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Ir pagājis mēnesis...
Ir pagājis mēnesis pēc pašvaldību vēlēšanām,
kura laikā jaunajiem Mērsraga novada domes
deputātiem un jaunajai domes vadībai ir bijusi
iespēja iepazīties ar novada domes līdzšinējo
darbu, noslēgtajiem līgumiem un apmaksāta
jiem rēķiniem. Apkopojot pirmos secinājumus
varam teikt, ka finanšu stāvoklis domes kontos
un kasē ir apmierinošs, pašvaldībai nav lielu īs
termiņa parādu, bet nav arī nekādu uzkrājumu
neparedzētiem gadījumiem, kas ļoti apgrūtina
jebkādas darbības avāriju gadījumos. Nevar
teikt, ka iepriekšējā domes vadība nebūtu neko
darījusi, bet sakarā ar nepārtraukto kadru mai
nību un reizēm nepietiekamajām darbinieku
zināšanām vairākos galvenajos pašvaldības
amatos, liela daļa darbu ir veikti haotiski un
atstāti puspabeigti. Aizejošā domes vadība ir
atstājusi mums mantojumā pašvaldībai izcili
dārgu un neizdevīgu juridisko pakalpojumu
pirkšanas līgumu, kuru nav iespējams lauzt ne

samaksājot juridisko pakalpojumu sniedzējam
pilnu līguma summu. Arī ilgi gaidītās vidussko
las sporta zāles celtniecības uzsākšana kavējas
pateicoties nekvalitatīvi izstrādātajam skolas
sporta zāles celtniecības tehniskajam projek
tam, kuru būvvalde pamatoti atteicās saskaņot
un kurš pašreiz tiek pārstrādāts, lai pēc iespējas
ātrāk varētu saņemt būvatļauju un uzsākt
celtniecības darbus. Tomēr ir cerība, ka visas
šīs problēmas pakāpeniski izdosies atrisināt
un virzīties uz priekšu. Ir pilnīgi skaidrs, ka
arī turpmāk mums nauda būs jātaupa un ne
vienmēr uzreiz mēs varēsim atļauties visu ko
gribētos, bet prātīgi plānojot un izsverot katras
lietas nepieciešamību un mūsu iespējas, es
ticu, ka kopā strādājot un uzklausot dažādus
viedokļus varam panākt labu rezultātu.
Ar cieņu,
Mērsraga novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Roberts Šiliņš

Redaktores sleja
Kas nekaitētu, ja vienā brīdī varētu pazi
ņot – atsakos no darba, kas saucas būt pieaugušam. Vēlētos uzņemties astoņus gadus
veca bērna atbildību. Vēlos spēlēties ar smil
Nākamais
tīm pludmalē un lēkāt pa peļķēm. Vēlos ap
„Mērsraga Avīzes”
gulties zem liela koka un karstā vasaras dienā
augustā.
kopā ar draugiem dzert limonādi. Es gribu
numurs iznāks 11.
tīt līdz
atgriezties laikā, kad dzīve bija vienkārša.
Materiālus var iesū
Viss, kas toreiz bija jāpārzina, bija krāsas,
8. augustam!
alfabēts, reizrēķins un skaitāmpantiņi, bet
Paldies!
tas tevi neuztrauca, jo tu nezināji, ko tu
nezināji, un tev tas bija vienaldzīgi. Viss,
ko tu prati bija – būt laimīgam, jo tu dzīvoji
svētlaimīgi un nezināji par visām tām
lietām, par kurām tev būtu jāuztraucas vai no kurām ir jābaidās. Gribu domāt, ka pasaule
ir godīga vieta. Gribu ticēt, ka visi cilvēki ir godīgi un labi. Gribu ticēt, ka iespējams ir
pilnīgi viss. Gribu nedomāt par dzīves sarežģītību un atkal mācēt priecāties par mazām
lietām. Negribu dienu, kurā ir datorizēta ikdiena, liela kaudze papīru, skumdinošas ziņas,
tenkošana, slimības. Es
gribu ticēt, cik spēcīgs
ir smaids, apskaušana,
laipns vārds, patiesība,
taisnīgums, miers, sap
ņi, iztēle... Gribu teikt:
„Ja tu vēlies ar mani
parunāt, tad tev būs
mani jānoķer, jo es
tagad spēlēšu sunīšus.”

Zināšanai!

Jūsu viedoklis

Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā
par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt
labā novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās an
ketas var ievietot pasta kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā
vai Mērsraga Tautas namā līdz 11. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga
svētkos.

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
(kam?) _________________________________________________________________
tāpēc, ka _______________________________________________________________

Mednieku festivāls „Minhauzens 2017” notiks
no 4. līdz 6. augustam, Mērsragā!
Festivālu rīko Latvijas Mednieku asociācija, Mērsraga
novada pašvaldība, Medību saimniecības attīstības fonds,
AS „Latvijas valsts meži”, sponsori un atbalstītāji.
Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!
Festivālā aicinātas piedalīties mednieku formējumu ko
mandas un to līdzjutēji. Ieteicamais sacensību dalībnieku
skaits komandā – 15. Dalībnieku vecums, dzimums un
meistarība nav limitēti. Informācijas apmaiņa: jautājumi,
priekšlikumi, pieteikumi sūtāmi uz e-pastu: minhauzens@
latma.lv. Tel. 29447703.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Jūsu vārds, uzvārds _______________________________________________________
Paldies!



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 Mērsra
ga novada svētku ietvaros notiks sakoptākās sētas izvērtēšana.
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Domes sēdē
Mērsraga novada
Domes sēdēs nolemts:
2017. gada 16. jūnija sēde

Pamatojoties uz likuma „Par paš
valdībām” 19. panta trešo un ceturto
daļu, 21. panta pirmās daļas 10. pun
ktu un 40. pantu un, ņemot vērā balsu
skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot:
PAR – 5 balsis, PRET – 4 balsis nova
da dome, ATTURAS – nav NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Jāni Budreiku par
Mērsraga novada domes priekšsēdē
tāju.

2017. gada 16. jūnija
ārkārtas sēde

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldī
bām” 20. panta otro daļu, 21. panta
pirmās daļas 10. punktu un 40. pan
tu, aizklāti balsojot PAR – 5 balsis,
PRET – 4 balsis, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
par Mērsraga novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ro
berts Šiliņš.

