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Redaktores sleja
Žans Pols Sartrs: „Vārdiem ir neiedomājama, prātam grūti aptverama vara,
kas nākusi jau no valodas
rašanās brīža. Un tā kā tie,
nenoliedzami, var būt pielāa Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
dētas pistoles cilvēku rokās,
septembrī.
tie var būt arī vairogi un glānumurs iznāks 16.
tīt līdz
bēji. Vārdi dod mums varu
Materiālus var iesū
un liek justies atbildīgiem par
13. septembrimm!
to, dodot ilūziju, ka cilvēks
valda pār pasauli. Tas viss
Paldies!
tikai tāpēc, ka mēs mākam
runāt”. Liekas, ka mūsdienās
daudzas lietas ir aizstājušas
senas vērtības. Tomēr nekas nav spējis izmainīt cilvēka pateikto vārdu nozīmi. Tie spēj
aizkustināt, sasmīdināt, nomierināt un apvainot. Daudzi, arī es, reizēm nesaprot, ko ir
izdarījuši. Un jautā; „Ko es izdarīju?” Bet varbūt pie vainas nav tas, kas izdarīts, bet gan
tas, kas pateikts. Mūsu vārdu spēks daudziem nav zināms, katra netīša frāze vai apvainojums otru var ietekmēt mums nezināmā veidā. Nevar noliegt, ka cilvēkiem ir nelāgs
niķis savas dusmas izgāzt pār otru, vainīgs viņš vai nē. Mēs pat nevaram to iedomāties kā
katra it kā mūsu personīgā rīcība var ietekmēt otru. Kāds vienmēr atbild par kāda rīcību
vai pateikto vārdu, vēlas vai nē. Vienmēr padomāsim, ko mēs sakām otram, un vai otrs ir
pelnījis veltītos vārdus...

Zināšanai!

Uzmanību, uzmanību!
Laipni aicinām visus pensionārus

parādes svētku gājienā 13. augustā!
Pulcēšanas pie Tautas nama plkst. 14.30.
Atpazīšanās zīme – platmales, hūtes un cepurītes, neliels ziedu pušķītis!

Cienījamie
Mērsraga
iedzīvotāji!
Vēlamies uzzināt jūsu
viedokli par to, kur jūs tuvāko
5 gadu laikā vēlaties redzēt
Mērsragā puķu dobes! Nāc ar
savu ideju uz ziedu kiosku,
vēlams rakstisku vai uzzīmētu!

Paziņojums senioriem!
Esiet mīļi gaidīti 10. septembrī plkst. 13.00

„Vasaras izskaņas ballē”
Mērsraga Tautas namā.
Līdzi ņemt groziņu, labu garastāvokli,
dejotprieku. Dalības maksa 2,00 Euro.
Autobuss Upesgrīvā plkst. 12.30.
Par piedalīšanos paziņot līdz 1. septembrim –
Ārijai 29115739, Vijai 26642416, 63235510.

Gada
mērsradzniece –

Ārija Logina!

