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Redaktores sleja
Knuts Hamsuns: „Reizēm lietus līst
aumaļām un neganti plosās vētra, tomēr
tādā nejaukā dienā pēkšņi uzvilnī neiz
protams prieks un gribas aiziet kaut kur
tālu projām, lai tikai nezaudētu šo lai
mes izjūtu. Cilvēks tad apstājas, raugās
tieši uz priekšu, pēc tam klusi iesmejas
un paveras apkārt. Par ko viņš domā?
Vienalga, kaut vai par tīru loga rūti, par
saulstaru stiklā, par strautiņu, kas urdz,
varbūt par zilo plaisu mākoņos. Nekas
vairāk nav vajadzīgs. Turpretī citreiz
pat kaut kas neparasts nespēj atvairīt
vienaldzību un nomāktību. Arī balles
zālē var sēdēt un garlaikoties, neiejus
ties vispārējā jautrībā. Tāpēc ka mēs ti
kai paši sevī rodam avotu gan skumjām,
gan priekiem.” Kad mēs apspiežam sevī
to, ko jūtam, mēs pēc būtības nosodām
kaut ko sevī. Ja mēs pastāvīgi ignorējam
savus iekšējos vēstītājus, tie meklēs aiz
vien un aizvien acīm redzamākus ceļus
mūsu uzmanības piesaistīšanai. Var jau
smieties, var pārmest, bet ikvienam ir
tādas reizes, kad tā ļoti vienkāršoti sakot
uznāk niķītis, bēdiņa, kašķītis, dusmiņa
vai viss ir šausmīgi slikti brīži. Gluži tāpat
kā var uznākt nevaldāmas smieklu lēk
mes, uzplaukt pēkšņs un mazliet muļ
ķīgs smaids sejā vai parādīties dzirkstošs
prieks acīs. Tas ir tik cilvēcīgi skaisti –
izdzīvot visas izjūtas – gan skumjas, gan
prieku, gan apmulsumu, gan, gan, gan…
visus tos notikumus, kas mūs padara par
tiem cilvēkiem, kādi esam un vēlamies
būt. Skolas laikā dzirdētais un vienaudžu
starpā bieži lietotais pantiņš „Dzīvo
dzīvē dzīvu dzīvi, dzīvam dzīvē dzīva
dzīve” nemaz vairs nešķiet tikai muļķīgs
pantiņš, sava taisnība tajā ir…

Zināšanai!
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Paldies!

Informācija!
 Bibliotekārais izbraukuma punkts uz Upesgrīvas Saieta
namu 28. augustā, plkst. 12.00.