2017. gada 19. jūnija
ārkārtas sēde

1. Izveidot Finanšu komiteju 7 lo
cekļu sastāvā:
1) Finanšu komitejas priekšsēdē
tājs – Jānis Budreika
2) Roberts Šiliņš
3) Dzintars Ceravs
4) Laima Valdemāre
5) Gvido Erķis
6) Andis Dārziņš
7) Lauris Karlsons
2. Izveidot Tautsaimniecības ko
miteju 5 locekļu sastāvā:
1) Roberts Šiliņš
2) Juris Venckus
3) Dzintars Ceravs
4) Gvido Erķis
5) Andis Dārziņš
3. Izveidot Sociālo, izglītības, spor
ta un kultūras komiteju 5 locekļu sa
stāvā:
1) Juris Venckus
2) Vija Klēvere
3) Laima Valdemāre
4) Gvido Erķis
5) Lauris Karlsons
Deputāti vienojas, ka:
1) komiteju sēdes notiks katra mē
neša otrajā otrdienā:
Plkst. 15.00 – Tautsaimniecības
komiteja
Plkst. 16.00 – Sociālo, izglītības,
sporta un kultūras komiteja
Plkst. 16.30 – Finanšu komiteja
2) domes kārtējās sēdes notiks kat
ra mēneša trešajā otrdienā plkst. 16.00
4. Izveidot Zvejniecības un licencē
šanas komisiju 5 locekļu sastāvā:
1) Gvido Erķis
2) Dzintars Ceravs
3) Viktors Līcis
4) Raitis Neilands
5) Roberts Šiliņš
5. Izveidot Ārkārtas situāciju komi
siju 3 locekļu sastāvā:
1) Jānis Budreika
2) Roberts Šiliņš
3) Agnese Kreicberga
6. Izveidot Komisiju būvju pie
ņemšanai ekspluatācijā 4 locekļu sa
stāvā:
1) Agris Jansons
2) Aivars Lācis
3) pasūtītāja pārstāvis
4) Agnese Kreicberga
7. Izveidot Iepriekšējās apbūves fak
ta vērtēšanas komisiju 3 locekļu sastāvā:

1) Agris Jansons
2) Agnese Kreicberga
3) Egīls Bolmanis
8. Izveidot Īpašumu apgrūtinājumu
komisiju 3 locekļu sastāvā
1) Agris Jansons
2) Agnese Kreicberga
3) Egīls Bolmanis
9. Izveidot Inventarizācijas komi
siju 3 locekļu sastāvā:
1) Liāna Lukse-Bolmane
2) Laila Smilgaine
3) Rasma Šamājeva
10. Izveidot Pamatlīdzekļu vērtē
šanas komisiju 3 locekļu sastāvā
1) Juris Venckus
2) Gvido Erķis
3) Velga Puzānova
11. Izveidot Mazvērtīgā inventāra
un materiālu norakstīšanas komisiju
3 locekļu sastāvā:
1) Inta Rēvalde
2) Inga Jefrēmova
3) Madara Brāle
12. Izveidot Iepirkumu komisiju
5 locekļu sastāvā:
1) Gvido Erķis
2) Roberts Šiliņš
3) Juris Venckus
4) Agnese Kreicberga
5) Velga Puzānova
13. Izveidot Mērsraga novada ap
balvojumu konsultatīvo padomi 5 lo
cekļu sastāvā:
1) Vija Klēvere
2) Laima Valdemāre
3) Jānis Budreika
4) Lauris Karlsons
5) Agnese Kreicberga
14. Izveidot Komisiju novada sa
koptākās sētas izvērtēšanai 5 locekļu
sastāvā:
1) Silva Štreinerte
2) Jānis Budreika
3) Roberts Šiliņš
4) Madara Brāle
5) Dzintars Ceravs
15. Izveidot Administratīvo komi
siju 5 locekļu sastāvā:
1) Raitis Neilands
2) Gvido Erķis
3) Gunta Fībiga
4) Andis Dārziņš
5) Ligita Šuca
16. Izveidot Mantas atsavināšanas
komisiju 5 locekļu sastāvā:
1) Agnese Kreicberga
2) Roberts Šiliņš
3) Lauris Karlsons
4) Velga Puzānova
5) Gvido Erķis
17. Izveidot Medību koordinācijas
komisiju 4 locekļu sastāvā:
1) Sandris Erkens
2) Jānis Budreika
3) Andris Petruss
4) Lauris Ķemleris
18. Izveidot Komisiju lēmumu pie
ņemšanai darījumiem ar lauksaim
niecības zemi 5 locekļu sastāvā:
1) Agnese Kreicberga
2) Lauris Karlsons
3) Roberts Šiliņš
4) Madara Brāle
5) Gvido Erķis
19. Atcelt Mērsraga novada Domes
19. janvāra (protokols Nr. 3) lēmu
mu Nr. 1 „Par Mērsraga ostas valdes
locekļa iecelšanu amatā” un lēmu
mu Nr. 2 „Par Mērsraga ostas valdes
priekšsēdētāja iecelšanu amatā”, t. i.,
par L. Karlsona iecelšanu ostas valdes
locekļa amatā un ostas valdes priekš
sēdētāja amatā.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz šim reģistrēti 5 jaundzi
mušie, 5 mirušie un noslēgtas 2 laulības. Laulību ceremoniju nodaļā pie
teikuši vēl 4 pāri. Izsniegtas 2 atkārtotas dzimšanas apliecības un 1 lau
lību apliecība. Uz 01.07.2017. Mērsraga novadā dzīvesvietu deklarējušas
1654 personas.