Mērsraga novada pašvaldības
izsludinātajā aptaujā par goda
nosaukuma piešķiršanu nominācijā „Gada mērsradznieks”,
gandrīz vienbalsīgi, iedzīvotāji
lēmuši, ka goda nosaukums jāpiešķir Ārijai Loginai! Sirsnīgi
sveicam! „Gada mērsradznieka” sumināšana notiks Mērsraga novada svētkos 13. augustā
plkst. 15.30.
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Domes sēdē
19. jūlija novada Domes
kārtējā sēdē nolēma
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
izdevumu plāna grozījumus 2 458 EUR
apmērā, samazinot plānotos budžeta
izdevumus savstarpējiem norēķiniem
par izglītību citām pašvaldībām par
2 458 EUR un palielinot budžeta iz
devumu plānu bāriņtiesai 2 458 EUR
apmērā. Piedalīties un iesniegt pro
jekta pieteikumu Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
1. Prioritātes „Ilgtspējīga un tīra vide”
1.2. aktivitātē „Vides resursu efektīva
izmantošana”. Par ezeru efektīvu ap
saimniekošanu.
2. Papildus minētajam Mērsraga
novada Dome, apliecina, ka nodroši
nās projektam nepieciešamo līdzfinan
sējumu EUR 15 000,0 (piecpadsmit
tūkstoši eiro un 0 centi) no Mērsraga
novada pašvaldības līdzekļiem.
3. Sadarboties kopīgas projekta
idejas izstrādē dalībai specifiskā atbal
sta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” projektu ideju priekš
atlasē, ievērojot Kultūras ministrijas,
turpmāk – Atbildīgās iestādes, izstrā
dātajās vadlīnijās iekļautos nosacīju
mus, atzīstot Jūrmalas pilsētas domi
par kopīgi sagatavojamā projekta ide
jas priekšatlases, un projektu konkursā
iesniedzamā projekta vadošo partneri,
turpmāk – Vadošais partneris.
4. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2015. gada publisko pār
skatu
5. Apstiprināt SIA „Atkritumu ap
saimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
vidējā termiņa darbības stratēģiju
2016.–2020. gadam.
6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Bākas iela 55”, Mērsrags, Mērsra
ga novads, kadastra numurs 8878 003
0050, atsevišķos piecos īpašumos.
7. Atļaut sadalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 1112,
Čiekuru iela 4, Mērsrags, Mērsraga
novads, divos īpašumos.
8. Atbrīvot no darba pienākumu
pildīšanas SIA „Mērsraga Ūdens” val
des locekli Andreju Kozlovu.
9. Par SIA „Mērsraga Ūdens” val
des locekli iecelt Oskaru Luksi.
10. Noraidīt Jāņa Keiša iesniegumu
per zemes lietošanas mērķu precizē
šanu, līdz brīdim, kad J. Keišs savas
īpašumtiesības būs nostiprinājis zemes
grāmatā.
11. Piešķirt ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par 2015. gadu domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
daļēji – no šā gada 8. augusta līdz
12. augustam. Atvaļinājuma laikā
domes priekšsēdētāja pienākumus
pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Šteinbergs, par ko saņem
priekšsēdētājam noteikto darba algu.

Atkārtots uzaicinājums!
Ņemot vērā šīs vasaras pēdējo mē
nešu notikumus – Upesgrīvā uz peld
matračiem jūrā ieskaloti divi cilvēki,
Bērzciema mežā pazudis puisēns, kai
miņu novados sēņojot nomaldījušies
sirmgalvji, Mērsraga novada pašval
dības policija atkārtoti vēlas apzināt
tos, kuri būtu gatavi sniegt palīdzību
cilvēku glābšanā.
Īpaši vēršos pie laivu, kuteru un jah
tu īpašniekiem, kuri būtu gatavi neka
vējoties doties jūrā vai ezerā, it sevišķi
tiem, kuru peldlīdzekļi jau atrodas jū
ras, ezera krastā. Atcerēsimies, tuvākais
glābšanas dienests atrodas Rojā, un ie
rasties notikuma vietā viņi var ne ātrāk
kā divdesmit minūtēs. Šīs minūtes var
būt izšķirošās.
Tiek apzināti cilvēki, kuri būtu gata
vi jebkurā diennakts laikā doties mežā
noklīdušo meklēšanā. No jums nekas
vairāk kā mežam piemērots apģērbs un
lukturītis netiek prasīts. Galvenais, kas
nepieciešams – vēlme palīdzēt.
Ja esat gatavi piedalīties, nevis tikai

pasīvi sekot notiekošajam masu saziņas
līdzekļos, lūdzu, sniedziet par sevi se
kojošas ziņas uz e-pastu:
policija@mersrags.lv

Sakoptākās sētas!
Komisija ir veikusi sētu izvērtēšanas darbu, un 13. augustā,
Mērsraga novada svētkos sveiksim:

1) Vārds, uzvārds;
2) Telefona numurs;
3) Dzīvesvietas adrese;
4) Kādā veidā varat palīdzēt (norā
de – ja pieder peldlīdzeklis: JŪRA vai
EZERS; ja esiet gatavi doties cilvēku
meklējumos: MEŽS)
5) Vai esiet gatavi palīdzēt tikai
mūsu novada robežās vai arī doties pie
kaimiņiem – Engures novads, Talsu
novads, Rojas novads, Dundagas no
vads (lūdzu norādīt).
Tos, kuru interese ir palīdzības
sniegšana par atlīdzību, lūgums netraucēt.
Mērsraga novada pašvaldības policijas Vecākais inspektors
Egīls Bolmanis
Telefons 20703443
e-pasts: policija@mersrags.lv

Paldies...
Ir pavadīti krāšņākie un gaidītākie svētki vasarā... Līgo svētki, Jū
ras svētki, tūlīt, tūlīt svinēsim Mērsraga novada svētkus, kā arī augusta
pēdējā sestdienā visi tiek aicināti uz Uguns nakti pludmalē pie bākas!
Mērsraga novada pašvaldība vēlas pateikt lielu paldies visiem, kas
šos svētkus padarīja košākus un neatteica ne palīdzīgu roku, ne īpašu
dekoru.
Paldies Raitim Neilandam par īpašo dekoru – muciņu – Līgo svētku
teātra izrādei! Paldies, „Etīdei” par ātru reakciju un gatavību jestrām
ēverģēlībām Līgo vakarā! Paldies, Modrim no SIA „Metsa Forest Lat
via” par malku, kas padarīja Līgo svētku ugunskuru košu!
Paldies, Zigurdam Zemenem par Neptūna vizināšanu Jūras svēt
kos! Paldies Robertam no Jelgavas teātra par uzdrīkstēšanos! Paldies
Dzintaram Ceravam par laivu Oskaram! Paldies Valdai, Mairai, Silvai
un Sandijai – par Zvejnieku sētas atdzīvināšanu un apburošā zvejnieku
dēla Oskara izveidošanu! Paldies, lauku sētas saimniekam Zigmundam
Zaķim, par dzīvespriecīgiem un vienmēr draiskajiem dzīvnieciņiem!
Paldies, „Silvas” meitenēm par ieguldīto darbu un laiku, biļešu tirdz
niecībā! Paldies, vasaras darbu speciālistēm – skolniecēm – Gabriēlai
un Kristai par atsaucību! Paldies medmāsiņai Inesei par apņēmību!
Paldies Ivaram par mūžam nezūdošo vērtību – sporta spēlēm!
Un, protams, LIELS, LIELS PALDIES darba rūķiem, kas darbus veic
gan agrā rītā, gan dienas svelmē, gan arī vēlā vakara stundā. Viņu pa
veiktos darbus redz visi, bet pašus nemana: Paldies sētniecēm Līgai
un Inesei par vienmēr tīro apkārtni! Paldies Sergejam, Gundaram un
Jānim par operatīvu reaģēšanu un spēju atrisināt jebkāda veida situāci
jas! Paldies ciema „krāšņo ziedu” meitenēm – Sandijai, Silvai un Aijai!
Paldies pašvaldības policistam Egīlam un viņa palīgiem Jurģim un Ser
gejam par modro aci visu diennakti! Paldies visiem, kas nenogurstoši
bija, ir un būs kopā ar mums svētkos!
Mērsraga novada pašvaldības
Izpilddirektora p.i.
Agnese Kreicberga

• Sakoptākā sēta Upesgrīvā – „Lejnieki”, saimniece Dzintra Blūma;
• Sakoptākā pašvaldības iestāde – Upesgrīvas Saieta nams;
• Sakoptākais uzņēmums SIA „Remaks L”;
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja „Dzintarzemes” jeb Dzintaru iela 1;
• Sakoptākā sēta senioru grupā Ozolu iela 17, saimnieko Ligita Bite.
• Sakoptākā sēta Mērsragā – Ceriņu iela 12, saimnieko Lozbergu ģimene.
• Komisija īpaši meklēja sētu, kuras saimnieki dienu pavada darba gaitās, taču
paspēj arī savu sētu uzturēt skaistu. Šoreiz komisijas simpātijas ieguva Kadiķu
iela 5, saimnieko Ēriks Kadiķis.

