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Redaktores sleja
Gadās, ka nonākam paradoksu varā. Da
žas dzīves patiesības sākotnēji izskatās pret
runīgas, citkārt pat neiespējamas, tomēr
mūsu pieredze apliecina – ieskatoties dziļāk,
Nākamais
atklājam kādu dzīves mācību. Piemēram,
viens paradokss. Jo vairāk gatavojamies nā
„Mērsraga Avīzes”
oktobrī.
kotnei, jo biežāk tieši tāda nākotne nekad ne
numurs iznāks 13.
pienāk. Alberts Einšteins zināja teikt, ka vis
tīt līdz
Materiālus var iesū
labākā gatavošanās nākotnei ir dzīvot tā, it kā
10. oktobrim!
tev nebūtu nākotnes. Viena no banālākajām
lielajām dzīves patiesībām, ko pamanījis jau
Paldies!
pirmssokrāta laika grieķu filozofs Hēraklīts –
vienīgais, kas dzīvē ir patiesi nemainīgs, ir
pārmaiņas. Un tā laiku pa laikam, varam tikai
stāvēt un brīnīties par to, ka esam nonākuši tur, kur esam, ka kāds dzīves paradokss ir atklā
jies, jeb kā mēs mēdzam teikt „kādu joku dzīve izspēlējusi”. Vēl vienu autoru un citātu gribu
pieminēt. Vai tas ir pa
radokss vai nē, būs gan
jāizlemj katram pa
šam... Ē. M. Remarks:
„Redzi, ja tu piera
dināsi suni rīt kartu
peļus un pēc tam no
liksi tam priekšā gaļu,
tas tik un tā grābs ciet
gaļu, tāpēc ka tāda ir
suņa daba. Un, ja tu
dosi cilvēkam kaut
drusciņ varas, ar viņu
būs tāpat, viņš grābs to
ciet”(..)

Zināšanai!

Eiropas sporta nedēļa Mērsragā!
No 23.09. līdz 30.09. Latvijā tiek organizēta
Eiropas sporta nedēļa, kuras ietvaros visi tiek aici
nāti iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga
novada iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pasā
kumu un ikkatram vienam ar aktīvu līdzdalību
veicināt savu un visa novada fizisko sagatavotību
un veselību.
Aicinu Mērsraga novada uzņēmumus un
iestādes Eiropas sporta nedēļas ietvaros savos ko
lektīvos izveidot dažāda rakstura fiziskās aktivitā
tes, reģistrēt tās http://beactivelatvia.lv/. Eiropas
sporta nedēļā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās
gatavības.

Reģistrēt iespējams jebkādas fiziskās aktivitā
tes visu grupu iedzīvotājiem visas nedēļas garu
mā, lai iesaistītu tajās pēc iespējas lielāku iedzī
voju skaitu atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai,
vecumam, interesēm, piemēram, skriešana, nūjo
šana, pārgājieni, riteņbraukšana, pievilkšanās un
lekšana ar lecamauklu, vēderpreses vingrinājumi,
kāpšana pa kāpnēm u.c. Sīkāka informācija http://
beactivelatvia.lv/.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993
e-pasts ivars.indruskevics@mersrags.lv

Informācija!

Mērsraga novada Sociālajā dienestā 23. septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 ir iespēja at
nākt un paņemt lietotas drēbes, apavus, traukus,
televizoru u. c. lietas.
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrī
vas saieta namu 27. septembrī, pulksten 12.00.
19. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
pie Mērsraga Tautas nama MOBILĀ DIAG-

NOSTIKA!

• Mamogrāfija: ar nacionālā veselības die
nesta uzaicinājuma vēstuli – bez maksas, ar ģi
menes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR, bez nosūtī
juma – 20,00 EUR.
• Rentgens (plaušām, locītavām u.c.): 1 pro
jekcija 6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams).
• D vitamīna noteikšana – 4,50 EUR.
• Kardiogramma ar aprakstu 5,00 EUR (bez
ģimenes ārsta nosūtījuma).

Pacienti lūgti veikt iepriekšēju pierakstu pa
tālr. 25431313.
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības gru
pa.

Padalies ar savu profesiju!
Karjeras izvēle ir ļoti sarežģīta. Katra profesi
ja ir vērtība, tāpēc esiet aicināti aktīvi piedalīties
profesiju sīrupa aktivitātē un atklāt veiksmīgas
karjeras nosacījumus Mērsraga vidusskolas sko
lēniem, pastāstot par savu profesiju, par saviem
ikdienas darba pienākumiem, par savu pieredzi
darbavietā. Padalies ar savu iedvesmas stāstu, jo
skolēni vēl tikai veido savu karjeru un ir lielās iz
vēles priekšā. Profesiju sīrupa „vārīšana” 10. ok
tobrī. Pieteikties pa tālruni 26 325 320 (Lita),
līdz 3. oktobrim.

Mēs gribam svētkus – jārēķinās
ar izdevumiem
Šī vasara mūsu novadā bija ļoti bagāta ar dau
dziem kultūras un izklaides pasākumiem, kuros
uzstājās dažādām gaumēm atbilstoši mākslinie
ki. Gan Jūras svētkos, gan Novada svētkos mums
muzicēja vairākas Latvijā plaši pazīstamas mūziķu
grupas un vokālie izpildītāji. Mērsradznieki man
bieži jautā, cik tad mūsu svētki patiesībā izmak
sā un vai pašvaldība uz šo svētku rēķina arī kaut
ko nopelna, jo lielākajai daļai novada iedzīvotāju,
kuri ikdienā nav saistīti ar svētku organizēšanu,
nav pieejama informācija par svētku organizē
šanas izmaksām. Uzreiz gribētu pateikt visiem,
kuriem rūp un interesē šis jautājums, ka ja mēs
arī turpmāk gribam rīkot svētkus, kuros piedalās
tautā populāri mākslinieki tie noteikti nebūs lēti.
Vienas grupas vai mākslinieka uzstāšanās mums
ir izmaksājusi no 500–4000 eiro, pie tam ir pilnīgi
skaidrs, ka mēs vismaz tuvākajā laikā nevarēsim
atļauties uzaicināt pie mums ciemos populārākos
šī brīža Latvijas māksliniekus, jo viņu honorārs
ir mērāms vairākos desmitos tūkstošos eiro. Lai
šīs izmaksas kaut nedaudz samazinātu, ir nepie
ciešami personīgie kontakti un jau gada sākumā
jāplāno vasaras pasākumus. Laicīga vienošanās ar
izpildītājiem bieži vien nodrošina daudz lētākas
izmaksas. Bez mūziķu honorāriem svētku orga

nizēšanai nepieciešams piesaistīt arī apsardzes,
apskaņošanas un cilvēku vizināšanas ar kuģīti pa
kalpojumus, kuri katrs izmaksā vismaz tūkstoti
eiro un daudzus citus mazākus pakalpojumus bez
kuriem svētkus sarīkot nav iespējams. Apkopojot
visu manā rīcībā esošo informāciju var secināt,
ka šovasar Jūras svētkiem esam tērējuši nedaudz
vairāk nekā 13300 eiro un aptuveni tikpat ir tērēts
arī Novada svētkiem. Šajos skaitļos nav ietverta
samaksa par tualetēm, patērēto elektroenerģiju,
papildus darba stundām iesaistītajiem tehniska
jiem darbiniekiem, kas nodrošina teritorijas sa
kopšanu pēc svētku beigām un maksa par atkritu
miem, kurus nogādājam uz šķirojamo atkritumu
pieņemšanas punktu Rojā. Savukārt summa, ko
Jūras svētkos pašvaldība ir iekasējusi par tirdznie
cības atļaujām ir 284 eiro, par vizināšanos ar kuģī
ti –761 eiro un par koncertu biļetēm – 2429 eiro,
bet iekasētā summa Novada svētkos par tirdznie
cības atļaujām – 1051 eiro un par koncertu biļe
tēm – 1076 eiro. Šie skaitļi skaidri parāda to, ka paš
valdības izdevumi svētku organizēšanai daudzkārt
pārsniedz tās summas, ko pašvaldība iekasē no pa
sākumu apmeklētājiem un komersantiem. Ja man
kāds jautā vai mums ir vajadzīgi šādi svētki, tad es
varu atbildēt, ka svētki Mērsragā ir vajadzīgi, bet
tiem ir jāatbilst mūsu
finansiālajām iespē
jām un svētkiem jā
būt noorganizētiem
tā, lai mums pašiem
būtu prieks un gan
darījums tajos pie
dalīties. Mācīsimies
priecāties par saviem
sasniegumiem
un
spēsim atzīt un labot
pieļautās kļūdas.
Mērsraga novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Roberts Šiliņš