Ir pavadīti pirmie svētki vasarā... Līgo
svētki un Jūras svētki. Vēl tikai pāris ne
dēļas un jau sagaidīsim mednieku festivālu
„Minhauzens” un nepilnas divas nedēļas
vēlāk svinēsim Mērsraga novada svētkus
kopā ar NATO jūras spēku jūrniekiem.
Neaizmirsīsim arī jau ierastos svētkus –
augusta pēdējā sestdienā visi tiek aicināti
uz Uguns nakti pludmalē pie bākas!
Mērsraga novada pašvaldība vēlas pa
teikt lielu, lielu PALDIES visiem, kas svēt
kus padarīja košākus un neatteica ne palī
dzīgu roku, ne vērtīgu padomu.
Līgo svētki pagāja lustīgi kopā ar teātra
kolektīvu „Etīde” un dejojošajām „Silvas”
meitenēm. Paldies Jums par ātru reakciju
un gatavību jestrām ēverģēlībām Līgo va
karā! Paldies Modrim no SIA „Metsa Fo
rest Latvia” par malku, kas padarīja Līgo
svētku ugunskuru košu!
Paldies kuģītim „Malta” par Neptūna
vizināšanu Jūras svētkos! Paldies „Palsai”
par svētku apmeklētāju vizināšanu! Pal
dies darba rūķiem Sandijai, Silvai, Aijai,
Edgaram un Egijai par neatlaidīgo un čak
lo darbošanos, lai svētku vietas būtu īpaši
skaistas! Paldies „Silvas” meitenēm par
ieguldīto darbu un laiku, biļešu tirdznie
cībā! Paldies vasaras darbu speciālistiem –
skolēniem – Gabriēlai, Jānim un Pāvelam
par atsaucību! Paldies medmāsiņai Ivetai
par apņēmību! Paldies Ivaram par mūžam
nezūdošo vērtību – sporta spēlēm! Paldies
Deividam un viņa komandai par oriģinālo
fotostūrīti! Paldies skolai par ātru reakciju
un izlīdzēšanu! Paldies Aijai par deju ko
lektīvu pulcēšanu! Paldies SIA „ADA” ko
mandai par viesmīlību! Paldies Gvido par
iespēju ātri visu vest un pārvest! Milzīgs
paldies Inesei un SIA „Kreses” kolektīvam
par garšīgo zupu un uzkodām!
Un protams LIELS PALDIES darba
rūķiem, kas darbus veic gan agrā rītā, gan
dienas svelmē, gan arī vēlā vakara stundā.
Viņu paveiktos darbus redz visi, bet pa
šus nemana: Paldies sētniecēm Līgai un
Inesei par vienmēr tīro apkārtni! Paldies
Sergejam, Gundaram un abiem Jāņiem
par operatīvu reaģēšanu un spēju atrisināt
jebkāda veida situācijas! Paldies pašvaldī
bas policistam Egīlam par modro aci visu
diennakti! Paldies visiem, kas nenogursto
ši bija, ir un būs kopā ar mums svētkos!
Mērsraga novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Agnese Kreicberga

Izrāžu „Sniegbaltītes skola”, „Septiņas vecmeitas”
„Mana kaķa dienasgrāmata” un „Septiņi vecpuiši” veidotāji –
RaCoco piedāvā komēdiju pēc Sergeja Belova darba motīviem

SIEVIŅA UZ STUNDU vai
KAFIJA DIVIEM
LOMĀS: Dainis Porgants, Jūlija Ļaha un Jānis Jarāns
REŽISORS: Ivars Lūsis

Slikti ar sievu?
Vēl sliktāk bez sievas?
Kur slēpjas kompromiss?
Ja liekas, ka laulības dzīvē jau ir piedzīvots viss, tad tas nav tā. Piedāvā
jam palūrēt pa atslēgas caurumu kādā dzīvoklī, kur notiek neticamas un
prātam neaptveramas lietas. Jautra komēdija ar vietu pārdomām un jau
nām atklāsmēm.
Ar mīlestību, naidu, rūpēm vienam par otru un, protams, neatņemamu
humora devu spēlēsies brīnišķīgie un iemīļotie aktieri.
Biļešu cenas izrādes dienā 10 €
Pērkot biļetes iepriekš Mērsraga tauta namā (bibliotēkā) – 6 €, Biļešu
paradīze tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv – 8 €.
Īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos izrāde notiks Mērsraga Tautas namā
(info tālr.: 29349337).

„Tautas saimes grāmata” Mērsraga novada svētkos
ieceļos arī mūsu novadā!
Grāmata būs pieejama gan Mērs
raga Tautas namā, gan Mērsraga Informācijas centrā–
pārmaiņus. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pie
dalīties Grāmatas veidošanā, ierakstot savu skatījumu,
savu stāstu, savu vēlējumu, savas atmiņas par dzīvi
Latvijā. Sagaidot Mērsraga novada svētkus, dažādi ko
lektīvi, biedrības, ģimenes – aicinātas papildināt grāma
tas lappuses ne tikai ar tekstu, bet arī ar fotogrāfijām.
Sīkāka informācija būs pieejama tieši pirms Mērsraga
novada svētkiem.
Valsts jubileju gaidot, valdība aicinājusi katru iedzī
votāju aktīvāk iesaistīties pasākumos, atrast ideju, kā
atzīmēt svarīgo pasākumu. Biedrība RASA piedāvā un
jau ir uzsākta darbība, veidot Latvijas Tautas Saimes
grāmatu, tā aktivizējot senioru sabiedrību un katru
līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā uzrakstīt vel
tījumu, vēlējumu, pārdomas, apsveikumu, attīstības ideju
Latvijas valstij jubilejā. Par vēsturiskiem laikmeta griežiem,
emocijām, cerībām. Par sava dzīves gājuma spilgtām epizo
dēm, emocijām un to, kādu cilvēks vēlas nākotnē redzēt savu
Tēvzemi
Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes,
mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu
katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā
kontekstā? Domāsim, pārdomāsim, rakstīsim! Dažādu tau
tību cilvēki, kuru dzīve ritējusi kopā ar Latviju, kuri dzimu
ši un auguši gan reizē ar Latviju, gan brīdi pirms Latvijas
valsts dibināšanas, gan vēlākos gados, pieredzējuši laikmeta
griežus un saglabājuši mīlestību, uzticību un ticību Latvi
jai. Iespēja izteikties un piedalīties grāmatas rakstīšanā ik
vienam tiek nodrošināta novados, pilsētās, pagastos, kā arī
grāmatas veidošanas rīcības komitejas cilvēki paši, kopā ar
vietvaras sociālajiem darbiniekiem, dosies pie cienījamu
vecumu sasniegušiem cilvēkiem, veicinot iedzīvotāju akti
vitāti gadsimta notikuma sagaidīšanā. Tiks veidota laikmeta

