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Redaktores sleja

SĀKAS IELAS SVĒTKI
23. JŪLIJS

Vasara – paskrien neizskaidrojami ātri un gandrīz
jau sasniegusi savu vidusdaļu. Dienas, kas ir palikušas, līdz mūsu pašmāju
a Avīzes”
vasaras beigām var saskaitīt
Nākamais „Mērsrag
augustā.
uz pirkstiem. Drīz telpas
numurs iznāks 12.
atkal sāks mūs vilināt, bet
tīt līdz
Materiālus var iesū
pagaidām ķersim prieku ār9. augustam!
pusē un izmantosim iespēju
Paldies!
atpūsties vasaras burvībā,
jo vasarā ne mirkli nevar
būt garlaicīgi. Vieni vasaras
svētki – Jūras svētki aizvadīti, tāpēc esiet mīļi aicināti turpināt svinēt vasaru kopā – vispirms Bākas ielas svētkos,
bet augustā tiksimies jau Mērsraga novada svētkos. Lai izdodas ļauties vasaras vilinājumam!

Zināšanai!

Cienījamie Mērsraga iedzīvotāji!
Piedalies Mērsraga dekorēšanā arī Tu!
Varbūt Tev mājās stāv nevajadzīgi, vienkrāsaini audumi,
gaišās un košās krāsās?
Mums tie ļoti noderētu karodziņu šūšanai!
Radīsim košumu Mērsraga svētkos kopā!

Jūsu viedoklis
Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par goda
nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā novērtēša
nu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var ievietot pasta
kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga Tautas namā
līdz 8. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 13. augustā.

Atnes līdz 29. jūlijam uz ziedu kiosku!

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
(kam?)

Lai top svētki!
Lūgums Mērsraga novada
iedzīvotājiem sakopt sētas un
pagalmus, lai būtu prieks
gan pašam, gan kaimiņam,
gan ciemiņam! Kā arī der
atcerēties, ka Mērsraga novada
svētku ietvaros notiks sakoptākās
sētas izvērtēšana.

tāpēc, ka

Informācija!
Bibliotekārais
izbraukuma punkts
Upesgrīvas
Saieta namā
27. jūlijā
plkst. 12.00.

Jūsu vārds, uzvārds
Paldies!
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Domes sēdē
Mērsraga novada Domes
21. jūnija sēdē nolēma:
• Piešķirt nekustamam īpašu
mam ar kadastra numuru 8878 001
0119 nosaukumu „Berti”, nosaukuma
„Grundmaņi”vietā;
Noteikt adresi „Berti”, Upesgrīva,
Mērsraga novads, LV-3284.
• Noraidīt Vjačeslava Jegorova
iesniegumu par zemes lietošanas mēr
ķu precizēšanu.
• Nekustamam īpašumam „Ceriņu
iela 41” noteikt divus lietošanas mēr
ķus:
1. 0,57 ha platībā Mežsaimniecības
zeme (kods 0201), (pēc eksplikācijas
meži: 0,43 ha, lauksaimniecībā izman
tojamā zeme: 0,14 ha).
2. 0,23 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601),
(pēc eksplikācijas lauksaimniecībā iz
mantojamā zeme: 0,2 ha, zem ceļiem
0,03 ha).
• Atļaut apvienot dzīvokļus Nr. 1
un Nr. 3 vienā dzīvoklī;
Apvienotajiem dzīvoķliem, pie
šķirt adresi Kanāla iela 32-1, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284.
• Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu īpašumam „Purniņi”, Mērsragā,
Mērsraga novadā, kad. Nr. 8878 003
0345, kopējā platība 1,1217 ha:
1. Zemes vienībai, platība 0.7217 ha,
saglabāt nosaukumu „Purniņi”, Mērs
rags, Mērsraga novads. Zemes lieto
šanas mērķis – l/s izmantojamā zeme,
NĪLM kods 0101.
2. Zemes vienībai, platība 0,400 ha,
piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”, Mērs
rags, Mērsraga novads. Zemes lieto
šanas mērķis – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods
0600.
• Piedzīt nokavēto nodokļu maksā
jumus bezstrīda kārtībā;
• Budžeta grozījumi Mērsraga no
vada pašvaldības 2016. gada budžetā:
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbu
džeta ieņēmumu plāna grozījumus
1 316 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plānu 1 549 805 euro ap
mērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbu
džeta izdevumu plāna grozījumus
41316 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
izdevumu plānu 1 498 189 euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada Aizņēmu
mu plāna grozījumus no Valsts kases
40 000 euro apmērā.
6. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada Aizņēmumu
plānu no Valsts kases 40 000 euro ap
mērā.
• Iesniegt Valsts un Eiropas Sa
vienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Pamatpakalpojumi un cie
matu atjaunošana lauku apvidos” ak
tivitātes ietvaros projekta iesniegumu
„Ceļš uz skolu rekonstrukcija”;
Projekta apstiprināšanas gadījumā,
ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai seg
tu pašvaldības līdzfinansējuma daļu –
40 000 euro.
• Piešķirt ikgadējo apmaksāto atva
ļinājumu par 2015. gadu domes priekš
sēdētājam Laurim Karlsonam daļēji –
no šā gada 11. jūlija līdz 17. jūlijam.
Atvaļinājuma laikā domes priekšsē
dētāja pienākumus pilda domes priekš
sēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs,
par ko saņem priekšsēdētājam noteikto
darba algu.
• Atbalstīt 1 personas ievietošanu
ilgstošās aprūpes iestādē.

