Nr. 9(224)

Piektdiena, 2018. gada 14. septembris

Redaktores sleja

Pateicība
Zināšanai!

Septembris – pirmais rudens mēnesis, septembris – pirmais
mācību gada mēnesis, septembris – arī Dzejas dienu mēnesis. Lai
arī dienas kļūst īsākas un dzestrākas, vakari garāki un drūmāki,
tomēr nevar noliegt, ka kaut ko skaistu esam aizvadījuši un kaut
ko skaistu atkal sagaidījuši. Katram gadalaikam ir savs šarms. Rudens ir īsts pārdomu laiks. Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā skrējiena. Laiks, kad pabūt vienatnē un pasapņot. Laiks, kad
vērot pasauli kā dzīvu košu gleznu. Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Tāpat arī likt pamatus, kam jaunam. Pagaidām vēl krāsu spēle
ir tikai nojaušama, bet galvenais ir pamanīt to brīdi, kad tā sākas.
Stīvens Kings teicis, ka rudens ir kā sens
draugs. Tas atnākot, kā vienmēr septembra vidū, atstājot vasaru zaudētājos. Kādu
laiku tas paliek it kā būtu sens draugs.
Tas iekārtosies tavā mīļākajā sēdvietā,
ieslēgs apgaismojumu un piepildīs tavu
pēcpusdienu ar stāstiem par vietām,
kur viņš bijis, ko paveicis kopš pēdējās
reizes, kad tikāties... Katram ņemt savu
seno draugu – rudeni septembrī aiz rokas
un pavadīt brīnišķīgas dienas kopā ar
to – vācot ražu, dziedot, dejojot, dzeju
baudot, jaunu zināšanu apguvē... kā tik
vien sirds kāro!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
numurs iznāks
12. OKTOBRĪ.
Materiālus var iesūt
īt
līdz 8. oktobrim!

Paldies!

Augustā Mērsraga novada Sociālajam dienestam
bija sadarbība ar Labdarības organizāciju „Tuvu”,
kura palīdzēja vairākām Mērsraga novada ģimenēm.
Katrai ģimenei organizācija sagādāja lielu kasti, kurā
bija pārtikas produkti un drēbes. Ģimenēm, kurās aug
mazie bērniņi, bija iespēja saņemt biezenīšus burciņās, kā arī piena
maisījumu.

Liels paldies Aigai Pilsētniecei un labdarības organizācijai
„Tuvu’’ par palīdzību un sadarbību!

Informācija!
 Bibliotekārais izbraukuma punkts uz UpesgrīvasSaieta
namu 2018. gada 26. septembrī, plkst. 12.00.
 Mērsraga novada Sociālajā dienestā 29. septembrī no
plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 ir iespēja atnākt un paņemt
lietotas drēbes, apavus, nedaudz traukus, grāmatas, bērnu
ratus u. c. lietas.
 Atgādinām: no septembra sestdienās Mērsraga
Informācijas centrs – slēgts.
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2018. gada 3. septembris – īpaši nozīmīga diena
3. septembrī Mērsraga vidusskolas un Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu, pedagogu un darbinieku saime uzsāka jauno mācību gadu. Pirmā skolas diena ir īpaša visiem skolēniem un viņu ģimenēm, tas ir laiks domām par nākotni, par tuvāko gadu, daudziem tas ir jauns
piedzīvojums, pavisam jauna pieredze. Sirsnīgi uzgavilējot, tika sagaidīti pirmklasnieki un divpadsmitie. Spēka vārdus skolēniem, pedagogiem un vecākiem veltīja abu skolu direktores, domes priekšsēdētājs.
Tomēr īpaši tika
gaidīts brīdis, kad
ikviens
klātesošais
varēja iesoļot jaunuzceltajā sporta zālē. Ilgi
gaidītais un lolotais
sapnis ir realizējies.
Lai ikvienam jaunajā mācību gadā būtu
neizsīkstoša enerģija,
sirdsdegsme un patiess prieks par kopīgām uzvarām.