100-gades glezna, kuras vienreizībā pētnieki pēc daudziem
gadiem uzzinās par tradīcijām, kultūras daudzveidību, par
ekonomiku, tautsaimniecību, politikas niansēm, par cilvēku
pašaizliedzību un patriotismu, savstarpēju cieņu un sapratni,
stāvot valsts neatkarības sardzē. Lai gan grāmatas rakstīša
nā dominēs informatīvais un izglītojošais aspekts, tomēr šīs
laikmeta atziņas, ainas un personiski pārdzīvotais, ļaus vērtēt
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju dažādības krāšņu
mu, kā arī sabiedrības saliedētības nozīmi visos laikos ceļā
uz valsts uzplaukumu. Latvijas Valsts Simtgadei veltīta Rī
gas aktīvo senioru iniciatīva „Tautas Saimes grāmata” (Mans
ceļš. Latvija.) vainagosies ar pirmreizēju un unikālu tautas
rakstītu grāmatu, veltītu savas valsts 100-gadei. Plānots, ka
kopumā būs vismaz 20 grāmatas, kur katras 4 attieksies uz
vienu novadu un tikpat – uz valsts galvaspilsētu. Grāmatas
ievadlapās plānots izcelt vēsturiskas personības, izcilus ļau
dis gan cīņā par valsts neatkarību, gan dibinot valsti, gan
stiprinot un veidojot valsts attīstību visās jomās, arī kultūrā,
mākslā, izglītībā, savstarpējās attiecībās.
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Izlaidumu laikā



Vai atceries to dienu, kad bija tas lielais atvieglojums, ka kaut kas ir paveikts un izdarīts līdz galam. To sajūtu, kad ir priecīgs un līksms prāts. Kad
gribas svinēt kaut kā beigas un reizē jaunā sākumu. Ziedu smarža, kleitas,
kas viena par otru krāšņākas, svinīgas uzrunas un priekā satrauktas absolventu sirdis... Jā, tas ir skaistais izlaidumu laiks!

Mērsraga vidusskolas 9. klases absolventi.

 Mērsraga vidusskolas 12. klases absolventi.

Dārtenieki ielīgo vasaru

Ar krāšņiem ziedu vainagiem galvās un kupliem Jāņu zāļu puš
ķiem rokās Dārtas saimes lielie un mazie 21. jūnijā ielīgoja vasa
ru un tās svētkus. Skandinot Jāņu dziesmas Līgo gājienā devāmies
aplīgot tuvākos kaimiņus Tautas nama saimnieces. Draudzīgā pulkā
tika atpazītas Jāņu zāles, izdancotas Līgo un Jāņu dejas, rotaļas un
„tulkoti” ticējumi. Pēc visām lustēm baudījām Jāņu gardumus – pī
rāgus un ķimeņu sieru. Ielīgojuši un aplīgojuši Tautas nama stūru
stūrus, dārtenieki devās rotāt sava bērnudārza vārtus, lai Jāņzālu
smarža, spēks un burvība ienāk mūsmājās.
Vasaras saulgriežu rituālu foto momentus tvēra
PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle

Mērsragā notiks astronomijas seminārs
„Ērglis 2017”
Latvijā kopš 1989. gada regulāri tiek
organizēti vasaras astronomijas semināri.
Pirmais seminārs notika 1989. gada 12.–
13. augustā Jūrmalā, Majoros. 1990. gadā
seminārs notika Ērgļu apkaimē, kas astro
klimatiski ir viena no tumšākajām vietām
Latvijā. Savu vārdu seminārs ieguva tikai
1991. gadā, kad dalībnieki atkārtoti devās
uz Ērgļiem. Vasaras naktīs pie debesīm labi
ir redzams Ērgļa zvaigznājs. Kopš tā laika
tradicionāli seminārs tiek saukts vasaras
zvaigznāja Ērgļa vārdā.
Šogad no 20. līdz 23. jūlijam seminārs
„Ērglis 2017” notiks Mērsragā, Mērsraga
vidusskolā. Astronomiskie novērojumi tiks
organizēti nakts pirmajā pusē (aptuveni no
plkst. 23.00 līdz plkst. 2.30) Mērsraga vidus
skolas stadionā. Ikviens interesents ir laipni
gaidīts izmantot šīs trīs naktis un labvēlīgos
laika apstākļos (debesīm ir jābūt skaidrām)
aplūkot dažādus debess dzīļu objektus te
leskopos, kas semināra laikā būs pieejami
Mērsragā. Tāpat ikviens interesents neatkarī
gi no vecuma tiek aicināts apmeklēt seminā
ra lekcijas, kā arī iesaistīties dienas un nakts
projektu izstrādē. Mērsraga novada iedzīvo

Jaunumi sportā

tājiem un Mērsraga vidusskolas audzēkņiem
dalība seminārā ir bez maksas!
Svarīgākie semināra pasākumi, kuros
var piedalīties ikviens Mērsraga novada
iedzīvotājs.
Ceturtdiena, 20. jūlijs
21.00 Semināra atklāšana. Informācija
par pasākuma norisi.
21.15 Projektu tēmu prezentācija.
21.45 Meteoru novērošana. Lekcija
22.15 Triki ar gaismu. Fizikas eksperi
menti
23.00 Novērojumi
Piektdiena, 21. jūlijs
17.00 Sudrabainie mākoņi un to novē
rojumi. Lekcija
18.00 Kā tapa Venta-1, un kādēļ mums
tas vajadzīgs. Profesora, Dr. habil. phys. Jura
Žagara lekcija
20.30 Komandu prezentācijas.
21.00 SSA un SST – kosmiskās telpas
pārraudzība. Lekcija
22.15 Fizikas eksperimenti
23.00 Novērojumi

Sestdiena, 22. jūlijs
16.30 Spēle „Kosmiskais cirks”.
18.00 Interesantas ar astronomiju saistī
tas vietas pasaulē. Lekcija
20.00 Meteorītu pēdas Zemes virsmā.
Dr. paed. Ilgoņa Vilka lekcija
21.00 Ērgļa semināra vēsture. Lekcija
22.00 Spēle „Atmini astrofrāzi!”.
23.00 Novērojumi.
Svētdiena, 23. jūlijs
11.00 Mūsu novērojumi Mērsragā – pro
jektu prezentācijas.
12.45 Spēle „Mēmais šovs”
13.30 Semināra noslēgums.
Semināru sadarbībā ar Mērsraga no
vada pašvaldību un Mērsraga vidusskolu
organizē Latvijas Astronomijas biedrība
un SIA StarSpace. Ja jums ir jautājumi par
semināra programmu un dalību seminārā,
aicinām jūs sazināties ar Latvijas Astrono
mijas biedrību pa e-pastu lab@lab.lv.
Māris Krastiņš
Latvijas Astronomijas biedrības
valdes priekšsēdētājs

Tā Līgo svinējām mēs – Mērsragā!
Vai zināt, kas notika pagājušajos
Jāņos Mērsragā? Un kāpēc Jānis no izre
dzētās aizmuka? Un kāda loma šajā stās