 31. augustā plkst. 21.00 Senās uguns nakts pasākums pie Mērsraga bākas. Auto
buss uz pasākuma norises vietu aties no Mērsraga novada pašvaldības, plkst. 20.30.
Sīkāka informācija sekos.
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Domes sēdē
nolemts
Mērsraga novada Domes 2019. ga
da 16. jūlija kārtējā domes sēde:
1. Dzintara Cerava vietā par Mērs
raga novada Domes deputātu stājas
Ārijs Neilands.
2. Iesniegt projekta iesniegumu
„Aktīvās atpūtas parka izveide Mērs
ragā” Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. ga
dam apakšpasākuma 19.2. „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības vir
zītas vietējās attīstības stratēģiju” ak
tivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīs
tības iniciatīvas” Rīcības programmas
ELFLA 3 rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana, sabiedrības ierosināto ak
tivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstī
bai” ietvaros.
3. Iesniegt projekta iesniegumu
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda pasākumā „Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenoša
na” „Publiskās infrastruktūras labie
kārtošana jūras kultūras mantojuma
saglabāšanai Mērsraga novadā” EJZF
3 Rīcībā „Piekrastes teritoriju publis
kās infrastruktūras pilnveidošana un
kultūras mantojuma pieejamība un iz
mantošana”.
4. Piešķirt līdzfinansējumu nodi
binājumam „Sporta makšķerēšanas un
atpūtas atbalsta fonds „Mērsrags”” pro
jekta realizācijai 2000,00 (divi tūkstoši
eiro un 00 centi) euro apmērā, divu
gadu periodā.
5. Par Tautsaimniecības komitejas
locekli iecelt Āriju Neilandu.
6. Par Finanšu komitejas locekli
iecelt Āriju Neilandu.
7. Nekustamajam īpašumam ar ka
dastra numuru 8878 003 1176, ar adresi
Bākas iela 23E, Mērsrags, Mērsraga no
vads, piešķirt nosaukumu „Vilkābeles”.
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Āboli”, Upesgrīva, Mērsraga no
vads kadastra numurs 8878 001 0059,
atdalot 1 zemes vienību ar kadastra ap
zīmējumu 8878 001 0061, 2,6 ha platībā.
Atdalāmajai zemei piešķirt jaunu nosau
kumu „Mežāboli”, Mērsraga novads.
9. Grozīt sarakstu „Mērsraga no
vada pašvaldības iestāžu un struktūr
vienību štata darbinieki un amata algas
2019. gadā”, aizstājot 3. struktūrvienībā
„Pašvaldības policija”:
1) Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieks aizstāt ar Pašvaldības polici
jas priekšnieks, par amata algu nosakot
750,00 euro.
2) Pašvaldības policijas kārtībnieks
aizstāt ar Pašvaldības policists, par
amata algu nosakot 711,00 euro.
10. Atbrīvot Dzintaru Ceravu no
Zvejniecības un licencēšanas komisijas
locekļa amata.
11. Iecelt Aināru Pumpuru Zvej
niecības un licencēšanas komisijas lo
cekļa amatā.
12. Atbrīvot no Mērsraga ostas val
des locekles amata Inesi Bārtuli.
13. Par Mērsraga ostas valdes lo
cekli iecelt Ervīnu Grāvīti.
14. Pagarināt Zemes nomas līgumu
Nr. 4-18-1/52, noslēgts 25.04.2016 ar
nodibinājumu „Sporta makšķerēšanas
un atpūtas atbalsta fonds „Mērsrags””
līdz 2036. gada 31. decembrim.
15. Pagarināt Ūdens apsaimnieko
šanas līgumu Nr. 4-18-1/65, noslēgts
20.05.2016. ar nodibinājumu „Spor
ta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta
fonds „Mērsrags”” līdz 2036. gada
31. decembrim.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Do
mes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Mērsraga novada svētkos sveicām!
10. augustā, Mērsraga novada svētku laikā, svētku koncertā suminājām sakop
tāko sētu īpašniekus, kā arī goda nosaukuma „Gada mērsradznieks” ieguvēju.
Paldies ikvienam, kas izteica savu viedokli – gan izvirzot kandidātus „Gada
mērsradzniekam”, gan iesakot sētas. Sētas sumināsim gan tikai dažas, jo visiem
pateikt paldies pat nav iespējams, bet Mērsraga novada pašvaldība izsaka pateicī
bu ikvienam, kas savu īpašumu uztur skaisti sakoptu! Kā secināja sētu vērtēšanas
komisija, nevajag jau nekā daudz, lai īpašums izskatītos vizuāli pievilcīgs un pie
saistītu garāmgājēju acis, un Mērsraga novadā cilvēki ar radošu izdomu un pieeju
īpašuma uzturēšanā, izdaiļošanā un akcentēšana netrūkst! Paldies ikvienam un tā
turpināt!
Svētkos sveicām:
 Atzinības raksts Pumpuru ģimenei par skaistāko dārzu Mērsraga novadā
īpašumā „Upesgrīvas Ziediņi”;
 Atzinības raksts Briežu ģimenei par sakoptāko īpašumu Upesgrīvā „Upes
grīvas Krastiņi”;
 Atzinības raksts Ķevļu ģimenei par sakoptāko īpašumu nominācijā „Sēta kā
bērnu brīnumzeme”, Lielā iela 10, Mērsrags;
 Atzinības raksts par sakoptāko daudzdzīvokļu māju Dzintaru iela 7
(„Delfīni”), Mērsrags;
 Atzinības raksts par sakoptāko īpašumu nominācijā „Sakoptākais
uzņēmums” Lielā iela 46, Mērsrags „Mājās kūpinātas zivis” #nācsētā;
 Atzinības raksts Moročko ģimenei par sakoptāko īpašumu nominācijā
„Lauku sēta”, Lielā iela 124, Mērsrags.
Mērsraga novada pašvaldības goda nosaukumu „Gada mērsradznieks”
2019. gadā ieguva Aija Kaļiņičenko – par sevišķiem nopelniem Mērsraga no
vada kultūras dzīvē un Mērsraga novada jauniešu izglītošanā.

Mērsraga Informācijas centrs
joprojām aicina iesūtīt fotogrāfijas
2020. gada kalendāram
Jums taču teju katram ir kolosālas,
vasaras laikā tapušas Mērsraga foto
grāfijas, es zinu! Un es zinu, ko ar
tām iesākt, un kā pagarināt to mūžu!
Veidosim gada nogalē kalendāru
2020. gadam kopā!
Iepriekšējā gadā veidoju vēsturisku
kalendāru, kas šogad vienlaikus gan
priecē, gan informē, gan arī dāvā zinā
šanas ikkatram kalendāra īpašniekam.
Kā redzams, mana ideja par vēsturis
ko kalendāru iepatikusies arī citiem,
kas to jau aizņēmušies un lieto. Prieks
iedvesmot, un jā – ideja tātad bijusi
veiksmīga!
Atgādinu – ideja ir kopīgiem spē
kiem izveidot savu, tikai Mērsragam
raksturīgu kalendāru 2020. gadam,
atainojot tajā mūsu piejūras ciema da
bas skaistumu, kultūrvēsturiskās vēr
tības, pasākumus un apkārtējos cilvē

