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Redaktores sleja
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kiem. Mēs esam vienoti un mums
Paldies!
cits citam ir jāpalīdz, lai gūtu panākumus. Apzināties, ka iemūrējot katru savu ķieģeli, tu palīdzi
uzbūvēt kaut ko vienotu visiem. Mums katram ir jābūt kaut kam, no kā mēs
smeļamies spēku, iedvesmu un enerģiju. Tie var būt arī cilvēki, kuri mums ir
līdzās, un atbalsta pleca sajūta var būt tā, kas ļauj mums kopīgi realizēt arvien
lielākus mērķus. Tuvojas tas laiks, kad visi Latvijā centīsimies kļūt vienotāki. Tomēr es aicinātu, šo vienotību rast un sajust mazliet biežāk kā vienu reiz gadā...
Vienotības sajūtai nevajadzētu būt kā svētku reizei – tai būtu jābūt patstāvīgai
un stabilai vērtībai ikviena gaitās....

Aicinājums!
Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos
darbiniekus, pašaizliedzīgu un aktīvu kaimiņu, vai kādu citu labas gribas cilvēku – izsaki savu viedokli! Aicinām Mērsraga novada
iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos novadniekus, kas būtu pelnījuši saņemt pateicības
rakstu, kā arī vienu iedzīvotāju, kas būtu jāgodina ar Goda mērsradznieka nosaukumu.
Pieteikt var ikvienu, kas Jūsuprāt izcēlušies ar
sevišķiem nopelniem Mērsraga novada labā,
kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes
vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta
darbība.
Ierosinājumu par kādas personas apbal-

vošanu aicinām rakstīt brīvā formā, norādot
apbalvošanai pieteiktās personas vārdu, uzvārdu, darba vai sabiedriskās darbības vietu
un ieņemamo amatu, kā arī motivētu pamatojumu, kādēļ jūsuprāt šī persona būtu jāapbalvo. Tāpat lūdzam norādīt informāciju arī
par pieteikuma iesniedzēju – vārdu un uzvārdu vai organizācijas nosaukumu. Lēmumu
par to, kuras personas apbalvot pieņems apstiprināta padome, izskatot iesniegtos ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest Tautas
namā, Mērsraga domē, Informācijas centrā
izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz
e-pastu mersrags@mersrags.lv. Apbalvojumi
tiks pasniegti – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Pāreja no vasaras laika
Latvijā pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku notiks svētdien, 30. oktobrī,
plkst. 04:00 (naktī no sestdienas
uz
svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu atpakaļ!

Informācija!

 Mērsraga Invalīdu atbalsta

centrs katru ceturtdienu plkst.
11.00 Mērsraga Tauta namā (Lielā iela 25) aicina uz ārstniecisko
vingrošanu. Nodarbību vadītājs –
fizioterapeits Ansis Roderts.
Tel. 26884855.
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta namu
27. oktobrī pulksten 12.00.

Olimpiskā diena
Piektdien, 23. septembrī, norisinājās ikgadējs
pasākums – Olimpiskā diena, visas Latvijas sportiskākā diena. Tā notika pilnā sparā arī Mērsraga
vidusskolā, kur par uzvaru cīnījās ikviens. Bija
prieks, dusmas, bēdas un cīņas spars. Klase pret
klasi. Mazākie pret lielākajiem. Cīņa bija sīva, bet
vietas tika izcīnītas godam.
Turpmāk fragmenti no sarunām ar dažiem dalībniekiem.
Vai jūs piedalījāties Olimpiskajā dienā un kādas bija jūsu izjūtas?
Māsas Līga un Laura Indruškevičas:
„Jā, piedalījāmies, un mums ļoti patika.”
Skolotāja Laila Linde: „Jā, piedalījos
Olimpiskajā dienā. Šis pasākums bija ļoti
interesants, bija pārdomātas sporta spēles, stafetes. Bija ļoti pozitīvas emocijas,
un arī skolotāji bija pozitīvi. Pēc visām
aktivitātēm jūtos ļoti labi.”
Sporta skolotājs Ivars Indruškevičs:
„Izjūtas bija ļoti pozitīvas, visi centās un
visi gribēja uzvarēt. Prieks bija par tiem,
kas nekašķējās. Jā, viņi zaudēja, bet uztvēra zaudējumu ar cieņu. Man nepatika

tie, kas zaudējuši „piepūtās”, jo arī zaudēt ir jāmāk.
Man ļoti patika mūsu Olimpiskās spēles, jo varēja izsportoties, izskrieties. Visi bija uzvarētāji. Bet nu gan
esmu mazliet noguris.”
Nu – tad līdz nākamajām Olimpiskajām spēlēm!
Roze Māra Budzilko un
Emīlija Līna Kreicberga (5. kl.)
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Domes sēdē
20. septembra novada
Domes sēdē nolēma

