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Svarīgs ir Jūsu
viedoklis!

Lūdzam izteikt viedokli aptaujā. Aizpildītas
aptaujas anketas var iemest kastītē Mērsraga
novada pašvaldībā vai Mērsraga Informācijas
centrā.



Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam,
kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu
redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks
piedāvāts vairāk nekā viens – pašreizējais Talsu novada variants.
Talsu novads
Tukuma novads

Ielūgums!

Cienījamie seniori!
Esiet mīļi gaidīti
2019. gada 17. augustā,
plkst. 13.00 uz Vasaras balli
„Lai ar kādi vēji pūš,
priekos bēdās paiet mūžs”,
brīvdabas estrādē „Jēgerleja”.
Muzicēs kolēģi no Engures.
Dalības maksa pret ziedojumu. Līdzi ņemt
labu garastāvokli, dejotprieku un kārumu
groziņu.
Pensionāru apvienības „Kaija” padome

Redaktores sleja
„Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt
var, ja nav savējās.” Šie zināmie Imanta Ziedoņa vārdi pie manis atnāca jeb
atgriezās kā no zila gaisa. Un tie prātā
iesēdās kā kaitinošā muša. Nezinu, kas
tieši, bet kaut kas šajos vārdos likās ļoti
svarīgs, kaut kas, kas nebija pamanīts
pirms tam. Ilgi domāju. Patiesība ir
vienmēr tur, kur viņu grib redzēt. Patiesība ir viss, kam esi bijis spējīgs noticēt.
Ikvienam uz šīs pasaules ir sava patiesība, un visi cīnās par savu taisnību.
Cik cilvēku, tik patiesības, tik taisnības.
Vienai problēmai ir tik daudz veidu, kā
to var atrisināt, taču katram ir jābūt savai patiesībai un taisnībai. Mēs varam
ieklausīties padomos, ieteikumos, taču
tik tiešām varam nojukt, ja nav savas
taisnības jeb stāsts par to, ka otra kurpēs īsti iekāpt nevaram. Varam mēģināt
saprast, izjust, atbalstīt, bet otra kurpes
nederēs kā sava paša kurpes. Mēs katrs
mācāmies un cīnāmies par savu patiesību, nezaudējam savu taisnību un
neliekam to zaudēt arī citiem. Nobeigumā, jau mazliet cits stāsts jeb doma,
ko dzirdēju kādā filmā, bet likās gana
interesants, lai to pierakstītu: „Ja dzīve
tev piespēlē citronus, tev ir divi varianti – vai nu ēst tos ar sasodīti skābu ģīmi,
vai... uztaisīt limonādi.” Par limonādēm
šajā vasarā!

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga
Avīzes”
numurs iznā
ks
1 6 . AU G U S
TĀ .
Materiālus
var iesūtīt
līdz 12. au
gustam!

Paldies!
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Pludmales volejbols 1. posms!

Domes sēdē
2019. gada 18. jūnija kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 personām.
2. 1. Piešķirt ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam daļēji – no šā
gada 15. jūlija līdz 26. jūlijam. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas, par
ko saņem priekšsēdētājam noteikto
darba algu.
3. Apstiprināt un piemērot nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 13,14 euro par 1 m3, neieskaitot PVN, no 2019. gada 1. augusta
līdz 2019. gada 31. decembrim.
4. Atcelt Mērsraga novada domes
2019. gada 21. maija lēmumu Nr. 53
(protokols Nr. 9, 11. punkts) „Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.
5. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu zemes vienībai „Ciedrīši”,
Mērsrags, Mērsraga novads.

29. jūnijā Gunta Nīmaņa pludmales volejbola laukumā notika Mērsraga kausa
izcīņas pludmales volejbolā 1. posms.
Pirmajā vietā un 1. posma uzvarētāji komanda „Tārgale” – Uldis Valdmanis un
Andris Ignātovs. Otrajā vietā komanda „Īsāk” – Raivis Alsbergs un Ģirts Auziņš.
Trešie komanda „Egions” – Oskars Ķevlis un Gints Stanga.
Priekšā vēl divi posmi un otrais posms notiks jau 13. jūlijā, Jūras svētku ietvaros, Mērsraga vidusskolas pludmales volejbola laukumā, sacensību sākums 10.00.

