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Piektdiena, 2017. gada 11. augusts
Mērsraga novada
pašvaldība aicina izvirzīt
un pieteikt Mērsraga
novada vēlēšanu
komisijas locekļu
kandidātus
Mērsraga novada vēlēšanu komisija tiek izvei
dota 7 locekļu sastāvā.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus
vēlēšanu komisijā ir:
1) reģistrēto politisko partiju vai to apvienību
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības
institūcijām (pieteikumam jāpievieno izraksts no
tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības in
stitūcijas lēmuma);
2) Mērsraga novada domes deputātiem;
3) Ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pil
soņiem (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam,
norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un
dzīvesvietas adresi).
Par vēlēšanu komisijas locekli var būt Latvi
jas pilsonis, kas prot latviešu valodu un kuram ir
vismaz vispārējā vidējā izglītība.
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka
piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas
pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Cen
trālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus
un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu
aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsar
dzības likumam.
Pieteikumu iesniegšanas vieta – Mērsraga no
vada pašvaldībā, Lielā ielā 35, pie sekretāres.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz
2017. gada 4. septembrim.

Redaktores sleja
Saka, ka diena ir tāda, kādu mēs to veidojam... man negribas īsti piekrist, jo vieni paši mēs neko neveidojam, tāpat kā viena pagale nedeg. Tu nemitīgi esi iesaistīts attiecībās ar
citiem cilvēkiem: mājās, skolā, darbā, uz ielas.
Reizēm attiecības sniedz laimes sajūtu, bet reizēm — izraisa stresu. Dažkārt attiecības vairo
tavu enerģiju, bet dažkārt — to atņem. Nevar
noliegt, ka cilvēciskās attiecības piešķir jēgu
dzīvei, jo tāda ir cilvēka daba. Tiesa gan, nepieciešams skaidri apzināties, kas tiek iedots citam
cilvēkam, jo tas viss kādreiz var atgriezties pie
tevis...

Zināšanai!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
septembrī.
numurs iznāks 15.
tīt līdz
Materiālus var iesū
12. septembrim!
Paldies!

Noliekot deputāta mandātu, joprojām
palieku atbildīgs par Mērsragu!
Šā gada 3. jūnijā mani ievēlēja par Mērsraga
novada pašvaldības deputātu. 16. jūnijā ar domes
deputātu vairākuma atbalstu man tika uzticēts
atbildīgais domes priekšsēdētāja pienākums. Tā
kā esmu Mērsraga ostas pārvaldnieks, abos ama
tos reizē nevaru būt, tādēļ ir jāpieņem izšķirošais
lēmums par to, vai turpināt līdzšinējo darbu vai
veikt pašvaldības vadītāja funkcijas. Pēc smagām
pārdomām esmu nācis pie slēdziena turpināt os
tas pārvaldnieka darbu, un tas vienlaicīgi nozīmē
atteikties no novada domes priekšsēdētāja statusa
un nolikt deputāta mandātu.
Šādam lēmumam pamatā ir savi apsvērumi.
Pirmkārt, veselība. Pēdējie četri gadi bija jāstrādā
lielā spriedzē. Stresa režīmu noteica attiecības ar
iepriekšējo novada domes priekšsēdētāju. Bija
izveidojies interešu konflikts, norisa tiesas process
par goda un cieņas aizskaršanu, ko ierosināju es,
bija nepamatota manis atstādināšana no darba,
ko izprovocēja bijušais domes priekšsēdētājs. Lai
gan šāda politika nesasniedza savu mērķi, tas viss
nepalika bez nopietnām sekām, pārdzīvojumu
rezultātā biju spiests meklēt palīdzību pie
mediķiem. Faktiski es biju „izdedzis”, arī pēdējo
(aizvadīto) mēnesi man bija darba nespējas lapa.
Šis laiks man pagāja smagās pārdomās. Izanalizējis
situāciju, sapratu, ka sava veselības stāvokļa dēļ
man pareizāk ir palikt līdzšinējā darbā – ostas
pārvaldnieka amatā.
Otrkārt, uz vēlēšanām un vispār pēdējo gadu
laikā izvirzītais uzdevums „jaunas pārmaiņas
novadā” bija izpildīts. Pēc virsuzdevuma izpildes