1. Nekustamam īpašumam „Sidrabiņi”,
Mērsrags, Mērsraga novads, noteikt trīs
lietošanas mērķus:
• 0,5 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
• 0,225 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
• 0,525 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
2. Nekustamam īpašumam „Druvas”,
Mērsrags, Mērsraga novads, noteikt divus
lietošanas mērķus:
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0810, 0,5001 ha platībā:
0,3 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme, 0,2001 ha platībā Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
• Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0895, 0,5 ha platībā:
0,3 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme;
0,2 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Nekustamam īpašumam „Ceriņu iela
33A”, Mērsrags, Mērsraga novads, noteikt
divus lietošanas mērķus:
0,3 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme;
0,45 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna grozījumus 5 745 euro apmērā.
• Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības ieņēmumu plānu 1 561 022.75 euro
apmērā.
• Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plāna
grozījumus 1 707 euro apmērā.
• Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plānu
1 505 368 euro apmērā.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā
2017. gadā”.
6. Piedzīt nokavētos nodokļa maksājumus bezstrīda kārtībā no 4 personām.
7. Izdarīt šādus grozījumus Mērsraga
novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra
Saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” 1.2. izteikt
2. punktu sekojošā redakcijā: „2. Tiesības
saņemt brīvpusdienas audzēkņiem, kuri
apgūst pamatizglītības programmu Mērsraga vidusskolā vispārējās izglītības programmā līdz 8. klasei (ieskaitot).”
8. Atbalstīt S. Krūmiņa iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu.

Laiks dzejai
Septembra vidū mēs svinam dzeju. Ar Raiņa nu
jau 151. jubileju pie mums atgriežas ikgadējās Dzejas dienas. Tas ir Dzejas laiks, bet vēl vairāk – laiks
dzejai. Laiks pacelt acis, laiks ieskatīties vērīgāk,
laiks izjust un pārdomāt vairāk.
Skolā kopīgi atzīmējām Vizmas Belševicas un
Knuta Skujenieka jubilejas lasot, skandējot, zīmējot,
līmējot un visbeidzot arī – dzejojot. Tā kā abi jubilāri ir pēckara Latvijas vieni no drosmīgākajiem dzejdariem – cilvēka un savas tēvzemes neatkarības aizstāvjiem, tad mūsu Dzejas nedēļas vadmotīvs bija
„Brīvība”. Vecāko klašu skolēni veidoja dzejas video
ar pašu izvēlētu abu autoru dzejoli, tāpat tapa vēl
nebijuši darbi – balta papīra instalācijas par tēmu
„Brīvība”. Un tad nu parādījās plašs spektrs asociāciju par tēmu: no brīvā mikrofona kā vārda brīvības

simbola līdz sapņu ķērājam ar asociācijām, no tautu
vienojošas dzejas ķēdes līdz vēlmei aizlidot tālumā
vienam. Bija interesanti.
Šajās dienās īpaši iepriecināja skolēnu patiesā interese par dzeju, kuru varēja pamanīt arvien biežāk.
Bija prieks, ka dzeja netika lasīta un rakstīta tikai
atzīmes dēļ. Skolēnu sacerētajos darbos izskanēja
arī ļoti vērtīgas atziņas par brīvību vispirms katrā
no mums, piemēram, 8. klases skolnieka Kaspara
Grīnberga-Zaļkalna paustā:
To nevar iznīcināt
Ne ar tankiem, ne likumiem.
Tā ir tik liela un stipra,
Cik sirdī jūti.
Mazo klašu audzēkņi mūs iepriecināja ar pašu

sacerētiem un ilustrētiem dzejoļiem un gatavošanos
skolas skatuves runas konkursam „Zvirbulis”, kura
fināls notika 29. septembrī. Konkursa dalībnieki bija
patiesi rūpīgi gatavojušies. Varu pilnībā piekrist žūrijai – bija patiess prieks par ikvienu no viņiem. Sīvā
konkurencē sākumskolas un 5.–7. klašu grupās pirmās vietas ieguva un, cerams, pārstāvēs mūsu skolu
Talsu konkursā „Zvirbulis” jau nākamajā semestrī
Elēna Kniploka (3. kl.) un Dārta Krūze (7. kl.). Apsveicam!
Dzejas nedēļa izvērtās emocionāla un skaista,
tā atgādināja mums katram radošas personības, arī
dzejnieka, kredo, kuru tik jauki ziedu paklājā ievija
7. klase – Esi brīvs! Esi brīvs lasīt un rakstīt dzeju ne
tikai septembrī!
Iveta Balode

Talsu serpentīns
...Ir lietas un tādi darbi, par kuriem ir vērts
teikt paldies, un ir cilvēki, kuri pelnījuši saņemt
paldies!
Mērsraga Sociālais dienests 2016. gada 8. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centra telpās ar iekurtu kamīnu, laba vēlējuma vārdiem un salduma našķi sagaidīja „Talsu
serpentīns” komandas. Pirmā komanda reģistrējās
plkst. 10.55. Kopā bija atbraukušas 88 komandas.
Katrai komandai bija uzdevums sagādāt nelielu
paciņu ar pārtikas krājumiem. Mēs bijām ļoti pārsteigti par dalībnieku aktivitāti, dažas komandas
bija padomājušas par ļoti brīnišķīgu noformējumu,
kurā iesaiņot pārtiku. Komandas bija sagādājušas
ābolu kasti un ķirbi, tos nogādājām Mērsraga vidusskolas ēdnīcā, lai skolēni varētu brīvi paņemt.
Cita komanda bija sarūpējusi bērnu un pieaugušo
drēbes, apavus. Pārtikas maisiņos un kastēs bija
sarūpēti – milti, makaroni, saldumi bērniem, tējas,
kafijas, ziemas krājumi burciņās, desas, maize, auzu