Upesgrīvas kausa izcīņa
šautriņu mešanā

30. jūlijā notika pirmā Upesgrīvas kausa izcīņa šautriņu mešanā. Interesentu
bija vairāk nekā cerēts un sacensībās piedalījās 13 dažādu vecumu dalībnieki gan
no Upesgrīvas, gan kaimiņu pagastiem. Vairāki no viņiem šautriņas meta pirmo
reizi, bet tas neliedza sasniegt labus rezultātus. Un tā, 3. vietu ieguva Madara Son
dore no Vandzenes, 2. vieta Mārtiņam Ozolam no Mērsraga, bet kausu ieguva
upesgrīvnieks Mārcis Leja. Pateicības raksti par piedalīšanos tika pasniegti visiem
kausa izcīņas dalībniekiem.
V. Brauere

Joprojām aktuāli un bīstami!

Viesi Mērsragā
ASV vēstnieces Latvijā vizīte
Mērsragā. 21. jūlijā Mērsragā vie
sojās ASV vēstniece Latvijā Nensi
ja Bikofa Petita, vicekonsuls Ēriks
Borgmans un politikas speciāliste
Simona Gurbo. Vēstniece pastāvīgi
apmeklē dažādas Latvijas pilsētas un
novadus, lai iepazītu un apzinātu si
tuāciju ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.
Viesi no Katalonijas. 3. augustā
Mērsragā ieradās viesi no Kataloni
jas. Viesi brauca ciemos pie rakstnie
ka un publicista Otto Ozola, un vie
na no vietām, kuru viesiem O. Ozols
vēlējies parādīt – bija Mērsrags.
Un vēl kādi viesi… Oficiāli kļu
vis zināms, ka 2017. gada augustā
Mērsragā norisināsies mednieku
festivāls „Minhauzens”, kas nozī
mē, ka šeit ieradīsies ļoti daudz
viesu no visas Latvijas mednieku
aprindām!

Vēlos atgādināt lasītājam par tēmu, kura likās jau zaudējusi aktualitāti un
kļuvusi vēsturiska: 8. augustā, privāt
mājas teritorijā Mērsragā, aizvācot gadu
desmitiem neaiztiktus būvmateriālus,
tika atrasti vairāki sprādzienbīstami
priekšmeti: 2. pasaules kara laikā Vācijā
ražota rokas granāta „M-24” un karabīnes
patronas. Ļoti labi, ka atradēji savlaicīgi
noreaģēja un nekavējoties par notikušo
ziņoja pašvaldības policijai. Tika izsaukti
sapieri un atrastie spridzekļi aizvākti un
neitralizēti.
Atgādinu: atrodot jebko, kas ārēji atgādina sprādzienbīstamu priekšmetu,
nekādā gadījumā tam netuvoties un to neaiztikt! Šādi ilgu laiku zemē nogulējuši
spridzekļi var būt ļoti bīstami un detonēt jau pie neliela satricinājuma!
Par atradumu nekavējoties jāziņo Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa dežūrdaļai (tālrunis: 02, 63202700, 63202702 vai 26403035),
Mērsraga novada pašvaldības policijai (tālr. 20703443) vai dežurējošajam policistam – tālrunis: 27234282. Pēc paziņošanas, ja ir iespējams, norobežojiet no
tikuma vietu, un gaidiet ierodamies policiju.
Pašvaldības policijas vecākais inspektors Egīls Bolmanis
mob. tel. 20703443,
e-pasts: policija@mersrags.lv
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Bākas ielas svētki!
Svētki godam pavadīti. Saulīte šogad bija pa
slēpusies aiz mākoņiem, taču tas mums netrau
cēja baudīt tēju un pašceptu maizīti ar medu no
Smārdes. Pēc ļoti agrām brokastīm, neliela gru
piņa ar atkritumu maisiem rokās, devās Upesgrī
vas virzienā, lai sakoptu kāpu zonu un pludmali.
Vērtīgākais rīta atradums – pilna patrona. Iestip
rinājušies ar gardu gulaša zupu, talcinieki devās
mājās.