un rezultāta sasniegšanas, sapratu, ka tagad uz
apstākļiem ir jāskatās ar skaidru redzējumu, tas
ir, kā formēt pašvaldību, lai tā patiesi darbotos
ar pilnu atdevi un novada iedzīvotāju interesēs.
Izveidotā dome šobrīd ir ar to deputātu pārsvaru,
kuri nāk no tā sauktajiem mana un Roberta Šiliņa
sarakstiem. Tie ir pieci deputāti – domubiedri,
kuriem nav sveši demokrātijas principi un ku
riem ir vienota izpratne un programma par to, kā
jāattīstās Mērsragam jau tuvākajā nākotnē.
Noliekot deputāta pilnvaras, manā vietā nāk
Andris Leitas, no mūsu domubiedru saraksta.
Šo cilvēku es ļoti cienu, jo viņam ir liela pieredze
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis
trijas darbā un atbildība pret veicamo pienākumu.
Manuprāt, ar Andra Leitas personu novada
pašvaldība iegūs speciālistu, kas sekmēs un
garantēs kvalitatīvu visas domes darbu.
Manas mēneša ilgās prombūtnes laikā, kas
bija saistīta ar veselības atgūšanu, darbojās
jaunizveidotā novada dome priekšsēdētāja viet
nieka Roberta Šiliņa vadībā. Dome sekmīgi pilda
savus pienākumus, veicot ikdienas darbu, tai
skaitā realizējot projektu „Tirdziņš„ Mērsraga
centrā (tehniskā projekta izstrāde), projektu
„Saieta nams” Upesgrīvā (apkure, ūdensapgāde
un kanalizācija), izstrādāts jauns, normatīviem
aktiem atbilstošs projekts skolas sporta zāles
celtniecībai u.c. Protams, tiek organizēti un
novadīti svētki.
(Turpinājums 2. lappusē.)
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Domes sēdē
18. jūlija kārtējā Domes sēde:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
ieņēmumu plāna grozījumus 1 440 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada bu
džeta ieņēmumu plānu 1 687 998 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada bu
džeta izdevumu plāna grozījumus 285 622 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada pa
matbudžeta izdevumu plānu 2 633 653 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada aiz
ņēmumu plāna grozījumus 271 834 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada aiz
ņēmumu plānu no Valsts kases 1 066 536 EUR apmērā.
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu
206 086,71 EUR projektam „Mērsraga novada brīvdabas
estrādes „Jēgerlejas” pārbūve”.
3. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu 17 638,30 EUR
projektam „Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras
uzlabošanai”.
4. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu 9252,62 EUR
projektam „Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē”.
5. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par summu 38 856,02 EUR
projektam, „Mērsraga pagasta labiekārtošana piekrastes kultūras
mantojuma pieejamības nodrošināšanai un saglabāšanai”
6. Slēgt līgumu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sa
biedrība „Piejūra”, kas piešķirtu SIA „Atkritumu apsaim
niekošanas sabiedrība „Piejūra”” sadzīves atkritumu apsaim
niekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesības Mērsraga novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, uz nākamajiem
7 gadiem.
7. Apstiprināt Madaru Brāli par Mērsraga novada Dzimt
sarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju.
8. Zemes gabalam 0,115 ha platībā Mērsraga ostas teritori
jā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0145
noteikt lietošanas mērķi Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (NĪLM kods 0801).
9. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par licencēto mak
šķerēšanu Mērsraga kanālā 2017.–2022. gadā”.
10. Nekustamā īpašuma „Mērsraga kanāls (Engures ezera
izteka)”, Mērsraga novadā, kadastra numurs 88780030432,
sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
88780030432 (platība 15,7 ha), noteikt lietošanas mērķi
Publiskie ūdeņi (NĪLM kods 0301).
11. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 6 personām.
12. Par aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomē, kurš ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes
laikā ar balsstiesībām, deleģēt deputātu Gvido Erķi.
13. Atļaut savienot amatus deputātam Gvido Erķim.
14. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146
sastāvā ietilpstošajai zemes vienības daļai 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 8034 noteikt lietošanas
mērķi – Noliktavu apbūve (NĪLM kods 1002).
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146
sastāvā ietilpstošajai zemes vienības daļai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 8035 noteikt lietošanas
mērķi – Noliktavu apbūve (NĪLM kods 1002).
Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0859
sastāvā ietilpstošajai zemes vienības daļai 0,32 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0859 8001 noteikt lietošanas
mērķi – Noliktavu apbūve (NĪLM kods 1002).
15. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrijas valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jautājumos
Aldu Ozolu, p. k. 190879-11368, par Mērsraga ostas valdes locekli.
16. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam
Brūkleņu iela 32, Mērsrags, Mērsraga novads:
0,2 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
0,3 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība
17. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam
Kanāla iela 17, Mērsrags, Mērsraga novads:
0,292 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
0,174 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
18. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ceriņu iela 33A, ka
dastra numurs 8878 003 0638, kopējā platība 0,75 ha, atdalot
zemes vienību 0,375 ha platībā.
19. SIA „NECENICE COMPANY”, reģ. Nr. 40103543642
līdz 2017. gada 31. decembrim jāiesniedz Rojas apvienotajā
būvvaldē, nepieciešamos dokumentus par būves ar kadas
tra apzīmējumu 8878 003 0146 016, nojaukšanu, kā arī līdz
šim datumam jāveic pilnīga būves ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0146 016, n ojaukšana (tai skaitā, izceļot tās atliekas
no Mērsraga kanāla). Šādu termiņu neievērošanas gadījumā,
Mērsraga novada pašvaldība piemēros būves nojaukšanas
aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā
noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.
20. Atļaut sadalīt dzīvokli Lielā iela 56 – 2, kadastra
apzīmējums 8878 003 0715 001 002 divos atsevišķos
dzīvokļos – 2 (38,3 m2 platībā) un 2A (21 m2 platībā).

