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Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd,
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.

Lai ar skanīgām Līgo dziesmām
tiek pavadīta gada visgarākā diena,
un, spoži degot Jāņugunij,
tiek sagaidīta visīsākā nakts!

Piektdiena, 2016. gada 17. jūnijs
Jūras svētki Mērsragā 2016
CCCīnīsimies par Neptūna kausu!
CCVizināsimies ar kuģīti!
CCIepazīsim Lauku sētas iemītniekus!
CCSagaidīsim Jūras valdnieku Neptūnu!
CCPārbaudīsim iemaņas Zvejnieku sētas darbos!

J

āņi ir viena no stiprākajām latviešu tradīcijām.
Vasaras saulgriežus Latvijas iedzīvotāji svin jau
neskaitāmus gadsimtus. Vissvarīgākā šo svētku atslēga
visos laikos ir bijusi kopā būšana un sajūtas, ko šāda
kopība ar savu ģimeni, draugiem, radiem, paziņām vai
svētku pasākuma apmeklētājiem spēj sniegt. Karstās
ugunskura liesmas, pīrāgu smarža, Jāņu zāļu burvīgums,
līksmās dziesmas un Jāņu siera aromāts, lai ir neiztrūkstoša
svētku daļa katrā mājā un sētā! Visiem Mērsraga novada
svinētājiem novēlu skaistus un izdevušos svētkus, sajust
kopā būšanas prieku un ar pozitīvām emocijām sagaidīt
rīta gaismu!

Sīkāka informācija sekos…

Mantojums

Mērsraga novada pašvaldība

Redaktores sleja

CCVakarā priecāsimies kopā ar
Nacionālā teātra aktieru grupu „Greizais ratiņš”,
Eirovīzijas 2016 finālistu Justu!
CCBallēsimies kopā ar Ex Da Bass!!!

Mīļie mērsradznieki, šodien mūsos valda
divējādas izjūtas. No vienas puses, ir skaista,
saulaina vasaras diena, no otras, mēs piemi
nam un atceramies baisās komunisma zvē
rības, kad 1941. gada 14. jūnijā mūsu brāļi,
draugi, vecāki un bērni tika izsūtīti nomocī
šanai Sibīrijas plašumos. Mēs neko neesam
aizmirsuši, mēs neaizmirsīsim, mēs atcera
mies… Tas ir kā skarbs mantojums, kuru jā
izvērtē arī jaunajām paaudzēm, izdarot savas
izvēles dzīvē. Un tas nekas, ka mani neviens
nav izsūtījis, tas nekas, ka mani šķietami tas
nav skāris. Mēs tik un tā atceramies. Mēs to
atceramies, izvēloties savus jaunos draugus,
meklējot savu dzīves ceļu vai paužot savas
domas. Mēs esam šīs daudz cietušās paau
dzes mantinieki.
Kad iedzīvotāji pagaidīs… Šī gada
ap
rīlī mēs pašvaldībā saņēmām vairāku
desmitu iedzīvotāju iesniegumu par kodī
gām smakām, kuras nāk no viena ostas
uzņēmuma, kas jau bija radījušas pamatīgas
problēmas gan tuvumā esošajiem māju
iedzīvotājiem, gan blakus teritorijās strādā
jošajiem cilvēkiem. Mēs nekavējoties reaģē
jām, gan aicinot situāciju izvērtēt valsts
institūcijām, gan pieprasot informāciju no
Mērsraga ostas pārvaldnieka Jāņa Budreikas,
kurš saskaņā ar Likumu par ostām, ir atbildīgs
par ostas darbības tiesiskuma ievērošanu.
Mēs uzaicinājām arī ostas pārvaldnieku
uz komitejas sēdi, lai saņemtu vairāk
informāciju par notiekošo un iespējamajiem
risinājumiem. Tālāk seko, manuprāt, no
žē
lojama un pret Mērsraga cilvēkiem
necienīga rīcība. Ostas pārvaldnieks uz
komiteju neieradās, atsūtot vēstuli, ka ir
pārāk aizņemts… Šobrīd jau jūnijs ir pusē
un pārvaldnieks joprojām nav atradis laiku
ierasties pašvaldībā, kā arī vispār mūs nav
informējis par šo situāciju. Man nesaprotama
ir arī divu šo iesniegumu parakstījušo
deputātu Dzintara Cerava un Roberta Šiliņa

rīcība. Esmu abus vairākkārt uzrunājis, lai arī
viņi iesaistās šajā situācijā, ņemot vērā arī abu
labās attiecības ar ostas pārvaldnieku. Tomēr
nekāda rīcība nav sekojusi. Tieši otrādi,
šie abi deputāti ir atteikušies no dažādiem
pienākumiem pašvaldībā, motivējot to ar
laika trūkumu. Man nav pieņemama šāda
attieksme pret Mērsraga iedzīvotājiem, lai
cik liels viens vai cits kungs būtu, un mēs
pašvaldībā izvērtēsim šādu rīcību.
Iespējams tikai Krievijā. Mērsraga
ostas pārvaldnieks Jānis Budreika bija
sagatavojis un iesniedzis ceļa rekonstrukcijas
projektu Mērsraga ostas kreisajā krastā.
Šī darba rezultāts gandrīz izvērtās mums,
Mērsragam, maigi sakot, diezgan komisks.
Darbus pabeidzot, būtu sanācis, ka, braucot
pa kalnu lejā uz attīrīšanām, mums būtu jau
esošais labais asfalts, tad apmēram 25 metri
būtu vecais, bedrainais un nolietotais posms
ar betona plāksnēm, bet tālāk atkal sekotu
jauns, kvalitatīvs asfalta segums… Ja mēs
ko tādu būtu pieļāvuši, Mērsrags ar šo ceļu
varētu kļūt par cienīgu vietu humora un
apsmiekla sižetam „Iespējams tikai Krievijā”.
Šeit jāsaka paldies ostā strādājošajiem uzņē
mējiem, kuri šo muļķību laikus pamanīja
un informēja par to pašvaldību. Esam šo
situāciju novērsuši un ceļš būs pilnā garumā.
Tomēr, domāju, ka šāda rīcība prasīs skaidru
un nepārprotamu izvērtējumu, jo tā iezīmē
attieksmi pret Mērsraga cilvēkiem.
Mēs atceramies. Šodien mēs atceramies
totalitārā komunisma mantojumu, no
kura tik daudz cietusi Latvijas tauta.
Tomēr ir svarīgi pamanīt, ka daudzas
komunistu laikā iedibinātās metodes
ir dzīvas joprojām un, šķiet, daļa tās
nomenklatūras darbinieku nemaz savādāk
dzīvot neprot. Vēl pagājušajā gadā Jānis
Budreika iesniedza prasību tiesā pret mani,
Lauri Karlsonu un Mērsraga pašvaldību.
Strīds bija par Mērsraga avīzē manis pausto.

