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Oktobra beigās
pulksteņa rādītāji būs
jāpagriež vienu stundu atpakaļ
Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz
priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā.
Sākot no 1997. gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas plkst. 03:00 līdz oktobra pēdējai svētdienai plkst. 04:00. Pāreja uz vasaras laiku notiks 2013. gada
31. martā plkst. 03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), kad
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu uz priekšu.
Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada
26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1010 „Par pāreju uz vasaras laiku”. Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja
uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā
plkst. 03:00 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus
pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst. 04:00 – par vienu stundu atpakaļ.

Redaktores sleja
„Rudens kā rudens.” Visapkārt vējo rudens smarža.
Mitrums un migla. Pielijuši krūmi, zāle un ziedi vēl
sniedzas pēc saules. Krāsainu lapu lietus. Saldi, skābi,
sārti, lieli un mazi āboli krīt lapkriša grozā – tie jūt
salnas tuvumu. Grābekļu švīkstoņā pavadītas lapas
veido kaudzītes, tad kaudzes... Lapu kaudzes ir ļoti
vilinošas – gribas tajās iemesties un vērties debesīs...
Zirneklis uzaudis tīklu starp smilgām un tajā rotājas
vairākas dzidras ūdens lāses. – „Lai tik līst rudenīgs
lietus!” Pa kuru laiku tas viss noticis? Ikvienā ķermeņa daļā izjūtams dzestrums, tajā pašā laikā liekas, ka
ķermenis tikai tagad sācis elpot. Izejot no rīta ārā liekas, ka elpu vari ievilkt tik dziļi kā nekad... „Tie ir vēji,
vēlie vēji, rudens vakarā.” Rudens... tas ir kā pāršķirt
jaunu lappusi un sākt kaut ko no sākuma. Rudens ir
pārdomu laiks un nevajag uz to dusmoties, ja tas ir
vēss, tumšs, kluss, bez gaišiem un siltiem saules stariem... Tomēr, ja rudens palutina ar saules pielietu
dienu, ja saule mirdz caur krāsainu krāsaino kopu
lapām, tad liekas, ka laiks ir apstājies. Bet varbūt vienkārši pašiem gribas apstāties... Rudenī mēs kļūstam
tādi kā dzīves gudrāki, nopietnāki... Ja daba atpūšas
no vasaras augšanas neprāta, tad to varam arī mēs!
Rudens māca pacietību! Nevajag sūkstīties, bēdāties
vai slīgt skumjās, bet gan būt pacietīgiem un domās
gaišiem.

Sākas interneta balsošana par
Dižo Kurzemes pasākumu 2011
Sākot ar 23. oktobri, interneta mājas
lapā www.kurzeme.lv iespējams nobalsot
par izvirzītajiem pretendentiem nominācijā “Dižais Kurzemes pasākums 2012”,
informē Kurzemes tūrisma asociācija.
Interneta balsojumā noteiktais nomiācijas uzvarētājs tiks paziņots š. g.
30. novembrī, Kuldīgā, tūrisma gada
ballē “Lielais Jēkabs 2012”.
Jau desmito gadu Kurzemes Tūrisma asociācija (KTA) izvērtē tūrisma
piedāvājumus dažādās nominācijās, lai
veiksmīgākajiem un kvalitatīvākajiem
piešķirtu balvu “Lielais Jēkabs”. Kurzemes starpnovadu tūrisma informācijas
centri šai balvai izvirza sava novada
labākos tūrisma piedāvājumus šādās
nominācijās: dižā dizaina naktsmītne,
dižais muzejs, dižā beķereja, tūrisma

dižā mājas lapa, dižais ražotājs, dižais
eko piedāvājums, dižais pasākums un
dižais ieguldījums tūrisma nozarē.
Jau ceturto gadu tiek izveidota ekspertu komisija, kas izvirzītos nomināciju pretendentus apskata klātienē
un iepazīstas ar sniegtajiem pakalpojumiem. Ekspertu komisijas sastāvā
ir tūrisma informācijas centra darbinieks, sabiedrības pārstāvis un preses
pārstāvis. Vērtēšanai tiek izstrādāti
īpaši kritēriji, no kuriem būtiskākie –
objekta pieejamība, norāžu zīmju esamība un viesmīlība. Katrai nominācijai var noteikt arī papildus kritērijus.
16. oktobrī sākas balsošana internetā par pretendentiem nominācijā
“Dižais Kurzemes pasākums 2012”
un tā turpināsies līdz 15. novembrim.