7. augusta ārkārtas Domes sēde

1. Atbrīvot no domes priekšsēdētāja pienākumu pildīša
nas Jāni Budreiku.
2. Atbrīvot J. Budreiku no Mērsraga novada Domes depu
tāta pienākumu pildīšanas.
M. Brāle

Informācija!
 Upesgrīvas puķu draugu gru
pas dalībnieki! 15. augustā dodamies
uz Vandzenes pagasta Uguņiem pie
skaistākās sētas saimnieces Jolantas
Ozoliņas. Lūdzu pieteikt dalību pa tel.
26342010 līdz 13. augustam.
 No 17. augusta Upesgrīvas Saieta
namā lietoti apģērbi, bez maksas.

Kanoe airēšanas sacensības
Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga
vidusskola un Engures ezera dabas parks
piedalās ERASMUS + Sport projektā „Sprin
ters”. Projekta mērķis ir attīstīt sportu da
bas neskartajās teritorijās amatieru līmenī,
piedāvājot skriešanu, nūjošanu, airēšanu ar

 Kapu svētki Mērsraga kapos –
13. augustā:
plkst. 10.00 – jaunajos kapos
plkst. 11.00 – vecajos kapos .
Kalpos mācītājs M. Ķirsons.
 Uzmanību, uzmanību! Cienījamie
seniori, pensionāru apvienība „Kaija”
ielūdz Jūs uz atvasaras balli „Vasaras
raibumiņi” Mērsraga Tautas namā,
2017. gada 9. septembrī plkst. 13.00,
līdzi ņemot groziņu, labu garastāvokli,
dejot prieku. Dalības maksa 2,00 eiro.
Pieteikties līdz 1. septembrim: Ārija
29115739, Vija 26642416.

kanoe laivām un riteņiem,
tādējādi rūpējoties par
savu fizisko sagatavotību un veselību.
Sadarbībā ar mednieku festivāla „Minhau
zens” organizatoriem, 5. augustā, projekta
ietvaros, notika airēšanas sacensības ar kanoe
laivām.
Sacensību
īpašais nosaukums
bija „Slapjais me
dījums”. Vienai sie
vietei un vienam
vīrietim pēc tiesneša
signāla ar kanoe lai
vu pa noteiktu mar
šrutu bija jāveic me
dījuma pārvietošana,
mēģinot uzrādīt pēc
iespējas labāku laiku.
Dalībnieki bija ļoti
azartiski!
M. Brāle

Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!
Nedēļas nogalē Mērsragā izskanēja 19. mednieku fes
tivāls „Minhauzens 2017”. Tajā piedalījās 84 mednieku
komandas no visas Latvijas. Festivāla tēma – pirāti. Tāpēc
iespaidīgajā gājienā piedalījās liels skaits dažāda vecuma
pirātu, sagūstītu nāru, visapkārt plīvoja pirātu karogi, bija
redzami dažādi ieroči un pirātu transportlīdzekļi, pirāti
stiepa lielākas un mazākas bagātību lādes. Katra komanda
nodeva sveicienu jūrai. Festivāla ietvaros uzstājās grupas
„Credo” un „Dzelzs vilks”, bet līdz rīta gaismai mūziku
spēlēja dīdžeji.
Dažāda veida sacensību rezultātā tika noskaidroti
šā gada uzvarētāji – Lejasciema komanda „Naglie put
ni”. Īpaši bija padomāts par bērniem, kuriem notika savs
„Mini Minhauzens”, kurā vislabākos rezultātus uzradīja
Mērsraga komandas pārstāve.
Neparastas sacensības bija Latvijas 3. briežu
piebaurošanas čempionāts, kurā vīri no Latvijas un
Lietuvas sacentās par to, kurš labāk spēs atdarināt brieža
baurus. Bija iespējams vērot medību suņu parādi, kā arī apmeklēt
izglītojošus seminārus.
Festivālu organizē Latvijas Mednieku asociācija (LATMA).
Festivāls ne reizi pierādījis, ka ar medību azartu mēdz saslimt
ne tikai paši mednieki, bet tas pielīp arī viņu ģimenes locekļiem.
Kopā ar vīriem uz festivālu brauc arī draudzenes, sievas un bērni,
festivālu pārvēršot par īsti ģimenisku pasākumu. Varētu pat sacīt,
ka tā ir viena no jaunākajām, bet jau pietiekami dziļi iesakņojusies
tradīcija, kas vienaldzīgus neatstāj daudzus medniekus. Šī tradīci

ja tika aizsākta 1999. gadā. Tās idejas autors un krusttēvs ir Ārijs Ūd
ris, kuram pietika drosmes un entuziasma, lai aizsāktu šādu vērienīgu
pasākumu. Sākumā festivālu organizēja pašvaldības noteiktai interešu
kopai, taču, mainoties laikiem, šo pienākumu pārņēma LATMA, cen
šoties piesaistīt medniekus, atbalstītājus.
M. Brāle

Noliekot deputāta mandātu, joprojām palieku
atbildīgs par Mērsragu!