2
Domes sēdē
Kārtējā Domes sēde
15. augustā
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2017. gada Aizņēmumu
plāna grozījumus 5 278 EUR apmē
rā.
Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2017. gada Aizņēmumu
plānu no Valsts kases 1 072 215 EUR
apmērā.
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
par summu 211 364,91 EUR. Atliktā
maksājuma termiņš 2 gadi, aizņēmu
ma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
Aizņēmumu garantē ar Mērsraga no
vada pašvaldības budžetu.
3. Piedzīt nokavētos nodokļa mak
sājumus bezstrīda kārtībā no 3 fizis
kām personām.
4. Apstiprināt saistošos noteiku
mus „Pašvaldības pabalsti Mērsraga
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
ienākumus”.
5. Zemes gabalam 0,115 ha platī
bā Mērsraga ostas teritorijā, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0145 noteikt lietošanas mērķi Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura
apbūve (NĪLM kods 0801).
Samazināt 6,25 ha platību, kurai
noteikts lietošanas mērķis „Rūpnie
ciskā ražošanas uzņēmumu apbūve”
par 0,115 ha. Zemes platība lietošanas
mērķim Rūpnieciskā apbūve pēc sa
mazinājuma – 6,135 ha.
6. Atļaut sadalīt nekustamo īpa
šumu „Lācīši”, kadastra numurs 8878
004 0069, kopējā platība 16,9 ha, atda
lot zemes vienību ar kadastra apzīmē
jumu 8878 004 0069, 11,0 ha platībā.
7. Atbrīvot Lailu Smilgaini no In
ventarizācijas komisijas locekles ama
ta.
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Novadi”, kadastra numurs 8878
003 0318, atdalot 2 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 8878 002
0162, 2,0 ha platībā un 8878 004 0154,
3,3 ha platībā.
9. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu Čiekuru iela 4, Mērsrags, Mērsra
ga novads, kadastra numurs 8878 003
0673, atdalot zemes vienību ar kadas
tra apzīmējumu 8878 003 0674, 3,2365
ha platībā.
10. Atļaut sadalīt nekustamo īpa
šumu Vēju iela 17, kadastra numurs
8878 003 0519, kopējā platība 0,5533
ha, atdalot zemes vienību 0,2953 ha
platībā, saskaņā ar pievienoto sadales
shēmu.

Ārkārtas Domes sēde
30. augustā plkst. 10.00
1. Apstiprināt grozījumus Mērsra
ga ostas pārvaldes nolikumā.
Nolikuma 5.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
5.1. Ostas valdes sēdes sasauc pēc
vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos
mēnešos.
2. Iecelt deputātu Robertu Šiliņu
Mērsraga ostas valdes locekļa amatā.
3. Iecelt deputātu Andri Leitas
Mērsraga ostas valdes locekļa amatā.
4. Iecelt Artūru Tīli Mērsraga ostas
valdes locekļa amatā.
5. Iecelt Zigi Goldmani Mērsraga
ostas valdes locekļa amatā.
6. Iecelt Robertu Šiliņu Mērsraga
ostas valdes priekšsēdētāja amatā.

Ārkārtas Domes sēde
30. augustā plkst. 16.30
Mērsraga novada Domes priekš
sēdētāja vēlēšanas – lēmums nav
pieņemts.
Sekretāre M. Brāle

Kā mums gāja „Camp 34”?!

Invalīdu atbalsta centra
aktualitātes

Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs
informē, ka 18. septembrī plkst. 11.00
Mērsraga Tautas namā, atsāksies ārst
nieciskās vingrošanas nodarbības, ku
ras vadīs fizioterapeits Ansis Roderts.
Lūdzu iepriekš pieteikties, lai varētu
nokomplektēt grupas. Tel. 26884855 –
Daiga, Valda – 22464369.
27. septembrī plkst. 10.00 Invalīdu
centrā Kadiķu ielā 1, notiks kulinārijas
nodarbība – ķirbju diena. Interesentiem
vēlams iepriekš pieteikties tel. 26884855 –
Daiga, Zinaida – 26449279.

Svarīgākie notikumi šajā vasarā,
kuros līdzdarbību ņēma mūsu bied
ri... Bijām pieredzes apmaiņas
brau
cienā pie Inčukalna invalīdu
biedrības, 31 cilvēka sastāvā. Augus
ta sākumā Spāres muižā un atpūtas
bāzē „Veccepļi” piedalījāmies Invalīdu
sporta un atpūtas dienā. Pie mums
14. augustā pieredzes apmaiņā bija at
braukusi Valmieras invalīdu biedrība
18 cilvēku sastāvā, bet 16. augustā no
Gulbenes invalīdu biedrības 30 cilvēki.
D. Skvorcova

Jaunumi sportā!
Mērsraga kauss makšķerēšanā!

2. septembrī Mērsraga kanālā notika
Mērsraga kausa izcīņa pludiņmak
šķerēšanā meistaru klasē. Sacensības
atšķirībā no tautas klases, kur mak
šķernieki var brīvi pārvietoties gar
ūdenstilpni loma meklējumos atšķiras
ar to, ka sportisti makšķerē ierobežo
tā ūdenstilpnes garumā – 10 metros
katrs. Vieta jeb sektors tiek izlozēts
un atkarībā no izlozētās vietas specifi
kas makšķerniekam jāparāda visa sava
meistarība un jāliek lietā sava piere
dze, lai spētu pielāgoties izlozētajai
vietai nosakot gan vietas dziļumu, gan
straumi, gan citas ūdenstilpnes īpatnī
bas. Sacensības tika organizētas divos
posmos, katrs posms ilga trīs stundas.
Sacensībām pieteicās salīdzinoši liels
skaits šī sporta veida cienītāju, pavi
sam četrpadsmit. Īsi pirms starta tiek
dota atļauja zivju piebarošanai, un
katrs sava sektora robežās ūdenī raida
pēc sev vien zināmas receptes gatavo
tas barības bumbas. Tiek dots pirmā
posma starts un gaisā dzird makšķer
kātu švīkoņu, kas pavada kārtējo ēs
mas nogādāšanu ūdenī. Noslēdzoties
sacensībām un nosverot iegūtos lomus
noskaidrojas, ka pirmais un Mērsraga