Līgo, līgo!

12. klases izlaidums!

23. jūnija vakarā amatierteātris „Etīde” un deju kopa „Silva” aicināja uz Līgo
svētku ieskaņu uzvedumu. Uzvedums sniedza nelielu ieskatu teātra izrādes „Skro
derdienas Silmačos” mēģinājuma aizkulisēs.

17. jūnijā Mērsraga vidusskolas divpadsmitie svinēja savu izlaidumu.
Viens dzīves posms ir noslēdzies, bet lai arī turpmāk izdodas sasniegt
iecerēto un neviens uzstādītais mērķis nešķiet neiespējams vai par grūtu!

Konkursā būs iespēja piedalīties gan individuāli,
gan komandā līdz 3 cilvēkiem.

MĒRSRAGA NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
BRĪDINA:

1. Katram dalībniekam vai komandai tiks ierādīts 1 m plats
laukumiņš jūras krastā.

Mērsraga novada teritorijai pieguļošajā Rīgas jūras līča pie
krastes krasta kāpu aizsargjoslā noteikts
ikdienas patrulēšanas režīms!

2. Smilšu pils celtniecībā drīkst izmantot palīglīdzekļus – spainīšus,
lāpstiņas.

LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.3 pants:
Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu
pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta
kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teri
torijā.
Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skai
tā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā,
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – uzliek nau
das sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt
četrdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti
gada laikā, – uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Noteikumi smilšu piļu konkursam!

3. Pils dekorēšanai drīkst izmantot visu, ko var atrast jūras krastā
– saudzēsim dabu un nerausim augus un ziedus ar visām saknēm.
4. Pils celtniecība jābeidz 1 stundas laikā.
5. Atsevišķi tiks vērtēti komandu darbi un individuālie darbi.

Aicina uzmanīties
no čūskām!

Jaunumi sportā

Daudzi atpūtnieki vasarā labprāt dodas ārpus pilsētas robežām, lai baudītu
Latvijas skaistos mežus, lasītu ogas un sēnes. Tomēr mediķi aicina iedzīvotājus
būt uzmanīgiem, jo mežos var sastapties ne tikai ar ērcēm, bet arī čūskām.
Latvijas mežos sastopama tikai viena indīga čūska – odze. Odze ir 40–85
cm gara čūska, kurai raksturīga izteikta saplacināta trīsstūrveidīga galva un
melna vai tumši brūna zigzagveidīga līnija, kas vijas pa čūskas muguru, visa
ķermeņa garumā. Latvijā odzes visbiežāk sastopamas izcirtumos, purvu malās
un mežmalās.
Ja iedzīvotājam iekodusi čūska koduma vietā būs sāpes un iespējams pietūkums. Smagākos gadījumos pacienti var saskarties ar sliktu dūšu, vemšanu,
elpas trūkumu, caureju vai pat nopietniem sirdsdarbības traucējumiem.
Sakostajā ķermeņa vietā var izteikti palielināties pietūkums.
Parastās odzes koduma klīniskās sekas nav paredzamas tāpēc, ja iekodusi
čūska, pacienti aicināti nekavējoties vērsties pēc neatliekamās medicīniskās
palīdzības.
Kristīne Bergmane, SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
kristine.bergmane@ventspils.lv