(Sākums 1. lappusē.)
Pirms izbeidzu savu darbību Mērsraga pašvaldībā, es kā
domes priekšsēdētājs parakstīju vienošanos par līguma laušanu ar
SIA „CVIR”, kas pašvaldībai sniedza juridiskus pakalpojumus. Tā bija
ļoti pārdomāta rīcība un nopietns lēmums ar mērķi: līguma laušanas
rezultātā pašvaldība var ieekonomēt aptuveni 55 000 eiro.
Mērsradznieki! Mani vēlētāji! Labie ļaudis un mūsu piekritēji
PALDIES, JUMS! Palieciet gaišo spēku pusē un vēlēsim Mērsraga
novada domei labu veiksmi. Es esmu kopā ar jums. Ceru, ka
nepārmetīsiet, ka pēc mēnesi ilgajām pārdomām esmu atteicies no
pašvaldības vadītāja amata, kuru man uzticējāt, bet palieku ostā. Gal
venais, ka ar šīm vēlēšanām situācija Mērsraga novada pašvaldībā
ir mainījusies nesalīdzināmi uz labo pusi. Lai mūs spēcina apziņa,
ka virsuzdevums ir izpildīts, ka interešu konflikts, kas sākotnēji no
savstarpējās rīvēšanās jau bija pārgājis citā līmenī, kur tika iesaistīta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tagad ies secen
Mērsraga novadam.
Paliekot savā amatā ostas pārvaldē, es turpināšu darbu tikpat
godprātīgi kā līdz šim. Pieredze man ir, vadu ostu jau piecpadsmit

gadus, izglītību ostas vadības specialitātē esmu ieguvis Antverpenē.
Mērsraga ostas pārvaldes darba rādītāji liecina par nepārtrauktu
attīstību un augšupeju. Visu laiku esmu uzskatījis, ka osta ir ļoti
svarīgs darba iecirknis, un šādā pārliecībā arī palieku. Turpinot darbu
ostas pārvaldē, strādāšu tā, lai nesen presē publicētais apgalvojums, ka
„Mērsraga osta – lielākais Ziemeļkurzemes ekonomiskais centrs” ne
paliek tikai virsraksts „Neatkarīgajā Rīta Avīzē” publicētajam rakstam,
bet pilnībā īstenojas dzīvē. Strādāšu, lai šo uzdevumu īstenotu.
Noliekot savas deputāta pilnvaras, joprojām palieku atbildīgs par to,
kas notiek Mērsraga novadā. Manis aizsāktie darbi novadā tā tālākai
attīstībai tiek turpināti, un manis aizsākta kustība neapstāsies. Pats
piedalos un piedalīšos to realizēšanā. Es ņemu dalību tādu projektu
realizācijā kā „Pirtiņas” celtniecība pie invalīdu centra, aktīvi atbalstu
sporta zāles celtniecības ieceres realizāciju, organizēju zāles pļaušanu,
lai nodrošinātu piekļuvi jūrai, kā arī šobrīd risinām tehniskas lietas
par ceļa Tukums–Kolka posma Mērsrags–Upesgrīva rekonstrukciju.
Lai mums viss izdodas!
Pateicoties par man izrādīto uzticību un uzmanību, ar cieņu
Jānis Budreika
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Izstāde „Mans Tautastērps”

Atskats uz ekskursiju”
Vislielāko pateicību gribu izteikt „Kurzemīte
Plus” valdei par doto iespēju un autobusu brau
cienam ekskursijā uz Saldu un tā apkārtni.
Kā pirmo mēs apskatījām Saldus Jaņa Ro
zentāla baznīcu, par kuru mums pastāstīja gide.
Bijām arī baznīcas atjaunotajā tornī, no kurienes
varēja redzēt pilsētas panorāmu. Pēc tam bijām
pašā Saldus centrā, kur gide pastāstīja par Saldus
vēsturi. Mūs aizveda uz Māra Čaklā Skvēru, kur
vietējais mākslinieks Kārlis Īle ir izveidojis strūk
laku. Strūklaku veido divas horizontālas medus
lāses, kuras savieno iespaidīgs medus piliens.
Tālāk devāmies uz SIA „Saldus pārtikas kom
bināts”. Par šo uzņēmumu pastāstīja uzņēmuma
pārstāve. Noskatījāmies filmu par uzņēmuma di
bināšanu 1929. gadā. Uzņēmums savu produkciju
ražo tikai no svaiga piena. Bija iespēja degustēt un
pēc tam turpat vietējā veikaliņā iegādāties dažāda
veida piena konfektes, kā arī krēmus. Šajā uzņē
mumā pastāv roku darbs...
Mēs devāmies uz Jaņa Rozentāla darbnīcu
un muzeju. Janis Rozentāls ir dzimis 1866. g.
18. martā Saldus pagasta „Bebru mājās”. 1. stāvā
izveidota mūsdienīga ekspozīcija, kurā stāstīts
par Saldus pilsētu un tās apkaimi, kā arī par
mākslinieka ģimeni un viņa laikabiedriem.
2. stāvā atrodas Jaņa Rozentāla oriģināldarbi un
skices. Saldū mēs apskatījām Svētā Pētera un
Pāvila Romas katoļu baznīcu, kas tika uzcelta par
ziedojumiem. Baznīca jauna, skaista, moderna
kā no iekšpuses, tā arī no ārpuses. Par šo baznīcu
pastāstīja draudzes pārstāve. Mūsu ceļš tālāk veda
uz Pampāļiem, mājām „Klapatas”, kur Aleksandra
Gūtmane ar savu mammu veido dažādus skaistus
keramiskus izstrādājumus. Parādīja arī pašu dar
ba procesu, varēja iegādāties suvenīrus.