Šī ir vienīgā nominācija, kurā uzvarētāju noteiks pēc sabiedrības balsojuma. Nobalsot var ikviens, aizpildot
balsošanas anketu. Viens balsotājs
drīkst balsot tikai vienu reizi, anketā
atzīmējot sev tīkamo pasākumu. Balsošana notiek pēc principa – balsotājs
nedrīkst atdot balsi par savā novadā
notikušu pasākumu.
Nominācijas „Dižais Kurzemes pasākums 2011” lielāko balsu skaitu
ieguva Sabiles vīna svētki 2011.
Informāciju sagatavoja:
Jana Bergmane
izpilddirektore
Kurzemes tūrisma asociācija
Tālr.: 63322259; 20371650
jana@kuldiga.lv

Vēl varat paspēt iesniegt savus ierosinājumus!
Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, smaidīgu un laipnu pārdevēju, pašaizliedzīgu un aktīvu kaimiņu, vai kādu
citu labas gribas cilvēku – izsaki savu viedokli! Aicinām
Mērsraga novada iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos
novadniekus, kas būtu pelnījuši saņemt pateicības rakstu,
kā arī vienu iedzīvotāju, kas būtu jāgodina ar Goda mērsradznieka nosaukumu. Pieteikt var ikvienu, ka Jūsuprāt izcēlušies ar sevišķiem nopelniem Mērsraga novada labā, kas
var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, sporta, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu aicinām
rakstīt brīvā formā, norādot apbalvošanai pieteiktās personas vārdu, uzvārdu, darba vai sabiedriskās darbības vietu un

ieņemamo amatu, kā arī
motivētu pamatojumu,
kādēļ jūsuprāt šī persona
būtu jāapbalvo. Tāpat lūdzam norādīt informāciju
arī par pieteikuma iesniedzēju – vārdu un uzvārdu
vai organizācijas nosaukumu. Lēmumu par to, kuras personas apbalvot pieņems
apstiprināta padome, izskatot iesniegtos ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest Tautas nama un Mērsraga domes izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu
avize@mersrags.lv
Apbalvojumi tiks pasniegti 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Mērsraga Tautas namā plkst. 19.00.

Mērsraga novada rudens talka!
Tec, brālīti, tec, māsiņa,
Palīdzat vezmu vilkt:
Ko viens pats nejaudāja,
To pulkā padarīja.

Pāršķirsim
bērnības lappuses
PII „Dārta”

(L. t. dz.)

27. oktobrī plkst. 9.00 rudens talka. Pulcēšanās pie pašvaldības
ēkas. Sakopsim savu apkārtējo vidi, radīsim saliedētību un izbaudīsim labi padarīta darba sajūtu. Pēc talkas, bērnu atpūtas laukumā,
plkst. 13.00, talcinieki aicināti uz sātīgu zupu! Ģērbties silti un ērti,
līdz ņemt cimdus, grābekļus un labu omu! Tiekamies!

Modīgā Popiela
2012. gada 2. novembrī
Mērsraga Tautas namā

Šogad pasākums ietvers gan tradicionālo Popielu, gan Modes šovu!
Dažādi izpildītāji, interesanti tērpi, radoša izdoma – būs ko redzēt! Modīgā
Popiela parādīs cik talantīgi, radoši un
atraktīvi cilvēki dzīvo Mērsraga novadā!

„Dārtiņā” prieks
Bērnu balsīs skan
„Dārtiņā” es
Dzīvoju savā bērnības pasakā.
/D. Sadaka/
PII Dārta aicina: „Ja mūsu bērnības
sala reiz bijusi arī Tava Bērnības pasaku
zeme, vai kā citādi tā saistās Tev ar kādiem jaukiem, mīļiem notikumiem un
cilvēkiem, esi mīļi aicināts uz PII „Dārta” 40 gadu jubilejas koncertu. 26. oktobrī plkst. 19.00 Mērsraga Tautas namā
pāršķirsim kopā vēlreiz mūsu bērnības
pasaku lappuses.”
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Guntas Andersones izstāde „Uguns un Ūdens”
Mērsraga Tautas namā

Tikšanās ar Mērsraga novada
iedzīvotājiem

Ja kādam ir radies jautājums, kas ir
tā sieviete, kas pēdējā laikā redzama
ar fotoaparātu visos novada nozīmīgākos pasākumos, tad varu atklāt, ka tā
ir Gunta Andersone. Dzīvespriecīga,
atraktīva un atsaucīga foto māksliniece, kas 12. oktobra vakarā atklāja savu
darbu izstādi Mērsraga Tautas namā!