Es neesmu īpaši lielu savu dzīves daļu
nodzīvojis komunisma režīma laikā, kur
tika teikts priekšā, ko tu drīksti domāt un
kādus uzskatus paust, kā arī ko nedrīkst.
Tieši otrādi, jau jauns būdams biju brīvs
un neatkarīgs brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Es neesmu radis, kad man saka priekšā, ko
es drīkstu domāt un teikt, un, ko nedrīkstu.
Arī tiesa lēma, ka ir 21. gadsimts – brīvības
gadsimts un Jāņa Budreikas prasību tiesa
pilnībā noraidīja. Ar pilnu sprieduma
tekstu varat iepazīties Mērsraga pašvaldībā.
Mēs varam sajusties kā brīvi cilvēki, un
neviens šo brīvību mums nevarēs liegt. To
mēr, mēs atceramies savu mantojumu, to, no
kurienes mēs nākam, kā tikām apspiesti un
klusināti. Varu droši paziņot visiem, kuri vēl
dzīvo komunisma ilūzijā un izmanto tā laika
metodes – Jūsu laiks ir pagājis, un tas ir uz
neatgriešanos.
Par uzticību, par morāli. Šajā dienā ar
Jums, mērsradznieki, runāju par morāli un
uzticību. Man arī pašam tas bija svarīgi un
vajadzīgi, jo ir dīvaini, ka par ētiskas un mo
rālas dabas jautājumiem domē nākas disku
tēt ar cilvēkiem, kuri sevis vadītā iestādē par
klātiem galdiem ir ņēmuši samaksu aploks
nē, to uzskatot par samērā „likumīgu” pie
pelnīšanās veidu, sev un darbiniekiem. Tas
arī ir mantojums, kurš jāizvērtē.
Es un visa mana uzticamā komanda,
esam solījuši uzticību tikai brīvajam Mērs
ragam, brīvajā Latvijā un citu kungu mums
nebūs. Mērsrags dažādos laikos ir dažādi
aptraipīts – gan ar komunisma asiņainajiem
traipiem, gan ar netīras naudas atstātajiem
nospiedumiem. Tas ir mantojums. No tā ir
jāattīrās un tas ir grūts un sāpīgs process, jeb
ceļš, kuru mēs esam izvēlējušies iet. Jo savu
mantojumu mēs atceramies.

jumu par 2015. gadu domes priekšsēdētā
jam Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada
30. maija līdz 12. jūnijam.
Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētā
ja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem
priekšsēdētājam noteikto darba algu;
5. Mērsraga novada pašvaldībai pievieno
ties Latvijas Republikas Veselības ministrijas
Slimību profilakses un kontroles centra vei
dotajam Nacionālajam veselīgo pašvaldību
tīklam.
1) Par atbildīgo darbinieku iecelt Robertu
Šiliņu;
2) Par atbildīgo politisko personu iecelt
Robertu Šiliņu;
6. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa
parādus;
7. Apstiprināt cenas suvenīriem tirgo
šanai Mērsraga novada Informācijas centrā
(ieskaitot PVN):
1) metāla pildspalvas – 0,60 euro,

2) magnēti – 1,35 euro;
8. Piedalīties Engures ezera apsaimnieko
šanas biedrības dibināšanā;
1. Pilnvarot Mērsraga novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Šteinbergu
pārstāvēt Mērsraga novada pašvaldību
dibināšanas kopsapulcē un parakstīt visus ar
dibināšanu saistītos dokumentus;
2. Pilnvarot Mērsraga novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Šteinbergu
pārstāvēt Mērsraga novada pašvaldību
Engures ezera apsaimniekošanas biedrībā;
9. Piedalīties un iesniegt projekta iesnie
gumu „Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde Mērsraga novada vispārējās izglītības
iestādēs”
Projekta iesniedzējs – Mērsraga novada
pašvaldība
Projekta nosaukums – „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Mērsraga novada
vispārējās izglītības iestādēs”
(Turpinājums 2. lpp.)

Uzticībā, Lauris Karlsons
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Domes sēdē

Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
jūlijā.
numurs iznāks 15.
tīt līdz
Materiālus var iesū
12. jūlijam!
Paldies!

17. maija kārtējā Mērsraga novada
domes sēdē nolēma:
1. Iecelt Ekonomikas ministrijas Uzņē
mējdarbības konkurētspējas departamenta
juriskonsulti Ilzi Kozlovsku par Mērsraga os
tas valdes locekli, nomainot ostas valdē Eko
nomikas ministrijas pārstāvi Jāni Volbertu;
2. Atbalstīt nodibinājuma „Sporta mak
šķerēšanas un atpūtas atbalsta fonda „Mērs
rags””, reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese
„Upesgrīvas Ziediņi”, Upesgrīva, Mērsraga
novads, LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura
iesniegumu. Slēgt apsaimniekošanas tiesību
līgumu uz 10 gadiem;
3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Bākas iela 11 A”, kadastra Nr. 88780031025,
kopējā platība 2,36 ha:
1) Zemes vienību 1 ha platībā;
2) Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Bākas iela 11 D”, Mērsrags,
Mērsraga novads;
4. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinā
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Domes sēdē
(Turpinājums no 1. lpp.)
Mērsraga novada dome, apliecina,
ka nodrošinās projektam nepiecieša
mo līdzfinansējumu EUR 3497,05 (trīs
tūkstoši četri simti deviņdesmit septi
ņi eiro, 05 centi) no Mērsraga novada
pašvaldības līdzekļiem.
Atļaut Mērsraga novada pašvaldības
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
savienot valsts amatpersonas amatu ar
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa amatu;
Atļaut Mērsraga novada pašval
dības priekšsēdētājam Laurim Karl
sonam savienot valsts amatpersonas
amatu – komisijas locekļa amatu

Mērsraga novada pašvaldība ziņo
Mērsraga novada domes Komisija
lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi (Mērsraga no
vada pašvaldība);
Atļaut Mērsraga novada pašvaldības
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
savienot valsts amatpersonas amatu –
komisijas loceklis, Zvejniecības ko
mercdarbības un licencēšanas komisija
(Latvijas Republikas Zemkopības mi
nistrija);
Lēmumu var pārsūdzēt viena mē
neša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4,
Liepāja, LV 3401, Latvija).