Neptūna kausi sadalīti! Jūras svētku ietvaros notika arī dažādas spor
ta aktivitātes – tika izspēlēts tradicionālais kauss makšķerēšanā – uzvarētājs
Modris Zingniks, zolītē – Uldis Grīnbergs-Zaļkalns un noteikti otrā posma
uzvarētāji Mērsraga kausa izcīņā pludmales volejbolā – komanda „Īsāki” –
Raivis Alsbergs un Mārtiņš Andersons, kā arī noteikti spēcīgākie un veiklā
kie dažādās sporta atrakcijās.
Pludmales volejbols – 1. posms! 1. jūlijā Gunta Nīmaņa pludma
les volejbola laukumā notika Mērsraga kausa izcīņas pludmales volejbolā
1. posms. Pirmajā vietā un 1. posma uzvarētāji komanda „Īsāki” – Mārtiņš
Andersons un Raivis Alsbergs. Otrajā vietā komanda „Uhhh” – Oskars Ķev
lis un Aigars Gūtšmits. Trešajā vietā komanda „Enkuri” – Gints Stanga un
Māris Zeltzaķis.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts ivars.indruskevics@mersrags.lv

tā bija šuvējai Līgai? Pateicoties
Mērsraga amatierteātrim „Etīde”,
mēs to uzzinājām un izsmējāmies
no sirds mūsu pašu estrādē „Jē
gerleja”! Tas vēl nav viss, tikām
iepriecināti arī ar kārtīgiem dan
čiem, ko mums dāvāja deju kopa
„Silva”, un baudījām arī muzikā
los priekšnesumus, pateicoties
Inesei Ozollapai, Ainai Lodziņai
ar meitām! Tika sveikti arī Mērs

raga novada Jāņi un Līgas, un apsveiku
ma vārdus visiem novada iedzīvotājiem,
to radiem, kaimiņiem un viesiem teica
arī Mērsraga novada domes priekšsē
dētāja vietnieks Roberts Šiliņš. Svētku
ugunskurs tika iedegts, viesi cienājās ar
kvasu, alu un Jāņu sieru. Balles mūzikai
skanot, priecājāmies par iespēju kopīgi
atpūsties! Paldies visiem, kas atnāca un
svinēja kopā ar mums!
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Jūras svētki 2017

Gribas Jūras svētku izskaņā sacīt Zentas Mauriņas vārdiem – „Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu
maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” Svētku sajūtu un prieku izdevās mums radīt visiem kopā. Paldies visiem, kas
piedalījās svētku organizēšanā, un paldies visiem Mērsraga viesiem, kas 8. jūlijā bija kopā tieši ar mums!

Jūras vilku izbrauciens ar jahtu.
Dejotāju bija daudz! Desmit deju kolektīvi dalī
ja visam Mērsraga novadam pozitīvas emocijas teju
divu stundu garumā.

 Jūras svētku apmeklētājus vizina jahta
„Palsa”.
 Sagaidījām viesos arī citu pirātu, kas aici
nāja rotaļās, rādīja zobenu cīņas, un griezās dejā
kopā ar mazajiem skatītājiem.

 Jūras valdnieks
Bērni satika populāros multfilmu varoņus – Sūkli Bobu
Neptūns saticis vietē
Kvadrātbiksi
un viņa draugu Patriku!
jos pirātus! Sāncenši!
Secinājumi gan skaid
ri – Neptūnam jāturpi
na valdīt jūrā, bet pirā
tiem – jūras krastā.
 Priecājāmies par labu
mūziku, humoru un aktierspē
li, ko mums dāvāja dziedošais
aktieris Jānis Paukštello.
 Vai zivju zupu no
garšojāt? Aicinājām cie
nāties ikvienu - un jāsa
ka, ēda pat paši mazākie,
kas no zivīm līdz Jūras
svētku dienai atturēju
šies!

 Lietus ne
maz netraucē,
ja balli spēlē
grupa „Meln
raksts” no Lie
pājas.

 Svētkos piedienas skaisti izrotāties.

 Starp lietus lāsēm ķērām Mārtiņa Burbuļus!
 Koncertu turpināja Aminata un Jānis Stībelis!
 Andris Kivičs ar grupu „Z-Scars”.

Teksts Inga Dzērve, Madara Brāle, foto Raimonds Rāts
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Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 2/2017
Apstiprināti ar Mērsraga novada domes
2017. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 7)

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu
Mērsraga novadā

(ar ko atceļ Mērsraga novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa
saistošos noteikumus Nr. 14/2011 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par Nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām var piemērot nekustamā īpa
šuma, kas atrodas Mērsraga novada administratīvajā teritorijā, nodokļa
atvieglojumus.
1.2. Atvieglojumu saņēmējs ir fiziska persona, kuras īpašumā vai
tiesiskā valdījumā Mērsraga novadā ir nekustamais īpašums, kurā per
sona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, ja īpašniekam vai tiesiskajam val
dītājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ja šī persona atbilst
2.1.–2.4. punktos noteiktajiem kritērijiem. Nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumu var piešķirt personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošajam īpašumam, kurā šī persona ir deklarējusies.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
apmērs
Par nekustamo īpašumu, kas pieder personai vai persona ir šī ne
kustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, kurai piešķirts trūcīgas personas
statuss vai kura ietilpst trūcīgas ģimenes sastāvā, ja šis nekustamais
īpašums netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā
īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumus – 90% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
Par nekustamo īpašumu kas pieder īpašumā personai vai, ja šī perso
na ir nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, kurai piešķirts maznodro
šinātas personas statuss vai kura ietilpst maznodrošinātas ģimenes sa
stāvā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības
veikšanai, nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumus – 70%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
2.3. Par zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām, kuras netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, vai zem vienģimeņu un
divģimeņu dzīvojamajām mājām vai zem daudzdzīvokļu mājām (to
daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
zem nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvo
šana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai:
2.3.1. ja tā (zeme) pieder personai vai persona ir tās tiesiskais valdī
tājs, kura ir I grupas persona ar invaliditāti, kā arī šo personu aizbild
ņiem vai aizgādņiem – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglo
jumu 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
2.3.2. ja tā (zeme) pieder personai vai persona ir tās tiesiskais valdī
tājs, kura ir II grupas persona ar invaliditāti, kā arī šo personu aizbild
ņiem vai aizgādņiem – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka 50% no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
2.4. Par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalī
tas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvoja
mās ēkas, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu gru
pām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām,
autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un ja tās pieder īpa
šumā personai, kurai piešķirts maznodrošinātās statuss vai kura ietilpst
maznodrošinātas ģimenes sastāvā, nekustamā īpašuma nodoklim no
saka atvieglojumus – 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par
periodu, kurā viņš atbilst maznodrošinātas personas statusam.
3. Kārtība, kādā var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
3.1. Nodokļa maksātājam attiecīgajā taksācijas gadā līdz 1. martam
vai viena mēneša laikā no brīža, kad rodas tiesības saņemt atvieglojumu,
jāiesniedz Mērsraga novada pašvaldībā motivēts iesniegums un doku
menti par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
3.2. Atvieglojuma piešķiršanas iesniegumā jānorāda:
3.2.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods;
3.2.2. maksātāja dzīves vietas adrese;
3.2.3. nekustamā īpašuma atrašanās vieta;
3.2.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums;
3.2.5. informācija par to, kādā veidā persona vēlas saņemt paziņoju
mu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, t.i., pa
pastu uz norādīto adresi vai nosūtot uz norādīto e-pasta adresi.
3.3. 2.3.1. un 2.3.2. punktā minēto personu iesniegumam pievienoja
ma invalīda apliecības kopija.
3.4. Mērsraga novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē perso
nas atbilstību noteikumu 2.1.–2.4. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Izvērtējot personas atbilstību, Mērsraga novada pašvaldības Sociālais
dienests izdod atzinumu, kurā norāda vai persona atbilst noteikumu
2.1.–2.4. punktā minētajiem kritērijiem.
3.5. Pamatojoties uz Mērsraga novada pašvaldības Sociālā dienesta
atzinumu, kā arī personas iesniegumā norādīto informāciju, Mērsraga
novada pašvaldības nekustamo īpašumu administrācija piešķir vai mo
tivēti atsaka piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, par to
paziņojot personai atbilstoši 3.2.6. punktam.