Pludmales volejbols 2. posms. 9. jū
lijā Mērsraga vidusskolas pludmales
volejbola laukumā Jūras svētku ietvaros
notika Mērsraga kausa izcīņas pludma
les volejbolā 2. posms. Otrajam pos
mam dalību pieteica piecas komandas.
Komandas savā starpā izspēlēja grupas
turnīru.
Trešo vietu izcīnīja komanda
„Uhhhh” – Oskars Ķevlis, Maksis Polis.
Otrajā vietā „Meldri” – Māris Zeltzaķis,
Gints Stanga, Mārcis Freimanis. Pirma
jā vietā un 2. posma uzvarētāji „Meite
nes Zeltenes” – Eva Mārtiņsone, Ilmārs
Bergmanis un Ruta Jumtiņa.
Sacensību kopvērtējumā pēc diviem
posmiem vadībā ar 20 punktiem ko
manda „Meldri”, otrajā vietā ar 12 punk
tiem komanda „Konuss”, bet trešie ar
12 punktiem „Meitenes Zeltenes”.

Priekšā vēl pēdējais 3. posms, kas
notiks 13. augustā, Mērsraga svētku
ietvaros, pludmales volejbola laukumā –
Skolas ielā 12, sacensību sākums 10:00.
Sīkāka informācija par turnīru – tabulas
un statistika Mērsraga novada domes
mājas lapā www.mersrags.lv – sadaļā
pludmales volejbols.
Neptūna kauss zolītē. Jūras svētku
ietvaros kafejnīcā „Kreses” notika Nep
tūna kauss zolītē. Pirmajā vietā un kausa
ieguvējs Modris Zingniks, otrajā vietā
Nauris Arājs, bet trešais Uldis Zaļkalns,
labākais solo Modris Zingniks, bet labā
kais zolmanis Arnis Kleinbergs.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Meliem īsas kājas
Izlasot Skvorcovas kundzes rakstu,
rada izbrīnu, ka viņai vēl nepietika ar
to, ka pret mani tika vērsta diskrimi
nācija, pārkāpjot cilvēktiesības, neie
laižot ostas teritorijā uz masu pasā
kumu kara kuģu apskates laikā, viņa
vēl atļaujāas ar rakstu avīzītē mani
vairākkārtīgi apmelot. Viņa raksta, ka
it kā mani neielaida ostas teritorijā,
tas nozīmē, ka viņa ir ielaidusi. Tālāk,
ka es viņas esot aizvainojis, kaut gan
savā rakstā viņas personību netiku
minējis. Turpinājumā, ka visi ostā esot
ielaisti bez dokumentiem, izņemot
mani, jo vajadzēja uzrādīt pasi. Tā
kā pase patiešām nebija līdzi, ostā
netiku ielaists un ar sarūgtinājumu

biju spiests atgriezties mājās. Tālāk
viņa raksta, ka starp mums noticis
incidents un es esmu centies iekļūt
ostas teritorijā. Tas nozīmē, ka es būtu
pielietojis vardarbību un viņu aizskāris,
kas neatbilst patiesībai. Pēdīgi viņa
apmelo, ka esmu vadījis transporta
līdzekli bez dokumentiem. Tā kā viņa
nebija ceļu policijas formastērpā, viņai
nebija tiesības pieprasīt, lai es uzrādītu
savas transporta līdzekļa vadīšanas
tiesības. Ja viņai būtu kaut mazākā
cieņa pret vecu un slimu cilvēku, tad
viņa varēja pazvanīt Budreika kungam
un ceru, ka viņš būtu mani ielaidis.
To visu varēja nokārtot dažu minūšu
laikā. Skvorcova kā invalīdu valdes