Ievērojami papildināts romantiskās
literatūras klāsts. Iemīļotajai rakst
niecei N. Robertsai jauns darbs „Kad
saulriets noskūpsta debesis”, kurā kā
vienmēr izdevies līdzsvarot romanti
ku ar trilleri. Tāpat arī K. Kellijai jauns
romāns „Tikai starp māsām” – lielisks,
gudru pārdomu un gaišu cerību pilns
darbs. Maigu un intriģējošu mīlas
stāstu „Kad tu atkal nāksi” radījusi
H. Boida. Savukārt Dž. A. Esbaumas
„Mājsaimniece”, šokējošs romāns par
laulību, uzticību, iekāri un tikumību.
Episks mīlas stāsts „Gaisma, kuru mēs
pazaudējām” izdevies Dž. Santapolo.
Aizraujoši satīrisks hits „Patiesi. Ne
prātīgi. Vainīgi.” sanācis L. Moriarti
jai. Lietainām rudens dienām noderēs
T. Perijas „Zelta nams”. Ceturtā grāmata
„Mantiniece” iznākusi K. Kesas
sēri
jai „Prinča mantiniece”. Izdota
E. Ferrantes Neapoles tetraloģijas trešā
grāmata „Aizbēgt vai palikt”.
Bibliotēkā audzis kriminālromānu
un trilleru piedāvājums. Kārtējais
darbs kriminālromānu vecmeistarei

kausa ieguvējs ir Raimonds Purniņš,
otrā vietā Igors Kude, bet trešajā vietā
Modris Zingniks.
Spēka diena Mērsragā! Šā gada
9. septembrī visā Latvijā norisinājās
vērienīgās Vislatvijas sacensības – Spē
ka diena, kuras laikā ikvienam Latvijas
iedzīvotājam bija iespēja pārbaudīt savus
spēkus visvienkāršākajā un demokrā
tiskākajā tautas sporta disciplīnā – pie
velkoties pie stieņa, kā arī divās jaunās
disciplīnās pietupienos un plankā. Spēka
dienas aktivitātes notika arī Mērsragā no
10.00 līdz 16.00 Mērsraga vidusskolas
sporta laukumā. Pavisam Mērsragā Spē
ka dienas ietvaros piedalījās 13 dalībnieki
izpildot 257 pievilkšanos pie stieņa, vei
cot 1192 pietupienus un izturot 38,14 mi
nūtes plankā. Mērsraga spēka punktā ar
29 pievilkšanās reizēm labākais Mārcis
Grīnšteins, viņš arī labākais plankā ar
7,16 minūtēm, pietupienos ar 300 reizēm
nepārspēts palika Daniels Karlsons. Visi
dalībnieki saņēma diplomus. Paldies vi
siem, kuri atnāca un kuplināja dalībnieku
skaitu Mērsraga spēka punktā!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts
ivars.indruskevics@mersrags.lv

No 21. līdz 25. augustam dažiem
Mērsraga vidusskolas skolēniem bija
iespēja piedalīties Dānijas un Latvijas
skolu sadraudzības nometnē „Camp
34”, kura šogad notika Dānijā. Šajā
nometnē no Latvijas piedalījās arī
skolēni no Kandavas. Skolēniem bija
iespēja iepazīties ar Dānijas jauniešu
skolas gaitām un kā viņi pavada
brīvo laiku. Jaunieši tika izmitināti
viesģimenēs, kas deva ieskatu arī dāņu
ikdienā (mājas dzīvē). Dienas aizritēja
ļoti ātri – ekskursijās, kopīgās spēlēs un
sadraudzībā. Paši skolēni par šo iespēju
saka:
„Tā bija iespēja iepazīt jaunus drau
gus. Patika atrakciju parks un iespēja
izvizināties ar jahtu. Ceru tur aizbraukt
vēl kādu reizi!” (Daniels)
„Patika pavadīt brīvo laiku jauniešu
centrā, tur varēja spēlēt dažādas spē
les.” (Denīze)
„Mēs ar Kristu dzīvojām pie ļoti
jaukas un labestīgas ģimenes. Labprāt
pavadītu vēl vairāk laiku kopā ar vi
ņiem. Ļoti patika tas, ka varējām aiz
braukt uz karuseļiem.”(Annija)

„Godīgi sakot, man patika pilnī
gi viss. Varējām iepazīties ar jauniem
cilvēkiem no Dānijas un Latvijas. Ļoti
patika Tivoli parks un citas jautras
atrakcijas.”(Endija)
„Man ļoti patika mūsu ģimene un
vieta, kur dzīvojām. Ļoti iepatikās spē
les jauniešu centrā, kā arī kino zāle.
Labprāt pavadītu vairāk laiku ar ģime
ni, pie kuras dzīvoju.” (Krista)
„Patika „E-sports”, volejbols un
citas spēles komandās. Patika brīvais
laiks ar ģimeni, pastaiga pa pilsētu un
Tivoli parks. Šis piedzīvojums mums
bija ļoti jautrs!” (Kristers)
Ikkatra šāda iespēja paplašina
mūsu jauniešu dzīves skatījumu un
personīgo pieredzi. Tā dod iespēju
iepazīt citu kultūru un dzīvesveidu,
kas ir neizsakāmi vērtīga pieredze un
palīdz jauniešiem augt daudzpusīgiem
un saprast, ka svešvaloda ir kā durvis,
kas ļauj ieiet un iepazīt jaunus apvār
šņus.
Ilze Mosa un
Sintija Freimane-Grīnberga

Sadraudzība ar Hvalso skolu jau
16. gadu

Mērsraga vidusskolas skolēni jau
16 gadus dodas apmaiņas vizītēs pie
Hvalso skolas skolēniem Dānijā. Šogad
no 12. jūnija līdz 16. jūnijam Mērsragā
notika nometne „Taureņu uzlidojums”,
bet no 14. augusta līdz 18. augustam
Mērsraga vidusskolas 9. klases skolēni
piedalījās nometnē „Vikingi” Dānijā.
Mērsraga nometnē pie mums vieso
jās 16 skolēni un 2 pedagogi no Hvalso
skolas. Mēs apskatījām Vecrīgu, spēlē
jām dažādas iepazīšanās spēles, devā
mies orientēšanās sacensībās pa Mērs
ragu, ko palīdzēja organizēt skolēnu
vecāki, proti, katrā kontrolpunktā bija
kāds no mūsu skolēnu vecākiem, kuri
uzdeva konkrētu uzdevumu katrai ko
mandai. Nedēļas laikā skolēni mācījās
mūsdienu deju un apgleznoja T- krek
lus, devās nelielā izbraukumā ar kuģīti
„Palsa”, apmeklēja mūsu skolēnu ģime
nes un devās ekskursijā uz Ventspili.
Dānijas nometnē piedalījās 15 sko
lēni un 2 pedagogi no Hvalso skolas un
10 skolēni un 3 pedagogi no Mērsraga
vidusskolas. Nometnes tēma bija vikin
gi, tādēļ mēs varējām iepazīt vikingu
vēsturi, dzīves stilu un ritumu, proti,
mēs devāmies uz Leģendas zemi, kur
mums mācīja vikingu rotaļas un spē
les, katrs varēja no graudiem samalt
miltus un izcept maizīti, skolēni varē
ja braukt ar vikingu laivām, kas atgā
dināja mūsdienu kanoe laivu, bet bija
izgrebtas no koka. Vēl mēs apmeklējām

Vikingu kuģu muzeju Roskildē, kur
iepazināmies gan ar kuģu tapšanas
vēsturi, gan atrasto kuģu atjaunošanas
gaitu, paši devāmies izbraucienā ar īstu
vikingu kuģi, kur katrs skolēns sēdēja
pie sava aira un airēja kuģi, jo tikai tā
to varēja virzīt uz priekšu un atpakaļ.
Šī bija lieliska pieredze mums visiem!
Protams, ka skolēni iepazinās ar
Hvalso pilsētu un tās ievērojamākajiem
apskates objektiem, Roskildi un
Roskildes katedrāli, kā arī devās
izbraukumā ar kajakiem. Visas nedēļas
garumā mēs daudz staigājām un
uzturējāmies svaigā gaisā, iepazīstot
Lejres komūnas ainaviskākās vietas.
Skolēniem bija brīnišķīga iespēja
iepazīt dāņu dzīvesveidu un ikdienas
ritmu, tradīcijas un paražas, dzīvojot
ģimenēs. Vienu dienu visi skolēni
pavadīja kopā dāņu ģimenē, kur varēja
izbaudīt gan kopīgas sarunas, gan
atvēsinošu peldi baseinā, gan rotaļas
un spēles.
Paldies Mērsraga novada domei,
Mērsraga vidusskolas kolektīvam par
brīnišķīgo iespēju Mērsraga vidussko
las skolēniem piedalīties starptautiskā
apmaiņas programmā ar Hvalso skolu,
9. klases skolēnu vecākiem par atbalstu
nometnē Latvijā un uzticēšanos brau
ciena laikā uz Dāniju un pašiem sko
lēniem par pacietību un izturību visa
projekta laikā!
Zane Alkšbirze