kus, uzsverot to, ar ko esam īpaši citu
vidū, kā arī objektus, ar kuriem varam
no sirds lepoties.
Katram kalendāra mēnesim tiks
viena Jūsu iesūtīta bilde, ko papildi
nāšu ar fotogrāfijas autora vārdu, uz
vārdu, kā arī – interesantu faktu par
Mērsragu.
Lūgums fotogrāfijas iesūtīt elektronis
ki uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv ar
norādi „kalendāram” un ierakstu
teksta laukā par to, kurā gada mēnesī
šī bilde tapusi. Iesūtīt bildes aicinu līdz
2019. gada 30. novembrim. Kalendāra
atklāšanas svētku pasākums plānots
2019. gada nogalē, kurā godināti,
protams, tiks arī iedzīvotāji, kas
līdzdarbojušies kalendāra tapšanā un
devuši ieguldījumu ciemata attīstībā.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Vasaras nometne „Varavīksnes Tilts”
Pateicoties foršiem cilvēkiem, kas
nāca uz Labdarības koncertu un ziedo
ja, Sociālā dienesta meitenēm: Guntai
Fībigai un Sandijai Štreinertei izdevās
realizēt patiešām foršu divu dienu
nometni bērniem! Bija padomāts par
ļoti, ļoti, ļoti daudz aktivitātēm, kas
ne tikai attīsta bērnu sīko motoriku,
runu un mākslinieciskās dotības, bet
parādīja arī, cik pasaule ir krāsaina!
Vasaras nometne „Varavīksnes Tilts” ir
noslēgusies, bet rīkotājiem, nešaubīgi,
ir daudz, daudz jaunu ideju, pārdomu
un lielisku atmiņu par to, kas kopā
ar bērniem piedzīvots: iepazināmies,
dalījāmies komandās, komandas pašas
radīja savus nometnes noteikumus,
gatavoja īpašus komandu karogus,
piedalījās visās radošajās aktivitātēs
(supervaroņu masku, apmetņu gata
vošana, sapņu ķērāju izgatavošana,
krāsaina putnu būrīša gatavošana,
putniņa gatavošana, dzijas varavīksnes
radīšana, rotu gatavošana, kā arī
skaistu, dekoratīvu burciņu darināšana
un vēl un vēl!).
Pirmā nometnes diena paskrēja
nemanot, un bērniem bija iespēja
ne vien piedzīvot sacensību garu
komandu vakara trasītē ar īpaši
interesantiem uzdevumiem, bet arī
pabūt pie ugunskura kopā cepot
desiņas un zefīriņus, neiztrūka arī
improvizēta vakara pasaka! Un kur nu
bez īpašas vakara kopīgās fotosesijas

„no gaisa”! Te par droniem
vairāk bērniem pastāstīja
arī Jānis Joņins, kas drona
darbību mums visiem arī
demonstrēja.
Agri modušies bērni
devās pabeigt iesāktos
radošos
darbiņus,
ko
vēlāk, pirms došanās uz
jūru, fotografēt vienkopus.
Pārgājiens uz jūru bija
lieliska iespēja izkustēties,
un jācer, ka arī pirmās dienas
jaunvārdu apokalipse, bērni
vēl kādu laiku atcerēsies,
tāpat kā visus foršos,
kopīgos
piedzīvojumus!
Īpašas balonu šaušanas
stafetes, un smilšu kūciņu
cepšanas sacensības mums
arī bija pie jūras, un lai gan
saules trūkums bija jūtams,
laiks paskrēja nemanot.
Bet varu derēt, liels prieks
bērniem bija par kopīgo,
noslēdzošo apli, kur abas
nometnes rīkotājas dalījās
iespaidos par nometnē
piedzīvoto, aicinot izteikties
arī bērnus. Noslēgumā ne
tikai apdāvināšanās, bet arī
Sociālā dienesta vadītājas Guntiņas, kā
bērni to mīļi dēvēja, apmīļošana. Vai
jābrauc jau mājās? NĒ! Mērsraga Tautas
namā bērnus gaidīja īpašs pārsteigums!

Baloniem bruņojies, patiešām atraktīvs
draugs, ciemiņš – klauniņš, dejas un
hennas tetovējumi, ko uzbūra Sandija!
Mīļie bērni un nometnes rīkotāji, prieks

bija būt daļai no Jūsu piedzīvojuma!
Tiksimies atkal?
Inga Hartika

Paldies par sadarbību tūrisma uzņēmējiem!
Pašvaldības
Turpinām!
policijas atgādinājums
Nevienam nav noslēpums, ka jūlijs–augusts ir
pats karstākais laiks arī tūrismā, lai gan ar projek
tu „Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti
Latvijā un Igaunijā” (Jūrtaka) un, protams, ar Da
bas taku ceļvedi, mums visiem Kurzemē veiksmīgi
izdevies tūrisma sezonu uzsākt agrāk un to, sapro
tams, arī pagarināt, jo tiešām – ceļot var visa gada
garumā.
Fridrihs Šillers ir teicis, ka „Pateicība pieder pie
visbiežāk aizmirstajām lietām”, es šoreiz tam nepie
kritīšu, jo man vienmēr bijis svarīgi – saredzēt cita
labos darbus, arī manā darba sfērā, un prast pateikt
paldies. Šajā vasaras sezonā vislielākos paldies vēlos
par veiksmīgu sadarbību teikt kempinga „Noras”
darbiniekiem, un jo sevišķi Līgai Birzniecei! Tāpat
gribas uzsvērt, ka allaž pozitīva attieksme un sadar
bība ir ar „Saules kempingu”, viesu nama „Amoli
ņi” pārstāvi Kristīni, kā arī kafejnīcu „Kreses”, kas
arīdzan ir izlīdzējusi steidzamos „tūrisma pasūtīju
mos” (pēkšņi vajadzīga zivju zupa? Būs!).