Jānīts sita vara bungas
Dārtas staba galiņā...
Līgo svētki ir laiks, kad lasot jāņuzāles, pinot vainagus, pušķojot māju un
sētu gatavojamies Saulgriežu sagaidīšanai, vienlaikus godinot dabas skaistumu un spēku, kā arī tautas tradīcijas.
21. jūnija rīta cēlienā lieli un mazi
dārtenieki ar vasarīgi košu vainadziņu galvā un jāņuzālēm rokās pulcējās kopā, lai ieskandinātu dižākos un
enerģētiski spēcīgākos svētkus – Vasaras Saulgriežus. Šiem svētkiem bērni
gatavojās jau labu laiku iepriekš, iepazīstoties ar tuvākajā apkārtnē augošajām jāņuzālēm un apgūstot Saulgriežu
tradīcijas: ticējumus, rituālus, rotaļas,
līgotnes un ēdienus.
Uz svētkiem bija ieradusies bitīte
Dārta ar jāņuzālēm rokās un ozolzaru

vītnēm, lai pārliecinātos, kā bērni ir
gatavojušies šim pasākumam un piedalītos tā aktivitātēs. Mācot un mācoties
vienam no otra, bērniem radās lielāks
priekšstats par šo svētku svinēšanas
tradīcijām un rituāliem. Kopīgi tika
noskaidroti atnesto zāļu – puķu nosaukumi, demonstrētas prasmes vainaga pīšanā, noskaidroti darāmie darbi
pirms Jāņiem un veicamie rituāli gaidot svētkus. Saulgriežu sagaidīšana un
svinēšana atklāj mūsu senču vēlmi dzīvot harmonijā ar dabu. Tās ir ilgas pēc
gaismas, prieka un miera. Bitīte Dārta
to visu piedzīvoja esot kopā ar mazajiem Saulgriežu svinētājiem.
Bitīte Dārta – PII „Dārta” metodiķe
Terēzija Zondaka

Galvenais tiesnesis Oskars Ķevlis
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Jūnijs – teātra zīmē

7. jūnijā, brīvdabas estrādē „Jēgerleja” viesojās Valdemārpils amatierteātris „Atspulgs” ar izrādi „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass!” 29. jūnijā Mērsraga amatierteātris
„Etīde” devās pie draugiem uz Ugāli, lai sveiktu amatierteātri „Ugāles drāma” 15 gadu jubilejā. Savā jubilejā Ugāles

teātris skatītājiem atrādīja
uzvedumu „Sievasmātes
bizness”. Savukārt Mērsraga teātris sveicienu Ugāles kolektīvam nodeva
ar Paulīnes un Līzbetes
starpniecību, jo tieši ar
Ugāles teātra kolektīva atbalstu Mērsragā tapa izrāde „Viss kaimiņu dēļ”, pēc
V. Belševicas stāsta „Tās
dullās Paulīnes dēļ” motīviem. Tajā pašā dienā,
29. jūnijā, mērsradzniekus
priecēt ieradās Sabiles
ama
tierteātris ar izrādi
„Mucenieks un Muceniece”. Piepildītas estrādes
„Jēgerleja” skatītāju rindas
un aplausi, kurus veltīja
aktieriem, liecināja par to,
ka mēs protam pie sevis
uzņemt ciemiņus, kurus
nu jau droši saucam par draugiem. Kas gan būtu viesošanās
pie mums bez gardas zivju zupas un lūkošanos apvāršņu
tālēs… Paldies – Silvai Štreinertei, Sabīnei Ūdrei, Anetei
Lindei, Ingai Hartikai, kempingam „Saules kempings” un
kafejnīcai „Kreses”.