Jaunākās grāmatas

A. Mariņinai „Sods bez ļauna nodoma”.
S. Bjorka „Es ceļoju viena” atkal varēsiet
satikt komisāru Holgeru Munku.
Izcils oriģināls trilleris „Stokholmas
fails” izdevies H. Lindbergai. Izlasi
E. D. Kireviča „Spoguļu grāmatu” un
atklāj noslēpumu, kāpēc tava atmiņa
ir visbīstamākais ierocis. K. Krofta
darbā „Kamēr tu gulēji” pierāda, ka
meli un noslēpumi ir tikšķoša bumba
ar laika degli. Jaunajā Dž. Gripando
romānā „Biedējošā tumsa” ir vairāk
manevru nekā kalnu slēpošanas trasē.
Grāfa Monte-Kristo mūsdienu versiju
„Strupceļš” uzrakstījis R. S. Bekingems.
Savukārt Dž. Tvinings „Pa Karavadžo
pēdām. Kapeņu izlaupītāji” radījis
jaunu Džeimsa Bonda tēlu – Tomu
Kērku. M. Robotams jaunajā darbā
„Dzīvība vai nāve” uzdod jautājumu:
kāpēc cilvēks bēgtu no cietuma tieši
vienu dienu pirms savas atbrīvošanas?
Pavisam elektrizējošs trilleris „Kur
laime mīt” izdevies S. Solomonei.
Aizraujošu, emocionālu, meistarīgi
savērptu spiegu romānu „Sarkanā

Džoana” uzrakstījusi Dž. Rūnija. D. Ju
dinas romānā „Gredzens”, viss sākas
ar kartupeļu vagā atrastu sudraba
gredzenu. Rakstniecības aizkulisēm
un intrigām darbā „Manuskripts”
pievērsusies F. Emlere.
Augstvērtīgas literatūras cienītājiem
divi darbi. Dž. M. Kutzes „Jēzus bērnī
ba” – ārkārtīgi sarežģīta metafora, kas
ietver sevī esamību slāņu slāņiem. Labā
un ļaunā cīņa īstenībā notiek ne jau cil
vēku starpā, tā norisinās ikvienā sirdī,
tā domā J. Vodolazkins savā grāmatā
„Aviators”.
Jaunumi latviešu literatūrā. Sērijā
„Lata romāns” E. Mārtužas „Langobar
di” un D. Butrimas „Kaislīgie rododen
dri”. Savukārt sērijā „Mēs Latvija XX
gadsimts” K. Ulberga „Tur” – Padomju
laiks. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilū
zija, iekšējā dzīve kā brīvības slēdze
ne. Vecmeistaram A. Auziņam iznācis
jaunsromāns „Bīstamā līdzība”.
Tiem, kuriem patīk sevi pilnveidot,
noderēs G. Bičevskas „Dimanti tavā
pagalmā”, autore piedāvā iedvesmoties

un piedzīvot savu personīgo renesansi
caur mazām skaistām pārmaiņām. Savā
zemapziņā aicina ielūkoties L. Mlodi
novs darbā „Zemapziņas spēks”. Izzināt
Korāna un Bībeles patiesības mūsdienu
pasaulē palīdzēs N. Kureši „Pretrunī
gais islāms”. Padomus vecākiem sniegs
I. Ziņģīte grāmatiņā „Aug cilvēks”. Pētīt
latviešu ornamentus palīdzēs grāmata
„Latviešu ornamentika”, kuru saraks
tījis E. Brastiņš. Vēstures studētājiem
palīdzēs J. Feļštinska un V. Pribilovska
„Korporācija” par Krieviju un VDK
gadsimtu mijā.
Bērniem un jauniešiem. R.R.Raselas
„Nikijas dienasgrāmata-9” – ne pārāk
draudzīgas skandālistes stāsti. M. Pei
veres sērijā „Dievi un karotāji” – „Pie
kūna acs” un „Krokodilu kapenes”.
Tagad bibliotēkā ir pieejamas visas
vecāku, jauniešu un bērnu žūrijas grā
matas. Aicinu iesaistīties grāmatu lasī
šanā un vērtēšanā.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere
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Novada svētki & Open Spirit 2017

Mērsragā trīs dienu garumā svinējām novada svētkus. Vienlaikus ar svētkiem Mērsraga novads
uzņēma Jūras spēku mācībās „Open Spirit” iesaistītos militāros kuģus.

Svētku kulminācija, viennozīmīgi, bija krāšņais, vienojošais svētku gājiens, kas veda mūs visus cauri Mērsragam
uz estrādi „Jēgerleja”. Gājienā piedalījās gan Talsu Defilē meitenes, gan Bruņoto spēku orķestris.

Sestdien mūs muzikāli priecēja un pārsteidza akordeonisti Moriss Balaskā (Kanāda) un Radovans Popovs (Serbija) ar īpaši skaistiem, pārdomātiem
priekšnesumiem.

Svētdien pie Mērsraga vidusskolas norisinājās karavīru sportiskās aktivitātes.

Leģendārās rokgrupas „LĪVI & Buks” uzstāšanās.

Baudījām arī Roberta Pētersona muzikālo sniegumu.

Aktivitātes sākās jau piektdien,18. augustā ar kuģu ierašanos Mērsraga ostā, bet vakarā tās turpinājās ar atraktīvā Normunda Rutuļa
koncertu.

Bērniem bija iespēja izklaidēties, ļauties dejām uz skatuves estrādē „Jēgerleja”
kopā ar „Kašera Sapņu fabrikas” lieliskajiem, radošajiem pasākumu vadītājiem.
Svētki jau pagājuši un, uz tiem atskatoties, jāatzīst, ka kopā esam paveikuši ļoti
daudz, un to vislabāk rāda gan ciemiņu, gan mākslinieku, gan mūziķu, gan
arī vietējo iedzīvotāju atsauksmes, tāpēc gribas aicināt atcerēties un priecāties
par tiem jaukākajiem brīžiem, kurus piedzīvojām svētku laikā! No sirds gribas teikt vislielāko paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, Sociālā dienesta
darbiniekiem, arī vairākiem bērnudārza PII „Dārta” darbiniekiem, un ikkatram, kas iesaistījās komandas darbā,
un vienmēr atcerēsimies – „darbs ir
tā labākā psiholoģijas grāmata, caur
kuru cilvēks var sākt saprast pats sevi
un citus.” 

Par pieņemšanas norisi Mērsraga tautas namā vislabāk liecināja šāds skats.

Kuģus bija interesanti vērot gan dienā, gan naktī.

Pie Mērsraga Informācijas centra bija
iespēja veidot kopīgu mākslas darbu
Sandijas Štreinertes uzraudzībā. Tā
kā šī gada svētku vienotā tēma bija
Jūra un Mērsraga bāka, tad arī te tapa
bāka nagliņu tehnikā.
Divas naktis varēja griezties dažādu
deju ritmos.