Dārtas „Kas te? Es Te?” 1. septembra svētku atklājumos
„Dārta” savas Zinības svētku dienu durvis šogad vēra vaļā tieši 1. septembra rītā, jo šai dienai ir īpaša vērtība, ik gadus 1. septembris nāk ar
savādu sajūtu vilni, bet mūžīgi pirmo, un lai mēs to noķertu ir vajadzīgs
kopīgs spēks – tas ir satikšanās prieks, kopā būšana, darbošanās.
Lai atvērtu vārtus uz Dārtas gudrību pasauli, bija jāveic neparasts vingrinājums, to varētu saukt par 1. septembra svētku atklāšanas spēli: A –

abas rokas augšā; E – rokas krustām uz krūtīm; I – rokas sānis; U – rokas
uz leju; O – izveidojam ar rokām apli. Tā izvingrinājušies esam iesildījušies
un atvēruši smadzeņu šūnas uzkrāt nepieciešamās zināšanas. Apciemot
šajos svētkos bija ieradies izglītības komitejas priekšsēdētājs Juris Venckus, kurš uzsvēra, ka vecākiem jāpiemīt lielai uzticības pakāpei, lai nodotu uzraudzībā savu bērnu „otrajām mammām”, kas ar savām radošajām
prasmēm un mīlestību nodos nepieciešamo informāciju un
vajadzētu uz jautājumiem atbildēt ar „jā”, lai gūtu pārliecību,
ka es varu un daru, nevis šaubīties.
Svētki nekad neiztiek bez pārsteiguma momenta, un tāpēc
no Rīgas bija ieradies Varis no raidījuma „Kas te? Es te?”, kas
atklāj, pētī apkārtējās pasaules likumus, kurus sasaista ar praktisku pieeju, pielietojumu lietām. Viņš zina, kā no jebkā var
uzbūvēt jebko. Tāpēc „Dārtas” lielo un mazo saimi ieinteresēja, kā no parastām kastēm var veidot, salikt, būvēt un ka tām
ir dažāds pielietojums. Un te ir vajadzīga „pareizā domāšana”
un radoša pieeja. Pēc pirmā impulsa sniegšanas Varis aicināja
katras grupas audzinātājas vest savus bērnus uz grupiņām un
radīt kastes pārtapšanu jaunā veidolā. Sākās aizrautīga vecāku
un bērnu aktīva darbošanās un rezultātā tapa – brīnumu kaste,
laimes kaste, labo darbu un labo atziņu kastes.
Lai izdodas šajās kastēs atrast, salikt to, kas būs kā padomu krātuve jauniem, nezināmiem atklājumiem. Lai visiem
patīkamas noskaņas, jaunas atziņas, atklāsmes un būsim uz
sadarbību vērsti, vienmēr kustībā!
PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle

Vasaras izskaņā...
Senās uguns naktis Mērsragā pavadītas...laiks mūs lutināja, ļaujot baudīt gan
saulrietu gan redzēt uzlecam mēnesi pie
tumši naksnīgajām debesīm. Vakaru piepildīja Iras Kraujas un Ginta Hartmaņa muzikālais sniegums ar nosaukumu
„Sēž vasara jūras krastā un Latviju paņem
plaukstās”. Vakara izskaņā visus iepriecināja
„Fire show Studio” uguns šova meistari ar
priekšnesumu „Space”. Un pavisam nemanot vasara mums māj ardievas... un rudens
ar savu dāsnumu klauvē aiz loga... arī Mērsraga Tautas nams ir gatavs rudens sezonai...
aicinu arī tevi pievienoties mums!
Ieva Oboleviča