pārslas, konservi dažādi, kompoti u.c. Visu nemaz
nevar uzskaitīt!
Mēs bijām ļoti pārsteigti par lielo daudzumu pārtikas pakām, kastēm. Katra komanda mūs iepriecināja ar labo sirdi, labiem vēlējumiem, smaidiem.
Katra komanda bija priecīga, stāstīja atgadījumus
braucot uz Mērsragu. Es ļoti ceru, ka meitenes, kuras bija iebraukušas grāvī un pārdūrušas mašīnas
riepu, veiksmīgi finišēja mājās!
Mums Mērsragā šī diena pagāja ļoti ātri, vēl ilgu
laiku būsim ar pozitīvām emocijām, kamēr izdalīsim
pārtikas kastes, maisiņus. Pie pārtikas maisiņiem,
kastēm būs iespēja tikt Mērsraga iedzīvotājiem –
vientuļiem pensionāriem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām, daudzbērnu ģimenēm.
Pirmdienas rītā mazliet pašķirojām šos maisiņus
un kastes. 15 pārtikas kastes būs daudzbērnu ģimenēm, 9 pārtikas maisiņi ceļos pie trūcīgām ģimenēm,
kurās ir bērni, 48 pārtikas maisiņi ceļos pie trūcīgām
un maznodrošinātām personām, vientuļiem pensio-

nāriem un citām ģimenēm, kuriem nav neviens no
šiem statusiem, bet būtu priecīgi par pārtikas paku.
Gribu teikt lielu, lielu paldies katram „Talsu serpentīns” dalībniekam, kurš vēlējās palīdzēt Mērsraga
iedzīvotājiem. No sākuma es domāju, ka varbūt daļu
no pārtikas paciņām izdalīt šajā mēnesī un daļu Ziemassvētkos, bet tad apdomāju, kādēļ mēs cilvēki (arī
es tajā skaitā) vienmēr vēlamies kaut ko dāvināt, ziedot tieši Ziemassvētkos? Tādēļ nolēmām, visas pārtikas un citas pakas izdalīsim šajā mēnesī, lai cilvēkiem
ir prieks šajā mēnesī. Es, Gunta Fībiga, vēlos pateikt
lielu paldies Inesei Bielei brauciena koordinatorei par šādu iespēju atbalstīt Mērsraga iedzīvotājus.
Liels paldies Sandijai Štreinertei un Anitai Ozolai par
iesaistīšanos brīvdienas aktivitātē.
Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs
to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. (K. Skalbe)
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Latviskā dzīvesziņa – garīgas izaugsmes pamats
Ar patīkamām izjūtām aizvadīts mācību gada pirmais mēnesis
PII „Dārta”. Tas viennozīmīgi atspoguļoja šī mācību gada aktualizēto
tēmu „Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana – pirmsskolas
izglītības saturā integrējot piederību
savas tautas kultūras tradīcijām, ģimenei, dabai”.
Katras kultūras pamatā ir kāds noteikts pasaules uzskats, kas palīdz izprast apkārtējo pasauli un dzīvot tajā.
Kas tad ir latviskā dzīvesziņa? Tā ir
garīgo un tikumisko vērtību kopums,
kas veido latvisko patību, tās kodolu
un kultūru kā vispārcilvēcisko vērtību.
Tieši pirmsskolas vecumā bērniem
veidojas attieksmes un paradumi visai
dzīvei, tāpēc ļoti svarīgi tieši šajā vecumā, bērnus iesaistot jēgpilnā aktīvā
darbībā, atjaunot, saglabāt un attīstīt
dzīvesziņu, pamatojoties uz dainās un
citās garamantās pausto. Katrā grupā

atbilstoši audzēkņu vecumam pedagogi aktualizē tautas rotaļu, spēļu un
dziesmu apguvi un iedzīvināšanu. Bet
ir lietas, par kurām dārziņā gūstam
priekšstatu darbojoties visi kopā. Tie
ir gadskārtu ieražu svētki, kuros piedalās visi: kāds sākumā ir tikai vērotājs, bet paaugoties kļūst par aktīvu
dalībnieku un tradīciju zinātāju.
Katrs jauns uzdevums ietver sevī
zināmu izaicinājumu – meklēt kādas
neierastākas darba organizācijas formas un metodes. Tā šogad, pateicoties vecāku piekrišanai un atbalstam,
Miķeļnedēļā uzaicinājām keramiķi –
podniekmeistaru Leontīnu Cīruli.
Ja sākumā bija bažas par to, kā būs,
vai bērni izrādīs interesi par tik seno
amatu un vai vajadzēja aicināt?... Tad
jau pēc pirmajām aktivitātēm bija
skaidrs – vajadzēja! Bērni ar lielu
interesi tvēra ik vārdu, ko meistars
stāstīja un rādīja. Un kur vēl lielāku

laimi var vēlēties – visiem bija iespēja
sēdēt pie podnieka ripas un radīt
brīnumu, uzvirpojot savu šedevru –
trauku ar visu rakstu. Šī radošā
darbnīca ikvienam tā dalībniekam
deva pārliecību savām spējām –
es to varu! Bez tam vēl meistars
Leotīns Cīrulis nodemonstrēja, kā
var apdedzināt māla izstrādājumus
mājas apstākļos, iegūstot melno
keramiku. Katram nezūdošā atmiņā
paliks māla siltais pieskāriens, paša
gatavots darbiņš un emocionālais
podniekmeistara
vēstījums
par
vienu no vissenākajām matērijām uz
zemes – mālu. Šī projekta ietvaros
tika atvērta arī keramikas darbu
izstāde, kur bērni varēja iepazīties ar
formu un rakstu dažādību. Bērni visā
pilnībā guva priekšstatu par tik seno
amatu – podnieks, kā arī iepazinās
ar atsevišķām latvju tautas zīmēm,
ornamentiem, kas ir spilgtākie nācijas