Foto: Raimonds Rāts
Teksts: Inga Dzērve, Madara Brāle
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Senās Uguns nakts – atgādinājums,
ka jūra mūs vieno

Vēstījums nākamajām paaudzēm

26. augustā noslēdzām vasaras sezonu ar Seno Uguns nakti.
Iededzot lāpas, baudot stāstus par tautastērpiem, skaistus, muzikālus brīžus, katram pašam sev jāatgādina –
visi mazie ugunskuri veido vienu lielo, tāpat arī mēs – cilvēki veidojam kopā ko ļoti lielu un nozīmīgu. Pasauli.
Un tikai tas, kā katrs no mums šim veidošanas procesam pieskarsies, spēs ietekmēt rezultātu. (Inga Dzērve)

Viss sākās Mērsraga Tautas namā, kur tika atklāta izstāde „Mans tautastērps”.

Izstāde „Mans tautastērps” ir triju autoru – fotogrāfes Ilzes Strēles, dzejas autores Daces Sadakas
un rokdarbnieces Gintas Zaumanes kopdarbs.
Izstādē var iepazīt 32 dažādus tautastērpu stāstus – tie apkopoti no visas Latvijas, tie stāsta par katras tērpa īpašnieces ceļu līdz šim tērpam, tie popularizē senču
mantojumu, tradīcijas un vērtības. „Mans tautastērps” devīze – Pašas radīts vai mantots, bet MANS.

Ir 2017. gada 1. septembris un mēs pulcējamies Mērsraga
novada Mērsragā pie Mērsraga vidusskolas, lai iemūrētu „laika
kapsulu” ilgi gaidītajai, jaunajai Sporta zālei. Ar šo mēs vēlamies nodot vēstījumu nākamajām paaudzēm kā liecību, ka
izaugsmes pamatā ir darbs, jaunu vērtību radīšana un ceram,
ka tas ir un būs cieņā visos laikos.
Šodien, šeit Mērsragā pie Mērsraga vidusskolas, tiek likts
pamats Mērsraga sporta zālei. Sporta zāles būvniecības mērķis
ir uzlabot Mērsraga novada skolēniem sniegto izglītības un
sporta pakalpojumu pieejamību, panākt Valsts standarta
sporta priekšmeta izglītībā nodrošināšanu, kā arī paaugstināt
novada konkurētspēju piesaistīt cilvēkresursus attiecībā pret
citām pašvaldībām, kurās nav šādu infrastruktūru.
Sporta zāles būvniecība, Mērsraga novada skolēniem
nodrošinās kvalitatīvu, atbilstoši valsts izglītības standartiem
vispārējo vidējo, vispārējo pamatizglītībo un arī speciālo
izglītību. Sporta zāles būvniecība arī plaši attīstīs jau esošo
interešu izglītību – futbolu visām vecuma grupām, florbolu
visām vecuma grupām, galda hokeju, galda tenisu, koriģējošo
vingrošanu un daudzas citas.
Mērsraga novadā dzīvo talantīgi sportisti, kas sporta
zāles trūkuma dēļ, bija spiesti braukt trenēties uz Talsiem
vai Tukumu. Ļoti aktīvi skolnieki iesaistās florbola un futbola
spēlēšanā, aktīvi ņem dalību dažādos sporta pulciņos, regulāri
startē sacensībās ar labiem un teicamiem panākumiem.
Skolēni labprāt iesaistās karatē nodarbībās, kuras notiek
Engurē. Ceram, ka sporta zāles
būvniecība atrisinās ilgus gadus
lolotos sapņus un vēlmes.
Ierokot šo kapsulu, mēs novēlam
Jums, kas lasīs šo ziņojumu, un
mums, kas sūta šo ziņu, lai vairojas
šīs zemes un cilvēku labklājība,
neatkarīgi no laika, kurā dzīvojam.

1. septembris Mērsraga vidusskolā

Fragmentus no izstādes atklāšanas varēja dzirdēt un redzēt
arī vakara pasākumā pie bākas.

Mūsdienās Baltijas jūras krastā ugunskuri augusta
beigās tiek aizdegti, lai parādītu piejūras tautas vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultūras
mantojumu.

1. klasīte.

Uguns šovs.
 Uzstājās Jānis Strapcāns.

Atvadas no vasaras jeb sveiciens rudenim 1. septembrī
Kā pirmie 1. septembri sagaidīja PII „Dārta”
 Daudziem mērsradzniekiem, un ne tikai, šī diena bija ļoti gaidīta, jo tieši
šajā dienā mēs kopīgi iemūrējām laika kapsulu mūsu ilgi cerētās sporta zāles
pamatos. Šis spilgtais un sen kā gaidītais notikums daudziem paliks atmiņā.
Varējām sajust ļoti mājīgas un siltas emocijas, jo,
katram nostājoties rindā,
bija iespēja rokās paturēt laika kapsulu. (Klinta
Brinkmane)

Tā kā „Dārta” svinēs 45 gadu jubileju, Dārtas bitīte Dore kopā ar dārznieku aicināja palīgos vecākus, bērnus un iestādes darbiniekus, domes
priekšsēdētāja vietnieku R. Šiliņa
kungu izveidot Dārtas ziedošo dārzu,
kur rotāsies pīlādzītis, kastanis, ozoliņš un dažādi košumkrūmi.

 Kā pārsteiguma mirklis bija statuju atklāšana – dārzā saimniekos Sprīdītis un
sargās gudrās pūces.

 „Dārtas” bitīte Dore ieradās steigšus...

 Kapsulai savas labās domas
nodod Rojas apvienotās būvvaldes vadītājs Agris Jansons,
būvuzraugs Dzintars Kirkops
un Ivars Indruškevičs.
 Vēsturisks mirklis...
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Divi būvprojekti vienai sporta zālei

Skats no malas

Sapnis par sporta zāli Mērsragā no
teikti ir pastāvējis vairākās paaudzēs.
Sportisti un sportot gribētāji arīdzan
nekad nav trūkuši. Talsu rajona futbola
līgā gan āra futbolā, gan telpu futbolā
Mērsrags ir vienīgais ar divām koman
dām.
Šis raksts nebūs par sportistiem vai
par pašu sporta zāles nepieciešamī
bu. Jau zinām, ka 1. septembrī vietā,
kurā atradīsies sporta zāle, tika ierakta
kapsula ar vēstījumu nākamajām pa
audzēm. Pamatu liešana var sākties…
Šis raksts būs par līgumiem un
skaitļiem, bez kuriem sporta zāli nevar
uzcelt, un par iemesliem, kas kavēja
celtniecības uzsākšanu un pabeigšanu
priekšvēlēšanu kampaņā apsolītajā lai
kā. Visa aprakstītā informācija ir pub
liski pieejama Mērsraga pašvaldības
mājaslapā, pašvaldībā un publiskajās
datu bāzēs.
Pašvaldībai 2015. gada vasarā ar
otro mēģinājumu izdevās pabeigt kon
kursu „Tehniskās dokumentācijas saga
tavošana Mērsraga novada pašvaldības
vajadzībām”. Šis iepirkums paredzē
ja, ka konkursa uzvarētājam ir jāveic
sporta zāles būvprojekta izstrādes un
autoruzraudzības darbs. Šī konkursa
nolikuma punktus par atmaksas kārtī
bu 2015. gada 21. septembrī Iepirkumu
uzraudzības birojā (IUB) apstrīdēja
uzņēmums SIA „Belss”, kā rezultātā
IUB aizliedza slēgt iepirkuma līgumu
bez attiecīgu grozījumu veikšanas. Ap
strīdētais punkts par atmaksas kārtību
paredzēja, ka uzņēmējs samaksu par
darbu saņems tad, kad tiks piesaistīts
publiskais līdzfinansējums. Attiecīgi,
pēc IUB lēmuma, no iepirkuma noli
kuma šis punkts tika izņemts, taču tas
tika iestrādāts līgumā.
Iepirkumu par būvprojekta izstrādi
uzvarēja uzņēmums SIA „Campaign”,
un līgums tika parakstīts 2015. gada
29. decembrī par summu 100’900 EUR
bez PVN, kā arī autoruzraudzības
darbs par 5’045 EUR.
Šo iepirkumu skaidro iepriekšējais
novada domes priekšsēdētājs L. Karl
sons: „Tas nav par tehniskā projekta izs
trādi, tas ir par projektu izstrādi, finan
sējuma piesaisti un projekta realizāciju,
un tādā gadījumā šī summa tiktu segta,
ja tiktu piesaistīta Eiropas fondu nau
da vairāk par 1 miljonu eiro. Sakarā ar
to, ka nauda netika piesaistīta, līgums
tika grozīts par skiču projekta izstrādi,
lai iegūtu 1. stadijas būvatļauju, tā kā tā
summa ar visiem PVN un ekspertīzēm