Un visi mēs zinām – dots pret dotu, attiecīgi, jo
labāk viens pret otru izturēsimies, jo biežāk ienāk
siet ciemos Mērsraga Informācijas centrā, jo veik
smīgāks būs darbs tūrismā kopumā!
Aicinu arī pārējos tūrisma uzņēmējus – nakts
mītņu un ēdināšanas iestāžu īpašniekus jau tagad,
kamēr skaistie laikapstākļi un ziedošās puķes to at
ļauj, safotografēt savu darba vietu, tās piedāvājumu
un fotogrāfijas sūtīt man uz infocentrs@mersrags.lv.
Nav aiz kalniem vairs arī brīdis, kurā veicu jaunu
mu apkopojumu ik gadu, gatavojoties jau nākama
jai novada brošūrai, kurā ikvienam uzņēmumam,
iestādei vēlu izskatīties vērtīgam, vajadzīgam un
izskatīgam!
Tāpēc, ja ir kaut kas jauns iestādes izskatā, piedā
vājumā, izstāstiet, parādiet, lepojieties!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Mērsraga novada pašvaldības saistošie notei
kumi Nr. 13/2011 „Mērsraga novada teritorijas,
dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu
būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības notei
kumi” nosaka, ka visiem ēku, ēku daļu, būvju un
zemes gabalu īpašniekiem, valdītājiem un lietotā
jiem ir pienākums regulāri veikt zālāju appļauša
nu sev piederošajās, kā arī valdījumā vai lietošanā
esošajās zemes platībās! Zāles garums piemājas
zālienos, ceļmalās un grāvjos, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, nedrīkst pār
sniegt 20 cm. Lauksaimniecības zemju platību no
pļaušana jāveic ne retāk kā reizi gadā līdz pavasa
ra–vasaras sezonas beigām. Novada teritorija tiks
apsekota. Cienīsim savus līdzcilvēkus un dzīvosim
sakoptā vidē!
Pašvaldības policists
Jānis Akmens
Tālrunis 26573007
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Aizvadīti Jūras svētki Mērsragā!



Ostas teritorijā pēc zvejnieku godināšanas arī pārējie varēja
kāpt uz kuģa „Amanda” klāja, lai paskatītos uz Mērsragu no at
tāluma.



Mazajiem prieku sagādāja atrakcijas un izjādes ar zirgiem brīvda
bas estrādes „Jēgerleja” teritorijā un krāšņās muzikālās izrādes.



Jūras svētku laikā varēja izmantot
iespēju un uzkāpt Mērsraga bākā bez
maksas.



varēja izveidot savu

Šogad Jūras spēku kuģu dalība Jūras svētkos notika Latvijas Kara flotes
100. ga
dadienas pasākumu ietvaros. Mērsragā apskatei pieejams bija
patruļkuģis „Jelgava”.



Mērsraga Informācijas centrā
„laimes” zivtiņu.



Kad saule spoži jau rotājās

debesīs, Mērsraga piekrastes ļaudis
sveikt bija ieradies Jūras valdnieks
ar daiļajām nārām. Viņa mērķis bija
nolūkot sev sievu, bet satiekot mūžam
jauno Trīni, saprata, ka ar vēlmēm jābūt
uzmanīgam.





Uzstājas un pirmos dejotājus
pulcina dziedātājs Kaspars Mark
ševics.

Grupa „Dakota”.

 Ja brīvdabas estrādē „Jēgerleja” gaismu spēles izkonkurē jebkuru
bāku, tad ir skaidrs, sākusies balle. Balli spēlēja grupa „Stabu ielas
muzikanti”.
Kā jau vienmēr pēc svētkiem paliek 
tikai pārdomas…

Uzstājas Reiks.

Ieva Oboleviča, Madara Brāle,
foto Raimonds Rāts
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▷

▷

Dažādās aktivitātes un izklaides mazākajiem svētku
svinētājiem.

▷

▷

Muzikāli priekšnesumi, krā
saini kostīmi – viss bērnu prie
kam.

▷

Kam gan papīrs, ja Mērsragā māksla top uz asfalta.

▷

Nemainīga tradīcija – svētku gājiens no Mērsraga Tautas nama līdz
brīvdabas estrādei „Jēgerleja”. Paldies ikvienam, kas kuplināja gājienu!

▷

Uzstājas Mārtiņš Ruskis.

▷

Suminām sakoptāko sētu
laureātus.

▷

Gada mērsradzniece – Aija
Kaļiņičenko.

▷

▷

Mazliet nervus kutinošs brīdis pasākuma organi
zatoriem izvērtās tad, kad dažas stundas pirms paredzē
tās uzstāšanās tika saņemta ziņa no grupas „Baritoni”
par to, ka grupa neieradīsies uz koncertu Mērsragā…
Milzīgs paldies jāsaka dziedātajam Mārtiņam Ruskim,
kas bija gatavs pagarināt savu uzstāšanās programmu,
grupai „A-Europa”, īpaši DJ Shadows, par palīdzību jau
na mākslinieka meklējumos un rūpēm par to, lai nevienā
brīdī estrādē neiestātos klusums. Un tā pie mums, gandrīz
vai gaismas ātrumā, ieradās Miks Dukurs.