Mūsu ceļš turpinājās uz bijušo kolhozu „Jau
nais Komunārs”, ko tagad dēvē par „Kalni”. Jānis
Blūms šo kolhozu ir dibinājis 1949. gadā un vadījis
visu šo laiku līdz pat 90. gadiem. Patīkami ir tas,
ka šeit ir saglabājies viss, kas savā laikā celts un
veidots. Ciema iedzīvotāji ir nodrošināti ar dar
bu. Ir saglabāts Jāņa Blūma kabinets, kuru var
apskatīt. Mūs sagaidīja divas zaļās vietējās kalnu
„raganiņas”. Raganiņa Ligita mūs iepazīstināja ar
vietējo dzīvi un to vēsturi. Šeit darbojas bērnudārzs,
Kalnu vidusskola ar militāro novirzienu un
komunālā saimniecība. Iedzīvotāji nodarbojas ar
lauksaimniecību. Ir uzcelts liels, skaists kultūras
nams ar grozāmo skatuvi, deju zāli, aktieru telpām,
izstāžu zāli un diskozāli. Kultūras nams nodots
ekspluatācijā 1985. gadā. Zālē ir 400 sēdvietas,
notiek lieli konceri, kā arī teātra izrādes. Darbojas
deju kolektīvs, līnijdejotāji, koris, ansamblis un citi
pulciņi. Šeit kultūras dzīve ir augstā līmenī.
Pagastā ir izveidota Represēto piemiņas vieta,
ko ierosināja Jānis Blūms. Katru gadu Latvijas
Republikas neatkarības pasludināšanas dienā pie
Represēto piemiņas vietas notiek pasākumi un
tiek iestādīts koks. Ir uzcelta arī Sv. Agates katoļu
baznīca, un draudzes pārstāve ir Aušrute Krasucka.
Atpakaļceļā mēs apstājāmies pie Saldus vācu
karavīru kapiem, kur ir pārapbedīti 25 000 ka
reivju. Nolikām ziedus. Visbeidzot mēs nokļuvām
mājās „Austrumi”, kur mūs sagaidīja Baiba
Rītele. Šeit tiek darināti skaisti gobelēni, kas arī
piedalījušies izstādēs ārzemēs. Šos darbus var no
saukt vienkārši par unikāliem. Novēlēsim Baibai
veiksmi arī turpmāk!
Astrīda Neilande,
Pensionāru apvienība „Kaija”

Mērsraga ambulancē...
Šajā rakstā akcentēšu vārdu attieksme. Bez tās
nav iespējams dzīvot. Attieksme var būt ļoti svarīgu,
mazāk svarīgu un nenozīmīgu jautājumu risināšanā.
Stāsts ir par cilvēku mākslinieci, populāro es
trādes solisti. Tātad par cilvēku, kuras dziesmu
izpildījumi ir priecējuši, sasildījuši tūkstošiem sir
žu, izsaucot aplausu jūru. Subjektīvi spriežot, vē
los apgalvot, ka cienīt šādu cilvēku ir ļoti svarīgi!
Šī cieņa ir nopelnīta un tā nekad nedrīkst pazust.
Mērsradznieki un Mērsraga novada ļaudis var
lepoties par to, ka pie mums dzīvo Margarita Vil
cāne, par kuru ir šis stāsts.
Ambulances uzgaidīšanas telpās, gaidot izsau
kumu pie ārstes, redzu, ka ienāk Margaritas kundze
un pēc brīža klusām apsēžas rindas galā. Lūk, at
tieksme! Salīdzinājumam nāk prātā Alla Pugačova,

kura ar personīgo vilciena eskortu ierodas Rīgā. Vai
arī Raimonds Pauls, kuru godina par maestro. Kā
dam šī goda par daudz, kādam par maz.
Ja mūsu valdības kliķe, Kultūras ministrija ir im
potenta vērtības skalas sastādīšanā, tad vismaz man,
vienkāršai tautas daļai, gribās izturēties ar atbilstošu
cieņu pret kādreiz slaveno solisti Margaritu Vilcāni.
Atnākdams mājās, nožēloju to brīdi, kad at
veroties durvīm, mani aicināja pie ārstes, bet es
ātrumā nepaspēju savu vietu piedāvāt Margaritas
kundzei. Vismaz tik daudz, lai viņai nebūtu jāgai
da rindā. Vismaz tik daudz izrādīt cieņu.
Varbūt pašvaldība var rast iespējas aktivitātēm
ar bijušo estrādes zvaigzni? Kaut vai skolā bērnus
iepazīstināt ar estrādes solo noslēpumiem.
Ikars Žīgurs