Izlasot Budreikas kunga rakstu,
kurā viņš lūdz nepārmest, ka atteicies
no pašvaldības vadītāja amata, gribu
uzrakstīt par viņa izdarībām sakarā
ar pagājušajām vēlēšanām. Viņš savu
vēlēšanu kampaņu uzsāka savlaicīgi.
Paceļot „Balto buru” uz sava kuģīša, ar
kuru ieplānots braukt zvejot vēlētāju
balsis. Kuģa vadību uzņēmās viņš pats,
bet par palīdzi uzsēdināja savu drau
dzeni Laimīti. Par ēsmu uz makšķeres
āķīšiem bija uzāķēti desmit eirīšiem.
Ēsma bija pievilcīga vēlētājiem un
zvejošana bija visai veiksmīga, sazve
jojot ap 200 vēlētāju balsīm. Budreikas
kungs izvēlējās visvecākos sirmgal
vjus, jo viņi tik labi neorientējas vai tā
bija labdarība, vai balsu pirkšana. Un
tā viņš savus apmānītos vecīšus no
dēvēja par gaišajiem spēkiem, iznāk,
ka citādi domājošie ir tumšie spēki.
Šāds Budreikas kunga vērtējums ir kā
spļāviens pārējiem iedzīvotājiem. Tie
koties ar vēlētājiem, savā runā neko
par novada attīstību nepateica, ka
turpināšot strādāt pie Karlsona kunga
uzsāktajiem projektiem. Tālāko runas
daļu veltīja Karlsona kunga nomel
nošanai un apmelošanai. Uz vēlētāja
jautājumu, ja viņu ievēlēs par domes
priekšsēdētāju, vai viņš šo darbu arī
pildīs, atbilde bija pārliecinoša, ka „jā”
un piebilda, ka nu ir jābeidz runāt un
jāsāk arī strādāt. Šie atkal bija kārtējie
meli vēlētājiem acīs skatoties. Vārds
tika dots nevienam nepazīstamajam
kandidātam Leitas kungam. Viņš savu
runu uzsāka, ka nupat esot atbraucis
no Azerbaidžānas, neko nepastāstot
no savas biogrāfijas. Pārējo runas daļu
veltīja Karlsona kunga nomelnošanai
un apmelošanai, ko lasīja no papīra
lapiņas.
Tā jaunievēlētie deputāti 16. jūnijā
sanāca uz domes sēdi, lai ievēlētu do
mes priekšsēdētāju. Izvirzīti bija divi
kandidāti – Karlsona kungs un Bud
reikas kungs. Tā kā Šiliņa un Budreikas
deputāti bija vienojušies balsot vienoti,
tad ar piecām balsīm par un četrām
pret par priekšsēdētāju ievēlēja Bud
reikas kungu, bet par vietnieku Šiliņa
kungu. Tā Budreikas kunga izvirzītais
uzdevums – jaunas pārmaiņas novadā,
tika īstenots. Arī virsuzdevums tika
panākts, atkārtoti neievēlot Karlsona
kungu par priekšsēdētāju. Nu jaunie
vēlētajam priekšsēdētājam kā zibens
no skaidrām debesīm nāca apziņa, ka
būs daudz jāstrādā un jānes liela at
bildība, pēkšņi saslima un pazuda no

labi ja 20’000 EUR”. Jāpiebilst, ka līgu
mā un iepirkuma nolikumā nevienā
punktā netiek runāts par projekta va
dību vai finansējuma piesaisti, vai par
to, ka tas būtu skiču (META) projekts.
Par to, kādēļ neizdevās piesaistīt
publisko finansējumu, stāsta L. Karl
sons: „Projektā, kurā sniedzām, parā
dījās Ventspils intereses. Vienā nedēļā
iesniedzām projektu, tajā programmā
bija paredzēts, ka jaunbūves var sākties
no 900’000 EUR, mēs uzrakstījām uz
kādiem 900’070 EUR, mums pateica,
lai nelienam, kur nevajag, mēs nepa
klausījām D. Reiznieci-Ozolu, un nā
košajā ceturtdienā Ministru kabinetā
grozīja šo pasākumu. Visi vienbalsīgi
nogrozīja, jaunbūves var sākties no
7 milj. EUR”.
Pārbaudot L. Karlsona sniegto in
formāciju par to, ka ir veikti grozījumi
Ministru kabineta noteikumos, mainot
līdzfinansējuma minimālo summu no
900’000 EUR uz 7’000’000 EUR, Kli
mata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vadītājs Raimonds Kašs norādīja, ka
šādi grozījumi nav veikti. L. Karlsons
taisnojas: „Mēs strādājām pie šī pro
jekta vēl Ministru kabineta noteikumu
izstrādes procesā”. Ministru kabineta
noteikumi precīzi nosaka, kādas ir pra
sības, lai varētu startēt uz līdzfinansēju
mu. Tātad, no L. Karlsona teiktā sapro
tams, ka dome viņa vadībā ir strādājusi
pie sporta zāles projekta, vēl nezinot,
kādi būs konkursa noteikumi.
No parakstītā līguma ar uzņēmu
mu „Campaign” izriet, ka samaksu par
darbu firma nesaņem, jo netika pie
saistīts publiskais līdzfinansējums, un
tā arī neveic būvprojekta izstrādi vai
pārstrādi uz citiem laukuma izmēriem.
Neraugoties uz to, pašvaldība šim uz
ņēmumam ir samaksājusi 22’500 EUR
par būvprojektu minimālā sastāvā, kas
nav ne saskaņots būvvaldē, ne reāli
dabā tiek izmantots. L. Karlsons gan
norāda, ka ir veikti sākotnējā līguma
grozījumi. Taču šodien šie grozījumi
novada domē nav nedz redzēti, nedz
atrodami.
L. Karlsons nesniedz atbildi uz
jautājumu: „Vai tas bija saimnieciski
izdevīgi ieguldīt nodokļu maksātāju
naudu projektā, kuram nav apstipri
nāts galējais nolikums?”. Mūsu saraks
te ar L. Karlsonu par Eiropas Fondu
piesaisti beidzās šādi: „Bet esi vīrs un
publicē šo: „Es Tev jau teicu, Deivid,
Tu neesi objektīvs žurnālists šajā lietā.
Tu esi Mērsragā startējušas politiskas