„Sens tik sens ir tas stāsts”
Tāds bija senioru deju kolektīvu lielkoncerts Olaines
Mežaparka estrādē 8. jūnijā, kurā piedalījāmies arī mēs, deju
kopa „Silva”.
Sestdienas rītā jau plkst. 7.00 izbraucām no Mērsraga, jo
10.20 jau vajadzēja būt uz mēģinājumu. Šajā estrādē bijām dejojušas jau pagājušajā gadā, tāpēc viss bija pazīstams. Satikāmies arī ar draugiem, jo koncertā piedalījās 43 deju kolektīvi
no Sabiles, Balgales, Matkules, Ogres, Apes, Smiltenes, Cēsīm
un citām Latvijas vietām.
Pēc mēģinājumiem bija pusdienas, tad saposāmies savos jaunajos tērpos un ar rokdarbnieču dāvāto karogu devāmies skaistā gājienā
no stadiona uz estrādi. Tur mūs sagaidīja pasākuma vadītājs Juris Hiršs, kurš iepazīstināja
skatītājus ar katru kolektīvu.
Koncerts ritēja raiti, jo visi kolektīvi bija
sadalīti deviņos blokos un katram blokam
bija jādejo trīs dejas. Ar lielu prieku un atbildības sajūtu mēs nodejojām savas dejas,
priecājāmies par citu kolektīvu sniegumu,
klausījāmies interesantos stāstījumus par dejas vēsturi un interesantajiem kurioziem deju
kolektīviem, kā arī veiksmīgi pārcietām lielo
karstumu (+ 30 apmēram).
Šī lielkoncerta režisore un vairāku deju
horeogrāfe bija R. Grebežniece. Paldies viņai
par uzaicinājumu piedalīties tik jaukā pasā

kumā! Mājupceļā uznāca lietus, bet tas netraucēja mums
cienāties ar dāvināto klinģeri.
Liels paldies Mērsraga novada domei par transporta
un pusdienu sponsorēšanu! Paldies šoferītim Aldim par
vizināšanu! Ar lielu prieku gaidīsim nākošo uzstāšanos.
Mērsraga deju kopa „Silva” un
vadītāja

Nozagts, lūdzam atgriezt īpašumā!
Esam jau iepriekš
rakstījuši par kājāmgājēju maršrutu
„Jūrtaka”. Par to liels
prieks ne tikai Mērsraga
Informācijas
centram, bet arī visiem Mērsraga novada tūrisma ļaudīm,
jo maršruta gājēji
nakšņo, ēd un iegriežas apskates objektos,
tādējādi nodrošināt darbu un ienākumus mūsu novada ļaudīm.
Taču liels sarūgtinājums bija saņemt ziņu un pēcāk arī konstatēt uz vietas,
Upesgrīvā izdarīto ļaunprātību. Izraktas un nozagtas zīmes, kuras projekta ietvaros uzstādītas visā Kurzemes piekrastē, iezīmējot gājēja atrašanās vietu, km skaitu
līdz nākamajam un iepriekšējam ciemam, kā arī km skaitu līdz maršruta starta
vietai Nidai, Latvijas pierobežā un Tallinai Igaunijā.
Par izdarīto zādzību mūs informēja kāda vietējā iedzīvotāja, kas arī izteica
pieņēmumu, ka, iespējams, zīme bojāta, jo nepareizi norādīti km līdz Nidai un
Tallinai. Tas mums liek domāt, ka ir kāds „labdaris”, kurš gādājot par „kļūdas”
novēršanu, zīmes nesaskaņojot ar pašvaldību, noņēmis, tad mums Jūs jāinformē, ka:
• Zīmē norādītie km līdz Tallinai un Nidai (arī Latvijā ir Nida) ir pareizi! Tas ir
km skaits, ejot pa šo Jūrtakas maršrutu, kurš nevirzās pa šoseju, tāpēc tie nesakrīt
ar Jūsu iedomātajiem. Ja tomēr paliekat pie sava, tad varbūt Jums jāsāk arī ar zīmju
noņemšanu uz autoceļiem? Ja braucam, piemēram, pa apvedceļu, apbraucot Rīgu
vai lidojot pa gaisu, tad šie km arī nesakritīs. Tas bija tikai retorisks jautājums,
neaicinām turpināt vandālisma aktus.
• Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka jebkuras zīmes vai jebkādus citus objektus, kurus paši neesat uzstādījuši, nav atļauts demontēt, bojāt vai noņemt, tikai
tāpēc, ka Jums tas nepatīk vai tam nepiekrītat. Tādos gadījumos aicinām vērsties
pašvaldībā vai Mērsraga informācijas centrā, kurš novērsīs kļūdu vai, kā šajā gadījumā, informēs par zīmē atainotās informācijas nozīmi.
• Treškārt, tas viss ir maksājis naudu, gan pati izgatavošana, gan zīmes uzstādīšana. Izmaksas nav mazas. Projekta ietvaros šīm zīmēm jākalpo vismaz 5 gadus.
Tās kalpotu noteikti ilgāk, ja nebūtu šādu vandāļu. Lai zīmi atjaunotu, pašvaldībai
jāiegulda sava nauda, jo atkārtotu uzstādīšanu projekts vairāk nesedz.
Tāpēc lūdzam vainīgo uzstādīt stabu un koka zīmes (Nida un Tallina) atpakaļ
vai arī paziņot mums to atrašanās vietu. Vajadzības gadījumā paši aizbrauksim
pakaļ un uzstādīsim, lūdzam atgriezt zīmes mūsu īpašumā, mums tas ir svarīgi!
Ir ārkārtīgi skumji apzināties, ka tūrisma pārstāvju ieguldīto darbu pie mums
ne vienmēr novērtē. Šajā gadījumā, ir skaidri redzams, staba izrakšana ir prasījusi diezgan daudz pūļu. Attiecīgi, diez vai te būs ieradušies atpūtnieki ar lāpstām,
skrūvgriežiem un atslēgu komplektu.
Saziņai varat izmantot Mērsraga informācijas centra e-pastu: infocentrs@mersrags.lv, vai telefona Nr. 63237704.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