▷

▷

Ar iespaidīgu šovu uz
stājās grupa „A- Europa”.

Madara Brāle, foto Raimonds Rāts
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Atskats pēc ekskursijas

Aktīvās atpūtas
pasākums dabā –
„Iepazīsti
Latvijas novadus!”

18. jūlijā atkal bija kārtējā ekskursija
pa maršrutu Mērsrags–Dobele–Tērvete–
Rundāles pils. Pirmais, ko apskatījām Dobelē
bija daiļdārzs, ko Aivars un Ženija Klūgas ir
sākuši veidot 1970. gadā. Šajā dārzā ir daudz
dažādu ziedošu puķu, dažādi interesanti koki.
Daudz ko varēja saimniekam arī pajautāt.
Par šo dārzu vairāk pastāstīja pats saimnieks
Aivars. Šiem saimniekiem ir arī zivju dīķis,
kurā mīt dažādu sugu zivis, kuras ir ļoti gu
dras un atpazīst savus saimniekus. Šeit varēja
iegūt jaukas idejas saviem dārziem. Daiļdārzu
grupā Aivara un Ženijas darbs ir novērtēts
augstākajā līmenī. Nedaudz tālāk apskatījām
vēl vienu daiļdārzu, kura saimnieks ir Alfrēds
Štelmahers. Šajā dārzā arī bija ko apskatīt –
daudz puķu un koku, kā arī, akmens figūras.
Arī šis dārzs ir novērtēts augstā līmenī.
Dobelē varējām iegādāties gatavās sveces.
Sveču ražošanu nevarēja apskatīt, jo ap
meklētājus vairs nepieņem. Tālāk mūsu ceļš
veda uz Tērveti. Tērvete ir ļoti pārvērtusies,
tādēļ bija interesanti apskatīt to. Mūsu mērķis
bija apskatīt Rūķu taku; daudz kas ir atjau

Slimību profilakses un kontroles centrs, sa
darbībā ar Mērsraga novada pašvaldību, 22. au
gustā aicina visa vecuma grupu iedzīvotājus uz
aktīvās atpūtas pasākumu (dalībnieku reģistrā
cija no plkst. 17.30).
Pasākumu ietvaros iedzīvotāji veidos komandas
no trim dažādu paaudžu dalībniekiem un, veicot
pārgājiena maršrutu sava novada teritorijā, iegūs zi
nāšanas par veselīgu dzīvesveidu un iepazīs novada
materiālo un nemateriālo kultūrmantojumu.
Pēc maršruta veikšanas dalībniekus gaida
maltīte brīvā dabā un apbalvošana dažādas no
minācijās.
Kopējais paredzamais pasākuma ilgums –
4 stundas (pasākuma ilgums var mainīties), pare
dzamais maršruta garums – 4 km.
Vietu skaits ierobežots: 30.
Pulcēšanās vieta: Mērsraga stadions,
Mērsrags, Mērsraga novads.

nots, un ir saglabājies kaut kas no vecā. Bijām
līdz skatu tornim, kas ir 39 metrus augsts,
no kura varēja apskatīt apkārtni. Tā mēs
atvadījāmies no Tērvetes, paēduši pusdienas
kafejnīcā. Tālāk braucām uz Rundāles pili.
Pils ir celta 1735. gadā, kuru nopirka Ernsts
Johans Bīrons. Rundālē varēja apskatīt dārzu
un mazo loku. Mazajā lokā varēja iepazīties,
pirmkārt, ar parādes zāļu kompleksiem, tas
ir, Balto zāli, Zelta zāli, Lielo galeriju, Hercoga
parādes apartamentiem, un, otrkārt, hercoga
rakstāmkabinetu. Rundāles dārzā daudz kas
ir noziedējis, bet vēl ļoti daudz kas zied. Ļoti
skaista ir strūklaka, kas nodota 2007. gada
24. maijā un kas atrodas pils dārzā. Rundāles
pils ir pilnībā atjaunota. Rundāles dārzu
varēja pilnībā apskatīt, izbraucot ar vilcieniņu
20 minūtes. Ceru, ka ekskursija bija izdevusies,
un uz tikšanos citu reizi!
Pateicība šoferim Mārim Zaļumam no En
gures par atsaucību un iejūtību un gidei Inesei
Rozei no Talsiem par iesaistīšanos ekskursiju
izveidē.
Pensionāru apvienība „Kaija”, Astrīda Neilande

