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Mērsrags Eiropas centrā
Pēc ziemas nāk vasara, un to zina ikviens. Kaut
gan, šķita, ka daba pēdējos gados bija centusies arī
šajā patiesībā veikt kādas izmaiņas, šogad Mērs
rags pavasara un vasaras iestāšanos atzīmēja ne
pārprotami.
Jūra, kuģi un mūsu armija. Tieši šajās dienās
Mērsraga ostu apmeklēja Baltijas valstu jūras spē
ku flotile NATO mācību „Baltic Fortress” ietvaros.
Mēs kopā ar saviem jūrniekiem un viesiem pavadī
jām vairākas skaistas dienas. Mērsragā notika gan
starptautiskas militāro jūrnieku sporta sacensības,
gan kopā bijām Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
orķestra koncertā, ballē un vēl daudzos saviesīgos
pasākumos. Lielu sajūsmu izpelnījās iespēja apska
tīt kara kuģus, un šo iespēju izmantoja tūkstošiem
Mērsraga un visas Latvijas iedzīvotāju. Mērsragam
sen tas viss ir personīgi. Jūra, kuģi un mūsu jūr
nieki – kuri strādā un mācās jūrā arī tajās stundās,
kad paši mēs snaužam saldā miegā – viņi to dara,
lai būtu gatavi aizstāvēt mūs dienā, par kuru ceram,
ka tā nekad nepienāks. Vairākām Mērsraga ģime
nēm uz šiem kuģiem dien radinieki, viņu (tātad
arī mūsu) bērni… Gribu pateikties Latvijas Jūras
spēku komandieriem, štāba virsniekiem un visiem,

kuri parūpējās, lai šādi viesi jau atkal būtu Mērs
ragā. Šī iespēja katram mērsradzniekam atkal ļāva
sajusties kā pašā Eiropas centrā. Mēs apzināmies,
ka ar savu sirsnīgo uzņemšanu esam pielikuši arī
savu roku, veidojot mūsu tautu un mūsu aizsardzī
bas spēkus par vienu, nedalāmu veselumu.
Uz atvadām visas kuģu grupas BALTRON ko
mandieris Tadas Jablonskis teica, ka pēdējo reizi ko
tik skaistu viņš piedzīvojis pirms gadiem 20 dzim
tenē… Tas ir augsts novērtējums mūsu kopējam
darbam un vēlos pateikties katram, kurš pielika
roku, lai tas mums izdotos. Vēlos pateikties Latvijas
Jūras spēku virsniekam Jurim Auzam, kurš, perso
nīgi darīja daudz, lai Mērsrags un Jūras spēku floti
le atkal satiktos. Starp citu, nav arī mazsvarīgs fakts,
ka mūsu ostas kapteinis Aivars Ušackis daudzus ga
dus komandēja Latvijas Jūras spēku kuģus un kādi
no tagadējiem virsniekiem ir vēl viņa audzināti un
veidoti…
Mēs dzīvojam Eiropas centrā. Paldies visiem,
kuri ļauj tā sajusties mazajam, bet stiprajam Mērs
ragam.
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Informācija!
No 16. maija līdz 23. maijam tirgus laukumā būs pieejami lielgabarīta atkritumu konteineri.
22. maijā plkst. 13.00. Upesgrīvas Saieta namā dekupāžas nodarbība
Ieeja pret ziedojumiem. Informācija pa telefonu 26342010.
25. maijā plkst. 12.00 Upesgrīvas Saieta namā bibliotekārais izbraukuma punkts.
28. maijā notiks suņu un kaķu potēšana pret trakumsērgu:
no 10.00 līdz 10.50 pie kultūras nama; no 11.00 līdz 11.40 pie Dzintaru ielas 1;
no 11.50 līdz 12.10 laukumā pie „Gocu” mājām.
Būs iespējams arī suņus apzīmēt ar čipu.
PUBLISKĀ ADĪŠANAS DIENA! Šogad Vispasaules publiskā adīšanas diena tiek atzīmēta 18. jū
nijā! Arī Mērsragā jau trešo gadu atzīmēs šo dienu. Šogad krāsainos tērpos ietērpsim laternas! Ja Tev
patīk adīt vai tamborēt, tad līdz 1. jūnijam atnes uz Tautas namu vai ziedu bodi 32 cm platas šalles
laternām! Garums – jūsu ziņā! Klāt pievieno arī savu vārdu un uzvārdu! Uz tikšanos 18. jūnijā, plkst.
10.00, pie Mērsraga Informācijas centra, kad kopīgi dosimies ietērpt laternas! (Sandija)

Redaktores sleja
Pavasaris ir sajūtu laiks. Tās jāmāk noķert. Maijā sa
jūtu ir jo īpaši daudz – Māmiņu diena, Ģimenes diena,
tik daudz saulainu dienu, hokeja vērošana, ziedēšanas
trakums dabā, finiša tuvošanās skolēnu mācību gadam...
Viss paskrien tik zibenīgi. Nereti apsēdies un domā, ka
vēl tikai nesen likās, ka bērnība bija pārāk ilga, ka tik
varētu ātrāk iekāpt pieaugošo cilvēku dzīves kurpēs. Nav
jau slikti arī tagad, bet trūkst tās sajūtas, par ko dzied
dziesmā no izrādes „Pepija”: „Es gribu kā bērns vēl just,
priecāties un nekad nepiekust.” Lasīju interesantu rakstu
par to, ja tas būtu iespējams, ko sev, maziņam, tu vēlētos
pateikt? No lasītā trīs lietas es vēlētos pateikt. Pirmkārt,
dzīvē nav tāda: tev taisnība vai tev nav taisnība. Pareizi

Domes sēdē

Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
jūnijā.
numurs iznāks 10.
ūtīt līdz
Materiālus var ies
7. jūnijam!