Labdarības fonds Biedrība „Pēc ugunsgrēka”
Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem atgriezties
normālā dzīvē!
Labdarības fonds Biedrība „Pēc
ugunsgrēka” ir izveidots, lai palīdzētu
cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā vai
dabas katastrofā. Šī fonda dibinātāji ir
cilvēki, kuri tiešām zina, kas ir uguns
grēks. Viens no labdarības fonda „Pēc
ugunsgrēka” dibinātājiem ir ar 15 gadu
ugunsdzēsēja darba pieredzi un zina, kā
das ir ugunsgrēka sekas. Fonda mērķis ir
pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik
grūti ir atgūties pēc tik briesmīga noti
kuma, kā ugunsgrēks. Labdarības fonds
Biedrība „Pēc ugunsgrēka” jau ir palīdzē

jusi lielam ģimeņu skaitam visā Latvijā.
Cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā,
nepieciešams pilnīgi viss, sākot no vien
kāršiem sadzīves priekšmetiem – piemē
ram, gultas veļa, apģērbs, trauki – un bei
dzot ar sadzīves tehniku. Vienai ģimenei
pat tika uzdāvināts kaķis, jo iepriekšējais
gājis bojā ugunsgrēka laikā. Fondam
ir sava aprīkota noliktava Buļļu ielā 45,
Rīgā, kur var ziedot priekšmetus vai sa
dzīves tehniku. Diemžēl visdārgākais
posms ir mājokļa atjaunošana. Pat ja sie
nas ir saglabājušās, varēja sadegt logi vai

jumts. Kā mēs visi zinām, bez tā visa nav
iespējams dzīvot normālu dzīvi.
Visi kopā mēs varam palīdzēt šiem cil
vēkiem.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
(VTPC) nodrošina tehnisko palīglīdzekļu
pakalpojumu sniegšanu. VTPC izsniedz
personām rūpnieciski izgatavotus tehnis
kos palīglīdzekļus:
– personīgai aprūpei (spilveni izgulē
jumu profilaksei, tualetes, vannas, dušas
krēsli u.c.);
– personīgās pārvietošanās palīglī
dzekļus (kvadripodi, rollatori, galdi, ri
teņkrēsli);
– alternatīvās komunikācijas tehniskos
palīglīdzekļus, kā arī organizē tehniskā pa
līglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai
izsniegšanu pie pakalpojuma sniedzējiem
(ortopēdiskie apavi, ortozes, protēzes).
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehnis
kā palīglīdzekļa saņemšanai, klients cen
trā iesniedz vai nosūta pa pastu uz ad
resi Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, LV-3301:
iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa sa
ņemšanai;
ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā
palīglīdzekļa saņemšanai;
bērnam vai pilngadīgai personai, ku
rai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības
apliecinoša dokumenta kopiju.
Kas jānorāda iesniegumā tehniskā
palīglīdzekļa saņemšanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, dzī
vesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta
adrese (ja ir), invaliditāte (ja ir), kā arī
nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids
un izmantošanas mērķis.
Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pie
prasījis likumiskais pārstāvis vai pilnga
dīgai personai – pārstāvis, iesniegumā pa
pildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām
pārstāvis norāda arī savus personas datus
un pievieno pārstāvības tiesības apliecino
ša dokumenta kopiju.
Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli
saņems cita persona, nevis iesnieguma
iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs per
sonas vārdu, uzvārdu un personas kodu
(izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri
uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteiku
mi” 11. punktā un individuāli izgatavoja
mie tehniskie palīglīdzekļi).
Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā
palīglīdzekļa saņemšanai
Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa sa
ņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru
kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu
Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietve
dības kārtība” 89. pielikumā (Pielikums
MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 re
dakcijā).