Dienas turpinājumā bērni varēja iesaistīties
radošajās darbnīcās, kā arī tikt pie skaistiem
hennas rakstiem. Plkst. 15.00 pienāca ilgi gaidīto
koncertu laiks, kur mūs priecēja deju kolektīvi no
Engures – „Rudens ritmi”, „Zelta pērle”, „Redas”
un Rīgas „Rēvele”, kā arī mūsu pašu „Silva”.
Vakars iesākās ar aktieru trio „Ilga” uzstāša
nos. Patīkami bija redzēt cilvēku sejās smaidu.
Turpinājumā interesentiem bija iespēja baudīt
kamermūziku Mērsraga lute
rāņu baznīcā. Vakaru noslēdza
grupas „Flora” un DJ Igors ko
pīga diskoballe. Neizpalika arī
svētku uguņošana.
Svētku organizētāju koman
das vārdā vēlos vēlreiz teikt lie
lu paldies: kafejnīcas „Kreses”
kolektīvam, Skaidrītei Mežzī
lei, Marikai un viņas palīgiem,
Mērsraga vidusskolai, Žeņai
un viņas ģimenei par atsau
cību, Jurim un viņa palīgiem,
pagasta čaklajiem darba darī
tājiem, ziedu kioska meitenēm,

Rīta programmas turpinājumā, plkst. 10.00
„Ozolnieku” mājās mūs sagaidīja Žeņa. Jau otro
reizi šajā sētā tika noskaidroti Bākas ielas saim
nieks un saimniece titulu ieguvēji. Lai iegūtu
saimnieces titulu bija jāizšuj „ordenis”, jāšķiro pu
piņas, jākuļ sviests, jālasa jāņogas. Savukārt, vīri,
lai iegūtu saimnieka titulu, nagloja putnu būrīti,
zāģēja baļķīšus uz acumēra, atpazina zivis un ko
pīgiem spēkiem iekūra ugunskuru, lai uzsildītu
zupu.
Dienas otrā puse iesākās ar smilšu piļu celša
nu gan komandās, gan individuāli. Neskatoties
uz to, ka saulīte bija paslēpusies aiz mākoņiem,
konkursā piedalījās 7 komandas un divi indivi
duālie dalībnieki. Atļāvos improvizēt un mainīt
konkursa noteikumus, lai uzvarētāju noteiktu ne
atkarīgi garām gājēji. Ikviena komanda un dalīb
nieks saņēma pa konfekšu turzai un pirmo vietu
ieguvēji – kausus.

Aijai Barovskai, Jānim par apskaņošanu, Ancei
un Edītei, Jānim Budreikam, Vilim Klesmanim,
Kārlim Frīdmanim, Vilnim Kalkovskim, Uģim
Klētniekam, Aldai Smilgainei, Arnim Gulbim un
citiem labiem cilvēkiem par atbalstu, kurus esmu
piemirsusi pieminēt. Paldies ikvienai Bākas ielas
sētai, kurā tika radīta svētku noskaņa! Vislielākais
paldies manai ģimenei par idejas atbalstīšanu,
kā arī Laika Vecim, kurš šogad bija parūpējies
par ideālajiem laikapstākļiem! Paldies visiem,
kuri turēja īkšķus par mums, paldies visiem, kuri
burkšķēja un bija ar kaut ko nepamierināti – jūs
mūs darāt tikai stiprākus! Svētku izdošanos, ma
nuprāt, vislabāk atspoguļoja mirklis, kad pazuda
elektrības padeve Rīgas dejotāju pēdējās dejas lai
kā. Gan skatītāji, gan pārējie kolektīvi turpināja
dungot ritmu līdzi, lai dejotāji spētu deju nodejot
līdz galam! Dēļ šādiem mirkļiem ir vērts turpināt!
Sandija Štreinerte