Paldies!

vai nepareizi. Viss ir sub
jektīvi. Katram no mums
ir sava iekšējā pasaule.
Un netērē savu lai
ku,
lai izmainītu otra cilvēka
pasauli. Otrkārt, nav
nekā mūžīga. Nedod mū
žīgus solījumus. Treškārt,
esi pateicīgs cilvēkiem,
kas palīdzējuši tev dzīvē
kaut ko saprast. Pat
tad, ja tās bija sāpīgas
mācībstundas.

19. aprīļa kārtējā
Domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2016. gada pamatbudžeta izdevumu plāna gro
zījumus 918 euro apmērā;
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldī
bas 2016. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 456 873 euro apmērā;
3. Piedzīt no N. V. nekustamā īpašuma no
dokļa parādu 208.44 euro (divi simti astoņi euro
un 44 centi);
4. Piedzīt no SIA „Zvani” , nekustamā īpa
šuma nodokļa parādu 483.44 euro (četri simti
astoņdesmit trīs euro un 44 centi), tai skaitā:
5. atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Purniņi”, kadastra Nr.8878 003 0345, zemes
vienību, kopējā platība 1,1217 ha:
1) Zemes vienību 0,4 ha platībā;
2) Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt no
saukumu „Pīlādzīši”, Mērsrags, Mērsraga no
vads;
6. Atbalstīt nodibinājuma „Sporta makšķe
rēšanas un atpūtas atbalsta fonda „Mērsrags””,
reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese „Upes
grīvas Ziediņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads,
LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura iesniegu
mu un slēgt nomas līgumu uz 10 gadiem;

7. Atcelt Dzintaru Ceravu no darba finanšu
komitejā;
8. Dz. Cerava vietā par finanšu komitejas
locekli iecelt Andi Dārziņu;
9. Nekustamā īpašumā „Krūmāji”, Mērs
raga novads, kadastra numurs 8878 003 0622,
0,02 ha platībā atļaut atmežot mežu;
10. Atbalstīt Engures ezera dabas fonda pro
jekta pieteikuma iesniegšanu LVAFA izsludi
nātajam konkursam „IADT dabas aizsardzības
plānu ieviešana”;
11. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsē
dētāja vietniecei Anetei Andržejevskai savienot
valsts amatpersonas amatu ar SIA „Futurum”
jurista amatu;
Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja
vietniecei Anetei Andržejevskai savienot valsts
amatpersonas amatu ar SIA „CVIR” jurista amatu;
Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja
vietniecei Anetei Andržejevskai savienot valsts
amatpersonas amatu ar dalībnieka un valdes lo
cekļa amatu SIA „Legend 25”;
12. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu reviden
tu ziņojumu par SIA „Mērsraga ūdens” finanšu
pārskatu;
13. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu
ziņojumu par Mērsraga novada pašvaldības fi
nanšu pārskatu.
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Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs
saņem pateicību!

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un
licencēšanas komisija informē!

Nodarbinātības valsts aģentūra ir viena no
valsts iestādēm, ar kuru Mērsraga Invalīdu at
balsta centrs aktīvi sadarbojas jau kopš 2011.
gada un tās darbu pārrauga Labklājības minis
trija.
Sadarbībā ar NVA, Mērsraga Invalīdu atbal
sta centrs tika realizēti projekti:

2011.–2012. gadā par aktīvā no
dar

binātības pasākuma „Atbalsts Jauniešiem Brīv
prātīgajam Darbam” (asistentus personām invaliditāti un skolotāja palīgs).
• 2013. gadā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Atbalsts Jauniešiem Brīv
prātīgajam Darbam” (biroja administrators).
• No 2014. gada 28. maija līdz 2016. gada 27. maijam NVA par bezdarbnieka
ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteik
tām personu grupām”
• Līguma Nr. 37.9.13-1/1 (grāmatveža palīgs kods 331402).
Par aktīvu sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāli Mērsraga
Invalīdu atbalsta centrs saņēma pateicību!