Jauni molberti

Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolā
Mūsu Mērsraga Mūzikas un mākslas skola vienmēr meklējusi veidus kā uzlabot, pilnveidot, modernizēt skolas materiālo bāzi un tātad arī mācību
procesu.
Arī 2017./2018. m. g. tika iesniegts kārtējais projekta pieteikums VKKF. Šoreiz bija nepieciešamība 10 molbertu iegādei, jo vecie jau bija vairākkārt
remontēti un nokalpojuši savu laiku. Tika apzināti
dažādie molbertu varianti un ražotāji. Izvēlējāmies
praktisku un funkcionālu molberta modeli, kuru var
izmantot gan vertikāli, gan horizontāli dažādu mākslas tehniku apguvei.
Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par sniegto atbalstu. Molbertus saņēmām š. g. maija mēnesī,
bet skolēni jau paspēja tos izmantot mākslas stundās
gan klasē, gan dabas plenērā. Turpmāk tie noderēs
ne tikai mākslas stundās, bet arī skolēnu darbu eksponēšanā izstādēs – skolā, kultūras namā u.c. Gan
audzēkņi, gan pedagogi ir ļoti priecīgi par skolas
mākslas nodaļas jaunieguvumu.
Larisa Avota-Avotiņa

Jaunumi sportā!
Mērsraga kauss makšķerēšanā. 25. augustā
Mērsraga kanālā notika
Mērsraga kausa izcīņa
p lu d i ņ m a k š ķ e rē š a n ā
meistaru klasē. Sacensības atšķirībā no tautas
klases, kur makšķernieki
var brīvi pārvietoties gar
ūdenstilpni loma meklējumos atšķiras ar to, ka
sportisti makšķerē ierobežotā ūdenstilpnes garumā – 10 metros katrs.
Vieta, jeb sektors tiek
izlozēts un atkarībā no
izlozētās vietas specifikas
makšķerniekam jāparāda
visa sava meistarība un jāliek lietā sava pieredze,
lai spētu pielāgoties izlozētajai vietai nosakot gan
vietas dziļumu, gan straumi, gan citas ūdenstilpnes
īpatnības. Sacensības tika organizētas divos posmos, katrs posms ilga trīs stundas.
Sacensībām pieteicās salīdzinoši liels skaits šī
sporta veida cienītāju, pavisam trīspadsmit. Īsi
pirms starta tiek dota atļauja zivju piebarošanai, un
katrs sava sektora robežās ūdenī raida pēc sev vien
zināmas receptes gatavotas barības bumbas. Tiek
dots pirmā posma starts un gaisā dzird makšķerkātu švīkoņu, kas pavada kārtējo ēsmas nogādāšanu
ūdenī. Noslēdzoties sacensībām un nosverot iegūtos lomus noskaidrojas, ka pirmais un Mērsraga
kausa ieguvējs ir Andris Dolgānovs, otrā vietā Māris Dubovičs, bet trešajā vietā Raimonds Purniņš.
Sacensību tiesneši Ivars Indruškevičs un Oskars
Apsītis. Ne asakas!
Eiropas sporta nedēļa Mērsragā! No 23.09. līdz
30.09. Latvijā tiek organizēta Eiropas sporta nedēļa,
kuras ietvaros visi tiek aicināti iesaistīties fiziskās

aktivitātēs. Arī Mērsraga novada iedzīvotājiem ir
iespēja atbalstīt šo pasākumu 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 kolektīvos izveidot dažāda rakstura fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās http://
beactivelatvia.lv/. Eiropas sporta nedēļā ir aicināti
piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma,
dzimuma un sportiskās gatavības.
Reģistrēt iespējams jebkādas fiziskās aktivitātes
visu grupu iedzīvotājiem visas nedēļas garumā, lai
iesaistītu tajās pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu
atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai, vecumam, interesēm, piemēram, skriešana, nūjošana, 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
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Arī mēs tur bijām!

18. augustā Rīgas svētku laikā notika pasākums „Kanāla regate 2018” – teatrāls jautrības brauciens ar ūdens velosipēdiem
četru cilvēku komandām. Pasākumā piedalījās 30 Latvijas pilsētas un ostas, kas draudzīgi cīnījās par balvām: Ātrākais kanālbraucējs 2018,Elegantākā ekipāža 2018, Skumjais Ūdensmalējs
2018, Ātrākā Osta 2018 – Rīgas brīvostas kauss.
Pasākumu vadīja radio DJ, mūziķis un sportists Ēriks Loks un
„Riga TV 24” moderators Jānis Labucs. Plkst. 12.00 ar pasākuma vadītāju priekšgalā, komandas devās karnevāliskā gājienā uz
brīvdabas skatuvi Kronvalda parkā. Ar Rīgas Brīvostas pārstāvja
Andra Amerika uzrunu tika oficiāli atklāta Kanāla Regate 2018.
Visas komandas bija kārtīgi gatavojušās šim pasākumam.
Mērsraga ostas pārvaldes komanda „Mērsraga pirāti” startēja