LIAA Talsu biznesa inkubators piesaka
2019. gada rudens uzņemšanu inkubācijā

No 2020. gada 1. janvāra prasības
ugunsdrošībai mājokļos kļūs stingrākas

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
biznesa inkubatori izziņo 2019. gada rudens uzņem
šanu un aicina jaunos uzņēmējus pieteikties inkubā
cijas programmai.
No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim
tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubā
cijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inku
batoros visā Latvijā – tajā skaitā arī Talsos. Atbalsta
programmai aicināti pieteikties uzņēmumi no Talsu,
Dundagas, Rojas vai Mērsraga novada, kuri nav reģis
trēti ilgāk par trim gadiem. Pieteikumus varēs iesniegt
klātienē jau jaunrades festivālā iNOVUSS, kas notiks
no 30. augusta līdz 1. septembrim Rīgā, Lucavsalā,
Biznesa inkubatoru koprades terasē, bet pēc
festivāla – LIAA Talsu biznesa inkubatorā klātienē,
kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu
pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada
20. septembra plkst. 23.59. Pieteikuma formu var
atrast: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.
Inkubācijas programmā dalībnieks saņem 50%
līdzfinansējumu dažādu sava biznesa attīstībai
nepieciešamo izmaksu segšanai. Tās var būt tādas
izmaksas kā, piemēram, ražošanas iekārtu iegāde,
izejvielu vai izejmateriālu iegāde, grāmatvedība, telpu
noma, dizaina pakalpojumi, mārketinga pakalpojumi
(t.sk. facebook ads un sociālo tīklu uzturēšana),
tehnoloģiskās konsultācijas, prototipu izstrāde,
sertificēšana, laboratoriju izmaksas, u.c.
Septembrī LIAA Talsu Biznesa inkubators plāno
izbraukuma Info stundas, kurās stāstīs par inkubatora
sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām
biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī
uzņemšanas kārtību inkubatorā. Plānotas sekojošas
info stundas:
• 4. septembrī Kolkā, Lībiešu saieta namā, 10.00–11.00;
• 4. septembrī Dundagā, Brīvā laika pavadīšanas
centrā, 12.30–13.30;
• 9. septembrī Sabilē, Kultūras nama mazajā zālē,
10.00–11.00;
• 12. septembrī Mērsragā, Tautas nama mazajā
zālē, 10.00–11.00;
• 12. septembrī Rojā, domes sēžu zālē, 11.30–12.30.

Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā
nozīmīgas
Ugunsdrošības
noteikumu
prasības – visos mājokļos (gan privātmājās,
gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autono
miem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz
dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina
ar ugunsdzēsības aparātu.
Autonomiem ugunsgrēka detektors, kas
reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi
spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka
faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par
to ar 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu
nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus.
Dūmu detektors ir nopērkams dažādās
tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE
marķējumam un informācijai par detektora
atbilstību Eiropas standartam EN 14604. De
tektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša –
to piestiprina pie griestiem ar komplektā
pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.
Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz
vienu dūmu detektoru, bet privātmājā tas
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto
pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uztu
ras mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka
detektori darbojas uz baterijām, tādēļ būs
nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko
atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas
signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles pogu
pārbaudīt detektora darbspēju.
Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā
lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai
tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka
ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad,
ja dzēšana nedara draudus veselībai un dzīvībai.
Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju
un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu nu
muru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Iegādājoties
ugunsdzēsības
aparātu,
jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā ir
749 dalībnieki – biznesa ideju autori vai uzņēmumi.
No tiem 296 pirmsinkubācijas programmā pārbauda
savas biznesa idejas dzīvotspēju un 453 dalībnieki ir
uzņemti inkubācijas programmā. Kopš LIAA bizne
sa inkubatoru izveides pirmsinkubācijas programmu
sešu mēnešu garumā ir izgājuši 809 biznesa ideju au
tori. LIAA Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir 28 uz
ņēmumi inkubācijas programmā, un pirmsinkubāci
jas programmu 3 gadu pastāvēšanas laikā izgājuši jau
77 biznesa ideju autori.
Pirmsinkubācijas programma norit paralēli in
kubācijas programmai un tā ir veidota pamatā fizis
kām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa
idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz
dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas
attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu
uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažā
dām uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt
viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus
un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez
termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. Interesen
tam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas atro
dams http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori, un iesniegt
to LIAA Talsu biznesa inkubatorā.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jau
nu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un
uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas
attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno
uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklo
šanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu
biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti
ERAF projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un ra
došo industriju inkubators” ietvaros.
Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena, tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Jaunumi sportā

Pludmales volejbols! 10. augus
tā pludmales volejbola laukumā Skolas
ielā 12 Mērsraga svētku ietvaros notika
Mērsraga kausa izcīņas pludmales volej
bolā trešais noslēguma posms. Trešajam
posmam dalību pieteica piecas koman
das. Komandas savā starpā izspēlēja gru
pas turnīru un izslēgšanas spēlēs noskaid
roja posma un kopvērtējuma laureātus.