Informācija!
RR Puķu draugu grupiņas pirmā sanākšana pie Upesgrīvas Saieta nama 17. jū
nijā plkst. 16.00.
RR Upesgrīvas kapu sakopšanas talka 18. jūnijā plkst. 10.00.
RR Mērsraga novada Sociālajā dienestā 21. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 ir
iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, apavus u. c. lietas.
RR Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā 29. jūnijā
plkst. 12.00.
RR Upesgrīvas Saieta namā ezotērikas nodarbība 3. jūlijā plkst. 13.00.
RR Pensionāru apvienībai „Kaija”! Pensionāru ekskursija 2016. gada 13. jūlijā.
Ekskursijas autobuss bez maksas, bet apskates objekti par maksu. Ekskursija uz
Bausku, sieru degustācija, Rātsnams, muzeji, Pils un Bauskas alus. Izbraucam
plkst. 7.00 no autobusu pieturas centrā. Lūgums pulcēties savlaicīgi. Pieteikties pie
Astrīdas Neilandes līdz 10. jūlijam, mob. tel. 27250151.

Spītējot vējam
9. jūnijā, spītējot vējam, Dienas
centra bērni ar riteņiem devās ek
spedīcijā uz jūru pie bākas. Veik
smīgi nokļuvuši pie bākas, secinā
jām, ka, pie jūras vējš ir ļoti stiprs
un mūsu uzdevumu lapa gandrīz
tika iepūsta jūrā!
Mūsu uzdevums bija nomedīt
dažādus priekšmetus vai augus. Atpakaļceļā uzkāpām skatu tornī, no kura redzē
jām gulbjus. Piestājām „Saules kempingā”, lai iedzertu siltu tēju un iestiprinātos,
kā arī uzspēlējām spēli UNO. Cīņa šoreiz nebija sīva, jo visus raundus vinnēja
Sindija.
Ar sveicieniem Sandija, Marks, Tomass un Sindija

Ar šā gada 1. jūniju pašvaldības
policijā ir notikušas izmaiņas: patei
coties Mērsraga novada domes un
izpilddirektores Agneses Kreicbergas
atbalstam, MPP personālsastāvu pa
pildinājuši divi policijas kārtībnieki,
un
turpmāk
tiks
nodrošināta
izsaukumu apkalpošana diennakts
režīmā. Dežurējošais pašvaldības
policijas kārtībnieks ieradīsies uz Jūsu
izsaukumu 20 minūšu laikā (protams,
atkarībā no izsaukuma atrašanās
vietas). Tas būtiski uzlabos situāciju
salīdzinājumā ar to laiku, kad novadu
24 stundas diennaktī apkalpoja tikai
viens pašvaldības policists.
MPP dežūrgrupas tālruņa numurs:
27234282
Nedaudz paskaidrošu par to, kā
das pilnvaras ir jaunajiem policijas
kārtībniekiem, un kādu palīdzību no
viņiem var saņemt. Sākšu ar citātu no
likuma „Par policiju”: „Pašvaldības policijas darbiniekiem savas kompetences
ietvaros, ir visas likuma „Par policiju” 12. panta pirmās daļas 1.–6., 8.–12.,
14.1, 14.3, 15., 17., 20., 21., 24., 26.–28.,
31., 32. un 34. punktā minētās tiesības,
tiesības šā likuma 13. pantā noteiktajā
kārtībā, iestājoties šā likuma 13. panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem,
lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas pagaidu turēšanas telpās…
Speciālos līdzekļus, kurus ir tiesīgi lietot
pašvaldības policijas darbinieki, kā arī
šo speciālo līdzekļu lietošanas kārtību
nosaka Ministru kabinets…Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā
likuma 14. pantā noteiktajā kārtībā un
paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.”
Tas nozīmē, ka jaunajiem darbi
niekiem ir visas pašvaldības policista
pilnvaras noziedzīgu nodarījumu pār
traukšanā un profilaksē. Par ļaunprātī
gu nepakļaušanos pašvaldības policijas
darbinieka likumīgajam rīkojumam vai
prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās
kārtības sargāšanas vai dienesta pie

nākumu, pienākas likumā paredzētais
soda mērs.
Dežūrgrupas galvenie uzdevumi:
• Operatīvi reaģēt uz izsaukumiem;
• Patrulēt krasta kāpu aizsargjoslā;
• Piedalīties makšķerēšanas un
zvej
niecības noteikumu kontrolē
Mērsraga novadam piegulošajā Baltijas
jūras piekrastes teritorijā, Engures eze
rā, Mērsraga kanālā;
• Sabiedriskās kārtības un drošības
uzraudzīšanā Mērsraga novadā;
• Sadarbība ar Valsts policiju, En
gures, Rojas, Talsu novadu pašvaldības
policijām.
Administratīvo pārkāpumu proto
kolus pašvaldības policijas kārtībnieki
nesastādīs. Viņu pienākumos ietilpst
sākotnējā situācijas izvērtēšana, likum
pārkāpuma pārtraukšana, liecinieku
apzināšana, nepieciešamības gadījumā
citu dienestu – valsts policijas, neatlie
kamās medicīniskās palīdzības, uguns
dzēsības dienesta – izsaukšana un
sagaidīšana, iesniegumu un paskaidro
jumu pieņemšana.
Izmantojot gadījumu, vēlos vērst
iedzīvotāju uzmanību uz līdz šim dar
bā novērotajiem pārpratumiem. Pirms
policijas izsaukšanas lūdzu apdomāt,
vai tas tiešām būs pamatots izsaukums.
Bieži gadās, ka izsaukums ir maldinošs.
Kā piemēru minēšu pēdējo zvanu,
kuru saņēmu 2:30 naktī no satrauktas
sievietes. Esot „…izsists logs, visa grīda
vienos stiklos, brauciet tūlīt!” Ierodo
ties notikuma vietā tika konstatēts, ka
zvanītāja ir atpūtniece no citas pilsētas,
un ka logs izsists laika posmā no viņas
pēdējās izbraukšanas no vasarnīcas
līdz dotajam brīdim, tātad 8 diennakšu
periodā. Nozagts nebija nekas, un ap
skatot notikuma vietu, tika konstatēts,
ka kundze aizbraucot pati logu nebija
aizvērusi un ļaunprātīgais stikla bojā
tājs ir bijis caurvējš. Pirms zvanīt po
licijai, padomājiet, jo arī nepamatots
izsaukums ir likumpārkāpums. Admi
nistratīvo pārkāpumu kodekss par to
saka sekojošo: 202. pants. Apzināti ne-