3

1. jūlijs – Bāku diena,
arī Mērsragā
Atzīmējot Pasaules Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu dienu, pirmdien 1. jūlijā bezmaksas apskatei tika atvērtas vairākas Latvijas bākas,
tostarp arī Mērsraga bāka.
1. jūlijā Mērsraga bākā uzkāpa 108 cilvēki! Papļāpājot ar lielāko
daļu, noskaidrojās, ka daudzi šeit nav bijuši vispār nekad un akcija mudinājusi izkustēties no mājas! Vecākais šīs dienas bākas apmeklētājs, –
kundzīte, kam 83 gadi. Jaunākais Mērsraga bākas apmeklētājs Jēkabs
(4 mēn.) ar mammu Intu.
Tāpat satiku mērsradzniekus, kas paši nāca ar interesantiem stāstiem un atmiņām gan no piecdesmitajiem gadiem, gan arī no laika, kad
Mērsrags bija „slēgtā zona”, kur iekļūt varēja, uzrādot caurlaidi un personu apliecinošu dokumentu. Satiku arī mērsradzniekus, kas te dzīvo
ilgus gadus, bet nav bijuši bākā ne reizi.
Uzņēmām viesos arī Latvijas Neatkarīgo Televīziju, kas ar Mērsraga
bāku interesentus iepazīstināja arī TV ziņu sižetos 1. jūlijā plkst. 18.00
un 20.00. Atkārtojumu un Danas Albrehtas fotoreportāžu iespējams
noskatīties internetā. Tālākie viesi – no Francijas, biežākie no Rīgas un
pierīgas. Prieks bija tikties, iepazīties un iepazīstināt ar Mērsraga bāku!
Ikdienā bākas apmeklējums iespējams vien ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz Mērsraga Informācijas centru, kā arī, rēķinoties ar
1 EUR ieejas maksu par personu!
Informācijai: Latvijas bāku īpašnieks ir Latvijas Jūras administrācija, taču bākas ir nodotas apsaimniekošanā trim lielajām ostām – Liepājas, Ventspils un Rīgas. Mērsraga bākas apsaimniekotājs ir Rīgas
brīvosta. Pasaules Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu diena šogad tika
atzīmēta pirmo reizi, lēmumu par šādas atzīmējamās dienas noteikšanu pieņēmusi Starptautiskā Jūras navigācijas tehnisko līdzekļu un bāku
administrāciju asociācija (IALA).
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Dabas pieejamības sertifikāts –
pludmalei pie Mērsraga bākas
2018. gadā, par godu
Latvijas Simtgadei, Latvijas Zaļā kustība, kopā
ar Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”
izstrādāja jaunu dabas
pieejamības sertifikātu –
NaaC („Nature Accessible” ang.). Sertifikāts bal
stās uz konkrētu kritēriju
īstenošanu un universālā
dizaina principu ievērošanu dabas objektos.
Tam ir divi līmeņi –
dzeltenais sertifikāts, kas
apliecina, ka konkrētais
dabas objekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr
trūkst atsevišķi dabas
pieejamības un universālā dizaina elementi, kas
konkrēto objektu padarītu pilnīgi pieejamu un
izmantojamu. Savukārt
zaļais sertifikāts kā augstākais līmenis, kopā ar „NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka
konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu
auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu
universālu tualeti.
19. jūnijā dabas pieejamības sertifikātu „NaaC” un karogu sa-

ņēma Mērsraga novada pašvaldības pludmale pie bākas, kas apliecina to, ka Mērsraga bākas pludmale atbilst „NaaC” kritērijiem
un ir izpildītas visas prasības, lai nodrošinātu Dabas pieejamības
principu ievērošanu un to, ka tās var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.