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas
komisija informē, ka 2016. gada 10. maija sēdē, tika sadalīti
neizpirktie limiti. Personas, kuras ir saņēmušas limitu tiks
informētas personīgi uz iesniegumā norādīto tālruņa numu
ru. Limiti jāizpērk līdz 2016. gada 31. maijam.
Ir iespēja pieteikties uz vienu zivju murdu zvejošanai
Engures ezerā un 1600 āķiem zvejošanai Rīgas jūras līcī.
Iesniegumus pieņem līdz 2016. gada 3. jūnijam. Preten
dentiem Mērsraga novada pašvaldības kasē ir jāiesniedz
iesniegums un laivas dokumenta (reģistrācijas apliecība vai
patapinājuma/nomas līgums) kopija. Juridiskām personām
papildus vēl jāiesniedz komerclicences kopija. Iesniegu
mu adresēt Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un

Norisināsies informācijas diena
par aktualitātēm veselības aprūpē
Trešdien, 18. maijā, plkst. 15.00 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē, Stendes ielā 1, norisināsies informācijas diena par aktualitātēm veselības aprūpē.
Informācijas diena notiks slimnīcas 3. stāva konferenču zālē. Pasākumā iedzī
votāji varēs uzzināt aktuālo informāciju par gaidīšanas rindām uz valsts finan
sētajiem izmeklējumiem un rindu veidošanās iemesliem, kā arī par slimnīcas
jaunumiem. Tāpat informācijas dienas pasākuma ietvaros būs iespēja noklausī
ties Hemodialīzes nodaļas vadītājas, nefroloģes Lindas Mičules lekciju „Uzturs
hronisku nieru slimību pacientiem”. Pasākumā ar iedzīvotājiem tiksies SIA „Zie
meļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekle – Talsu filiāles vadītāja Kristīna
Bidzāne un slimnīcas virsārste Brigita Aišpure. Tāpat pasākuma laikā būs iespē
jams saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt Informācijas dienu!
Santa Grinberga, SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
santa.grinberga@ventspils.lv; 26332885

Veselības nedēļa Mērsragā!
No 23. līdz 29. maijam Latvijā tiek
organizēta Veselības nedēļa, kuras
ietvarosvisi tiek aicināti iesaistīties fi
ziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada
iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pa
sākumu un ikkatram vienam ar aktīvu
līdzdalību veicināt savu un visa novada
fizisko sagatavotību un veselību.
Aicinu Mērsraga novada uzņēmu
mus un iestādes Veselības nedēļas ietva
ros savos kolektīvos izveidot dažāda
rakstura fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās
un katras dienas noslēgumā pievienot
informāciju novada kopējām aktivitā
tēm. Veselības nedēļā ir aicināti pieda
līties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecu
ma, dzimuma un sportiskās gatavības.
Reģistrēt iespējams jebkādas fizis
kās aktivitātes visu grupu iedzīvotājiem
visas nedēļas garumā, lai iesaistītu ta
jās pēc iespējas lielāku iedzīvoju skai
tu atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotī
bai, vecumam, interesēm, piemēram,

skriešana, nūjošana, pārgājieni, riteņ
braukšana, pievilkšanās un lekšana ar
lecamauklu, vēderpreses vingrinājumi,
kāpšana pa kāpnēm u.c.
Izpildītās aktivitātes uzskaita seko
jošā veidā:
– pasākuma dalībnieku skaits,
– katra dalībnieka veikums (kilo
metri, pievilkšanās reizes, pieveiktie
pakāpieni u.c.) veselības nedēļā. Da
lībnieks, kurš piedalās vairākās akti
vitātēs, tiek katrā aktivitātē uzskaitīts
atsevišķi
Iedzīvotāji, kuri vēlas individuāli
iesaistīties fiziskajās aktivitātēs var to iz
darīt Mērsraga vidusskolā reģistrējoties
pie sporta skolotāja Ivara Indruškeviča.
Gaidīšu arī uzņēmumu un iestāžu pie
teikumus viņu kolektīvajām aktivitātēm.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

licencēšanas komisijai un tajā norādīt: vārdu un uzvārdu
(juridiskām personām – pretendenta nosaukumu), tālruņa
numuru, deklarēto adresi (juridiskām personām – juridisko
adresi), attiecīgo ūdeņu norādi (Engures ezers vai Rīgas jūras
līcis) un pieprasītos zvejas rīkus. Dokumentu kopijas lūdzam
sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldībā kopijas
netiks veiktas. Kopēšanas pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkā
un informācijas centrā. Atgādinām, ka pretendentiem ir
jābūt nokārtotām saistībām pret pašvaldību.
2016. gada 7. jūnijā no pulksten 10:00 Mērsraga novada
Tautas namā būs tikšanās ar Ventspils reģionālās vides ins
pekcijas pārstāvjiem, kuras laikā Engures ezera zvejniekiem
būs iespēja nokārtot licences un nozvejas žurnālus.