Jaunumi sportā
Talsu novada sporta spēlēs otro gadu pēc kārtas uzvar Mērsrags!
4. jūnijā Valdemārpilī pie Sasmakas ezera noti
ka Talsu novada sporta spēļu noslēguma – vasaras
posms. Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie
sportisti no Talsu novada pārvaldēm, kā arī uzaici
nāti blakus novadi – Rojas, Dundagas un Mērsra
ga novadi. Sporta spēles sadalītas divos posmos –
ziemas posmā un vasaras posmā. Ziemas posmā
Mērsraga komanda izcīnīja pirmo vietu un pirms
vasaras posma saglabāja labas izredzes uzvarēt arī
visa gada kopvērtējumā.
Pirmie sacensības jau 29.05. atklāja makšķer
nieki – Mērsraga komandu pārstāvēja Oskars
Apsītis, Andis Pērkons, Andris Žurakovskis. Sa
summējot kopā visu makšķernieku iespēto Mērs
raga komanda piektajā vietā. Kamēr makšķernieki
cīnījās ar zivīm, Mērsraga futbola izlase ierodas
Laidzē, lai pierādītu savu spēku futbola lauku
mos. Komanda pēc iepriekšēja gada neveiksmes
finālā iegūstot sudrabu, šogad apņēmusies izcīnīt
zelta medaļas. Grupu turnīrā spēlējam bez zaudē
jumiem. Tas pēc grupu spēlēm, dod pirmo vietu
grupā un salīdzinoši labas izredzes uz labu rezultā
tu, izslēgšanas spēlēs pieveicot vienu pretinieku aiz
otra aizcīnāmies līdz finālam, kur pēc bezvārtu ne
izšķirta pēcspēles sitienos pierādām savu pārāku
mu un izcīnām zelta medaļas. Mērsraga komandā
spēlēja Jānis Indruškevičs, Valts Rožkalns, Jānis
Bervalds, Kristers Dakstiņš, Jānis Nīmanis, Mārcis
Krikauskis, Normunds Baņģis un Oskars Sproģis.
4. jūnijā Valdemārpilī sacensības sākas ar at
klāšanas parādi. Pēc atklāšanas parādes, svinī
gajām uzrunām un laba vēlējumiem sākas cīņas
basketbola un volejbola laukumos, kā arī sāk
startēt ģimeņu stafetes un veiklības stafete. God
algotajā trešajā vietā 1. grupā ģimeņu stafetēs
ierindojās Ķevļu ģimene (Alvis, Jevgeņija, Elvis un
Marta). Ģimeņu stafetēs pirmo vietu 5. grupā un
trešo vietu 2. grupā izcīna Indruškeviču ģimene

(Ivars, Ilze, Līga, Laura). Vēl Mērsragu pārstāvēja
Matrožu ģimene, Jansonu ģimene un Krūkliņu
ģimene. Ģimeņu stafetes kopvērtējumā Mērsraga
novadam trešā vieta.
Pirms ģimeņu stafetēm starts tiek dots veiklības
stafetei, kurā izpildot dažādus elementus jāveic
sarežģīta distance. Labākie, veiklākie un ātrākie ir
Mērsraga komanda, mūsējie 1. vietā – Betija Līcīte,
Kerija Grudkina, Rolands Indruškevičs, Valts
Rožkalns, Jānis Indruškevičs un Jānis Nīmanis.
Sacensības turpinās sporta spēlēs un pentangā,
kur Mērsraga komandas cīnās ar mainīgām
sekmēm, un paralēli savas cīņas vieglatlētikas
sektoros uzsāk vieglatlēti. Mērsradznieki atkal
ir vieni no labākajiem un plūc laurus 60 metru
sprintā: trešā vieta Madarai Baklušinai. Tāllēkšanā
trešā vieta Jānim Kuklim. 500 metros sievietēm un
1000 metros vīriešiem mērsradznieki sekojošās
vietās: otrā vieta Amandai Janbergai un Aigaram
Gūtšmitam, trešā vieta Madarai Baklušinai un
Zanei Alkšbirzei. Vieglatlētikas stafetē 6×60 metri
Mērsraga komanda parādot izcilu rezultātu
izcīna pirmo vietu – komandā startēja Madara
Baklušina, Betija Līcīte, Amanda Janberga,
Rolands Indruškevičs, Edgars Jansons un Valts
Rožkalns. Otrā vieta Mērsragam arī tāllēkšanas
stafetē, kur mūsējos pārstāvēja Madara Baklušina,
Betija Līcīte, Zane Alkšbirze, Aigars Gūtšmits,
Rūdolfs Ozoliņš un Jānis Kuklis.
Cīņas beigušās jau basketbola un volejbola
laukumos, kur sīvās un saspringtās cīņās,
kur rezultāts izšķiras tikai spēles galotnēs,
mērsradznieki tomēr nespēj pietuvoties goda
pjedestālam. Sacensības noslēdzas ar atraktīvo
smagās automašīnas stumšanu. Mērsraga novads
izlozē astoto starta numuru un vīri (Uldis Zaļkalns,
Rūdolfs Ozoliņš, Jānis Indruškevičs un Krišjānis
Reinfelds) savu darbu izdara godam uzstādot labu
laiku, kas tomēr beigās tiek pārspēts.
Sasummējot visus sporta veidus, Mērsraga

komanda vasaras kopvērtējumā izcīnījusi augsto
ceturto vietu par vienu punktu atpaliekot no trešās
vietas, bet gada kopvērtējumā jau otro gadu pēc
kārtas labākie sportisti dzīvo Mērsraga novadā –
pirmā vieta Mērsraga novadam!!!!!
Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem,
kas startēja gan ziemas, gan vasaras posmā. Pal
dies arī līdzjutējiem, atbalstītājiem. Šis panākums
ir mūsu visu kopīgā darba rezultāts. Tiksimies
nākošajās 2017. gada sporta spēlēs ar mērķi trešo
gadu pēc kārtas izcīnīt labākās komandas titulu.
Mērsraga komanda Stipro skrējienā! Stipro
skrējiens ir Baltijā vienīgais ekstremālais masu
izturības skrējiens, kur ikviens, pārvarot vairākus
desmitus šķēršļu, var mācīties pārvarēt sevi, pār
baudīt savus spēkus, fizisko formu un saprast, ka
piedalīšanās pasākumā ir lieliska motivācija pa
šam sev. Tā ir iespēja citādāk svinēt Neatkarības
atjaunošanas gadadienu – skrienot par Latviju!
Stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks, tas ir cilvēks,
kas neveido intrigas pret citiem un dzīvo ar la
bām domām. Palīdziet citam dalībniekam un arī
Jūs saņemsiet palīdzību, kad tas būs nepieciešams.
Stipro skrējiens ir cīņa ar sevi, ne rezultātu vai
konkurentu!
Arī Mērsraga novads ar savu komandu tika
pārstāvēts šai populārajā pasākumā un vairāk kā
500 komandu konkurencē mūsējie Dita Upesjure,
Ivo Žibojedovs, Rolands Indruškevičs un Alvis
Linde izcīnīja augsto 4. vietu, bet svarīgs jau nav
rezultāts, bet gan iegūtās emocijas un sajūta – mēs
to varam! Daudz Mērsraga pārstāvji startēja arī in
dividuālajā skrējienā un daži no viņiem uzrādīja
atzīstamus rezultātus! Par stipru Latviju, par stipru
Mērsragu!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs,
tel.: 26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