„Iespaidots” – Dmitrija Ščelkonogova
personālizstāde Mērsraga Informācijas centrā
Es Dmitriju pati nejauši atradu
Instagramā, ieraugot gleznu, par
kādu vienmēr esmu sapņojusi. Noskaidrojot tās cenu, bija skaidrs –
mākslinieks, kas beidzot prot novērtēt paša ieguldīto darbu, un tomēr,
man nav pa kabatai. Papētot vēl citus
viņa darbus, sapratu – man jāuzrunā
Dmitrijs Ščelkonogovs, un jāaicina
izvietot savus darbus arī Mērsraga
Informācijas centrā, lai citi acis var
papriecēt.
Izrādās, tieši Kurzemes piekraste

Dmitriju iedvesmo, un tur viņš jūtas
vislabāk, jo pie mums, kā pats saka –
skaistākās jūras un mežu ainavas vienuviet. Darbu vidū redzēsiet gan ostas, gan laivas un arī jahtas. Papētījis
arī vietējos ļaudis.
Otrreiz es jau redzēju Dmitrija
paša fotogrāfiju, kurā viņš bija iemū
žināts darbībā. Un atkal – Mērsraga
ostā. Man bija skaidrs, pirmoreiz
ieraudzītais darbs mani gaida joprojām, un tam bija lemts ar mani
satikties.

Tā tas arī notika, bet tas ir jau pavisam cits stāsts. Dmitrijam pašam,
starp citu, stāstu ir daudz, un skatoties
uz viņa gleznām, ir skaidrs, viņš prot
ne tikai klausīties un sadzirdēt, bet
arī – iemūžināt tos. Dažkārt darbi tapuši, strādājot arī 6–8 stundas no vietas. Gan Mērsragā, gan Rojā. Ar agru
celšanos un nevis laisku brīvdienu pie
TV, bet gatavošanos, kā uz medībām
vai pārgājienam. Arī tad, ja sāk līt,
arī tad, ja vējš sāk dzenāties uz riņķi,
darbs turpinās.

JŪNIJA FOTO MIRKĻI
...Mazā bilžu rāmītī man ir bilde Tava,
citas bildes pasaulē man tik skaistas nava...



Mērsraga skolas 140. jubileja skaisti un sirsnīgi nosvinēta! Paldies! ,,Salidosim” kopā atkal pēc pieciem gadiem!
Foto Vilnis Pļaviņš
 Īsi pirms Jāņiem, atzīmēts Mērsraga vidusskolas 9. klases izlaidums.

Brīvdabas estrādē „Jēgerleja” svinējām Līgo svētkus, kam par godu tapa koncerta uzvedums „Es iepinu vainagā...”


Pateicoties savam talantam un
mākslai, Dmitrijs vienmēr ir ceļā. Kā
pats uzsver – „tiklīdz beigsies iedvesma, pazudīs arī ceļš zem kājām”, bet es
ticu – nepazudīs.
Gaidām ciemos visu jūlija un augusta mēnesi Mērsraga Informācijas centrā, kur ikkatrs aicināts iepazīties tuvāk
ar Dmitrija Ščelkonogova gleznām!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra
vadītāja

Lai top
svētki!
Lūgums Mērsraga novada
iedzīvotājiem sakopt sētas un
pagalmus, lai būtu prieks gan
pašam, gan kaimiņam, gan
ciemiņam! Kā arī der
atcerēties, ka pirms
Mērsraga novada
svētkiem notiks
sakoptākās sētas
izvērtēšana.
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Ne tikai jaunību un prieku,
Bet arī sirmo matu sniegu
Lai jūs viens otrā mīlētu!

Mīļi sveicam
Aiju un Jāni,
kopīgo dzīves ceļu
uzsākot!