PII „Dārtas” aktualitātes
Dziesmotais veltījums vecākiem. Muzikālā
audzinātāja Inese ar saviem „Dārtas” ansambļa
bērniem 5. maija pēcpusdienā sagādāja pavasarī
gi saulaini dziesmotu sveicienu ansambļa bērnu
vecākiem. Ar skanīgām, jautrām dziesmām un
ilustratīvu pasaku priecēja vecāku sirdis. Priekš
nesumā tika izdziedāti bērnu mīļākie un tīkamā
kie skaņdarbi par putniem, pavasara varavīksni,
puķēm, saulīti un kaķiem, kā arī attēlota zem
ūdens valstība. Nelielā fragmentiņā tika parādīts,
kā norisinās mūzikas nodarbība, bija gan solo,
gan dueta izpildījumi. Šajā muzikālajā veltījumā
vecāki redzēja, ka netiek tikai nodziedātas dzies
mas, bet tiek parādīts bagātīgi krāšņs uzvedums
ar dažādiem izmantotiem palīgmateriāliem, kas
liecina par Ineses radošo darbību, bet bērnos ro
sina iztēli un prieku līdzdarboties. Koncertam noslēdzoties
bija vērojams katra vecāka sejā gandarījums par sava bērna
veikumu. Pozitīvi uzlādēti ar smaidu pateicās skolotājai par
sirsnīgo atmosfēru un laba vēlējumiem ansambļa turpmāka
jai darbībai. Skanīgais Paldies Inesei un bērnu komandai par
jauko un dziesmoti interesanto pasākumu. Lai katra diena kā
atradums, kurā tiek ielikts – prieks un varējums!
Dziesmoto prieku tvēra
PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle
Krāsainie mirkļi „Pīlādzīšos”. Ir maija sākums, milzu
soļiem ir aizskrējis laiks – pagājuši 4 mēneši kopš esmu „Pī
lādzīšu” grupas audzinātāja. Man ir patiess prieks, ka pieņē
mu šo aicinājumu darīt darbu, kas man patīk, liek priecāties
par ikdienas sīkumiem un vienmēr censties būt smaidīgai
un pozitīvi noskaņotai. Un dienas vislabākie mirkļi ir tad,
kad bērns velta man patiesu smaidu, vai nosauc par mam
mu, jo zinu, ka tas ir no sirds un tas man dod gandarīju
mu par to, ko es daru. Šajā laikā arī esam čakli darbojušies
un otrais mācību pusgads „Pīlādzīšos” bija piepildīts ar
dažādiem pasākumiem, un līdz ar to bērniem bija iespēja
atklāt vēl jaunas nezināmas lietas, pētīt un vērot apkārtējo
dabu, kā arī radoši darboties. Janvārī kopīgi priecājāmies un
baudījām ziemas priekus „Dārtas” rīkotajā „Sniega dienā”!
Pētījām sniegu, vizinājāmies ar ragaviņām un kopīgiem
spēkiem pieveicām sniega šķēršļu taku. Februāris ir sveču
mēnesis, svece ir siltuma un gaismas simbols. Tādēļ mūsu
grupiņā rīkojām sveču izstādi. Izstāde priecēja mūs gan ar
krāšņām un smaržīgām, gan neparastām svecēm. Martā pie
mums viesojās mazais cālēns, kurš iepazīstināja bērnus ar
Lieldienām, pastāstīja par tradīcijām. Tā mazie Pīlādži braši
gatavojās svētkiem – rotāja grupiņu, krāsoja olas un devas
tās meklēt.

Mēneša pēdējā nedēļā rīkojām „Atvērto durvju dienas”.
Vecākiem tika dota šī brīnišķīgā iespēja atnākt un izbaudīt
vienu dienu kopā ar savu bērnu, paraudzītos, kāds ir dienas
ritms, kādā veidā un ko dara viņu bērni, vai vienkārši ap
runātos ar audzinātājām un citiem darbiniekiem par viņus
interesējošiem jautājumiem. Paldies Letīcijas un Jāņa mam
mām par atsaucību un piedalīšanos šajā pasākumā.
Aprīlī līdz ar pavasara atnākšanu mēs izveidojām savu
mazdārziņu uz palodzes vērojām kā dīgst asniņi un aug lo
ciņi. Plaucējām bērzu zariņus, meklējām pirmos pavasara
vēstnešus, gaidījām atgriežamies gājputnus. Veidojām krā
sainus darbiņus, krāsojām putnu būrīšus un kļuvām par ma
zajiem putnu pētniekiem.
Ar krāsainām dienām, bērnu smiekliem, asarām, prieku
ir aizritējuši šie bagātīgi piepildītie četri mēneši „Pīlādzīšos”.
Un man vienai tas nebūtu izdevies tāpēc vēlos teikt paldies
arī savai izpalīdzīgajai un vienmēr atsaucīgajai auklītei
Ausmai,kura atbalsta katru ideju un aktīvi iesaistās mācību
procesā un ikdienas darbos.
Kā arī lielu, jo lielu paldies vēlos teikt metodiķei Terēzei.
Viņa šajā laikā man ir bijusi vislielākais atbalsts. Terēze allaž
steidz palīgā ar padomiem, kopīgi meklēt risinājumus un
iedrošina saskatīt sevī vēl neatklāto, kā arī spēt paveikt vairāk.
Lielu paldies vēlos arī teikt „Pīlādzīšu” grupas vecākiem
par atbalstu, sapratni un sadarbību. Tā pateicoties Jums
mūsu spēļu laukumiņu rotās skaistie, pašu darinātie putnu
būri. Kā arī paldies Adrijas mammai par pašdarinātajām
pirkstiņu lellēm un Melīnas māsai par „Brīnumu kasti”, kas
lieliski noder gan mācoties, gan rotaļājoties.
Izglītības process vienmēr ir komandas darbs, kura rezultāts
ir atkarīgs no iesaistīto pušu intereses un atsaucības. Lai mums
ziedošas, saulainas un radošiem darbiem piepildītas dienas!
Uz savu darba ritējumu atskatījās „Pīlādzīšu”
grupas audzinātāja Sindija