Ārstējošam ārstam atzinumā jāapraks
ta funkcionālie traucējumi un jānorāda
ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis.
Ja klients piesakās tehniskā palīglī
dzekļa saņemšanai steidzamības kārtā,
papildus iesniegumam un ārstējošā ār
sta atzinumam jāiesniedz:
Stacionārā vai ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes
(kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (se
šus) mēnešus pirms dokumentu iesnieg
šanas Centrā, personām ar pirmreizējiem
traucējumiem;
Individuālais rehabilitācijas plāns, per
sonām ar prognozējamo invaliditāti;
Izglītības iestādes apliecinājums, ka
persona apgūst izglītības programmu
konkrētā izglītības iestādes, ja tehnis
kais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības
ieguves procesā;
Darba devēja apliecinājums, ka per
sona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba
devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepie
ciešams darba pienākumu veikšanai.
Sīkāka informācija Mērsraga novada
Sociālajā dienestā vai pa tālr. 63237708.
Mērsraga novada
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Valda Brauna fotoizstādes Mērsragā
„Sāļais vējš” Mērsraga Informācijas
centrā. Izstādē iekļauti darbi, kuri pamatā
tapuši 20. gadsimta 70. gados, kad, doku
mentējot zvejas kolhozus un ražošanas
procesus partijas atskaitēm, Valdis Brauns
fotografējis arī zvejnieku dzīvi savām in
teresēm. Melnbaltajos fotoattēlos redzami
tā laika piekrastes zvejnieku darba mir
kļi, portretēti strādnieki, kuri savu izti
ku pelnīja, ik dienu dodoties jūrā. „Pie
zvejniekiem man patika viņu dabiskums
un skarbums. Mākslinieciski – viņu seju
faktūra, raupjums,” saka pats fotogrāfs.
„Man viņu dzīve likās aizraujoša un ro
mantiska, lai gan patiesībā tas ir smags,
ikdienišķs darbs.” Izstādītajā kolekcijā
ietvertie ģeogrāfiskie pieturas punkti ir
Ventspils osta, Šķēdes un Engures zve
jas kolhozi, Lapmežciems. Redzami arī
Zaķusalas un Skultes zvejnieki. Vietas,
kurās, kā norāda autors, varēja tikt klāt,
kuras nebija slēgtās zonas. Izstādītie dar
bi atbilst 20. gadsimta 70. gadu sociālās
fotogrāfijas estētikai. Kolekcija līdz šim
nav bijusi izlikta plašai apskatei, dažas
no fotogrāfijām publicētas Latvijas PSR
preses izdevumos. „Tajā laikā partijai
atskaitēm vajadzēja kaut ko grandiozu,
lielos kuģus. Neinteresēja mazi zvejnieku
ciematiņi, pašu zvejnieku portreti,” saka
V. Brauns.
Valdis Brauns (dzimis 1945. gadā)
fotografē aktus, ainavas, pievērsies jū
ras un zvejnieku dzīves attēlojumam,
portretējis arī aktierus un citus māksli
niekus. Viņa darbi iekļauti vairākās ko
lekcijās, kā, piemēram, Franču fotogrā
fijas muzejā, Šauļu fotogrāfijas muzejā,

Katalonijas fotogrāfijas
muzejā, Latvijas Foto
grāfijas muzejā, kā arī
privātkolekcijās ASV,
Vācijā, Krievijā, Če
hijā, Ungārijā, Indijā,
Lietuvā. Viens no sla
venākajiem fotogrāfa
darbiem Laimes lietus
(atrodas Latvijas Fo
togrāfijas muzeja krā
jumā) publicēts vairāk
kā 160 dažādās grāma
tās, žurnālos, katalogos
un reklāmizdevumos.
Savā karjerā Valdis
Brauns piedalījies gandrīz 300 izstādēs
un saņēmis vairāk kā 140 apbalvojumus,
tai skaitā, World Press Photo Holandē zel
ta medaļu Zelta acs par darbu Laimes lietus. Valda Brauna grāmatas iespējams arī
iegādāties – Mērsraga Informācijas cen
trā. Izstādi var apskatīt visu jūlija mēnesi.
„Melnais dimants” Mērsraga Tautas
namā. Fotomākslinieka Valda Brauna
darbu cikls „Melnais dimants” ir savda
bīgs skatījums uz Rīgu kā uz jūras valsts
galvaspilsētu. Fotoportretos redzami vīri,
kas ikdienā pārkrauj ogles Rīgas brīvostas
stividorkompānijā „Strek”. Un darbs uz ku
ģiem nav nemaz tik viegls. Valdis Brauns:
„Ilgus gadus, veidojot fotoreportāžas par
lieliegrimes „Panamax” tipa kuģiem Rīgas
brīvostas stividorkompānijā „Strek”, nācu
pie atziņas, ka šajā fotoskatījumā galvenie
nebūt nav lieltonnāžas milzeņi. Daudz in
teresantāki man šķita skarbie vīri, kuri te

pārkrauj ogles, šo
melno dimantu.”
Fotomākslinieka
Valda Brauna dar
bu cikls „Melnais
dimants” ir sav
dabīgs skatījums
uz Rīgu kā jūras
valsts galvaspil
sētu.
Valdis Brauns ar fotografēšanu aiz
raujas kopš 1966. gada. Piedalījies ap
300 starptautiskajās fotoizstādēs, kur sa
ņēmis 152 dažādus apbalvojumus. Izstādē
„World Press Photo” 1977. gadā ieguvis
bronzas medaļu „Zelta acs”, ir M. Buclera
un Žurnālistu savienības prēmiju laureāts,
EFIAP biedrs kopš 1990. gada. Sarīkojis
50 personālizstādes. Izdevis četrus meln
baltā foto albumus – „Sapņu vējš” (2000),
„Kāzas” (2005), „Sāļie vēji” (2013), un
„Mūža mirkļi” (2015).

6
MĒRSRAGA NOVADA DOME
MĒRSRAGA OSTAS
PĀRVALDE

29.JŪLIJĀ
ORGANIZĒ

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Jūlijs rudzu puķes sauc par savām,
tuvāk piekļaujoties rudzu vārpu skavām.
Es esmu vasarā!
Laiks raibus oļus abpus pļavas strautam mētā,
es dodos laimes druskas lasīt savā nama sētā pa taciņu uz aku,
pie baltā bērza,
garām siekstai,
aiz bļodiņas,
kur sevi mielo kaķis.
Es esmu vasarā!
Es esmu mazliet laimīgs!
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, iz turību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:

MĒRSRAGA OSTAS PĀRVALDES

18.

KAUSA IZCĪŅU

PLUDMALES FUTBOLĀ.

70 gadu jubilejā
75 gadu jubilejā
80 gadu jubilejā
81 gada jubilejā
83 gadu jubilejā
85 gadu jubilejā
87 gadu jubilejā
89 gadu jubilejā

SACENSĪBU SĀKUMS 10:00
PIETEIKTIES - 26455993

Guntim Baumanim;
Pārslai Birzniecei un Ilgai Baumanei;
Annai Martini un Gunāram Miķelsonam;
Aijai Baumanei un Veiklai Kvitei;
Ilgai Andrusei, Gunai Jākabsonei un
Ainai Ābolai;
Aivaram Jankevicam;
Vijai Treimanei un
Kārlim Mārtiņsonam;
Birutai Rukerei un
Veltai Karlsonei;
Edītei Fībigai.