pamatota speciālo dienestu izsaukšana.
Par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citu speciālo dienestu apzināti
nepamatotu izsaukšanu – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro,
bet juridiskajām personām – no simt
četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par apzinātu informācijas izplatīšanu
par nepatiesu notikumu vai apzinātu
nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā
rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas,
policijas, neatliekamās medicīniskās
palīdzības vai citi speciālie dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam
pienākumam tiek iesaistīti reaģēšanā
uz šādu informāciju vai notikumu, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt
desmit euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz septiņtūkstoš
simt euro.
Mērsraga novada pašvaldības po
licijas vecākā inspektora darba laiks
paliek nemainīgs, pieņemšanas laiks
policijas telpās:
otrdienās no 9:00 līdz 12:00
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00,
kā arī visu pārējo laiku, iepriekš gan
saskaņojot pa telefonu.
Kontaktinformācija:
Vecākais inspektors Egīls Bolmanis
tālruņa numurs: 20703443
Nobeigumā vēlos pateikties visiem
iedzīvotājiem un viesiem, kuri ir opera
tīvi ziņojuši par notiekošajiem likum
pārkāpumiem novadā. Tikai kopējiem
spēkiem mēs varēsim dzīvi Mērsragā
veidot drošu un patīkamu. Atgādi
nu, ka pašvaldības policijas galvenais
pienākums joprojām ir preventīvais
darbs – palīdzēt novada iedzīvotājiem
un viesiem, nevis tos sodīt. Cerot uz
sapratni un atbalstu jaunajiem kārtības
sargiem mūsu novadā!
Mērsraga novada pašvaldības
policijas vecākais inspektors
Egīls Bolmanis, tel.: 20703443,
e-pasts: policija@mersrags.lv

„Ziedot.lv” projekts
„Sociālās palīdzības
sniegšana”
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs 2016. ga
da 1. martā parakstīja līgumu ar nodibināju
mu Fonds „Ziedot.lv”, lai kopīgi atbalstītu pro
jektu „Sociālās palīdzības sniegšana”.
Kopš aprīļa mēneša, 10 rokdarbu mīļotā
jas, Mērsraga Invalīdu atbalsta centra projekta
ietvaros, apgūst divas jaunas rokdarbu tehni
kas – pērlīšu pinumi uz stellēm, kā arī atlasa
lentīšu rotas kanzasi tehnikā. Mazliet vēlāk
notiks nodarbības zīda apgleznošanā.
Pērlīšu pinumiem tika iegādātas 10 galda
pērlīšu aušanas stelles, kā arī dažāda izmēra
stikla pērlītes. Kad šī tehnika būs apgūta un
rokdarbnieces galarezultātā būs uzaudušas
aproces, tiks apgūta vēl viena tehnika – gai
sīgās pērļu rotas. Šajā tehnikā tiks izmantota
makšķeraukla. Tamborējot ar makšķerauklu,
tā veido gaisīgas cilpiņas (nevis blīvas kā tam
borējot ar dziju vai tambordiegu).
Kanzasi (kanzashi) – tradicionāli tie ir ja
pāņu matu rotājumi, taču mūsdienās šī teh
nika ir populāra visā pasaulē un attiecināma
ne tikai uz matu rotājumiem, bet arī piesprau
dēm. Lai atvieglotu auduma locīšanu, mūsdie
nās tiek locītas dažāda platuma atlasa lentītes,
kuras tiek piededzinātas ar sveču palīdzību.
Projekta ietvaros tika iegādātas divu izmēru
atlasa lentītes, kā arī līmpistoles, darbu veik
smīgai pabeigšanai.
Rokdarbnieces apguva arī kompozīciju pa
matus, krāsu saskaņu, latviešu etnogrāfisko
zīmju valodu un rakstus.
Nodarbību vadītāja –
Sandija Štreinerte
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Izlaiduma laiks!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas absolventu izlaidums.
Izlaidums. Pārmaiņu laiks. Kāda posma noslēgums un jauna pos
ma sākums. Aizkustinājums bija ikvienā cilvēkā, kas atnāca apsveikt
un vienkārši būt kopā ar absolventēm un pedagogiem šajā skaistajā
svētku brīdī! Ziedi, dāvanas, skaisti, sirsnīgi un iedrošinoši apsvei
kumu vārdi izskanēja no katra sveicēja!

Ceļš līdz svētkiem bija grūts gan absolventēm, gan arī pedago
giem, jo darba daudz un viss jāpaspēj noliktajā laikā! Satraukums
sita augstu vilni eksāmenu laikā, bet, jāsaka, tas viss pazuda vienā
mirklī, kad rokās tika saņemta apliecība.

Teikšu, tiešām, šis bija nozīmīgs mirklis
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vēsturē,
jo skola piedzīvoja savu otro izlaidumu. Iedo
mājos, pēc desmit un vairāk gadiem, mēs ar
patīkamām atmiņām atcerēsimies šos brīžus,
skaistās svētku emocijas un, protams, audzēk
ņus, kuru talantus pilnveidoja pedagogi,
ieguldot savu darbu.
Skolas vārdā saku paldies visiem, kas bijāt
kopā šajā skaistajā svētku brīdī!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
vokālā pedagoģe Marika Gavrona
Caur „Sprīdīšu” septiņkrāsu tiltu. Mērs
raga tautas namā 27. maijā gaisā virmoja daž
nedažādas svētku smaržas un gaišā noskaņā
gavilēja „Dārtas” bērnu tuvinieki, draugi un
radi, jo tās dienas saulītes staros rotaļājās
„Sprīdīšu” grupas bērni, jo viņiem svētki ma
zajā bērnības zemē – šie maigie ziedu pumpuriņi ir sasmēlušies mī
ļas un siltas lietas, kuriem spīdot būs tālāk dzīve jāpiesilda.
Bija svētsvinīgi vērot skaisti un glīti sapostas meitenes un zēnus.
Neliels samulsums, aizmirstot daudzas reizes atkārtotā dzejoļa rin
diņas. Acis meklēja audzinātāju un auklīti, kas draudzīgi uzsmaidī
ja. Rūpīgi sagatavotais priekšnesums kā mīļa atvadu dāvana – tas ir
izlaiduma laika neatkārtojams mirklis.
Tajā dienā „Sprīdīši” peldēja septiņkrāsu viļņos, viņiem piemita
toņu mainība neskaitāmos veidos. Katrā no viņiem iespīdēja no

teikti krāsu stari, kuros plūda priecīgas enerģijas liesma un caur šo
septiņkrāsu pasaciņas tiltu visi atgriezās bērnībā...
Svētku reizē mēs suminājām jaunos „Sprīdīšu” skolēnus ar
aplausu salūtu un prieka vārdus laukā spērām, jo aiz „Dārtas” loga
notika it viss, aiz tā loga sapņu kuģis kā cerības plauka. Paveramies
apkārt sev, garām „Dārtas” logam nepaej, jo līdzās tik dažādas vēl
neiepazītas pasaules un tai līdzās mazas cilvēku dvēseles.
Svētku priekā dalījās PII „Dārta” vadītāja L. Štāle