BEZMAKSAS
APDROŠINĀŠANAS
KONSULTĀCIJA
fiziskām un juridiskām personām
MĒRSRAGĀ (esmu mērsradznie
ce), Mērsraga novadā, kā arī visā
Latvijā.
 Dzīvības;
 Nelaimes gadījumu;
 Veselības;
 Īpašumu
(mājas, dzīvokļa, zemes);
 OCTA un KASKO;
 Ceļojumu u.c.
Palīdzēšu sakārtot:
 Sociālo iemaksu jautājumi;
 Iespējas perspektīvai bērnu
izglītībai un nākotnei;
 Uzkrājumu veidošanu kvalitatīvai
vecumdienu nodrošināšanai.
Tikšanās Jums ērtā vietā un laikā,
to iepriekš saskaņojot (arī brīvdienās un pēc Jūsu darba laika).
SIGITA MAJORE
Tālr.: 29441304
E pasts: sigitamajore@investimus.lv

Deju kopa „Silva”

Kapu svētki
Mērsraga kapos

11. augustā
plkst. 10.00 – jaunajos kapos
plkst. 11.00 – vecajos kapos
Kalpos mācītājs M. Ķirsons

Pateicības
Rokas, kas mīlēja darbus, gurušas
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
Paldies visiem, kas bija kopā ar
mums un dalīja mūsu sāpes, dzīves pēdējā ceļā pavadot mūsu mīļo mammu,
māsu un omīti Ilzi Fībigu.
Tuvinieki
* * *
7. klases audzinātāja, skolēni un vecāki pasakās Mērsraga novada pašvaldībai un personīgi Agnesei Kreicbergai
par transportu, nokļūšanai uz prāmi.
* * *
Skolotājas cenšas mums sniegt to,
Ko pašas uzskata par nepieciešamāko.
Viņas ved mūs pa to taku,
Kur redzam uz dzīvi skatu!
		
(M. Muhins)
7. klases vecāki un skolēni sirsnīgi
saka paldies Aijai Misiķei, par jauko,
mīļo un pārdomāto klases ekskursiju!
* * *
Mīļš paldies Mērsraga novada pašvaldībai par skaistajiem ziediem un apsveikumu manā jubilejā!
Cieņā, Regīna Strode

Sludinājumi

A pasākumi
13.07.

 Pārdod skaldītu malku.

Iespēja iegādāties arī malku maisos.
Zvanīt
25489482.

jūlijā

Neptūna kauss makšķerēšanā

Mērsraga kanāls

6.30

13.07.

Jūras svētku netradicionālās sporta atrakcijas

Mērsraga vidusskola

13.07.

Neptūna kauss zolītē

Kafejnīca Kreses

10.00

9.00

13.07.

Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā – 2. posms

Mērsraga vidusskola

10.00

14.07.

Talsu novada atklātais čempionāts futbolā FK Mērsrags – Ģibuļi

Mērsraga vidusskola

17.00

19.07.

Talsu novada atklātais čempionāts futbolā Sabile – FK Mērsrags

Sabile

18.30

vai arī nosūtīt uz
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Un tā mēs aizejam –
tā: pēkšņi un pavisam
bez ceļa atpakaļ.
(Z. Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vijai, Rēnai, Melitai māsu mūžībā aizvadot.
Pensionāru apvienības
„Kaija” padome
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)
Izsakām līdzjūtību Vijai, no
māsas atvadoties.
Deju kopa „Silva”
Pierimst soļi, klusē domas.
Neskan mīļās mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas skums.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marekam, mammu, ILZI FĪBIGU, mūžībā pavadot.
Bijušie noliktavas
darba kolēģi no bijušā IMS
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ILZES FĪBIGAS tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.
„Stores” mājas iedzīvotāji
Ir apklusuši soļi
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O. Vācietis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
dēliem un pārējiem tuviniekiem,
ILZI FĪBIGU zaudējot.
Upesgrīvas vecā ceha darbabiedri
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz.
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību Marekam
un piederīgajiem, no ILZES FĪBIGAS atvadoties.
„Sairas” mājas iedzīvotāji
Es aizeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet...
(I. Ziedonis)
Izsakām līdzjūtību Kristīnei
Anstrautai ar ģimeni, OJĀRU
VECVAGARU mūžībā pavadot.
Ambulances kolektīvs

 Trimmerēju zāli Mērsraga

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām līdzjūtību Marutai
dzīves draugu OJĀRU, mūžībā
pavadot.
Mudrīte, Inese, Jānis

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

robežās. Tālrunis 25473398, Jānis.

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

Līdzjūtības