Pateicības
Visdziļākā pateicība maniem bērniem – Naurim un Santai Pūli
ņiem par milzīgo atbalstu un sapratni, visādi atbalstot mani, pavadot
manu vīru Jāni pēc smagās un ilgās slimības, pēdējā ceļā. Tāpat gribu
izteikt vislielāko pateicību dakterēm Zibinai un Klēverei, māsiņām
Veriņai un Velgai, sociālai darbiniecei Guntiņai, bāriņtiesas priekš
sēdētājai Ligitai, deju kopai „Silva” un vadītājai Silvai, pensionāru
apvienības „Kaija” vadītājai Ārijai Loginai. Manas mājas kaimiņiem
Aigai, Signei, Sandim un Monikai, brāļiem Dakstiņiem, Edvīnam
Sproģim, Vijai Vītoliņai, Rasmai Šamājevai, Olafam Stangam,
Čaprovsku ģimenei, pavadītājai Dacei Jankevicai un mūzikas
pavadītājai Inesei Ozoliņai, kafejnīcas „Vētrasputns” kolektīvam un
visiem tiem labajiem cilvēkiem, kuri pavadīja manu vīru pēdējā ceļā,
jo jūsu atbalsts man bija vislabākais mierinājums un stiprināja mani
lielajās bēdās.
Vija Blūma

29.jūlijā plkst.11.00
Saieta namā
Dalībniekus lūdzu pieteikties pa tel.26342010

Paldies visiem, kuri atbalstīja mūs gandrīz divu gadu garumā –
priecājoties par mūsu gatavotajiem darbiņiem un iegādājoties tos,
paldies Žeņai ar ģimeni, paldies Kristapam un Aigaram par sagādā
tajiem bluķīšiem, paldies bijušajai un esošajai priekšniecībai, paldies
Guntiņai un vislielākais paldies mūsu ģimenēm par atbalstu!
Sandija un Aija

Sporta pasākumi jūlijā
Talsu novada atklātās
15.07. meistarsacīkstes futbolā 7:7
Mērsrags – FK Mērsrags
Mērsraga kausa izcīņa
22.07.
spiningošanā 1. posms.

Mērsraga
vidusskola

17.00

Engures
ezers

4.00

Esam Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, kas pārstrādā
mūsu apsaimniekotajos mežos iegūto koksni un ražo gan eksklu
zīvas interjera lietas, gan mēbeles, gan būvmateriālus. Mēs esam
par ekoloģisku un ilgtspējīgu mežsaimniecību.

ZVANĪT UZ TEL.NR.

25489482

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

Par ļoti labu samaksu nopirksim jūsu meža īpašumu, vai
arī sniegsim jums profesionālus mežsaimniecības pakalpo
jumus. Slēdzam arī meža apsaimniekošanas līgumus, vei
cam meža izstrādi, koku stādīšanu un jaunaudžu kopšanu.
Mūsu uzņēmums piedāvā sertificēta taksatora pakalpojumus, kurš
par jums izdevīgu cenu izgatavos meža inventarizācijas lietu, cirs
mu skices, robežstigu un kupicu atjaunošanu. Uzņēmuma mežzinis
sniegs jums BEZMAKSAS profesionālas konsultācijas par nepiecie
šamajām mežsaimnieciskajām darbībām jūsu īpašumā. Garantējam
gan profesionālu un godīgu attieksmi, gan ļoti labu samaksu. Zva
niet:
Tālrunis: 26129919, 28368838, rakstiet: info@lmu.lv

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Sludinājumi
 Pārdodu skaldītu lapu koku malku krā
mētā veidā. Tel. 26274373.
 Veic zāles pļaušanu ar trimmeri.
Tel. 26274373.
 Pārdod gāzi balonos par pazeminātu cenu:
50 l – 24,00 euro. Tel. 28673567.
 Vēlos pirkt divistabu dzīvokli Mērsragā.
Zvanīt vakaros pēc 18.00, tel. 29383966.
 Visa veida auto remontdarbi, auto evakuato
ra pakalpojumi, kravu pārvadājumi ar kravas mik
roautobusu, pasažieru pārvadājumi 8–19 vietas.
Telefons 28609595 vai 26139998.
 Vajadzīga mājas aprūpētāja slimniekam uz
ilgāku laiku Mērsragā. Bez kaitīgiem ieradumiem.
Sīkāka informācija par darba laiku, apmaksu pa
telefonu vai pie tikšanās.
Telefons informācijai: 26091920.
 SIA „Latsketch” piedāvā ēvelēšanas pa
kalpojumus ar četrpusējo ēveli un frēzēšanas
pakalpojumus, izmantojot formātripzāģmašīnu
un frēzi. Izpildām pasūtījumus, izmantojot gan
klienta, gan uzņēmuma izejmateriālu. Klientiem
nodrošinām produkta piegādi visā Latvijā.
Tālrunis 28300893, 29919874.
 Būvējam, remontējam, mainām jumta segu
mus. Tel. 22841761.
Sertificēta masiera pakalpojumi
pēc pieraksta:
XX Klasiskā masāža
XX Fitnesa masāža
XX Medus, šokolādes masāža
XX Ārstnieciskās dūņas
XX Karstie akmeņi
XX Teipošana
XX Ekspress masāža
Tel. 28337273, Artūrs, Mērsrags.

Latvijā ražotu
jaunu dīvanu tirdzniecība

Dīvāni, gultas un matrači
sestdien, 22. jūlijs no 9.00–13.00

Mērsraga tirgus

www.latvijasdivani.lv
T. 26014119. 20225077.
Zvaniet un pasūtiet! Bezmaksas piegāde!

Līdzjūtības
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V. Grenkovs)
Izsakām dziļu līdzjūtību Dinai (ex. Blū
mai) Lūkai no tēva atvadoties!
Klasesbiedri
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Vijai un tuvi
niekiem, vīru Jāni mūžībā pavadot.
Deju kopa „Silva” kolektīvs
Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
(Ā. Elksne)
Balta aizdegta svece uz galda raud... Lielajā
sāpju klusumā esam kopā ar Viju, Santu un
Nauri, vīru un audžutēvu Jāni Blūmu zau
dējot.
Malda, Austra
Es visu atstāju jums –
Savas skumjas un prieku, kas bijis
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzītars vijies.
(L. Kokle)
Izsakām Vija Tev un pārējiem tuviniekiem
visdziļāko līdzjūtību, Jāni Blūmu pavadot
mūžībā.
Upesgrīvas pensionāru galdiņš

Redaktore Madara Brāle
28757923