Pirmais posms noslēdzies!
23. jūlijā laivu bāzē „Bebri” tika dots starts
Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2016. Sacen
sības notiek trīs posmos – otrajā posmā sacensību
dalībnieki startēs no laivu bāzes „Bebri” pēcpus
dienā un mēģinās savaldīt zivis vakara copē, bet
pēdējais trešais posms atkal norisināsies laivu
bāzē „Bebri” agri no rīta.
Ierodoties agrā rītā (4:00) „Bebros”, visās malās
rosījās vīri, kas sparīgi veica pēdējos priekšdarbus
un apkopes darbus saviem darbarīkiem. Pēc pie
teikumu reģistrēšanas, sacensību atklāšanas uz
runas un mazas sacensību dalībnieku apspriedes,
spiningotājiem tiek dots starts un laivas viena pēc
otras pazūd Engures ezerā loma meklējumos.
Un tā, nosverot lomus rezultāti:
Trešajā vietā – Māris Jansons – 9,300 kg.
Otrajā vietā – Renārs Herings, Andrejs Ivļi
jevs – 11,015 kg.
Pirmajā vietā – Viesturs Buks, Ivo Ulmanis –
15,190 kg.
Sacensību pirmais posms noslēdzies, pirmie

Pateicība!

punkti ekipāžām izcīnīti un spiningotājiem at
vēlēts laiks sagatavoties otrajam posmam, kas
notiks 27. augustā – starts no laivu bāzes „Bebri”
vakarā 14:00.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Vislielāko pateicību izsakām „Kurzemītes Plus” valdei par
doto iespēju un autobusu, braucienam ekskursijā uz Bausku.
Pirmais pieturas punkts bija Codē Celmu mājās. Celmu mājas
saimniece pastāstīja par siera gatavošanu, bija sieru degustācija.
Tālāk mūsu ceļš veda uz motora muzeju. Ļoti izsmeļoši muzeja
gids stāstīja par senajiem transporta eksponātiem. Pēc tam brau
cām uz atjaunoto Bauskas pili. Pils atrodas Mūsas un Mēmeles
satecē. Bauskas pils gids iepazīstināja ar pils eksponātiem, ļoti
skaistas bija galvas rotas! Pēc Bauskas pils mēs devāmies uz atjau
noto Rātsnamu. Rātsnamā bija iespēja iepazīties ar vecajiem sva
riem un mēriem. Pēdējais pieturas punkts Bauskas alus darītava.
Sākumā alus darītavas pārstāve pastāstīja par ražošanas attīstību.
Iepazīstināja ar ražošanas telpām. Bija arī alus degustācija. Alus
nozarē lielu ieguldījumu devis Kārlis Zālītis. Šā gada jūlijā nosvi
nējis 90 gadu jubileju. 2001. gadā Kārlis Zālīte par ieguldījumu alus
nozares attīstībā saņēmis 5. Pakāpes Trīszvaigžņu ordeni. Viņš ļoti
daudz ir palīdzējis visām esošajām alus darītavām, uzstādot jaunās
iekārtas. Pašreiz darbojas kā konsultants alus nozarē.
Paldies šoferim Mārim Zaļumam no
Engures, kā arī mūsu ekskursijas gidei
Inesei Rozei no Talsiem.

Cienījamie Mērsraga
iedzīvotāji un
atpūtnieki!
Vēršamies pie Jums ar lie
lu lūgumu un sapratni. Lū
dzu, nemetiet savus sadzīves
atkritumus mūsu „Dzintar
zemes – M” atkritumu tver
tnēs! Mūsdienu tehnoloģijas
dara brīnumu lietas. Mums ir
vairāku cilvēku foto uzņēmu
mi, kuri ļaunprātīgi izmanto
mūsu atkritumu tvertnes. Do
mājams, ka nebūsiet priecīgi
nākamajā avīzītē tos ieraudzīt
vai sniegt paskaidrojumus
pašvaldības policijai. Ceram
uz lielu sapratni, taupiet savu
naudiņu un arī mūsu!
„Dzintarzemju”
iedzīvotāji

4
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
„Elegantas brilles”

Tikai laiks zina, cik saldi garšo pirmie pīlādži,
cik zīdainas ziedlapas ir rožu krūmājam aiz sētas.
Tikai vislabākais dārznieks ļauj mūžīgi dārzam ziedus dzīt.
Tikai vislabākais dārznieks ļauj sevī vasaru atpazīt.
				