Priecīgi notikumi Mērsraga skolā

Liela brēka, maza vilna

Mērsraga vidusskolas Gada Lepnums, pēc raksta autores domām, ir
Tomasa Toma Dārziņa uzvara ASV
valdības sponsorētajā apmaiņas
programmas konkursā Latvijas sko
lu 9.–10. klašu skolēnu konkurencē
(8–10 uzvarētāji valstī), kur viņš
ieguva ceļazīmi uz Rosevilli Kansas
štatā Amerikas Savienotajās Valstīs.

„Mērsraga Avīzes” maija numura pēdē
jā lapā bija publicēts kāda mērsradznieka,
II grupas invalīda raksts par viņa it kā ne
ielaišanu ostas teritorijā kara kuģu apskates
laikā.
Tā kā kunga aprakstītais gadījums noti
ka manas maiņas laikā un tas avīzē atspo
guļots visai nekorekti, jūtos aizvainota un
uzskatu par savu pienākumu lasītājiem pa
skaidrot: Mērsraga osta ir slēgta teritorija,
tajā ir noteikts caurlaižu režīms. To nosaka
valsts likumi, tā jābūt un tā būs – patīk vai
nepatīk iedzīvotājiem. Ostas teritorija nav
privātīpašums, ostas zeme pieder Latvijas
valstij. Kuģu apskates laikā ar īpašu ostas
pārvaldnieka rīkojumu bija noteikti re
žīma atvieglojumi – visi gājēji varēja ieiet
teritorijā bez dokumentu pārbaudes. Lai
gājējiem būtu droši, šajā laikā transportam
bez ostas gada caurlaidēm bija aizliegts
iebraukt teritorijā.
Neapmierinātais kungs avīzē ir izteicis
sašutumu par to, ka nav ielaists ostā ar ve
losipēdu, un izsaka viedokli, ka velosipēds,
līdzīgi bērnu ratiņiem vai invalīdu rati
ņiem, nav nekāds transportlīdzeklis. Uz
ziņai: „…velosipēds — transportlīdzeklis,
kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā

Šo programmu atbalsta Izglītības
ministrija un Amerikas vēstniecī
ba Latvijā, un tā paredz labākajiem
10. kl. skolēniem no Latvijas mācī
bas ASV 2016./2017. mācību gadā
pilnīgi bez maksas. Programma
FLEX iedvesmo izglītojamos skatī
ties uz pasauli plašāk, iemāca kļūt
ambicioziem, rada optimismu un
ticību saviem spēkiem. FLEX prog
ramma piedāvā skolēniem iespēju
mācīties par ASV kultūru un cilvē
kiem, kā arī mācīt amerikāņiem par
savu valsti un sabiedrību, tādējādi
iegūstot izpratni un iecietību pret ci
tām kultūrām, piedzīvot pašizaugs
mi, iegūstot patstāvību, paškontroli,
pašapziņu un atbildību par sevi un
citiem. Manuprāt, dzīvošana ameri
kāņu ģimenē un kopā ar skolnieku
no Vācijas Tomasa Toma gadījumā,
sniedz iespēju iegūt draugus uz
mūžu un izjust valsti līdz kaulam.
Šo programmu pilnībā sponsorē
Amerikas Savienoto Valstu valdība,
un to administrē ASV Izglītības un
Kultūras lietu pārvalde (ECA), kas
veicina starpkultūru izpratni starp
ASV un citu valstu iedzīvotājiem
visā pasaulē.
Visus kandidātus vērtēja neatka
rīgas komisijas Rīgā un Daugavpilī,
kuru sastāvos bija ASV un Latvijas
speciālisti izglītības jomā un starp

tautiskajās attiecībās, finālisti ti
ka
atlasīti, balstoties uz skolēnu sa
sniegumiem pieteikumā, skolotāju
atsauksmēm, demonstrēto gatavību
piedalīties gadu ilgā apmaiņas prog
rammā, intervijās u.c.
Pirms brauciena Tomasam To
mam jāpiedalās sagatavošanās no
metnē Rīgas Biznesa skolā kopā ar
citiem konkursa laureā
tiem, kā arī zēna vecākiem
jāapmeklē dažādas infor
matīvas sanāksmes, un vēl
grūts ceļš ejams visu do
kumentu un formalitāšu
kārtošanā.
Mēs priecājamies, ka
Tomass Toms – vienkāršs,
draudzīgs, komunikabls,
sirdsgudrs un labestīgs
zēns no Mērsraga – va
rēs, gluži kā filmās rāda,
izbaudīt čalojošu skolēnu
pilnos amerikāņu kole
džas gaiteņus, pagalmus
un skolas kantīni, iemā
cīties spēlēt amerikāņu
futbolu un iegūt jaunu pieredzi un
lieliskus draugus visā pasaulē, bet
galvenais – treknu pieturzīmi visam
dzīves ritumam.
Kad jautāju, kāpēc zēns pieteicās
konkursam, viņš apmulst un saka:
„Tas ir grūts jautājums. Pirmkārt,
jo gribēju izmēģināt savus spēkus.
Otrkārt, skolotāja mudināja, un es
padomāju, kāpēc gan nē. Bet es ne
ticēju, ka iekļūšu laureātu vidū, jo
pieteicās ļoti daudz kandidātu no vi
sas Latvijas un es vienkārši to darīju
sava prieka pēc.” Mūs visus interesē,
vai bija jāpiepūlas, lai tiktu tik tālu:
„Man bija jāaizpilda informācija par
sevi, jāuzraksta 3 esejas par 3 dažā
dām situācijām, kur atspoguļojas
problēmu risinājums dažāda veida
ķibelēs no manas personīgās dzīves.
Pēc tam sekoja 1 intervija, kurā man
uzdeva dažādus jautājumus, kā es
reaģētu dažādās situācijās iz dzīves.
Es nebiju uztraucies, jo man prāts
vēl nespēja aptvert, ka es esmu ticis
tik tālu.” Arī pārdzīvojumi zēnam
neesot bijuši, jo viņš neesot iesprin
dzis par gala rezultātu, darījis visu
lēnā garā un mierīgi. Tomass stāsta,
ka intervijas laikā novērtējis dažas
meitenes kā ļoti draudzīgas, citas –
enerģiskas, bet tomēr visi sajutušies
kā konkurenti. Prieks, ka Mērsraga
vidusskolas skolnieks par sevi juties