īpatnību raksturotāji. Lai mums
visiem izdodas dzīvot saskaņā ar
mūsu tautā gadu simtiem koptiem
un godā turētiem tikumiem.
Terēzija Zondaka
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe

Par pieredzes apmaiņu Somijā
Man, Guntai Fībigai, septembra beigās bija
iespēja braukt pieredzes apmaiņā uz Somiju. Apmeklējām Multikulturālo ģimenes centru „Vuoaari”, kas saistīts ar migrāciju. Ģimenes centrā
sarunājas tikai krievu valodā, ģimenes savus
bērnus labprātīgi sūta apmeklēt krievu valodas
stundas pie sociālā pedagoga, lai neaizmirstu savu
dzimto valodu. Ģimenes centrā ir gan brīvprātīgie
klienti, gan obligātie klienti (kuriem ir problēmas
ģimenē).
Rehabilitācijas centrā „Viertola” dzīvo jaunieši,
kuri ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Vienā centrā
var dzīvot līdz 7 bērniem. Gada laikā 100 bērni
izmanto šo pakalpojumu, puse no šiem bērniem
atgriežas mājās pie vecākiem, bet pārējiem
bērniem meklē citu rehabilitācijas centru. Šajā
rehabilitācijas centrā ir intensīvs darbs ar jaunieti
un ģimeni, lai bērns atgrieztos ģimenē. Katram
bērnam tiek izstrādāts individuālais plāns.
Somijā ir ļoti spēcīgs Bērnu aizsardzības
likums. Sociālais dienests ģimenes izpēti veic trīs
mēnešus, sadarbojoties ar skolām, bērnudārziem,
centriem, organizācijām, ģimeni, kaimiņiem u.c.
Izpēti veic, lai noskaidrotu, kādi pakalpojumi
ģimenei ir nepieciešami. Pēc izpētes 50% no
ģimenēm vairs nav Sociālā dienesta klienti. Ar

bērnu sadarbības plāns ilgst 1 gadu. Sociālais
dienests piedāvā auklīšu servisu (mammai ir
iespēja izgulēties, kamēr auklīte nakti pavada pie
zīdaiņa; auklīte pavada bērnus uz bērnudārzu).
Organizācija „09 Helsinki Human Right”, kas ir
līdzīga Latvijas brīvā laika pavadīšanas centriem,
Somijā sauc par klubiem. Šie klubi atrodas skolas
atsevišķās telpās, kurus bērni pēc stundām un
brīvdienās brīvi apmeklē. Šajos klubos reizēm
neprasa bērna uzvārdu, vecāku vārdus, darbinieki
bieži nezina neko par bērnu, par viņu problēmām,
viņu galvenais uzdevums, lai bērns atrodas drošā
vidē un ir nodarbināts.
Vislabāk man patika tikšanās ar „Icehearts”
darbiniekiem, kurā pedagoģiskais atbalsts ir
balstīts 12 gadu sporta programmā. Ikvienam
bērnam ir iespēja nodarboties ar sportu neatkarīgi
no rases, tautības, vecuma un dzimuma. Šajā
programmā bērni jau no bērnudārza vecuma kopā
ar mentoru nodarbojas ar sportu. Organizācijai ir
20 gadu pieredze ar bērniem. Organizācijai ir ļoti
cieša sadarbība ar vecākiem un Bērnu aizsardzības
dienestu. Organizācijas mērķis nav bērniem iegūt
augstus rezultātus sportā, bet lai bērns pavada savu
brīvo laiku saturīgi. Parasti šie bērni dzīvo šķirtās
ģimenēs, un ģimenēs, kurās ir problēmas. Ir bērni,

kuriem 12 gadu garumā šo programmu nevajag,
pietiek ar diviem gadiem. Latvijā, pēc manām
domām, nevarētu nodrošināt šādu pakalpojumu
12 gadu garumā, bet dažus gadus, piemēram, no
3 līdz 5 gadiem, programmu varētu nodrošināt.
Ja kādam mūsu novadā ir vēlme palīdzēt attīstīt
šādu pakalpojumu un nodarboties ar bērniem
ar sporta palīdzību, vienmēr būšu gatava runāt,
domāt risinājumus, dalīties pieredzē, ko redzēju
Somijā.
Cilvēktiesību birojs „KRISTS”. Somijā ir 3 000
ieslodzītie, aptuveni 30 cietumi, gan slēgtā un
brīvā tipa. Šī organizācija strādā ar bijušajiem,
pašreizējiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm.
Šī organizācija nodrošina dzīvokli cilvēkiem no
ieslodzījuma līdz vienam gadam, palīdz ar darba
meklējumiem. Šī organizācija apciemo ģimeni,
kamēr viens no vecākiem atrodas ieslodzījumā.
Daudzas ģimenes slēpj faktu, ka viens no vecākiem atrodas ieslodzījumā, jo Somijas ieslodzījuma politika – ja esi brīvā režīma cietumā, vari
pēc 2 mēnešiem uz nedēļu braukt mājās. Ģimenes
locekļi ar bērniem var braukt dzīvot vienu nedēļu atsevišķā mājā, kura atrodas pie brīvā režīma
cietuma.
Somijā ir ļoti reti gadījumi, kad vecākam at-