Sadraudzībai ar Hvalso skolu jau 15 gadi!
Jau 15. gadu norit sadraudzība starp Mērsraga
vidusskolu un Hvalso skolu. Tā arī šogad nedēļu
aprīļa sākumā 14 astotās klases skolēni un trīs pe
dagogi viesojās Hvalso skolā Dānijā.
Sākumā mēs visi bijām drusku uztraukušies
par šo braucienu. Daži pat beigās negribēja braukt.
Bet, kas bija, tas bija. Lidojot visi bija sajūsmā un
domājām par dāņu draudziņiem. Atbraucot mūs
sagaidīja ar atplestām rokām un ar plakātu. Sko
lā mūs ATKAL gaidīja draudzīgi sveicieni un
plakāts. Tur ēdām dažādus ēdienus un paspējam
iedraudzēties, kā arī spēlējām spēles, kur varējām
viens otru labāk iepazīt. Beidzot devāmies uz mā
jām, lai iepazītu ģimenes un dotos pie nakts mie
ra. No rīta bija agri jāceļas, jo nebijām pieraduši
pie viņu laika. Pabrokastojām un devāmies uz sta
ciju. Tālāk mūs ceļš veda uz „Eksperimentarium”
Kopenhāgenā. Tur mēs spēlējām dažādas aktivitā
šu pilnas spēles un izklaidējāmies, varējām arī vai
rāk izzināt fiziku. Tad devāmies uz vecpilsētu, kur
mūs sadalīja grupās vai arī paši varējām izveidot
savu grupiņu un doties pastaigā pa Kopenhāgenas
ielām. Atbraucot atpakaļ, bijām ļoti noguruši, tā

pēc bija laiks doties uz tobrīd jau ļoti mīļo gultu.
Nākamajā rītā cēlāmies, lai dotos uz skolu:
šoreiz veicām dažādus eksperimentus paši. Bija
raķetes un dažādi interesanti vielu salikumi. Pēc
pusdienā braucām ar vilcienu uz Roskildi, kur ap
skatījām Doma baznīcu. Mums atkal bija brīvais
laiks, tāpēc nolēmām vēlreiz paklaiņot pa vecpilsē
tas ielām. Apstaigājot lielo Domu, mums kājas bija
piekusušas, jo neesam pieraduši pie lielas staigāša
nas, bet skats un vietas bija apbrīnojamas. Vaka
ru pavadījām sarunās un pārdomās par aizvadīto
dienu. Pamostoties no rīta, nebija diez ko viegli, jo
šī bija pēdējā diena kopā ar šiem apbrīnojamiem
cilvēkiem, bet ar smaidu gājām un darījām visu,
ko vajadzēja. Sākām gatavoties noslēguma vaka
ram, kas noritēja gludi. Īstenībā pat apbrīnojami:
izdejojāmies, parunājāmies, paēdām un, pats gal
venais, izsmējāmies un izballējamies no sirds!
Pēdējā diena. Cēlāmies ĻOTI agri un strauji
devāmies uz vilcienu. Lidostā mīļi apskāvām kat
ru dāņu draugu un pat uztaisījām lielo grupas ap
skāvienu. Bija grūti atvadīties, bet atkal gaidīsim
viņus ciemos pie mums vasarā. Ar apskāvieniem

un plakātiem. Un šīs ir mūsu klases atsauksmes:
• Šis brauciens bija ļoti interesants. Ģimenes
un paši mūsu dāņu draugi ir ļoti draudzīgi un pre
timnākoši. Pieņēma mūs ļoti laipni. Šis brauciens
ir neaizmirstams! Bija ļoti jautri. No šīs nedēļas
mūsu klase ir noteikti satuvinājusies. Esam kļu
vuši mīļāki pret viens otru. Mūsu jaunais sauklis:
„Who is the best?! – we are the best!” (Marijeta)
• Tā bija brīnišķīga pieredze, brauciens arī
mums iemācīja to, ka jābūt šai savstarpējai saik
nei, jo mēs – klases – taču esam viens vesels. Ar
nepacietību gaidu vasaru! (Klinta)
• Dānija uz mani atstāja ļoti labu iespaidu,
ieguvu daudz draugu, iepazinu viņu ikdienu, var
būt daļu no ikdienas. Patika runāt ar viņiem par
neparastām lietām vai mācīt kaut ko no latviešu
vārdiem. Dienas pagāja ātri, bet superīgas atmiņas
paliks ilgi. (Ivanda)
• Manas atziņas par Dāniju ir kopumā labas,
pat nav lietu, kas man nepatiktu. Es jau biju piera
dis pie dāņu draugiem, pie kuriem es dzīvoju, viņi
bija tādi paši parasti bērni kā mēs, tāpēc ar viņiem
bija viegli kontaktēties. Noslēguma pasākumā bija