/D. Sadaka/

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS –

bezmaksas redzes pārbaude
ar iespēju iegādāties optiskās
brilles un saulesbrilles!

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā:

2016. gada 5. septembrī plkst 1200
Mērsraga novads, Mērsrags, Lielā iela 25
Tautas nams, LV-3284
Redzes pārbaudē ietilpst:
 Acs funkciju izmeklēšana – abu
acu kopredzes noteikšana, vadošās
acs noteikšana, redzes funkciju pārbaude tuvumā.
 Redzes asuma noteikšana.
 Acs struktūru novērtēšana, lai
laikus varētu pamanīt dažādu acs saslimšanu pirmssākumus
 Esošo briļļu stipruma noteikšana.
Izbraukumā līdzi ir 150-200
briļļu ietvaru un saulesbriļlu.
 Piedāvājam arī bezmaksas
ietvaru kolekciju pasūtot brilles!
 Brilles pēc pasūtījuma
 Acu spiediena mērījums ar bez
kontakta tonometru – 5.00 Eiro
(Glaukomas savlaicīgai atklāšanai, klientiem pēc 40 gadu vecuma
acu spiedienu rekomendējam mērīt
vismaz reizi gadā).
Savlaicīgi pierakstīties
pa tālruni 20411444
darba dienās no 9:00–17.00

Sludinājumi
Mērsraga Mūzikas un
mākslas skola



UZŅEM AUDZĒKŅUS
2016./2017.mācību gadam
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
 Klavierspēle		
 Flautas spēle		
 Ģitāras spēle

2. septembrī

jauno audzēkņu konsultācijas
un uzņemšana no
plkst. 12. 00–13.00

Vokālā mūzika
 Vizuāli plastiskā māksla

5. septembrī

jauno audzēkņu konsultācijas
un uzņemšana no
plkst. 12. 00–17.00

Kontaktinformācija:

tālr.: 29186668
Skolas iela 8, Mērsrags
Iesniedzamie dokumenti:  vecāku iesniegums
			 dzimšanas apliecības kopija
			 ārsta izziņa

Mērsraga Mūzikas un
mākslas skola
no 2016. gada 1. septembra

Meklējam atbildīgu ēku un teritorijas dežurantus ar savu automašīnu ceļa tehnikas uzraudzībai, bez kaitīgiem ieradumiem. Darbs paredzēts
ceļa posmā Talsi–Stende un Vīdalē.
Darbs maiņās. Apsardzes sertifikāts
nav nepieciešams. Varbūt pensionārs.
Telefons 28958456.

 SIA „Sabiedrība IMS” ar 01.09.

2016. piedāvā darbu vecākajam meistaram sagatavošanas cehā. Telefons
26328017.

 Elektromotoru remonts. Tukuma
novads, „Rauciņi”. Telefons 29253411.
 Rakšanas darbi ar miniekska-

vatoru, telefons 20213122.

 Pērk dzintaru, kulonus, krelles, brošas, neapstrādātus akmeņus,
vecas sudraba, zelta rotaslietas. Tālrunis 29621515.
 Godīga un atbildīga 3 cilvēku
ģimene (pensionāri, bez bērniem) vēlas īrēt dzīvoklīti, ieteicams privātmājā. Var patstāvīgi visu gadu, vai jūlija,
augusta mēnešos. Var būt bez ērtībām,
par saprātīgu cenu. Izskatīsim visus
piedāvājumus. Telefons 26134599.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas pedagogu.

23. augustā

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00

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

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

Pateicības

Līdzjūtības

Neliedzies labu
darīt ikvienam,
kam tas
nepieciešams,
jo tavai rokai
Dievs piešķīris visu, lai to darītu.
(Sal. pam. 3-27)

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, ļoti grūti
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

Mīļš paldies Andrim Būcēnam un
Arvīdam Misiķim par sniegto palīdzību Mērsraga ev. lut. draudzei.