ņem aizgādības tiesības. Somijas valsts politika –
lai bērns dzīvotu ģimenē, tāpēc piedāvā ģimenes
locekļiem pakalpojumus, ja nepieciešami. Adoptēt var tikai bāreņus. Bērnunamu nav, jo tā esot
novecojusi forma. Ģimenē pēc 18 gadiem bērns
nedzīvo, bet mācās dzīvot atsevišķi no vecākiem,
studijas ir bez maksas, līdz ar to nav jāņem studiju
kredīts. Ja jaunietis dzīvo atsevišķi no vecākiem
un mācās, valsts apmaksā daļu no dzīvokļa īres
un maksā stipendiju. Ja jaunietis turpina dzīvot
pie vecākiem, valsts jaunietim nemaksā neko. Ar
jauniešiem pārsvarā strādā vīrieši, klubos un organizācijās sievietes trūkst. Pats interesantākais,
šos klubus, rehabilitācijas centrus un organizācijas finansē Azartspēļu asociācija (naudu iegūst no
azartspēļu mašīnām).
Liels paldies Mērsraga novada domei par iespē
ju braukt pieredzes apmaiņā uz Somiju. Pārliecinājos, ka Latvijas sociālais darbs ir balstīts uz papīra
rakstīšanu, bet kur paliek cilvēks? Vēlētos, lai Latvijā sociālais darbs būtu vairāk orientēts uz cilvēku. Pārliecinājos, ka mūsu novadā ir nepieciešami
ģimenes asistenti, kas ikdienā būtu atbalsts ģimenēm.
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga
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Par pieredzes apmaiņu Mērsraga novadā
2016. gada septembrī Mērsraga Sociālajā
dienestā, kā arī pie Mērsraga pašvaldības policijas
viesojās Ozolnieku novada Sociālais dienests un
pašvaldības policijas darbinieki.
Mērsraga novada pašvaldības vecākais inspektors Egīls Bolmanis dalījās pieredzē par labturības
pasākumiem, apsekojumiem, kūlas veidošanos,
cīņu pret ļaunprātīgiem zemes īpašniekiem, kuri
nekopj piederošos īpašumus, cīņu par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās, par darba telpām un inventāru. Pārrunāja sadarbību ar Valsts policiju un
blakus novadu pašvaldības policiju. Egīls Bolmanis
secināja, ka novados ir dažāda specifika.
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga un Sociāla darbiniece Anita Ozola
dalījās pieredzē par Mērsraga novada Sociālā dienesta pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem un
palīdzību, pārrunāja par asistenta pakalpojumiem,
par rīkotajām atbalsta grupām. Ozolnieku novada
sociālajiem darbiniekiem interesēja psihologa pakalpojumi mūsu novadā. Mērsraga Sociālais dienests padalījās ar veidlapām un vadlīnijām klientu
iesaistīšanai darba un sociālo prasmju saglabāša-

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2017. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo punktu, 45. pantu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta (2) daļas 9.1 punktu, 3. panta (1.4 ) daļu, un 9. panta (2) daļu

1. 2017. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
nas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Gunta Fībiga pārrunāja sadarbību ar novada teritorijas
institūcijām, kā arī ar citām institūcijām (Valsts
policiju, Valsts probācijas dienestu, slimnīcām,
ārstiem u.c.).
Liels paldies mūsu novada aktrisēm – Valdai,
Ritmai un Silvai par jaukiem dzīves patiesības
mirkļiem. Liels paldies Dzintaram Ceravam, kas
Ozolnieku novada darbiniekiem ļāva iepazīt jūras
plašumus no Mērsraga bākas augstumiem.
Gunta Fībiga

Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori
Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) biznesa inkubatori – arī Talsos. Talsu biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami Talsu,
Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem. Inkubatora
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo
vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
Jaunajā inkubatoru programmā būs pieejama
arī tā sauktā pirmsinkubācija, kur uzņēmēji varēs
testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas.
Katrā biznesa inkubatorā tiks izveidota koprades
telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas
procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā varēs
gan strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī veidot
īpašu vidi pieredzes apmaiņai.
Inkubatorā uzņēmumi varēs saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemē-

Saistošie noteikumi Nr. 5/2016
APSTIPRINĀTS:
Ar Mērsraga novada Domes 20.09.2016. Sēdes protokolu Nr. 9. Lēmums Nr. 6

rots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai
50% un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu – arī 50%. Jāpiebilst, ka visi pakalpojumi, kas būs pieejami fiziskām personām un
uzņēmējiem pirmsinkubācijā, piemēram, biznesa
idejas novērtējums, konsultācijas, semināri par
uzņēmējdarbības attīstību u.c., būs bezmaksas, t.i.
inkubators šos pakalpojumus pilnībā finansēs.
Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai biznesa inkubatorā varēs iesniegt jau oktobra beigās. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija tuvākajā laikā tiks publicēta LIAA
mājas lapā www.liaa.gov.lv. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Kontaktinformācija: Talsu biznesa inkubatora
vadītāja Dagmāra Dreiškena
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
K. Valdemāra iela 17A, Talsi (Kinoteātra ēka)
Tālrunis: +371 62400904
Mob. tālrunis +371 28659444
e-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv

Saistošo noteikumu

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2017. gadā
Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām)
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
2. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu
mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2016. gada 7. novembris – 7. decembris

Sludinājuma kopsumma

EUR 842 640,85

Eiropas sporta nedēļa Mērsraga novadā! Otrā
Eiropas sporta nedēļa notika no 17. septembra līdz
23. septembrim, visas nedēļas garumā, Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Latvijas
pilsētu un novadu pašvaldībām organizēja Eiropas
sporta nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas teritorijā
notika dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi.
Mērsraga vidusskolas skolēni visas nedēļas garumā veica dažādus fiziskos vingrinājumus kuros
kopā sasniedza sekojošus rezultātus:
• Skriešana pa kāpnēm – 49 281 pakāpieni
• Lekšana ar lecamauklu – 17112 reizes
• Palēcieni uz vietas – 35523 reizes
• Piepumpēšanās – 3531 reizes
• Vēderprese – 14228 reizes
• Pietupieni – 11863 reizes
Kā vienmēr aktīvi un atsaucīgi darbojās Mērsraga invalīdu centrs, kas nedēļas garumā sasniedza
sekojošus rezultātus:
• Nūjojuši –27,6 km
• Ārstnieciskā vingrošana – 20 stundas.
20 biedri no 17. līdz 23. septembrim veikuši:
Kāpšana pa trepēm –1020 pakāpieni.
Individuālie:
• Pārgājieni – 20 km
• Dzērveņu lasīšana – 15,5 km
• Ābolu lasīšana – 15 h
• Kartupeļu un burkānu talka – 18 h
• Rīta vingrošana – 5 h
Mērsraga iedzīvotāju veikums individuāli 64,5
km pieveikti nūjojot. Par stipru un veselu Mērsragu!
Mērsraga vidusskolas komanda otrajā vietā!
Talsu novada skolēnu sporta spēlēs Mērsraga vidusskolas komanda desmit komandu konkurencē
izcīnījusi otro vietu futbolā 2003.–2004. gadā dzimušo grupā! Finālā pēdējā sekundēs Talsu komandu izglāba vārtu pārliktnis un mūsējie bija spiesti
samierināties ar sudraba medaļām, kas arī ir ļoti
atzīstams sasniegums.
Komandā spēlēja – Rihards Baņģis, Daniels
Karlsons, Artūrs Veinbergs, Roberts Stacēvičs,
Reinis Rubenis, Toms Driņķis, Timotejs Pallo un
Kristers Līcītis.

Atbalsta apmērs
Mērķis
Rīcība – EJZF 3
Atbalsta apmērs

Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs (26455993)
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Konsultācijas nav notikušas.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mērķis
Rīcība – EJZF 2

Individuālajā vērtējumā Latvijas čempiona titulu izcīnīja mērsradznieks Edgars Stiķis.
Komandu vērtējumā pirmajā vietā Talsi, otrie
Koknese, bet trešajā vietā Mērsrags.
Mērsraga komandā startēja Oskars Apsītis, Ainārs Pumpurs, Edgars Stiķis un Dzintars Stacēvičs.

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošu
noteikumu tiesiskais regulējums – fiziskas un juridiskas
personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir NĪ Mērsraga
novada. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi ir nenozīmīga.
Administratīvās procedūras netiek mainītas

Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons

Jaunumi sportā!

2005.–2006. gadā dzimušo grupā mūsējiem
mazliet pietrūka veiksmes un desmit komandu
konkurencē Mērsraga futbolisti piektajā vietā.
Komandā spēlēja – Ritvars Upesjozups, Artūrs
Kasparāns, Alekss Deniels Pauksts, Krists Brinkmanis, Līga Indruškeviča, Pēteris Karlsons, Aleks
Fībigs, Elvis Ķevlis, Arnolds Veržbilovskis un Mārtiņš Veinbergs.
Mērsraga spiningotājs Edgars Stiķis izcīna
Latvijas čempiona titulu – komanda Latvijas
bronzu! 24. septembrī Engures ezerā risinājās kārtējais Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā.
Spiningotāji no rīta sešas stundas darbojās Engures
ezerā, bet pēcpusdienā krastā mērojās ar spēkiem
mērķī mešanā Ārenberga mērķī.

Norādāmā informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta (2) daļas 9¹. punkts un pārejas
noteikumu 40². punkts paredz, ka pašvaldības var neaplikt
ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m².
Noteikumu projekts paredz 2017. gadā neaplikt ar nekustamā
īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m².
Ietekme ir nenozīmīga.

Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.
„Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana,
klimata pārmaiņu mazināšana”
EUR 421 320,43
Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt
zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.
„Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”
EUR 421 320,42

Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv. Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Plašāka sludinājuma informācija pieejama www.mersrags.lv (sadaļā novads  paziņojumi novadā)!