drošs, jo labi pārvalda angļu valodas
runāšanas prasmi, kā arī, runājot ar
žūrijas locekļiem, centies iedomā
ties, ka tie ir viņa paziņas, lai foku
sētos uz jautājumu, nevis emocijām.
Visbeidzot jautāju, ko gan Tomass
Toms sagaida no projekta un kādi ir
viņa tālākie mērķi: „Es iegūšu jau
nus draugus, pieredzi lielajā pasaulē.
Pēc projekta es turpināšu izglītoša
nos Latvijā.”
Tomas Tom, Tev jāzina, ka Mērs
raga vidusskola ar Tevi lepojas! Mēs
ticam, ka iegūtās zināšanas un pie
redzi Tu vēlēsies ieguldīt savā skolā
Mērsragā, turpinot izglītību vidus
skolā pie mums.
Otrs notikums, kas silda autores
sirdi, ir projekta pieteikuma Eiropas
Savienības ERASMUS+ KA 1 skolu
sektorā apstiprinājums (projekta nr.:
2016-1-LV01-KA101-022455), kas
paredz izglītot trīs Mērsraga vidus
skolas skolotājus, piedaloties starp
tautiskos pedagogu profesionālās
pilnveides kursos Apvienotajā Kara
listē 2016. un 2017. gadā. Tādā veidā
skolotāji cels savu kvalifikāciju un
iegūs plašāku redzējumu un domu
spektru attiecībā uz savu mācību
priekšmetu un ieguvēji būs izglīto
jamie, jo plānoto aktivitāšu rezultāti
tiks izplatīti mācību darba kvalitātes
attīstībā un stiprināšanā Mērsraga
vidusskolā.
Kursi paredzēti skolotājiem, ku
riem ir prasmes angļu valodā: kursi
sākumskolas posmā, pamatskolas
posmā saistībā ar jaunāko tehnoloģi
ju izmantošanu mācību priekšmetos
un angļu valodas kursi valodas no
stiprināšanai. Kursu ilgums ir viena
nedēļa, skolotāji dzīvos viesģimenēs,
programmā ietvertas apkārtējās vides
un kultūrvēsturisku vietu apskate un
sadarbības veicināšana starp Eiropas
skolu skolotājiem, visas izmaksas
sedz projektā iegūtais finansējums.
Tā nu vasara Mērsragā iegrie
zusies ar veiksmes un prieka šalti.
Lai izdodas mums kalt katram savu
laimi tā, lai iegūtu Mērsraga novada
iedzīvotāji!
P.S. Labu laiciņu pēc raksta uzrakstīšanas atveru jauka cilvēka
dāvinātu atziņu krājumu un lasu
Vernera fon Brauna citātu: „Es esmu
iemācījies būt ļoti piesardzīgs, lietojot
vārdu „neiespējami”, pamirkšķinot
acu plakstiņus, smaidu.
Zane Alkšbirze

esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot in
valīdu ratiņus)…” (Ceļu satiksmes likums,
1. pants, 32. punkts).
Kunga aprakstītais incidents notika
š. g. 7. maijā, manas maiņas laikā, kad viņš
tiešam centās iekļūt ostā ar savu velosipē
du un es tiešām biju spiesta viņam aizrā
dīt, ka brīvi piekļūt kuģiem var tikai gājēji.
Bet viņš ir noklusējis stāsta turpinājumu.
Es, līdzjūtības vadīta un daļēji pārkāpjot
vadības rīkojumu, piedāvāju minētajam
kungam iebraukt ostā parastajā kārtībā,
proti, uzrādīt personu apliecinošu doku
mentu un iegādāties vienreizējo transporta
caurlaidi. Tad izrādījās, ka viņam, kaut arī
vadīja transportlīdzekli, nav līdzi nekā
du dokumentu. Tas bija vienīgais iemesls,
kāpēc nevarēju viņam izsniegt vienreizējo
caurlaidi.
P. S. Visiem neapmierinātajiem, kuriem
gribas publiski pasūdzēties, iesaku vispirms
noskaidrot visus apstākļus un arī kritiski
novērtēt savu rīcību.
D. Skvorcova,
Mērsraga ostas caurlaides darbiniece
II grupas invalīde,
Mērsraga Invalīdu atbalsta centra
valdes priekšsēdētāja

Vecāku atbalsta grupas BEA
Apmācību programma „Bērnu emocio
nālā audzināšana” jeb BEA ir īpaši izstrā
dāts nodarbību cikls pirmsskolas vecuma
bērnu vecākiem. Programma ir radīta,
aprobēta un guvusi lieliskus panākumus
Kanādā. Tās autore ir bērnu psiholoģe Sāra
Lendija (Sarah Landy). Latvijā program
ma adaptēta un tulkota 2004. gadā.
Mērsraga Sociālā dienestā no 2016. gada
19. marta līdz 27. maijam vecāki apmeklēja
apmācību programmu pirmsskolas vecu
ma bērnu vecākiem „Bērnu emocionālā
audzināšana”. „Bērnu emocionālā audzi
nāšana” vecāku apmācības programmā ir
ietverti 10 soļi, kas ir savstarpēji pakārtoti
viens otram. Katrā programmas solī tika
aplūkota viena tēma, kas ir ļoti nozīmīga
pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā.
Programmā aplūkotās tēmas:
• Bērna attīstība un temperaments
• Kā veicināt ķermeņa kontroli un po
zitīvu ķermeņa pašvērtējumu
• Kā veicināt drošu piesaisti
• Kā veicināt bērna spēlēšanos un fan
tāziju
• Kā veicināt valodas un komunikāci
jas prasmju attīstību

• Kā veidot pamatu pozitīvam pašvēr
tējumam
• Disciplinēšanas metodes, kas veicina
pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morā
lo uzvedību
• Kā veicināt emociju pašregulāciju
• Kā veicināt koncentrēšanos, plānoša
nu un problēmu risināšanu
• Kā veicināt saskarsmes prasmes, em
pātiju un gādīgumu.
Mēs nepiedzimstam par vecākiem, mēs
katru dienu mācāmies par tādiem būt.
Nav augskolu programmas vecāku zinībās,
mums jāmācās no pašu kļūdām, kā mā
kam. Svarīgākais: vienmēr paturēt prātā,
ka jāizvēlas to, kas tieši manam bērnam
patiešām būs labākais. Ja Jums ir radušies
jautājumi par bērna audzināšanu, gribat
paplašināt savas zināšanas, attīstīt bērnu
emocionālo attīstību, iegūt jaunu pieredzi
vai vienkārši ir vēlme būt labam vecākam
varat pieteikties vecāku apmācību grupā
2016. gada septembrī. Nodarbības vadīs
Gunta Fībiga.
Pieteikšanās un sīkāka informācija
pa tālruni 63237708, 26464443
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Nevar visus skaistus ziedus
Iepīt vienā vainagā.
Nevar visus mīļus vārdus
Izteikt vienā pantiņā!