Izstāde „Mans tautastērps” ir triju autoru – fo
togrāfes Ilzes Strēles, dzejas autores Daces Sada
kas un rokdarbnieces Gintas Zaumanes kopdarbs.
Izstādē var iepazīt 32 dažādus tautastērpu stās
tus – tie apkopoti no visas Latvijas, tie stāsta par
katras tērpa īpašnieces ceļu līdz šim tērpam, tie po
pularizē senču mantojumu, tradīcijas un vērtības.
Kopš šī gada aprīļa „Mans tautastērps” pirmās
izstādes atklāšanas svētkiem Bauskā, tā pabijusi
jau vairākās Latvijas izstāžu zālēs un nu nokļuvusi
līdz Mērsragam. Tas ir Latvijas simtgadei veltīts
izstāžu cikls, kuru plānots turpināt pusotra gada
garumā, apceļojot visu Latviju.
„Mans tautastērps” devīze – Pašas radīts
vai mantots, bet MANS. Projekta ietvaros
fotogrāfējoties, katra sieviete savā personiskajā
tautastērpā, neatkarīgi no vecuma, liek galvā
dabas velšu vainadziņu – tādejādi saņemot svētību
no Latvijas dabas, tās maģisko pieskārienu un
mīlestību. Dabas krāsas saskan ar tērpa krāsām,
atgādinot mums par cilvēka roku darba un dabas
mijiedarbību gan sendienās, gan mūsdienās.
Ideju „Mans tautastērps” var dēvēt par brīv
prātīgā darba projektu, kurā kopš 2015. gada
septembra apbraukāti Latvijas visi četri novadi,
satiktas un fotogrāfētas vairāk kā 50 latviešu sie
vietes visos gadalaikos, uzklausīti tērpu stāsti un
to iespaidā radīti tikpat dzejoļi. Ar visiem stāstiem
var iepazīties – www.facebook.com lapa MANS
TAUTASTĒRPS. Izstādes ietvaros katrs fotogrā

fijā redzamais ziedu vainadziņš ir ieguvis savu
izšūto minatūru!
Par „Mans tautastērps” autorēm:
Ilze Strēle ir ģimenes ārste Jelgavā, kuras ho
bijs kopš 2009. gada ir fotogrāfēšana. Ilze regulāri
piedalās dažādos fotokonkursos un izstādēs, bet
kopš 2015. gada ir tautas fotostudijas „Bauska”
dalībniece. Ilze ir šī projekta idejas iniciatore.
Dace Sadaka strādā Mērsraga PII «Dārta» par
pirmsskolas skolotāju. Viņa raksta tik ilgi, kopš
sevi atceras: dienasgrāmatu, dzeju, esejas, stās
tus – par dzīvi, cilvēkiem un putniem, par kaislī
bām, mieru un laiku, kas ir mūžīgs. Dace katram
no tautastērpiem un tā īpašniecei ir veltījusi dze
jas rindas.
Iecavniece Ginta Zaumane ir rokdarbniece
kopš bērnu dienām, bet pēdējos deviņus gadus
izšūšana ir viņas dzīvesveids. Viņas izšūtās rotas
un tērpu aksesuārus iemīļojušas sievietes ne tikai
Latvijā, bet arī plašākā pasaulē. Ginta katram no
sieviešu tēliem ir izšuvusi miniatūru, kurā centrā
lais tēls ir krāšņais dabas velšu vainadziņš.
Projektam „Mans tautastērps” iecerēts turpi
nājums – uz Latvijas simtgadi apkopot 100 „tau
tastērpu stāstus” grāmatā.
Izstādes atklāšana paredzēta 26. augustā
plkst. 18.00 Mērsraga tautas namā.
Ilze Strēle – 29122330
Ginta Zaumane – 29175271
Dace Sadaka – 22459790

Upesgrīvas
kauss
šautriņu
mešanā
29. jūlijā notika Upesgrī
vas
kausa izcīņa šautriņu mešanā.
Kausu ieguva Aivis ĀboliņšĀbols, 2. vieta Jānis Joniņš,
3. vieta Anete Āboliņa-Ābola.
Pārējiem dalībniekiem pateicības
raksts, kā arī visi dalībnieki
saņēma speciāli gatavotu su
venīru – magnētiņu ar 1883. ga
dā Upesgrīvā būvēta burinieka
„Martin” attēlu. Pal
dies visiem
par piedalīšanos!
Vēsma

Jaunumi sportā
Mērsraga kauss galda tenisā! 5. augustā Mērs
raga vidusskolā notika Mērsraga kausa izcīņa
galda tenisā 2017. Sacensības bija kupli apmeklē
tas un uz kausu sacensību sākumā cerīgi skatījās
divdesmit pieci vīri un piecas sievietes, no kuriem
daudzi ietilpst Latvijas galda federācijas reitingā.
Sportisti pēc iepriekšējo gadu reitinga tika sadalīti
četrās apakšgrupās, kurās izspēlēja grupu turnīru.
Labākie trīs no katras grupas turpināja cīņu par
medaļām, bet sportisti, kuriem todien neveicās
turpināja cīņu par vietu sadalīšanu aiz pirmā div
patsmitnieka. Sievietes pēc grupu turnīra nespēja
ielauzties labākajā divpatsmitniekā un izspēlēja
savu grupu noskaidrojot spēcīgāko.
Cīņas ritēja uz septiņiem tenisa galdiem vien
laicīgi, tādēļ sacensības noritēja bez lielas kavēša
nās un sportisti vēl nebija apžāvējuši sviedrus uz
pieres, kad bija jau jāiesaistās jaunās cīņās. Sacen
sību dalībnieku meistarības līmenis bija diezgan
vienmērīgs, nebija izteiktu līderu, kas būtu par
galvas tiesu pārāks par visiem, tādēļ visas cīņas
un izspēles bija ļoti interesantas un saistošas. Jeb
kurš varēja uzvarēt jebkuru un pat turnīra gaitā
izveidojušies daži līderi pamanījās zaudēt dažam
reitingā zemākam tenisistam. Saspringums un
emocijas valdīja līdz pat pašām pēdējām cīņām,
un godalgoto vietu ieguvējus noskaidroja tikai
beidzoties pēdējām izspēlēm.
Un tā Mērsraga kausa ieguvējs galda tenisā
2017. gadā Raimonds Šteinerts, otrajā vietā Jānis
Jankovskis , bet trešajā vietā Andris Žūriņš.
Sieviešu konkurencē pirmajā vietā un kausu
savā īpašumā ieguva Laura Indrikova, otrajā vietā
Ina Šmēdiņa, bet trešā vietā Austra Birzniece.