otrajā braucienā kopā ar Ventspils un Alūksnes komandām.
Mūsu komanda devās uz startu ar devīzi „Mērsrags ir spēks!”
un to godam pierādīja – labi veicot šo grūto distanci.
Arī komandu vizītkartē, kur katrai komandai vajadzēja
prezentēt sevi uz improvizētās skatuves, mūsu muzikāli pantomīmiskais priekšnesums krāšņajos pirātu tērpos par Mērsraga
vēsturi, tika labi uzņemts.
Mēs šādā pasākumā piedalījāmies pirmo reizi, bet mūs atzinīgi novērtēja mūsu konkurenti – lielās pilsētas un ostas. Vēlos
pateikt lielu paldies Mērsraga ostas pārvaldes komandai – Intai
Dakstiņai, Kristīnei Veinbergai, Dainim Dakstiņam un Alvim
Kadiķim, un mūsu atbalstītājiem.
Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2018. gada 21. augusta novada
domes kārtējā sēdē nolemts:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kārtībā
no 1 fiziskas personas;
2. Anulēt deklarētas dzīvesvietas ziņas, sakarā ar zudušu tiesisko
pamatu deklarēt dzīvesvietu;
3. Precizēt adreses ēkām 4 nekustamajos īpašumos;
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Butes” Upesgrīva, Mērsraga novads;
5. Iecelt Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāju Madaru
Ambrēnu par Mērsraga ostas valdes locekli.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Izturību un panākumus
mūsu jaunajiem kolektīviem!
Jaunajā rudens sezonā Mērsraga Tautas namā savu darbību,
pēc ilgās pauzes šajā jomā, uzsāka koris un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs! Malači, nāc un pievienojies!
(Attēlā: tautas deju kolektīvs mēģinājumā.)

Aktuālā informācija no
AAS „Piejūra”
Nometne – Tauriņu salidojums Mērsragā

Kandavas – Mērsraga – Lejres (Dānijā) novadu pašvaldību atbalstītais jauniešu apmaiņas projekts jeb „Camp 34”
nometne šogad Latvijā norisinājās piekto reizi, un katru gadu
tā ir tieši gada 34. nedēļā. Tas nav vienas konkrētas komūnas
projekts, to no 8 skolām tikuši konkursā atlasīti skolēni, kas
nometnē piedalās. Protams, svarīgākais projektā ir bērniem
dāvātā iespēja: pamanīt, saredzēt, sajust to, kas abu tautu kultūrās, tradīcijās ir atšķirīgs, kā arī to, kas līdzīgs vai pat vienāds. Liels pluss ir arī iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas, jo bērni arī ikdienā sarunājās angļu valodā.
Šogad nometni „Tauriņu salidojums” veidoja un veiksmīgi projektu īstenoja skolotāja Zane Alkšbirze ar savu
lielisko komandu. Nometnē darbojās vairākas darba grupas
un notika dažādas aktivitātes ar mūsu pašu pedagogiem, kā
grupu vadītājiem: Sintija Freimane Grīnberga, Ilze Mosa,
Sandija Štreinerte, Aija Barovska, Līva Kadiķe, Alita Ozoliņa,
Daiga Krugaļauža un Ivars Indruškevičs. Liels palīgs pedagogiem
bijis arī Jānis Kaļiņičenko un mūsu pašu pašreizējie un bijušie vidusskolēni – Gabriēla Fībiga, Klinta Brinkmane, Laura Elizabete
Ķiršakmene, Dārta Krūze, Amanda Mosa, Eduards Smilgainis un
Kārlis Brinkmanis. Nometnes ieceres īstenot palīdzēja nometnes
vadītāja Diāna Rubene.
Baudītas tika gan mākslas nodarbības, gan latviešu danči.
Bērni devās kopā arī ekskursijā, tika sarīkots īsts futbola turnīrs,
kurā bērni cīnījās par medaļām un kausiem. Garām nav laists arī
orientēšanās sacensību prieks, kā arī pikniks pie Engures ezera, ko
rīkojuši Mērsraga vidusskolas 7. klases skolēnu vecāki.
Zane Alkšbirze – „Camp 34” aizsākās 2013. gadā, kad notika pirmā tikšanās Mērsraga, Kandavas un Lejres novadu skolu
skolēniem Dānijā. Mērsraga novads sadarbību ar Dāniju aizsāka
1999. gadā. Mūsu skola pirmo reizi apciemoja Hvalso un Kirkesabes skolas 2001. gadā. Tad šo sadarbību koordinēja skolotāja Lolita
Āboliņa. Sadarbība starp Hvalso un Mērsraga skolām tiek uzturēta vēl šobaltdien, tikai tagad citā ietvarā un veidā. Skolēni veidos
Skype konferences, notiks skolotāju apmaiņas braucieni un mēs
domāsim, kādus finansiālus instrumentus piesaistīt, lai notiktu
skolēnu apmaiņa. 2013. gadā no Lejres komūnas atbrauca vairāki
skolotāji, lai paustu mums savu ideju jeb vēlmi veidot „Camp 34”,
viņi redzēja un dzirdēja, cik laba un veiksmīga sadarbība notiek