mazliet skumīgi apzināties, ka drīz būs jāatvadās
un ilgi vairs netiksimies, bet tas neliedza mums iz
baudīt pēdējo dienu no visas sirds: tur visi bija tik
atklāti, tik forši, ka pat tad, kad piektdien bija jā
brauc prom, man negribējās braukt… Taču, galve
nais, ko es esmu ievērojis – šis brauciens ir mums
devis, ir tas, ka mēs Dānijā redzējām, cik draudzīgi
viņi ir viens pret otru, un tagad pat mūsu klase ir
palikusi tik draudzīga, ka man prieks par to, un
tieši šo es visvairāk novērtēju. Kopumā BRAU
CIENS BIJA SUPERĪGS! (Jānis S.)
• Šis brauciens bija ļoti interesants un aizrau
jošs. Dāņi bija ļoti atvērti un draudzīgi. Bija iespē
ja uzzināt dažādas jaunas lietas, kuras noteikti
noderēs vēlāk. (Gabriēla)
Tagad gaidām dāņu draugus augustā Mērsra
gā, lai uzņemtu viņus tikpat sirsnīgi un mīļi kā
viņi mūs. Esam iecerējuši organizēt vasaras no
metni, kur dejosim latviešu dančus, apgleznosim
T kreklus, veidosim virtuves piederumus no koka,
iepazīsim Engures ezera Dabas parku, apskatīsim
tuvāko apkārtni un vienkārši draudzēsimies.
Marta Beatrise Kukle
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Mērsraga ostas ziņas
Mērsraga ostas pārvalde veic kārtējo kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikāciju. 2016. gada
29. martā Bureau Veritas auditori veica Mērsraga
ostas pārvaldes kvalitātes vadība sistēmas pārserti
fikācijas auditu ar mērķi noteikt ostas pārvaldības
sistēmas atbilstību audita kritērijiem, pārvaldības
sistēmas spēju nodrošināt, ka osta izpilda līgum
saistības, normatīvās un uzraudzības institūcijas
prasības un ostas pārvaldības sistēmas efektivitā
ti, kas sekmē ostas izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Izvērtējot audita rezultātus, saņēmām atzinumu,
ka Mērsraga ostas pārvaldes kvalitātes vadības
sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiska
jam standartam ISO 9001:2009. Šis sasniegums
ir Mērsraga ostas pārvaldes darbinieku kopīgā
darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir
efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi
pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu. Mērsraga

Fortress”. No 6. līdz 13. maijam Latvijas ūdeņos
notiek ikgadējās starptautiskās Baltijas valstu Jū
ras spēku mācības „Baltic Fortress”, un šogad ta
jās piedalās Jūras spēku flotiles un Baltijas valstu
kuģu eskadras kuģi un personālsastāvs un divas
NATO kuģu grupas – NATO 1. pastāvīgā Jūras
spēku grupa un NATO 1. pastāvīgā jūras pretmī
nu grupa (SNMCMG1). Mācībās karavīri trenējas
veikt uzdevumu izpildi krīzes operāciju gadīju
mā, tās dod iespēju trenēt Baltijas valstu militāro
kuģu apkalpes un apgūt standarta kaujas proce
dūras jūrā. Mērsraga ostā notika mācību „Baltic
Fortress 2016” krasta fāze. Pirms pieciem gadiem
Mērsraga osta pirmoreiz uzņēma NATO kara ku
ģus. Arī šogad, tāpat kā pirmoreiz, osta veiksmīgi
tika galā ar kara kuģu pieņemšanu. Tika izstrādāts
plāns kuģu izvietošanai un secība kuģu pieņem
šanai ostā, kas arī tika ievērots. Tika gādāts, lai

ostas pārvalde ir saņēmusi SIA „Bureau Veritas
Latvija” izdotu sertifikātu, ka mūsu organizāci
jas pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā
atbilstoša LVS EN ISO 9001:2009 pārvaldības
sistēmas standarta prasībām. Pastāvīga tiekšanās
pēc pārvaldības sistēmas pilnveidošanas ir ciešā
saistībā ar Mērsraga ostas pārvaldes vīziju ir kļūt
par reģiona kravu pārvadājumu un ekonomiskās
aktivitātes centru. Mūsu darbība ir balstīta uz ne
pārtrauktu kvalitātes pārvaldības sistēmas efekti
vitātes uzlabošanu, izzinot un analizējot klientu
vēlmes un vajadzības, plānojot savu darbību un
izvirzot sasniedzamos mērķus, veicot infrastruk
tūras tehniskos uzlabojumus, lai nodrošinātu vis
pusīgu ostas attīstību, kā arī pilnveidojot darba
organizāciju un veicot darbinieku izglītošanu un
motivāciju.
Baltijas valstu Jūras spēku mācības „Baltic