Pēc apbalvošanas turnīra iniciatori Uldis Zutis
un Vairis Ķiršakmenis sportistus aicināja atpūs
ties pie jūras Valgalciemā, kur galda tenisisti vēl
reiz pārrunāja un izdzīvoja dienas notikumus pie
bagātīgi klāta galda un veica dažādas sportiskas
aktivitātes. Pie galda skanēja dziesmas un visi bija
ļoti gandarīti par labi izdevušos turnīru. Turnīra
organizatori saka paldies par atbalstu Mērsraga
novada domei, un personīgi Vaira Ķiršakmeņa
ģimenei par viesmīlīgo uzņemšanu savā īpašumā.
Janeks Dvoreckis iegūst otro vietu makšķerēšanas sacensībās! 29. jūlijā Mērsraga novada
pārstāvis Janeks Dvoreckis Laucienes sporta svēt
kos makšķerēšanā izcīnījis otro vietu. Apsveicam
ar panākumu un gaidām vēl godalgotās vietas.
Motokrosa jaunumi! Jūlija beigās Čehijas
pilsētā Loketā notika Eiropas čempionāta fināls
jauniešiem motokrosā. Pirmo reizi šāda mēroga
sacensībās startēja arī Mērsraga jaunais motokro
sists Kristers Janbergs. Lai kvalificētos finālam,
bija jāizcīna ceļazīme mazajos finālos. Kvalifikāci
jas braucieni notika dažādas Eiropas vietās. Izlai
žot Krievijas posmu, Kristers startējot Ukrainas,
Polijas un Latvijas posmos iekļuva starp desmit
labākajiem, kas kvalificējās finālam.
Finālā uz starta stājās četrdesmit sportisti no
visām Eiropas valstīm. Diemžēl pirmā brauciena
startā Kristers piedzīvoja kritienu, bet varonīgi
cīnoties trasē pakāpās līdz 25. pozīcijai. Vērojiet
Kristera apļa laikus, bez piedzīvotā kritiena finišā
būtu uzrādīts pirmā desmitnieka atbilstošs laiks.
Apliecināt savu meistarību otrajā braucienā Kris
teram neizdevās, jo treniņos kritiena rezultātā
iegūtā trauma liedza jaunajam sportistam iziet uz

starta. Kristers pēc aizvadītajām sacensībām ir op
timisma pilns un gatavs sevi parādīt jau nākamās
sacensībās gan Latvijā, gan Eiropā. Novēlam veik
smi un izdošanos Kristeram, kā arī visai viņa ko
mandai, sevišķi tētim Intaram, mammai Endijai
un māsai Amandai. Lai veicas un gaidām jaunus
panākumus!
Mērsraga ostas pārvaldes 18. kausa izcīņa
pludmales futbolā. 29. jūlijā Mērsraga pludma
lē pie bākas, notika nu jau tradicionālā Mērsraga
ostas pārvaldes 18. kausa izcīņa pludmales futbo
lā. Saspringtās un interesantās cīņās pirmo vietu
un kausu savā īpašumā ieguva komanda „Pauks
un Šmauks”. Komandas sastāvā spēlēja – Arvīds
Irbe, Dainis Broks, Staņislavs Tihonovs, Andris
Rudzišs un Valts Būmanis.
Otrajā vietā komanda „Mērsrags”. Komandā
spēlēja – Kārlis Brinkmanis, Reinis Rozentāls, Jā
nis Bervalds, Jānis Indruškevičs, Eduards Smilgai
nis un Miks Laukšteins.