Hvalso un Mērsraga skolu starpā, tādēļ radās vēlēšanās iesaistīt arī
pārējās 7 Lejres komūnas skolas šajā programmā. Tā tas aizsākās,
mēs piesaistījām Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolu, iesaistījās
visas 8 Lejres komūnas skolas un katra gada 34. nedēļā jaunieši
satiekas. Vienu gadu – Kandavā, vienu – Lejrē un tad – Mērsragā. Šogad bija mūsu kārta uzņemt 26 dāņu skolēnus un 2 pedagogus, kā arī 9 kandavniekus un 2 viņu pedagogus. No Mērsraga
piedalīties šajā nometnē bija iespēja visai 7. klasei kopā ar skolotāju
Sintiju Freimani Grīnbergu. Nākamgad latviešu komanda dosies
ciemos uz Dāniju. Nometnē brīvprātīgi piedalījās pedagogi un jaunieši, kas atvieglo ideju īstenošanu reālajā dzīvē. Esmu priecīga un
pateicīga viņiem. Tādēļ katru gadu arī cenšos kādu no kolēģiem
paņemt līdzi uz Dāniju, lai kompensētu ieguldīto darbu un pūles.
Piedalīšanās nometnēs jauniešu saliedē, māca komunicēt gan
latviešu, gan angļu valodā. Nometne ir vieta, kur vēlās vakara
stundās notiek pozitīva ballīte un te arī mēs paši atceramies, cik
jauki bērnībā bija pārgājieni un ekskursijas, kas noritēja vairākas
dienas, jo tad taču varēja palikt ar saviem klasesbiedriem kopā
vismaz 24 stundas!
Es uzskatu, ka mūsu jaunieši ir ieguvēji, piedaloties šādās
nometnēs, arī mani novērojumi pierāda, ka viņi kļūst daudz
atvērtāki, viņu redzējums uz lietām kļūst daudz plašāks un pozitīvāks.”
Inga Hartika