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
apstiprina izmaiņas sadales
sistēmas pakalpojumu tarifos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5. mai
jā apstiprinājusi AS „Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sa
dales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas
projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar
2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK
pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem
saņems septembra sākumā.
Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību par
22% samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, vienlaikus ievie
šot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi no
elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem māj
saimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietek
mēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem sa
dales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas
piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksē
tās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efek
tīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju
nemainīsies vai samazināsies.
Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie „nul
les” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un
pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos – puse no šiem
objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums
līdz šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elek
trotīklu un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz „tukšajiem”
pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba
kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS „Sadales tīkls”, kuras pašlaik
sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.
Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas piegādes
izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotājiem līdzšinējā pakalpoju
ma cena par elektroenerģijas sadali veidosies no 2 daļām: nelielas
fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un sa
mazinātas cenas par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām
kilovatstundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais rēķins par
elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas elektroenerģi
ju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat samazināsies, savukārt
tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, kas elektroenerģiju nepatērē, vai
neefektīvajiem patērētājiem būs rēķina pieaugums.
Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, kurās
elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksē
to mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši
maza elektroenerģijas patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī –
kopējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mēnesī,
gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 kWh mē
nesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.
Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ikmēneša mak
sas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A
trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektroenerģija netiek patērēta, turp
māk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot
PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu –
100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar patē
riņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro, bet
pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazināsies par
4,10 eiro mēnesī.
Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi
norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēri
ņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmak
sas. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir to moderni
zēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot
vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota
valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības piegādes
nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot
elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms,
kuru AS „Sadales tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa variantu starp
iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepiecieša
mību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES vidējo
elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste

raiti noritētu kara jūrnieku apgāde un lai Militārā
policija varētu sekmīgi veikt savu darbu. Mācību
organizētāji bija domājuši arī par novada iedzīvo
tāju izklaidēšanu – kuģi bija atvērti visu interesen
tu apskatei, notika Starptautiskās jūrnieku sporta
sacensības, Nacionālo bruņoto spēku orķestra
„Big Band” koncerts un balle ar grupu „Apved
ceļš”. Mērsraga ostas pārvalde 6. maijā rīkoja pie
ņemšanu ostas biznesa informācijas centrā kuģu
un grupas (CTU) komandieriem. Lt Cdv Com
Baltron komandieris Tadas Jablonskis ļoti atzinīgi
atsaucās par Mērsraga ostas infrastruktūru, kas
ļauj uzņemt lielu skaitu kara kuģu. Mērsraga osta
ir labākā osta starp Latvijas mazajām ostām šajā
ziņā. Tādēļ arī turpmāk Mērsraga ostā ienāks kara
kuģi un līdz ar to būs iespēja noorganizēt svētkus
Mērsraga iedzīvotājiem.
Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika

Pavasara aktualitātes
Baltijas valstu Jūras spēku mācības „Baltic Fortress”
 Nacionālo bruņoto
spēku orķestra Bigbenda koncerts.

 Pieņemšanā pie
Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja.

 Militārie kuģi Mērsraga ostā.

 Īpaša attieksme...
 Spraigas sporta spēles.

Amatierteātra „Etīde” pirmizrāde
Pie skatītājiem nodots teātra jaunākais veikums – izrāde „Gadās arī
tā”. Kā izrādās, arī „Mērsraga Avīze” var atrast vietu rekvizītu klāstā.

Orientēšanās sacensības
Arī šogad orientēšanās sacensības vienoja cilvēkus – ģi
menes, draugus, paziņas 4. maija svētkos. Prieks, ka arī šogad
atsaucība bija liela
un Mērsraga takas
iepazīt un izpildīt
dažādus uzdevu
mus, piemēram,
piešūt blūzei
pogas, devās 10 ko
mandas. Sniedzot
pilnīgu atbildi uz
vienu no jautāju
miem: mērsradz
nieki ciemu bija
sadalījuši sešos
īpašos ciemos:
Pekeļu ciemā,
Dižciemā, Braņķu
ciemā, Grūžumos,
Ķīsterciemā un
Stērbeļu ciemā.
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Mērsraga novada pašvaldība
Tikai rīta gaisma Tevi sauc
sirsnīgi sveic!
pavasara ceļu mērot.

Atbalsta Zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņem
šanas 1. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2016. gada 6. jūnija līdz 2016. gada 6. jūlijam.
Sludinājuma kopsumma: 628 197,16 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš ir
2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta
izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas nepārsniedz 15% no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas
termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas
dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Tikai vēja šautras bērzu sprogās
neļauj krusas graudiem dienu ēnot.
Tikai saule tavām acīm
gaišos spoguļstiklos dejot liek.
Tikai dārza puķu maigos asnos
mīlestība neiemieg.
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Maijai Lagzdiņai un Jānim Fībigam;
70 gadu jubilejā Rasmai Šamājevai;
75 gadu jubilejā Ainai Andužai;
80 gadu jubilejā Rutai Kladerfeldei;

81 gadu jubilejā Edgaram Ozolam;
82 gadu jubilejā Jekaterinai Birjukovai;
84 gadu jubilejā Valentinai Loginovai;
86 gadu jubilejā Martai Lubgānei.