partijas pārstāvis. Diemžēl, vēlēšanās
caurkritis. Tu neesi objektīvs arī šobrīd.
Žurnālisti savās aprindās tādus apzīmē
ar vārdu „sasmērējies”. Tāpēc neesmu
gatavs veltīt Tev daudz laika skaidrojot,
jo Tu neesi un nebūsi objektīvs.”
Es tomēr uzskatu, ka žurnālista sū
tība ir būt objektīvam un neslēpt faktus
no sava lasītāja, tāpēc turpinu stāstu
par savas izmeklēšanas rezultātiem šajā
piņķerīgajā lietā ar vienu sporta zāli un
diviem no nodokļu maksātāju naudas
apmaksātiem būvprojektiem. Turpinu:
Saprotot, ka līdzfinansējumu pie
saistīt neizdosies, pašvaldība lēma bū
vēt sporta zāli par saviem līdzekļiem,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē, un iz
sludināja jaunu iepirkumu zāles būv
niecībai. 2017. gada 23. februārī tika
parakstīts līgums ar SIA „P.M.G” par
sporta zāles būvniecību, projektēšanu
un autoruzraudzību ar līguma sum
mu 749’899,98 EUR bez PVN. „Īstā”
būvprojekta (nevis skiču projekta)
izstrādes izmaksas no šīs summas ir
22’060,31 EUR.
2017. gada 14. martā Mērsraga fut
bola komanda viesojās novada domē
un izteica savu viedokli par SIA „Cam
paign” izstrādāto būvprojektu mini
mālā sastāvā, norādot, ka zāles izmēri
neatbilst telpu futbola izmēriem, kas
tādējādi liegtu aizvadīt turnīru mājas
spēles. Uz to esot saņemta īsa atbilde:
„Kā, vai nu būvējam šo, vai neko.”
Priekšvēlēšanu noskaņā tika atklāts
jaunās zāles būvlaukums, kaut arī nebi
ja saņemta Rojas apvienotās būvvaldes
atļauja sākt būvdarbus. Bija akceptēta
tikai būvniecības iecere.
Sekoja vēlēšanas. To rezultātā mai
nījās domes vadība, un jaunā „vara” sa
prata, ka faktiski nonākusi pie „sasistas
siles”. Izrādījās, ka projekts ir pilnībā
jāpārstrādā, lai būvvalde atļautu uzsākt
būvdarbus. Trīs mēnešu darba rezul
tātā līdz 23. augustam bija saņemta
atļauja sākt pamatu ielikšanu. Tas arī
tiek darīts, un paralēli turpinās darbs
pie zāles projektēšanas. SIA „P.M.G”
kopā ar „KK arhitekts” izveidoja jaunu
būvprojektu ar atbilstošiem laukumu
izmēriem, kā arī mainīja sporta zāles
novietojumu. Pēc novada pašvaldības
un būvnieku provizoriskām aplēsēm
sporta zāle kopā ar visiem labiekārto
šanas darbiem tiks pabeigta līdz nākošā
gada maija beigām. Sekosim līdz pro
cesiem un nebūsim vienaldzīgi.
Deivids Lagzdiņš

Ķesterciema baseina piedāvājums

Pārdomas...

No 6. septembra Ķesterciema baseins
atkal atvērts un gaida peldētmīļus arī
jaunajā sezonā!
Baseinā ir trīs 25 m gari celiņi, dziļums
no 1 m līdz 2 m, ūdens temperatūra 28°C.
Ķesterciema baseinā atpūtas kompleksā
„Albatross” tiek piedāvāts baseina
apmeklējums individuāli un kopā ar
ģimeni,
peldētapmācības
bērniem
un pieaugušajiem, ūdens aerobikas
nodarbības, iespēja noīrēt visu baseinu
vai vienu celiņu, korporatīvās un bērnu
ballītes baseinā.

Cik manos spēkos, darbojos
gan jaunajos, gan vecajos ciema
kapos. Cenšos visu savākt, satīrīt,
nevajadzīgo sadedzināt. Man ir ti
kai viens lūgums – lūdzu sveču at
likumus, stiklus, plastmasu nemest
zaru, lapu un krūmu dedzināmajā
kaudzē! Kapu atkritumu kaudzes
nav domātas personīgo atkritumu
izmešanai. Esmu daudz ko redzē
jusi – sekmju izraksta lapiņas no
vidusskolas, putraimus, miltus,
konservu bundžas, tukšas alkoho
la pudeles, čipsu, šokolādes tāfelī
šu, konfekšu kastu pārpalikumus,
mēbeles. To visu un vēl visādas
lietas, nevajag mest aiz kapu
vaļņa. Tas nedara godu mums –
dzīvajiem. Uz kapu svētkiem viss
tika sakopts, bet nepagāja ilgs laiks,
kad kaudzē atkal uzradās lietas,
kurām tur nav jābūt. Mēs taču
katrs, kad, piemēram, uz svētkiem
sakopjam savu istabu, dārzu vai
mājas apkārtni, cenšamies to arī
tādu uzturēt – tīru un kārtīgu.
Bet vai tas neattiecas arī uz citu
padarīto darbu?!
Ļoti daudzi saprot un zina, ka aiz
sevis jāsatīra un jāsavāc atkritumi –
paldies viņiem! Un arī visa novada

Baseina cenrādis 2017./2018. gada
sezonā:
Pieaugušie (1 stunda) – 4,50 EUR;
Pieaugušie (katra nākamā stunda) –
1,50 EUR;
Skolēni (1 stunda) – 3,50 EUR;
Skolēni (katra nākamā stunda) –
1,10 EUR;
Pensionāri, pilna laika studenti,
cilvēki ar speciālām vajadzībām (un viņu
pavadoņiem) (1 stunda) – 4,00 EUR;
Pensionāri, pilna laika studenti,
cilvēki ar speciālām vajadzībām (katra
nākamā stunda) – 1,10 EUR;
Pieaugušie un bērni līdz 7 gadiem
(ieskaitot, ne vairāk kā 2 bērni
(1 stunda) – 4,50 EUR;

Pieaugušie un bērni līdz 7 gadiem
(ieskaitot, ne vairāk kā 2 bērni) (katra
nākamā stunda) – 1,50 EUR;
Abonements pieaugušajiem – 10 rei
zes (2 mēneši) – 35,00 EUR;
Abonements skolēniem – 10 reizes
(2 mēneši) – 25,00 EUR;
Abonements pensionāriem, pilna
laika studentiem, cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām – 10 reizes (2 mēneši) –
30,00 EUR;
Peldētapmācība bērniem 8 reizes
(1 mēnesis) – 48,00 EUR;
Peldētapmācība bērniem 9 reizes
(1 mēnesis) – 54,00 EUR;
Peldētapmācība bērniem 4 reizes
(1 mēnesis) – 28,00 EUR;
Peldētapmācība bērniem 5 reizes
(1 mēnesis) – 35,00 EUR;
Baseina noma – līdz 30 cilvēkiem
(1 stunda) – 75,00 EUR;
Viena celiņa noma – līdz 10 cilvēkiem
(1 stunda) – 25,00 EUR;
Ūdens
aerobikas
nodarbība
(1 stunda) – 7,50 EUR;
Bērnu vai korporatīvā ballīte – cenas
pēc pieprasījuma.
Baseina darba laikam brīvajam
apmeklējumam sekojiet līdzi mājaslapā:
www.albatross.lv

teritorijas tīrība ir atkarīga no Jūsu
līdzdalības. Piemēram, mednieki...
pēc Jums pie jūras paliek čaulīšu
kaudzes!
Ikviens prot kritizēt, pārmest,
norādīt uz kļūdām, bet der
padomāt, kāds ir katra pienesums.
Visapkārt ir neapmierinātība, bet
cik mēs vispār šeit esam, mums
vajadzētu vienam otram atbalstīt,
nevis nogānīt. Ik pa laikam
cenšamies iesaistīt ikvienu –
aicinām dalīties ar idejām, lūdzam
iesaistīties kopīgās aktivitātēs,
vēlamies dzirdēt ierosinājumus kā
labāk, bet lielākoties visi klusē...
Bet, kad vajag pateikt kādu sliktu
vārdu – visi naski! Vajadzētu
taču būt otrādi. Vajadzētu būt, ka
kopīgi sadarbojoties, mēs veidotu
savu apkārtni tādu, lai prieks un
lepnums pašam un arī ciemiņam.
Tuvojas Latvijas simtgade, mēs
arī gribēsim, lai novads to sagaidītu
godam – tīrs, sakopts, uzposts,
izgreznots, bet katram ir sava
roka jāpieliek! Visi kopā pat bez
īpašas piepūles mēs varam paveikt
neiedomājami daudz.
Cerot uz sadarbību un atsaucību
Silva