Fēliksa dzīve
Turpinām publicēt stāstu sēriju
par kaķēnu Fēliksu

FĒLIKSA DZĪVE. 2. STĀSTS

Vakarnakt pirmo reizi man bija sava gultiņa –
mīksta, silta, tīra. Bļodiņā ūdentiņš, šķīvītī pieniņš.
Ir patīkami, nenoliegšu, bet tomēr man pietrūkst
māmiņas. No rīta cilvēks atnesa manu mazo māsiņu un lielo brāli. Es dzirdu māsiņu saucam māmiņu. Pašlaik viņa neguļ manā gultiņā, bet gan pie
sava cilvēka, pie tā, kurš smaržo pēc dūmiem un
koka. Šai namā dzīvo daudz cilvēku. Māsiņa vairs
neraud, viņa ir aizmigusi un sapņo par mani. Es to
zinu, jo sapnītī mēs satikāmies.
Māsiņa pamodās, viņa atkal raud. Man kļūst
viņas žēl, un pašam sevis un brāļa ar. Bet man
jābūt stipram, nākamreiz sapnītī es viņai pielikšu
klāt savu mitro purniņu un teikšu lai neuztraucas, viss būs labi, jo mūsu cilvēkiem ir siltas sirsniņas.

savas dabas dotās iemaņas. Te pēkšņi kā viesulis
atskrien cilvēkbērns un visu rotaļāšanos sabojā!
Ak, šis negantais puika, visi viņu sauc par Markusu. Šo vārdu sanāk dzirdēt diezgan bieži, it īpaši, ja kas nokrīt un saplīst. Jau atkal šis puika mūs
aiztiek ar saviem lipīgajiem pirkstiem. Tie smaržo pēc salda cukura. Man gan cukurs ne visai tīk.
Lai nu kā, šis puika mūs ņurca, baksta, ceļ augstu gaisā, rausta aiz astes, stumda un grūsta. Visi
gardumi manā puncī sagriezās, kļuva tā nedaudz
slikti ap dūšu. Ak, kaķa laime, atnāca cilvēks,
mūsu mamma Laura, un sarāja mazo negantnieku Markusu. Nav jau tā, ka mums nepatiktu bērni, kur nu vēl Markuss un rotaļas ar viņu, nu ko
jūs. Tikai žēl, ka mūsu rotaļas atšķiras...
TURPINĀJUMS SEKOS.

FĒLIKSA DZĪVE. 3. STĀSTS

Bija agrs rīts, kalendārā neskatījos, bet kāds
no cilvēkiem teica, ka ir 26. jūnija rīts. Mēs visi,
trīs laimīgie kaķēni, kam ļauts dzīvot mājā pie
cilvēkiem, bijām jau labu brīdi kā pamodušies un
draiski savā nodabā spēlējāmies, tuvāk apgūstot

Zīmējums: Santagora
Teksts: Laura Soboļeva un Jans Ikes
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Nodarbības asistenta
pakalpojuma saņēmējiem

Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Tikai rudenim nepietiek košo drānu,
Novēlot veselību,
ko ļaudīm dalīt.
izturību
un dzīvesprieku
Tikai rudenim nepietiek lietus lāsu,
ko metāla krūkās liet
dzimšanas dienā:
un izliet pār zemi kā upi,
Agrim APŠVALKAM un
kad saule riet.
Harijam LASENBERGAM;
Tikai cilvēks spēj cilvēku redzēt
70 gadu jubilejā
un tālāk par durvjpriekšu just.
Dzintrai KRAĢEI, Helgai GRUDKINAI
Tikai cilvēks kā svece prot kvēlot,
un Svetlanai ZEVAKINAI;
neļaujot cilvēcībai
75 gadu jubilejā Staņislavai SPUNDEI;
kā ledus atlūzai
piemājas lāmās kust.
80 gadu jubilejā Visvaldim PAIPALAM;
/D. Sadaka/
84 gadu jubilejā Rutai ŠTEINBERGAI;
85 gadu jubilejā Olīvijai SEĻICKAI;
86 gadu jubilejā Elgai STRAUTIŅAI un
Arendam Jānim LAPIŅAM;

Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrā 10. oktobrī
notika pirmā nodarbība asistenta pakalpojuma saņēmējiem „Kociņu gatavošana no lapām”, kuru vadīja Sandija Štreinerte. Nākamā nodarbība būs 21. novembrī
plkst. 12.00 „Adventes vainadziņa gatavošana no dabas
materiāliem”. Jebkurš ir laipni aicināts uz nodarbībām,
bet savlaicīgi jāpiesakās pa tālruni 63237708, lai varētu
sagatavot materiālus.
Gunta Fībiga

Ķesterciema
baseins

pieejams
apmeklējumiem!
No 1. oktobra Ķesterciema baseins (atpūtas kompleksā „Albatross”) atkal pieejams brīvajam apmeklējumam.
Baseina darba laiks darba dienās 9.00–11.00 (izņemot otrdienas), 17.00–21.00; sestdienās, svētdienās 12.00–21.00.
Viena apmeklējuma cena pieaugušajam 3,50 EUR, skolēnam 2,80 EUR, pensionāriem, pilna laika studentiem,
invalīdiem (uzrādot apliecību) 3,15 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējums atļauts tikai vecāku vai sporta skolotāju pavadībā. Tāpat iespējams iegādāties mēneša
abonementus. Uzņēmumiem iespējams iznomāt baseina
celiņu vai pat visu baseinu kādā konkrētā laikā savu darbinieku peldēšanas priekiem.
Baseinā tiek piedāvāta arī peldēšanas apmācība bērniem pirmdienās un trešdienās: gan tiem, kas vēlas iemācīties peldēt, gan arī tiem, kas jau māk, bet vēlas pilnveidot savas prasmes profesionāla trenera vadībā. Tāpat šajās
dienās noteiktos laikos iespējams pieteikties individuālai
peldēšanas apmācībai (arī pieaugušajiem).
Ceturtdienās plānotas ūdens aerobikas nodarbības
19.00–20.00. Plašāka informācija un pieteikšanās pie
treneres Lailas +371 29279386.
Skolēnu brīvlaikā 24.10.–30.10.2016. pārsteigums
visiem skolēniem! Īpaša cena vienam apmeklējumam – tikai 2 EUR!
Baseina telefons
+371 28233193,
e-pasts:
info@albatross.lv,
www.albatross.lv.

