nodrošinājuma nauda izsolei.
6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot to SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
norādītajā norēķinu kontā. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta arī iemaksātā
nodrošinājuma nauda.
7. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo
īpašumu – Talsu novada pašvaldība un Linda Muceniece, var tās pieteikt
līdz 2015. gada 21. augustam.

Trīs iesārtas ogas
kā pogas uz loga
sārtojas, kārtojas
kā stikla pērles
krellēs vērtas bez sloga.
Zied acu zīlītēs vasara
kā smalkziedu pasaka,
kur starp mētru sprogām
pa jokam –
spēlēsim dzīvi kā spēli –
bet tomēr ĪSTI.
		(D. Sadaka)
Eiropas Sporta nedēļa
7.-13. septembris
Pasākumi notiks visā Latvijā
Vairāk informācijas par programmu
un pasākumiem
www.sportsvisiem.lv
Programma Mērsraga novadā:
7.09.- Eiropas Sporta nedēļas atklāšana Mērsraga vidusskolā
7.09.-13.09 - Fiziskās aktivitātes Mērsraga novada
iedzīvotājiem – lekšana ar lecamauklu, iešana vai skriešana pa
kāpnēm, pumpēšanās, pievilkšanās, nūjošana,vēdera presīte un
citas fiziskās aktivitātes visas nedēļas garumā.
12.09- Vislatvijas Spēka diena!
13.09- Futbola diena “Futbols vieno paudzes Mērsragā”, savā
starpā sacentīsies Mērsraga futbola izlases sekojošos vecumos:
U 12,U15,U18, U23, U30, Senjori.

Pateicības

Sludinājumi

Bākas ielas svētku radošā komanda saka milzīgu paldies visiem
tiem, kuri ziedoja naudiņu, lai svētki izdotos! Visiem tiem, kuri ziedoja savu laiku, idejas, lai svētki būtu! Paldies visiem māju saimniekiem,
kuri ieguldīja laiku, lai izliktā informācija, fotogrāfijas būtu skaisti un interesanti noformētas! Paldies visiem Mērsraga radošajiem kolektīviem,
cilvēkiem un viesmāksliniekiem par sniegtajiem priekšnesumiem!
Paldies čaklajiem rūķiem, kuri strādāja un gādāja, lai bākas apkaime
būtu gatava svētkiem!
Paldies visiem, kuri mazai idejai palīdzēja lielai tapt!

 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neapstrādātu dzintaru.
Tālr. 29621515 Jānis.

Sirsnīgs paldies Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam Laurim
Karlsonam, izpilddirektoram Ivaram Timermanim un visiem draugiem, kas apsveica mani dzīves jubilejā.
		
Aivars Jankevics „Vizuļos”

* * *
Vislielāko pateicību izsakām „Kurzemīte Plus” valdei par doto
iespēju un autobusu, braucienam ekskursijā uz Lielvārdi, „Skrīveru
gotiņu”, „Likteņdārzu” un Ikšķili. Mūsu ekskursija bija ļoti izzinoša un
interesanta. Paldies akciju sabiedrībai „Talsu autotransports” pasažieru
pārvadājumu daļas vadītājam Raimondam Kalējam un autobusa
šoferim Aigaram Štrausam, kā arī mūsu gidei Inesei Rozei no Talsiem.
Astrīda Neilande, Mērsraga pensionāru
apvienības „Kaija” biedre

* * *
Milzīgs paldies Jurim Ķevlim un Andrim Būcēnam par atkritumu
satīrīšanu vecajos kapos.
					
Silva

 Kvalitatīvi bruģēšanas un celtniecības pakalpojumi. Zvanīt: 28837240.
 Elektromotoru remonts. Tukuma nov., Slampes pag. „Brauciņi”. Tel.
29253411.
 Mūrē krāsnis, plītis, kamīnus. Tel. 26306780.
 AAS „Piejūra” bez maksas savāks kartonu, makulatūru, plēves, elektro–
tehniku. Tel. 25706097.
 Meklēju aukli 7 un 5 gadus veciem puikām. Tel.: 29841133.
 Jaunajam zivju pārstrādes uzņēmumam ir nepieciešami strādnieki uz
patstāvīgu darbu. Vēlama iepriekšēja pieredze: zivs ķidāšanā, griešanā un
sālīšanā. Uzņēmuma kontakti:
Adrese: Mērsrags, Lielā iela 62, „ARDY FISHER” SIA
telefons: +371 278 56 936.

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Skaidrītei Pūliņai,
Dainai Vītolai,
Jānim Blūmam,
Dainai Matvejevai,
Intai Apsei,
Elfrīdai Mildai Minderei,
80 gadu jubilejā Austrai Fiņķei,
81 gadu jubilejā Albīnai Skujiņai,
81 gadu jubilejā Dzidrai Šteinbergai,
83 gadu jubilejā Dainai Krūmiņai,
96 gadu jubilejā Arturam Radvilam,
99 gadu jubilejā Valijai Kalniņai!

Līdzjūtības
Cilvēka mūžs tik līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga un viss paliek kluss.
			(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem
Emmas Zvejnieces tuviniekiem.
„Sīgu” mājas iedzīvotāji
Lai balta saule,
Zaļa zāle
Un viegla zeme
Smiltājā!
		
(V. Kokle–Līviņa)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Arvīdu
Anstrautu mūžībā pavadot.
Kolēģi

Kapu svētku dievkalpojumi:

* * *
Paldies Inai Silingai Ruplēnai par sagādātajiem rokdarbu materiāliem
Dienas Centra bērniem!

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.

Svētdien, 9. augustā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, Arvīdu Anstrautu mūžībā aizvadot.

Plkst. 10.00 – Mērsraga jaunajos kapos
Plkst. 11.00 – Mērsraga vecajos kapos

Bijušie mehāniskās darbnīcas kolēģi

Sporta pasākumi AUGUSTĀ

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.

08.08.

Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā 3. noslēguma posms.

Skolas iela 12

10:00

08.08.

Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā.

Mērsraga vidusskola

10:00

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, Aldoni Biti aizsaulē pavadot.

14.08.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 6. posms.

Mērsraga vidusskola

17:00

Bijušie mehāniskās darbnīcas kolēģi

15.08.

Mērsraga kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā

Mērsraga kanāls

8:00

22.08.

Mērsraga ostas pārvaldes 16. Kausa izcīņa pludmales futbolā.

Mērsraga pludmale pie bākas

10:00

29.08.

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 3. noslēguma posms.

Laivu bāze „Bebri”

4:30

30.08.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 6. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

30.08.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 6. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

Talsu novada čempionāts futbolā un Latvijas 2. līgas čempionāts futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons:26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud....
Mūsu visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem
Aldoni Biti mūžības ceļos pavadot.
Mērsraga novada šahisti
un pārējie sportisti

Redaktore Madara Brāle
28757923