Trešajā vietā komanda „Bocmaņi”. Komandā
spēlēja – Ivars Indruškevičs, Artūrs Linde, Oskars
Ķevlis, Māris Zeltzaķis un Gints Stanga. Rezulta
tīvākais turnīra spēlētājs Staņislavs Tihonovs ar
četrpadsmit gūtajiem vārtiem.
Precīzākais sitienos no centra Artis Kaļiņičen
ko, kas savā īpašumā ieguva Mērsraga novada do
mes specbalvu.
Paldies visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti turnī
ra organizēšanā, un, protams, pirmkārt jau turnīra
ģenerālsponsoram – Mērsraga ostas pārvaldei un
sponsoram Mērsraga novada domei. 2018. gada
augustā tiks izspēlēts 19. Mērsraga ostas pārvaldes
kauss pludmales futbolā, turnīra organizatori aicina
visus interesentus uz Mērsraga pludmali izmēģināt
savus spēkus pludmales smiltīs!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Upes aizplūst,
pirms savu plūdumu
nosauc par ceļu.
Gadi!
Tie iebrien upes skrējienā
un pārtop dejā,
kur upe sasmeļ gadus,
topot dzīva vējā,
krastā jūras,
kur čuksti saskaras,
laime izlīst no krūkas
kā silta rasa pār zemi līst.
		
(D. Sadaka)

Novēlot veselību,
izturību un dzīvesprieku
dzimšanas dienā
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic:
65 gadu jubilejā Marutu ANSTRAUTU, Valdu ARBIDĀNI
un Vilni AMSILU;
70 gadu jubilejā Rasmu CĪRULI, Ilzi FĪBIGU;
80 gadu jubilejā Skaidrīti BRICI;
82 gadu jubilejā Austru FINĶI;
83 gadu jubilejā Albīnu SKUJIŅU, Dzidru ŠTEINBERGU;
85 gadu jubilejā Dainu KRŪMIŅU!

Pateicība
Sirsnīgs un mīļš paldies Aijai par deju koncerta programmas izveidošanu un koncerta vadīšanu un Jānim
par deju mūzikas atskaņošanu Jūras svētkos. Pateicamies par atbalstu, sadarbību un ieguldīto darbu!

Biedrība „Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem „Praktiskais darbs LEADER atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”.

Deju kopa „Silva” un vadītāja Silva

Sludinājumi
15. augustā plkst. 10.00
LLKC Talsu biroja zālē, Kr. Valdemāra 21a, Talsi,
Talsu novads.
Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas ELFLA programmā:
• Kā aizpildīt projektu iesniegumu veidlapas.
• Ko nozīmē Vērtēšanas kritēriju Metodika.
• Izmaksas, to pareiza piemērošana.
• Iepirkumu piemērošana.
• Nepieciešamie pavaddokumenti.
• Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
• Indivduālas konsultācijas.
Pieteikšanās un informācija:

 Mērsraga autoservisa pavasara
 Pārdodu skaldītu lapu koku
malku krāmētā veidā. Telefons piedāvājums:
26274373.
 Pērkot motora eļļu un eļļas filtru,
 Veic zāles pļaušanu ar trim- maiņa bez maksas
 Lukturu regulēšana – 5 EUR (dāmeri. Telefons 26274373.
 Pārdod gāzi balonos par vanā vasaras logu šķidrums 4 l)
 Bremžu pārbaude uz stenda 5 EUR
pazeminātu cenu: 50 l – 24,00 euro.
(dāvanā vasaras logu šķidrums 4 l)
Telefons 28673567.
 Vasaras riepu izpārdošana.
 Būvējam, remontējam, mainām
jumta segumus. Telefons 22841761.
Piedāvājums spēka līdz
15. septembrim!
 Pārdod duškabīni. Diametrs
90 cm. Lēti. Telefons 28673567.
SIA „Bulis”,
Zvejnieku
ielā 5,
 SIA „Sabiedrība IMS’’ (reģ.
telefons 29197761.
nr. 40003535210) Lielā iela-62 F
Mērsragā aicina darbā zivju pakotājas un zivju vērējas.
Kursē autobuss pa maršrutiem:
Stende–Talsi–Vandzene–Mērsrags
Valdemārpils–Roja–Mērsrags.
Telefons 29747831 zivju pakotājām
Aiz katra paliek dzīve
29424165 zivju vērējām.
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
(Nezināms)

Līdzjūtības

Administratīvā vadītāja
Lolita Pļaviņa, mob. tālrunis 22328884,
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Izsakām līdzjūtību Jānim
Edgaram Sideram, omīti mūžībā
pavadot.

Mērsraga vsk. klasesbiedri
un audzinātāja

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
		
(V. Rikmanis)
Mūsu līdzjūtība Hildai Inaburgai Kocerei un piederīgajiem,
dēlu mūžībā pavadot.

Sporta
pasākumi
AUGUSTĀ

11.08.
18.08.
18.08.
19.08.
20.08.
26.08.
26.08.
27.08.
27.08.

Mērsraga kausa izcīņa florbolā – 6. posms
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7 FK Laidze–Mērsrags
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7 FK Mērsrags–Kolka
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 2. posms
NATO mācību „Open Spirit” sporta spēles
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7 FK Mērsrags–Sabile
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7 Kolka–Mērsrags
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 6. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 6. posms

Mērsraga vidusskola
Laidze
Mērsraga vidusskola
Engures ezers
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Kolka
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17.00
18.00
20.00
14.00
12.00
17.00
19.30
10.00
12.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Pensionāru apvienības „Kaija”
padome

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
		
(R. Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību Intai
Apsei, māsu mūžībā pavadot.
„Sairu” mājas iedzīvotāji

Redaktore Madara Brāle
28757923