priekšsēdētāja nerūpējas, lai invalīdiem
palīdzētu, bet gan lai pazemotu. Viņa
arī nav aizdomājusies, ka cilvēks
jau nedzīvo saules mūžu un katram
pienāk vecums ar slimībām un no
tā mēs neviens neesam pasargāti, arī
viņa. Man ir priekšstats, ka viņa par
invalīdiem uzskata tikai tos, kas viņai
iemaksā piecīti, bet, tā kā es viņai šo
piecīti neesmu iedevis, viņa mani par
invalīdu neuzskata. Tā kā D. Skvorcova
ir II grupas invalīde varbūt, ka
viņa mani noturēja par teroristu ar
velosipēdā ievietotiem spridzekļiem,
lai veiktu teroraktu. Grūti jau izzīlēt
viņas rīcību. Ieteiktu ostas valdībai,
pieņemot darbā tik smagi slimus

cilvēkus, painteresēties ar kādu
diagnozi viņas invaliditāte ir noteikta,
lai negadās pieņemt arī garīgi slimus.
Tā kā mūsu ostas teritorijā atrodas
valstij dārgi materiāli kā papīrmalka,
tad jālieto stingras prasības, kā pašreiz.
Ir ļoti nepatīkami, ka mūsu avīzīti ir,
jāpiesārņo ar šādām negācijām, bet lai
pasargātu sevi no pazemojumiem un
apmelojumiem – esmu spiests rakstīt.
Varbūt D. Skvorcova pati neapzinās,
ka šāda rīcība sodāma, bet varbūt viņa
izpildīja rīkojumu no augšas. Esmu
Mērsragā nodzīvojis 84 gadus, bet
šādu izturēšanos pret mani, ko atļāvās
D. Skvorcova, piedzīvoju pirmo reizi.
II grupas invalīds J. Šteinbergs
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JŪRAS SVĒTKI!

 Jūras vilku izbrauciens.

 Neptūns šogad bija pavisam apjucis – izdomājis mainīt profesiju, bet
tomēr viss tika nokārtots!

 Neptūna vizīti kuplināja „Mistērijas” dejotājas.

 Ūdens nešanas sacensības...
 Uzstājas Dzintars Čīča.

 Bija ieradies arī Oskars.

 Radošajā darbnīca bija iespēja pagatavot vēja stabules.

 Katram roka bija jāpieliek, lai gala rezultātā baudītu zivju zupu.
Rosība Mērsraga ostā.

 Pie tautas nama ciemojās lauku sētas iemītnieki.
Daudzu sirdis iekaroja mazais, melnais kazlēns.
 Vizina jahta „Palsa”.

 Mūziķis Justs fanu ielenkumā.
 Domes priekšsēdētājs ārpus darba
laika...

 Uzstājas „Greizais ratiņš”.

4
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Vasaras vidū,
kad jūra pērlenē mēļo,
kad saule rudzpuķu kurpēs
ziedpļavu ataugā brien,
Tu sasien dienas kā ķiršogas krellēs,
kā mellenes mētrājā
zvaigznes krastmalā ber.
Kurš teica, ka gadiem būs
tikai medainā liepziedu smarža?
Kurš teica,ka lietus laikrādī pārvērtīs mūs?
Kurš solīja priedei smilšu paklājus glāstīt?
Kurš dārznieka vakara stāstus
viņa auglīgam dārzam stāstīt?
		/D. Sadaka/

Paldies Veltai
Erķei, kura vienīgā atsaucās uz
aicinājumu radīt košu apģērbu Mērsraga laternām!
Publiskās adīšanas diena bija vējaina
un lietaina, līdz ar to Mērsraga laternas
košās drānās tērpsies Mērsraga
svētku ietvaros!
Sandija Štreinerte

* * *

Paldies Salvim un Ingai Krūmiņiem un Gatim Irbem par labajiem
darbiem, sirds siltumu un atbalstu.
Lai veselība, veiksme un mīlestība
pavada jūs visās dzīves gaitās!
Ar cieņu – kaimiņi Rudzīši

* * *

Latvijas meistarsacīkstes futbolā
2. līgas spēle FK Mērsrags – Talsi/FK Laidze

23.07.