Vismīļākie, sirsnīgākie un
saulainākie sveicieni
mūsu mīļajam

Aivaram
Bramanim
dzimšanas dienā!
Radiņi

Sludinājumi

Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Ir labi dienām vārdu dot un pīt tās
kā klūgu pinējs pin.
Ir labi dienas velēt baltas un locītas
kumodē likt.
Tā pinot un velējot baltas
var tuvu pie sapņa aiz dienām tikt,
un reizē kā papeļu pūkas
pār gadu sietiņu snigt.
(D. Sadaka)

RR Vientuļam, slimam vai vecākam cilvēkam
varu palīdzēt mājas, dārza, saimniecības darbos,
iepirkties, gatavot. Lūdzu zvanīt 27435108.
RR Veic zemes rakšanas un izlīdzināšanas
darbus. Tel. 26666834.
RR Elektromotoru remonts. Tukuma novads,
„Rauciņi”. Tel. 29253411.

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
75 gadu jubilejā Jānim Ekšam; 81 gada jubilejā Aivaram Sproģim;
82 gadu jubilejā Annai Rasmai Rudzītei un Jāzepam Čiuželim;
88 gadu jubilejā Validai Cīrulei; 92 gadu jubilejā Annai Almai Krekovskai!

RR Pērk dzintaru, kulonus, krelles, brošas, ne
apstrādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotas
lietas. Tālr. 29621515.

Līdzjūtības
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N. Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar Aldi Enzeli,
no mammas atvadoties.
Klasesbiedri
Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt.
Izsakām līdzjūtību Jānim Enzelim,
mammu mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri

Pateicības
Ļaujies vasarai un savai mulsai sirdij!
Ļaujies brīnumam, kas tikai šonakt zied!
Paskaties, kā Tavās jāņuzālēs
Bite biti mulsi satikt iet!
Paldies par sadarbību
Ivetai Orbidānei, Ievai Fogelei,
Valdai Briedei, Mairai Peterei,
Dzintaram Ceravam, Robertam Šiliņam,
Ivaram Smilgam, Jānim Budreikam,
Jurim un Oskaram Ķevļiem,
Uldim Krūkliņam, Oskaram Luksim!

Lustīgu līgošanu!
Upesgrīvas Saieta nams

 Sociālais dienests vēlas pa
teikt lielu paldiesOlgai Budrei
kai, Jānim un Intai Krūzēm par
sniegto palīdzību Mērsraga nova
da iedzīvotājiem.
 Paldies viesu nama „Vēt
rasputns” saimniecei Ivetai un
viņas darbiniekiem par gardo at
vadu mielastu un iejūtīgo attiek
smi, Aijai un Silvai par sarūpēta
jiem skaistajiem atvadu ziediem,
visiem, kuri bija kopā ar mums,
mammu pēdējā gaitā pavadot.
Cieņā,
Genovefas Dumbres tuvinieki

Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi.
Liekas, nekā viņi neapjauš,
Bet pašā dziļumā mīlestība
Nobrāztām rokām akmeņus lauž.
Kur ir tavs „mīlu”, un kur ir tavs „gribu”?
Kur it tavs koks, un kur ir tavs zars?
Kur ir tavs ceļš uz bezgalību?
Kur ir tavs arkls, kas tevi ars?
Kas tev ir draugi, un kas tev ir mīļi?
Tu jau nemaz pats to neapjaut.
Ir tādi cilvēki – sirds dziļi, dziļi,
Smejas ar tevi un ar tevi raud.
(I. Ziedonis)

Ar cieņu – Rasma Rudzīte

 Iespējams dažādus gardumus iegā
dāties gan uz vietas, gan arī pasūtīt;
 Piedāvājumā SIA „Kaltene VM” ziv
ju produkcija un SIA „Safrāns” garšvielas.
Darba laiks:
P–P 11.00–16.00
S 9.00–13.00
Sv 11.00–14.00

Sporta pasākumi JŪNIJĀ
18.–19.06.
19.06.
26.06.

LR meistarsacīkstes spiningošanā no laivas 2. posms.
LR 2. līgas čempionāts futbolā FK Nīca – FK Mērsrags
Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā – 1. posms

Alūksnes ezers
Rudes stadions
Grūžiņgala laukums

15.00

Talsu novada atklātais čempionāts futbolā 7:7 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

Tā gribējās ilgāk te palikt –
Lazdu gravās un ziedošās pļavās.
Starp ozoliem un šalcošiem bērziem
Un jāņuguns karstajām skavām.
(M. Jansone)
Skumstam līdzi Damlicu ģimenei tuvu
cilvēku zaudējot.
Vija un Jānis
Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
Sirds tik ļoti piekususi,
Nav vairs spēka pašam iet.
(Z. Purvs)
Jūtam līdzi lielajās bēdās Inai, Nikolai
un Maldai, Sašu pēkšņi zaudējot.
Nauris Zviedrijā

Sirsnīgs paldies Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam, Sociālā dienesta vadītājai Guntai Fībigai, darbiniecei Anitai Ozolai un
ev. lut. baznīcas draudzes priekšniecei Inesei Fonzovai par skaisto apsveikumu
man dzimšanas dienā!

Mājražotājas uzņēmums
„Skaidrīte Mežzīle”,
Zvejnieku ielā 1, piedāvā:

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi zināmi soļi
Palicējiem,
Visu mūžu skan blakus.
(V. Grenkovs)
Dalām bēdu smagumu ar Damlicu ģimeni, Sašu pēkšņi zaudējot.
Austra un Reinis

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Klusa un patiesa līdzjūtība, lai ir mierinājums Nikolai un piederīgajiem, Aleksandru mūžības ceļā pavadot.
Kaimiņi „Sairās”
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Skumju brīdī esam kopā ar Nikolu un
viņas ģimeni, tēti mūžībā pavadot.
Klasesbiedri un audzinātāja
Lēna, lēna šodien gaita
Neatnākšu ciemos rīt.
Pāri mīlai, pāri sapņiem
Dzimtās zemes smiltis krīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem Ēriku Zvejnieku mūžībā pavadot.

Redaktore Madara Brāle
28757923