vēlētāju acīm vairāk kā mēnesi. Nu
jau apārstēts viņš atkal varēja piedalī
ties domes sēdē. Pēc slimošanas gan
izskatījās ļoti vārgs un trīcošā balstiņā
lūdza atbrīvot no priekšsēdētāja amata
un nolikt mandātu. Pie vainas bija viņa
paša deputāti, tādejādi ar piecām bal
sīm par, viņa lūgumu apstiprināja. Uz
Karlsona kunga jautājumu, kāpēc viņš
negrib pildīt vēlētājiem dotos solīju
mus, atbilde bija, ka četrus gadus esot
cietis no domes priekšsēdētāja psihiska
terora un esot pilnīgi izdedzis un pēc
smagām pārdomām pašvaldību vadīt
nevarēs.
Pašvaldību vadītājiem ir nenormēts
darba laiks, daudz darba pienākumu
un jānes liela atbildība par nepieņe
mamu atalgojumu – virs tūkstoša. Iz
analizējot situāciju pareizāk esot palikt
ostas pārvaldnieka amatā, kur darba
slodze daudz mazāka, bet atalgojums
pieņemamāks – virs trīs tūkstošiem.
Šādam lēmumam ir savi apsvērumi.
Pirmkārt, nebūs Karlsona kungs,
kas kontrolēs viņa pienākumus ostas
valdē, arī ievēlēti viņa domubiedri,
kas netraucēs viņam darboties un
varēs justies kā Kungs un Ķeizars
savā amatā. Vai tad Budreikas kungs
pirms vēlēšanām nezināja, ka šos
divus amatus apvienot nedrīkst, kāpēc
tad viņš ar viltu un meliem centās
apmānīt vēlētājus? Karlsona kungs bija
īsts cīnītājs par sava dzimtā novada
izaugsmi un attīstību, bet šie naidīgie
spēki izjauca realizēt viņa uzsāktos
projektus. Sakarā ar Budreikas kunga
atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata,
laikam arī „Baltā bura” ir nolaista no
kuģīša masta, jo spārnos ir pacēlusies
„Kaija”, cenšoties noorganizēt veco
ļaužu balli. Nožēlojami, ka mūsu
novadā ir izveidojušies tik naidīgi
spēki, kas grib mūsu iedzīvotājus
sašķelt divās frontēs – gaišajos un
tumšajos spēkos.
Cienījamie novada iedzīvotāji, ne
pakļausimies šiem naidīgajiem spē
kiem, turēsimies kopā, dzīvosim drau
dzīgi un saticīgi, jo miers ir tas, kas
baro, bet nemiers postu nes. Veidosim
savu novadu sakoptu un skaistu, lai
mums un mūsu bērniem būtu patī
kami dzīvot. Nobeigumā gribu izteikt
līdzjūtību Budreikas kungam, jo viņam
kā baltajam eņģelītim būs grūti dzīvot,
kad visapkārt atradīsies šie tumšie spē
ki.
Ar cieņu J. Šteinbergs

PIKC
,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā
truktūrvienība
2017./2018. mācību gadā līdz
30. septembrim turpina uzņemt
audzēkņus specialitātēs
Ar pamatizglītību
Komercpakalpojumu darbinieks
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Mācību ilgums 4 gadi
Ar vidējo izglītību:
ESF Jauniešu garantijas izglītības
programmā „Klientu apkalpošanas spe
ciālists” saņemot stipendiju 70 līdz
115 EUR mēnesī
nenodarbinātajiem jauniešiem vecu
mā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
un nodarbinātajiem jauniešiem vecu
mā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)
Mācību ilgums 1,5 gadi, mācības uz
sāk 1. oktobrī.
Iesniedzamie dokumenti:
izglītību apliecinošs dokuments;
medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
2 fotokartītes 3×4 cm;
Pases vai ID kartes kopija
Informācija pa tālr. 28740107,
28664996, 63221886, laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana līdz 30. sep
tembrim darba dienās (plkst. 8.30–15.30)
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Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Ābeles ievējo sirdspukstu liesmā,
mēļo krāsu es taupīšu dziesmai –
par viršu zilumu līdzās upei,
par brūkleņu krellēm aiz stigu jūras.

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku
dzimšanas dienās
sirsnīgi sveicam
jubilārus septembrī:

Es mīlēšu septembri
līdzās lietavu tērcēm
un laikam, kas satinas dārzos,
aiz dāliju ceriem,
tiecoties pretī jauniem pavasariem.
/D. Sadaka/

75 gadu jubilejā ElguViļumsoni,
80 gadu jubilejā Dzidru Veinbergu,
81 gada jubilejā Olgu Smilgu,
82 gadu jubilejā Lidiju Āboliņu-Ābolu,
83 gadu jubilejā Dzidru Kristovicu,
89 gadu jubilejā Jūliju, Rožkalni,
91 gada jubilejā Veltu Ezerkalni.

Pateicības
 Mērsraga novada Sociā
lais dienests izsaka lielu paldies
ikvienam par atbalsta sniegša
nu citiem iedzīvotājiem!
 Vēlos pateikt lielu paldies
Leonīdam Loginova kungam
par atbalstu Mērsraga luterāņu
baznīcas atjaunošanā.

Dzintars Ceravs

Līdzjūtības
Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Tad dziļi, dziļi daudziem sāp.
(O. Skuja)
Izsakām līdzjūtību Veltai Ermansonei
un piederīgajiem, Frici Ermansonu mūžībā
pavadot.
Pensionāru apvienība „Kaija” padome
Mēs klusējot paliekam...
Vējš šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N. Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar Veltu, Anitu,
Aldi – vīru un tēvu Frici Ermansonu mūžībā
pavadot.
Malda, Ruta
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
(E. Zālīte)
Skumju brīdī esam kopā ar Indru un vi
siem piederīgajiem, māmuļu Martu Emīliju
Nīmani smilšu kalniņā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi zināmi soļi
Palicējiem,
Visu mūžu skan blakus.
Klusa un patiesa līdzjūtība, lai ir mierinā
jums Veltai Švabinskai, brāli Aivaru Boguševu
pēdējā gaitā pavadot.
Malda
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z. Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingai, un
domās esam kopā ar Tevi, no vecmāmiņas
atvadoties.
Kolēģi pašvaldībā

Sporta pasākumi
SEPTEMBRIS
16.09.
22.09.
23.09.
24.09.
24.09.
23.09.–30.09.
30.09.

Mērsraga kausa izcīņa
Engures ezers
spiningošanā 3. posms
Olimpiskā diena
Mērsraga vidusskola
LR čempionāts spiningošanas
Engures ezers
divcīņā
Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga vidusskola
šautriņu mešanā 7. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga vidusskola
galda tenisā 7. posms
Eiropas sporta nedēļa
Mērsraga novads
Futbola diena
Mērsraga vidusskola

6:00
10:00

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
(M. Jansone)

5:30
10:00

Jūtam līdzi lielajās bēdās un izsakām
visdziļāko līdzjūtību Aivaram Erkenam,
mammu kapu kalniņā pavadot.
Bijušie klasesbiedri

12:00
10:00

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