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā
1. posms.

23.07.

Latvijas meistarsacīkstes futbolā
2. līgas spēle FC Nikers – FK Mērsrags

30.07. Latvijas čempionāts spiningošanā 3. posms

 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, tel. 20213122.
 Elektromotoru remonts.
Tukuma novads, „Rauciņi”. Telefons 29253411.
 Pērk dzintaru, kulonus,
krelles, brošas, neapstrādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas. Tālrunis 29621515.
 Pārdod jaunu putekļu sū-

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
		
(I. Ziedonis)

16.07.

70 gadu jubilejā Dzintrai Melderei;
75 gadu jubilejā Veltai Roskošai, Marijai Boroņinai,
Vitai Ozolai, Gunāram Guļevskim;
80 gadu jubilejā Gunai Jākabsonei,
Ilgai Andrusei, Annai Ābolai;
81 gada jubilejā Kārlim Grīnbergam-Zaļkalnam;
82 gadu jubilejā Aivaram Jankevicam;
84 gadu jubilejā Vijai Treimanei
un Kārlim Mārtiņsonam;
85 gadu jubilejā Ludim Ceravam
un Zigrīdai Bergmanei;
86 gadu jubilejā Birutai Rukerei
un Veltai Karlsonei;
88 gadu jubilejā Edītei Fībigai!

Sludinājumi

Pateicības

Sirsnīgs paldies Mērsraga domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsona
kungam un domes darbiniekiem par
brīnišķīgo apsveikumu manā dzimšanas dienā.
Biruta Rukere

Sporta pasākumi
JŪLIJĀ

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku
dzimšanas dienā:

cēju (rokas), 70.00 eiro. Telefons
28713011.

 Skursteņslauķa pakalpojumi – dūmvadu un ventilācijas tīrīšana. Telefons 24559110.

ATRASTAS
ATSLĒGAS!
Īpašniekam griezties
Mērsraga novada
pašvaldībā, pie
sekretāres.
Telefons 63235602.

Engures ezers

04.00

Kuldīga

16.00

Koknese

Talsu novada atklātais čempionāts futbolā 7:7 pēc atsevišķa kalendāra.

Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
Mūsu atmiņu dārzos.
		
(P. Vīlips)

JAUNU DĪVANU TIRDZNIECĪBA

Dīvāni, gultas un matrači

No sirds sakām paldies visiem,
visiem, kas bija kopā ar mums, palīdzēja bēdu smagumā pavadīt Aleksandru
pēdējā ceļā.
Mamma, Ina,
Nikola, tētis

SESTDIEN, 23. JŪLIJĀ
no 9.00–13.00

MĒRSRAGA TIRGUS
www.latvijasdivani.lv
Tālruņi 26014119, 20225077
Zvaniet un pasūtiet!

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kalpos mācītājs M. Ķirsons

Līdzjūtības
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
		
(E. Sudmale)
Izsaku līdzjūtību tuviniekiem
MĀRTIŅU VEITNERU

Skumju brīdī esam kopā ar
Daigu Krugaļaužu, mammu zemes klēpī guldot.
Mērsraga Mūzikas
un mākslas skola

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

24. jūlijā

plkst. 10.oo – jaunajos kapos
plkst. 11.oo – vecajos kapos

Tā ir māte – tik skaidra kā diena,
Mīlas gaismā pār mūžiem kas kvēl.
Tā ir māte, kas katram ir viena,
Kuru zaudējot īsti kļūst žēl.
		(A. Balodis)

Sporta organizators: I. Indruškevičs,
telefons: 26455993

LATVIJĀ RAŽOTU

Mērsraga kapos

pāragri zaudējot.
Ingrīda Robalde

* * *

Mērsraga vidusskola 19.00

Kapu svētki

Cik grūti ticēt,
kad nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Un tavu smaidu,
vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.
Vislielākā līdzjūtība Solvitai,
Daigai, Ainaram un Aigaram,
tēti un vīru
NORMUNDU APSĪTI
pēkšņi zaudējot.
Damlicu ģimene

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