Finansējuma sadalījums:
Mērķis
Rīcība – ELFLA 1
Atbalsta apmērs
Rīcība – ELFLA 2
Atbalsta apmērs

Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju
ieviešanu partnerības teritorijā.
„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība,
t. sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.
235 574,01 EUR

RR Veic mauriņa pļaušanu un dzīvžogu ap
griešanu. Tel. 25927220.

Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās
sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.

Rīcība – ELFLA 3

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto
aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”

Atbalsta apmērs

157 049,34 EUR

Rīcība – ELFLA 4
Atbalsta apmērs

RR Izīrē labiekārtotu 2-istabas dzīvokli Mērs
ragā. Tel. 28351079.

„Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai
labiekārtošana”
78 524,47 EUR

Mērķis

Mērķis

Sludinājumi

RR Pārdod tualetes podu ar kasti un cieto vāku
iepakojumā, ar taisno izvadu, sākumcena 71 €
(maksāja 74,90 €). Piedāvājam palīdzību mājas,
dārza un saimniecības darbos. Tel. 27435108.
RR Elektromotoru remonts. Tukuma novads,
„Rauciņi”. Tel.29253411.
RR Pērk dzintaru, kulonus, krelles, brošas, neapstrādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas. Tel. 29621515.

Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā –
sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un
labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.
„Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”
157 049,34 EUR

RR Pārdod skaldītu malku (jaukta – bērzs, alk
snis). Tel. 26301108. Atrodamies Ķipatos.

24. maijā izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un
iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a,
Talsi, Talsu novads, LV-3201.
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku
atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Kontaktpersona:
Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 2 2328884, 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 aplie
cinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums
nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.30 pie Tautas nama;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.20 pie ambulances;
12.40 pie bērnudārza;
13.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”
15.00 pie Saieta nama, Upesgrīvā

Sporta pasākumi
MAIJS
13.05.
22.05.
22.05.
23.–29.05.
28.05.
29.05.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 5. posms
Veselības nedēļa
Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā
Talsu novada sporta spēles – futbols

Pateicības
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga novads
Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskolas
futbola laukums

17:00
10:00
12:00
10:00
10:00

Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs. Telefons: 26455993

No saules, no laimes, no prieka,
Kaut mazu daļiņu, bet katru dieniņu.
Paldies Landzbergu ģimenei par cītīgo darbu apkārtnes sakopšanā!
Iedzīvotāji
„Etīdes” kolektīvs lielu PALDIES pirmizrādes tapšanā vēlas pateikt: sko
lai, bērnudārzam, Uldim Krūkliņam, Guntai Fībigai, Intai Dakstiņai, Karī
nai un Deividam, kā arī Madarai par fotozibšņiem!!! Protams, lielum lielais
PALDIES mūsu mīlētajiem un uzticīgajiem skatītājiem, ka mūs atbalstāt!!!
„Etīdes” kolektīva vārdā
amatierteātra vadītāja Edīte

Raksta iedzīvotājs

Neticami, bet tomēr fakts...
Tā kā mana dzīve ir saistīta ar jūru un kuģiem, tā nolēmu arī apskatīt ienākušos kara kuģus Mērsraga ostā. Tā kā esmu otrās
grupas invalīds un ar kājām pārvietoties ir problēmas, nolēmu izmantot velosipēdu. Mana iecere beidzās, kad piebraucu pie
ostas caurlaides. Dežurante, kas atradās ostas caurlaidē, paskaidroja, ka esot Budreikas izdots rīkojums, ka ar transporta līdzek
ļiem ostas teritorijā iebraukt aizliegts un ka velosipēds arī esot transporta līdzeklis. Tad jau iznāk, ka arī invalīdu un bērnu ratiņi
ir transporta līdzekļi. Manā skatījumā, ka šie uzskaitītie nav transportlīdzekļi, bet pārvietošanās līdzekļi tiem, kam ar kājām
pārvietoties ir grūtības.
Budreikas kungam, izdodot šādu rīkojumu, vajadzēja padomāt, ka ir tāda cilvēku kategorija kā invalīdi un tiem arī ir tādas
pašas tiesības kā pārējai tautai. Šajā gadījumā, es uzskatu, ka pret mani tiek vērsta diskriminācija un rupji pārkāptas cilvēktiesī
bas. Tā man kuģu apskate izpalika un ar drūmu noskaņojumu devos mājup.
Žēl, ka vēl šādi birokrāti ir iesēdušies amatos un cilvēkiem jācieš no nesaprotamiem rīkojumiem.
Ar cieņu, II gr. invalīds J. Šteinbergs

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

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada.
(Dz. Rinkule-Zemzare)
Paldies SIA „Metsä Forest Latvia” par pretimnākšanu un palīdzību!
Mērsraga novada pašvaldība

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Līdzjūtības
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Esam skumju brīdī kopā ar Vandu vīru KĀRLI AMERU mūžībā
aizvadot.
Ev. lut. draudze un mācītājs

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