Trešajā posmā: trešo vietu izcīnīja
komanda „Tārgale” – Uldis Valdmanis,
Andris Ignātovs. Otrajā vietā komanda
„Dundaga” – Anna Krauze, Matīss Apsāns.
Pirmajā vietā un trešā posma uzvarētāji
komanda „Īsāk” – Raivis Alsbergs, Ģirts
Auziņš. Sacensību kopvērtējumā Mērs
raga kausu pludmales volejbolā 2019 ar
36 punktiem ieguva komanda „Īsāk” –

Raivis Alsbergs, Ģirts Auziņš. Otrajā vietā
ar 31 punktiem komanda „Tārgale” – Ul
dis Valdmanis, Andris Ignātovs, bet trešie
ar 25 punktiem „Egions” – Oskars Ķevlis,
Gints stanga un Ance Stanga. Paldies,
Guntim Nīmanim par kvalitatīvi sagatavoto
laukumu un viesmīlību uzņemot 3. posmu.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā –
6. posms! 9. augustā Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga meistarsacīkstes florbolā
6. posms. Pirmajā vietā un 6. posma uzva
rētāji komanda „Brekši” – Helvijs Smeta
na, Dāvis Janbergs, Krists Brinkmanis un
Kārlis Brinkmanis. Otrajā vietā koman
da „Exel” – Ritvars Upesjozups, Artūrs
Kasparāns, Mārtiņš Veinbergs, Kristers
Janbergs un Aleksis Fībigs. Trešajā vietā
komanda „Mangaļi” – Janeks Dvoreckis,
Kristers Dakstiņš un Intars Rakovskis. Pēc
sešiem posmiem komandu vērtējumā ar
30 punktiem vadībā komanda „Brekši”, ot
rajā vietā ar 28 punktiem komanda „Exel”,
bet trešajā vietā ar 26 punktiem „Manga
ļi”. Sestajā posmā rezultatīvākais spēlētājs
Dāvis Janbergs komanda „Brekši”, viņam
10 punkti. Visvairāk vārtu 6. posmā trīs
spēlētājiem Dāvim Janbergam un Helvi
jam Smetanam komanda „Brekši”, kā arī
Kristeram Dakstiņam komanda „Manga

būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai
partijas numurs un CE atbilstības marķējums.
Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja
jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik
lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts
ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organis
kas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi,
kūstoši cieti priekšmeti).Uzturot ugunsdzēsības
aparātu, mājas saimniekam būs jāveic vizuālā
apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs
spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic
sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja
noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts,
tad reizi piecos gados.
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav
izstrādātas ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteiku
mos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru
ievērošana palīdzēs izvairīties no ugunsne
laimes vai mazināt tās ietekmi. VUGD neplāno
pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri pārbaudes
tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks
saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs
notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks veikta
arī dzīvojamā sektora apsekošana un pārbaudīta
ne tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo
ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos
un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora
pārbaudes nebūs nekas jauns un katru gadu
tādas jau notiek un notiks arī turpmāk.
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa
179. pants nosaka, ka: „par ugunsdrošības
prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro, juridiskajām personām – no
divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.
Salīdzinājumam – viena dūmu detektora iegāde
izmaksā aptuveni pieci līdz desmit euro.

ļi” – viņiem katram 4 vārti. Labākais pie
spēlētājs piektajā posmā Dāvis Janbergs
komanda „Brekši” – 6 rezultatīvas piespē
les. Kopvērtējumā rezultatīvākā spēlētāja
godu dala divi florbolisti Kristers Janbergs
komanda „Exel” un Kārlis Brinkmanis
komanda „Brekši”, abi ar 28 punktiem.
Kopvērtējumā visvairāk vārtu Jānim Ber
valdam „Brekši” – 18 vārti. Kopvērtējumā
labākais piespēlētājs Ritvars Upesjozups
„Exel” – viņam 13 piespēles. Nākošais sep
tītais posms, notiks 13. septembrī, sacensī
bu sākums nemainīgi 17.00. Sacensību da
lībniekiem lūgums pieteikties jau iepriekš,
vai sacensību dienā līdz 16.50.
Pirmais posms noslēdzies! 3. augustā
laivu bāzē „Pīlēni” tika dots starts Mērs
raga kausa izcīņai spiningošanā 2019. Sa
censības notiek trīs posmos– otrajā pos
mā sacensību dalībnieki startēs no laivu
bāzes „Pīlēni” pēcpusdienā un mēģinās
savaldīt zivis vakara copē, bet pēdējais
trešais posms atkal norisināsies laivu bāzē
„Pīlēni” agri no rīta. Ierodoties agrā rītā
(5.00) „Pīlēnos”, visās malās rosījās vīri,
kas sparīgi veica pēdējos priekšdarbus
un apkopes darbus saviem darbarīkiem.
Pēc pieteikumu reģistrēšanas, sacensību
atklāšanas uzrunas un mazas sacensību

Inta Palkavniece, VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa

dalībnieku apspriedes, spiningotājiem tiek
dots starts un laivas viena pēc otras pazūd
Engures ezerā loma meklējumos.
Un tā, nosverot lomus rezultāti:
Trešajā vietā – Andris Gerķis, Igors
Kude – 9,880 kg.
Otrajā vietā – Ivars Lasmanis, Rinards
Hūns – 10,145 kg.
Pirmajā vietā – Renārs Herings,
Andrejs Ivļijevs – 14,180 kg.
Pirmā posma lielākā zivs pieder
Kasparam Brunsliepam – 1,580 kg.
Sacensību pirmais posms noslēdzies,
pirmie punkti ekipāžām izcīnīti un
spiningotājiem atvēlēts laiks sagatavoties
otrajam posmam, kas notiks 14. septembrī –
starts no laivu bāzes „Pīlēni” – 12.00.
1. posma sacensību protokols un
bildes redzamas www.mersrags.lv sadaļā
makšķerēšana.