2018. gada 28. martā SIA „AAS „Piejūra”” uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Piejūras reģionā.
Liela daļa šī reģiona iedzīvotāju ir noslēguši līgumus, līdz ar
to, var saņemt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Līgums ir jānoslēdz ikvienam iedzīvotājam, gan tiem, kuriem iepriekš šo pakalpojumu sniedza SIA „Eco Baltia vide”, gan arī tiem, kuriem
pakalpojums aktuāls ir kļuvis tikai šobrīd. Ja līgums netiks noslēgts, pašvaldības policija, apsekojot attiecīgā reģiona īpašumus, var
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, par novada saistošo
noteikumu neievērošanu.
AAS „Piejūra” apsaimnieko arī dalīto atkritumu vākšanas laukumus. Liela daļa aktīvi šķiro PET un stikla pudeles, kuras izmet
attiecīgajos konteineros (PET – dzeltenajos un stiklu - zaļajos). Ik
pa laikam saņemam informāciju no iedzīvotājiem, ka šie konteineri ir pārpildīti un tos vajadzētu iztukšot biežāk, it īpaši vasaras sezonā. Aktīvās sezonas laikā (maijs – septembris) dalīto atkritumu
konteineri tiek iztukšoti divreiz biežāk, salīdzinot ar pārējiem gada
mēnešiem (oktobris–aprīlis).
Svarīgi, lai pirms PET pudeļu izmešanas šķiroto atkritumu
konteinerā, tās tiktu saplacinātas! Saplacinātas pudeles konteinerā
aizņems mazāk vietu, līdz ar to, konteiners tik ātri netiks piepildīts.
Atkritumu šķirošana nebeidzas vien ar to, ka tie mājās tiek sašķiroti, salikti maisiņos, nogādāti uz šķirošanas laukumiem un, šajos pašos maisiņos, sašķirotais materiāls tiek atstāts pie zaļajiem un
dzeltenajiem konteineriem. Sašķirotie atkritumi ir arī jāievieto
attiecīgās krāsas konteinerā. Nereti konteiners ir pustukšs, tomēr,
tam apkārt ir maisu kaudzes, radot maldinošu iespaidu par tā piepildījumu.
SIA AAS „Piejūra” piedāvā fiziskām un juridiskām personām,
visās pārkraušanas-šķirošanas stacijās (Tukumā, Jūrmalā, Rojā), pārkraušanas stacijā Kandavā un poligonā „Janvāri”, bez maksas nodot
šādus atkritumu veidus: papīru, kartonu, makulatūru; tetrapakas,
elopakas; stikla iepakojumu (pudeles, burkas); plastmasas iepakojumu (PET pudeles, maisiņi, plēve, sadzīves ķīmijas pudeles un kannas); metāla iepakojumu (metāla kārbas, bundžas, vāciņi); sadzīves
elektrotehniku (ledusskapji, plītis, televizori, datori un veļas mazgājamās mašīnas u.c.); metāllūžņus. Uzņēmuma mājaslapā (www.piejuraatkritumi.lv) var iepazīties ar cenām par maksu nododamajiem
atkritumiem.
AAS „Piejūra” kontaktinformācija
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tel. nr.: +371 63123306
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Līdzjūtības

A pasākumi
septembrī

nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un
puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.

14.09.

Mērsraga kausa izcīņa florbolā –
7. posms

Mērsraga
vidusskola

17.00

21.09.

Olimpiskā diena

Mērsraga
vidusskola

10.00

22.09.

Latvijas čempionāts spiningošanas
divcīņā

Engures ezers

08.00

Skumjā brīdī esam kopā
ar Elvi Ružu un ģimeni, tēvu
mūžībā pavadot.

22.09.

Spēka diena

Mērsraga
vidusskola

10.00

Bijušie klasesbiedri
un audzinātāja

23.09.30.09.

Eiropas sporta nedēļa

Mērsraga
novads

23.09.

Futbola diena

Mērsraga
vidusskola

10.00

30.09.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 7. posms

Mērsraga
vidusskola

10.00

30.09.

Mērsraga meistarsacīkstes
galda tenisā 7. posms

Mērsraga
vidusskola

12.00

(Rainis)

Sporta organizators:
I. Indruškevičs,
telefons: 26455993

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

Aiziet var, bet

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mēs klusi paliekam
šai krastā,
Vēji šalkos un
mierinās mūs,
Bet Tava vieta,
kas bija šai dzīvē,
Vienmēr
mūsu atmiņās būs.
(Sk. Kaldupe)

Izsakām dziļu līdzjūtību Aināram Ružam, no
brāļa atvadoties!
Klasesbiedri

Redaktore Madara Brāle
28757923