* * *

Paldies Mērsraga domes priekšsēdētājam L. Karlsona kungam un domes darbiniekiem par sirsnīgo apsveikumu manā jubilejā!
V. Karlsone

* * *

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Izsakām pateicību Mērsraga novada pašvaldībai par apmaksāto ekskursiju uz Kuldīgu!
Deju kopa “Silva”

* * *

Paldies ikvienam, kurš atsaucās
uz aicinājumu atnest uz ziedu kiosku
krāsainus audumus, lai taptu vēl vairāk
karodziņu Mērsragā. Atsaucība bija tik
liela, ka audumi pietiks vēl pāris gadiem. Īpašs paldies Daigai, kura ziedoja zilganzaļo
audumu ar
pieskaņotu
diegu! Paldies!

Sporta pasākumi AUGUSTĀ

AICINA PIEVIENOTIES
Ikdienā aktīvi gatavojam audzēkņus dalībai dažādos konkursos
Latvijā, novērtējam pedagoga jaunradi.
Pieteikuma vēstules un CV sūtīt uz e-pastu
muzikasmakslasskola@mersrags.lv, kontakttālrunis: 29186668.

Mirdzai Kalnai-Kalnbergai, Astrai Putniņai,
Intai Krekauskai un Silvijai Unbedahtei
70 gadu jubilejā Dzidrai Pirvicai;
75 gadu jubilejā Aijai Bervaldei
un Gaļinai Džeriņai;
81. gada jubilejā Austrai Finķei;
82. gadu jubilejā Albīnai Skujiņai
un Dzidrai Šteinbergai;
84. gadu jubilejā Dainai Krūmiņai!

12.08. Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 6. posms

Mērsraga vidusskola 17.00

13.08.

Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā –
3. posms – Mērsraga svētku ietvaros

13.08.

Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā – Mērsraga
svētku ietvaros

13.08.

Piekrastes kausa izcīņa futbolā –
Engures svētku ietvaros

Mērsraga ostas pārvaldes kausa izcīņa
20.08.
pludmales futbolā
21.08. Mērsraga kausa izcīņa makšķerēšanā
27.08. Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 2. posms

Skolas iela 12

10.00

Mērsraga
vidusskola

11.00

Engure

10.00

Pludmale
pie bākas

14.00

28.08. Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 6. posms Mērsraga vidusskola 12.00
Latvijas meistersacīkstes futbolā
2. līgas spēle Grobiņas SC – FK Mērsrags

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Grobiņa

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Līgai Liestiņai un tuviniekiem,
no vecmāmiņas atvadoties.
Vidusskolas klasesbiedri
un audzinātāja

Saule jau nenodzisa,
Palika arī pasaule visa
Tikai cilvēks gāja
Projām gāja uz zemes mājām.

(D. Avotiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Emīlijai Veitnerei, mazdēlu
MĀRTIŅU pāragri zaudējot.
„Foreļu” mājas iedzīvotāji

Vien tikai savu
Mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte,
Dot šai ceļā līdz.

(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību Emīlijai
Veitnerei, MĀRTIŅU mūžībā
pavadot.
„Delfīnu” mājas iedzīvotāji

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
Zaudējuma sāpēs esam kopā
ar MĀRTIŅA VEITNERA ģimeni, no viņa pāragri atvadoties.

10.00

28.08. Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 6. posms Mērsraga vidusskola 10.00

28.08.

Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

Andra klasesbiedri

Mērsraga kanāls 08.00
Engures ezers

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Daigai Liestiņai, no mātes atvadoties.

17.00

Tikai tavā pavardā, māt,
Uguns tik silti degs,
Ka smiltis, pat smiltis aukstās
Nekad viņu neapsegs.
		
(I. Rudene)
Izsakām līdzjūtību Anitai
Ozolai, no māmiņas atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība

Redaktore Madara Brāle
28757923