Volejbola sacensību galvenie tiesneši
Oskars Ķevlis, Gints Stanga
Florbola tiesnesis Jurģis Upesjozups
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Līdzjūtības

Šī varbūt skaistākā no dienām
Kas mūžā bijušas un būs.
Tā divas upes saplūst vienā
Un viena straume tālāk plūst!

Mērsraga koris „Pa vējam”
vēl savam biedram Jānim
Aiju vienmēr lutināt un mīļot,
bet Aijai nerāties uz Jāni!
Lai kopīgā dziesma skan vēl tālu un ilgi!
Lai baltā cerības bura laimes izskatā,
pa pasauli ceļojot, nebalē!
Lai dzirkstī kā zelts, kas nu abiem gredzentiņos!

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
		
(N. Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību skolotājai
Ivetai un skolotājam Ivaram, kā
arī Laurai un Līgai, no tēta un
vectētiņa atvadoties.
7. klase un audzinātāja
Pie tevis iešu, tēt, ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošās puķes liegs.
		
(A. Vējāns)
Visdziļākā līdzjūtība Ivetai
Grīnbergai-Zaļkalnei, tēvu zau
dējot!
Bijušie klasesbiedri 1983. gads
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtī
bu Tev, Kaspar, un Taviem tuvi
niekiem, vectētiņu zemes klēpī
guldot, un domās esam kopā ar
Jums.
Tavi klasesbiedri
un audzinātāja
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
		
(Z. Vijupe)
Izsakām līdzjūtību Ivetai
Grīnbergai-Zaļkalnei, tēvu mūžī
bā pavadot.
„Sairas” mājas iedzīvotāji

Mērsraga Mūzikas un mākslas skola

AICINA DARBĀ
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas

pedagogu.
Ikdienā aktīvi gatavojam audzēkņus dalībai dažādos konkursos Latvijā,
novērtējam pedagoga jaunradi.
Pieteikuma vēstules un CV sūtīt uz e-pastu: muzikasmakslasskola@mersrags.lv,
kontakttālrunis: 29186668.

Sludinājumi
 Ir pieejama sekcija, gulta un drēbju skapis. Tālrunis 26091920.
 Trimmerēju zāli un zāģēju malku Mērsraga robežās. Tālrunis 25473398, Jānis.
 Pārdodu: 300 t.m. apdares dēlīšus (alksnis, melnalksnis); mazlietotu vīriešu
velosipēdu (lēti). Tālrunis 29238384.
 Vīrietis bez kaitīgiem ieradumiem, saimniecisks un pastāvīgiem ienākumiem

vēlas īrēt ilgtermiņā, ar izpirkšanas tiesībām vai bez, vai pēc vienošanās – māju
ar teritoriju Mērsragā, Bērzciemā vai Engurē. Tālrunis 291055818.

 Pārdod skaldītu malku. Iespēja iegādāties arī malku maisos. Zvanīt 25489482.

Pateicības
Sirsnīgi pateicos Mērsraga no
vada domei par labiem novēlēju
miem manā jubilejā!
V. Karlsone

A pasākumi

* * *

augustā

Mūsu dzērvju kāsī pietrūks viena
putna…

17.08.

Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā

Mērsraga sporta halle

10.00

25.08.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 6. posms

Mērsraga sporta halle

10.00

25.08.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 6. posms

Mērsraga sporta halle

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

Sirsnīgs paldies Mārītei, Jānim,
Dzintrai, Birutai, Ārijai, Lidijai, kā
arī pensionāru padomei „Kaija” par
izteikto līdzjūtību, pavadot māsu
Līgu mūžībā.
Līgas māsas

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Cilvēkam īss ir šīs zemes ceļš,
Kur tas beidzas, tur sākas
Nekas...
Smagi tas plecos jāpaceļ.
		
(D. Avotiņa)
Izsakām līdzjūtību Ivaram In
druškevičam, no tēva atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība
Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau…
Es dusu klusā aizmirstības salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
(I. Lasmanis)
Skumjajā atvadu brīdi esam
kopā ar Viju Blūmu, māsu LĪGU
mūžībā pavadot.
Malda, Austra
Klusu, klusu nu uz dusu,
Ne vairs grūti, ne vairs sāp.
		
(D. Avotiņa)
Izsaku līdzjūtību Vijai, Rēnai,
Melitai, māsu mūžībā aizvadot.
Guna
Mēs uzliesmojam
Kā krītošas zvaigznes,
Savus mūžus,
Kas līdzi aiznes.
(Dz. Žuravska)
Izsakām līdzjūtību piederīga
jiem, OJĀRU VECVAGARU mū
žībā pavadot.
„Dzintarzemes”
mājas iedzīvotāji
Ja nākas kaut ko ļoti tuvu zaudēt.
Tad nākas gluži cilvēcīgi skumt.
		
(O. Vācietis)
Izsakām līdzjūtību Guntai Fī
bigai, no vecmāmiņas atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība

Redaktore Madara Brāle
28757923