Zīda apgleznošana
Projekta „Sociālās palīdzības sniegšana”, līguma
Nr. 7.5/LVM/16/59 ietvaros, sākot ar septembra mēnesi, 3 reizes nedēļā tiekas Mērsraga invalīdu biedrības biedri, lai kopīgi pavadītu laiku un radītu burvīgus
zīda lakatus un šalles. Ir apgūta kompozīcijas pamatprincipi apaļā laukumā un radīts loga dekors. Tuvākajos
mēnešos apgūsim kompozīcijas pamatprincipus taisnstūra un kvadrāta laukumos, kā arī apgleznosim zīda šalles un
lakatus. Projekts noslēgsies 3. decembrī,
kad Tautas namā būs
apskatāma visu trīs
tēmu – pērļošanas,
lentīšu rotas un zīda
apgleznošanas darbi.
Nodarbību vadītāja
Sandija Štreinerte.

87 gadu jubilejā Ainai AKMEŅLAUKAI;
88 gadu jubilejā
Emīlijai RUBULEI, Maigai BANDENIECEI un Alfredam KŪLĒNAM;
89 gadu jubilejā
Spodrai Veronikai BANDENIECEI!

Pateicība
Mērsraga novada Sociālais dienests saka lielu
paldies Inārai Veržbilovskai par garšīgajiem āboliem bērniem.

Līdzjūtības

Sludinājumi
 Elektromotoru remonts. Tukuma novads, „Rauci-

		(Z. Mauriņa)

Izsakām līdzjūtību Dzintaram
Ceravam, tēvu mūžībā pavadot.

Ligita, Sandija, Gunta, Anita

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vijai Vītoliņai, mammu zaudējot.

Pirmā izlaiduma audzēkņi
Mērsraga vidusskolā

ņi”. Telefons 29253411.

 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, telefons
20213122.
 Skursteņslauķa pakalpojumi – dūmvadu un
ventilācijas tīrīšana. Telefons 24559110.
 Pārdod mizu mulču. Telefons 22075001.
 Mērsraga autoservisa īpašais piedāvājums (līdz

30.11.2016):
Ziemas riepas: R14 no 39 EUR,
		
R15 no 42 EUR,
		
R16 no 45 EUR.
Pērkot riepas 4 gab., maiņa – 10 EUR.
Mainot riepas,
savirzes regulēšana – 15 EUR.
Vasaras riepu izpārdošana.
Izdevīgi rezerves daļu un
remontu piedāvājumi.

SIA „Bulis”, Zvejnieku ielā 5,
telefons 29197761.

Sporta pasākumi
OKTOBRĪ
14.10.

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami…

Kaut es savu māmuliņu,
Caur zemīti sadzirdētu!
Es satītu valodiņu
Kā dzijiņu kamolā.
		

(T. dz.)

Izsakām līdzjūtību Vijai Vītoliņai, mammu pēdējā gaitā pavadot.
Deju kopa „Silva”
...skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
		

(H. Skuja)

Skumju brīdī esam kopā ar
Viju Vītoliņu, māmuļu mūžībā
pavadot.
Draudzenes

26. oktobrī

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā
8. posms

Mērsraga
vidusskola

17.00
10.00

29.10.

Mērsraga kauss pokerā

Kafejnīca
„Kreses”

30.10.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
6. posms

Mērsraga
vidusskola

10.00

30.10.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
8. posms

Mērsraga
vidusskola

12.00

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

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
		

(M. Jansone)

Paužam visdziļāko līdzjūtību
Marinai, dzīvesbiedru mūžībā
aizvadot.
Vija un Jānis „Stacijā”

Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām dziļu līdzjūtību Marinai ar ģimeni, ALEKSEJU BOROŅINU zaudējot.

Daina, Mudrīte, Maija, Izolde

Pār kapu rudens smagajā vējā
Ziedi noliektas galvas klana,
Te nu jūs esat – darbi un steiga
… un nu ir gana.
		

(L. Brīdaka)

Vislielākā līdzjūtība Aivaram
un tuviniekiem, ZENTU ZIHMANI mūžības ceļā pavadot.

Ņem mūsu mīlestību,
lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
(O. Vācietis)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, no ZENTAS ZIHMANES
atvadoties.

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Bijušie SIA „Sabiedrība IMS”
darba kolēģi no noliktavas

Malda, Velta, Santa

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marinai ar ģimeni, ALEKSEJU
BOROŅINU mūžībā pavadot.

Dzintaru ielas 1
mājas iedzīvotāji

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