20. oktobrī Tautas namā
novada iedzīvotāji tikās ar
Mērsraga novada domes deputātiem un pārvaldes iestāžu
vadītājiem. Šāda veida tikšanās
ir kļuvušas par labu tradīciju.
Šajā reizē domes priekšsēdētājs
iepazīstināja ar aktualitātēm
novadā un īstenotajiem projektiem, kā arī ar iecerēm, kas
vēl jārealizē. Katras iestādes
vadītājs pastāstīja par paveiktajiem darbiem, atspoguļoja un
paskaidroja statistikas datus.
Vidusskolas direktore I. Indruškeviča
iepazīstināja ar skolā īstenotajām mācību programmām, ārpusstundu nodarbībām, izglītojamo sasniegumiem
un sekmēm. Novada kultūras dzīves
organizētāja A. Barovska atskatījās uz
aktivitātēm un pasākumiem, kas ir noritējuši vasaras sezonā, kā arī sniedza
ieskatu tālākos un ne tik tālos pasākumos. Sociālā dienesta vadītāja G. Fībiga
iepazīstināja ar sociālo pakalpojumu
klāstu un pieejamību, īpaši uzsverot,
ka palīdzēts ļoti daudz iedzīvotājiem!
Bibliotēkas vadītāja M. Petere sniedza
ieskatu bibliotēkas darbībā, piemēram, pastāstīja par jauno grāmatu pēcpusdienām un makulatūras vākšanas
akciju. Informācijas centra vadītāja
A. Kreicberga sanākušos iepazīstināja

„Guntas Andersones fotogrāfijās
var saskatīt, kā dabas mirklis iekļauts
mākslinieka radītajā mirklī – izvēloties precīzas kompozīcijas, ar dažādo
raksturu un gleznieciski izjusto gaismas spēli. Attēli šai ekspozīcijai radīti
bez tehnoloģiju iejaukšanās un apstrādes, nekoriģējot krāsas un neakcentējot kontrastus, lai dabas skaistumu varētu uztvert nepastarpināti.” Tā
par G. Andersones darbiem izsakās
mākslas zinātniece Baiba Guste.
G. Andersones foto darbu izstādē pretrunīgie elementi „uguns” un
„ūdens” it kā papildina viens otru

un pat gribas teikt, ka šie elementi
raksturo pašu autori. Precīzi izstādes
atklāšanā Guntu raksturoja novada
domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
„Tur, kur bijusi Gunta, tur paliek tāds
kā virpulis! Ja Gunta būs, ko nolēmusi, tad viņa tieksies uz savas idejas
realizāciju, pat neatskatoties, vai viņai ir kāds sekotājs vai nē!”.
Patiesi, Gunta ar savu enerģiju un
dzīvesprieku vienmēr ienesīs gaismu
pelēkā rudens dienā. Viņa pratīs saskatīt skaistumu ikvienā lietā un centīsies to pasniegt arī citiem.
Aicinu ikvienu iegriezties Mērsraga Tautas namā un ieraudzīt dabas
skaistumu Guntas Andersones darbu
ekspozīcijā. Turklāt, ikviens, kuram
tuva fotografēšanas māksla un kuram
šķiet, ka varbūt ir lietderīgi iegūt jaunas zināšanas šajā jomā, tiek aicināts
pieteikties foto klubiņam, kurš darbību uzsāks novembrī. Klubiņa vadītāja – nu jau iepazītā Gunta Anderso-

ne. Pieteikties varat, aizpildot anketu
Tautas namā vai zvanot – 29102587
(Gunta).
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska

Tuvākie notikumi Mērsraga novada kultūras dzīvē
Tuvojas novembris – mēnesis, kas latviešu tautai ir
īpaši nozīmīgs, tāpēc arī Tautas namā novembris būs pasākumiem bagāts.
10. novembrī atcerēsimies senās latviešu tradīcijas un
atzīmēsim Mārtiņdienu. Tautas namā par godu gadskārtas svētkiem norisināsies Mārtiņdienas tirdziņš, kurā var
piedalīties ikviens un tirgoties ar pašu gatavotiem gardumiem (kūciņām, bulciņām, kompotiem, ievārījumiem)
vai adījumiem, tamborējumiem, rotaslietām. Radošumam nevar noteikt robežas, tāpēc ikviens, kuram ir, ar ko
tirgoties, var pieteikties tirdziņam, zvanot uz numuru –
28354154! Bet pārējiem jānāk novērtēt, ko tad mērsradznieki prot. Varbūt, ka atklāsim kādu jaunu kulināru vai
amatnieku.
11. novembrī atzīmēsim Lāčplēša dienu un plkst. 18:00
pulcēsimies pie Tautas nama, lai dotos kopīgā lāpu gājienā un atcerētos tos drosmīgos, kas spēja stāties pretī
ienaidniekam, lai sargātu savu tautu.
Tāpat, sākot no 11. novembra, ikviens tiek aicināts iz-

gaismot savu privātmāju vai uzņēmumu! Neļausim ziemas tumsai pārņemt Mērsraga novadu, bet ļausim tam
mirdzēt jaunās gaismās!
Un pats nozīmīgākais pasākums, protams, notiks
18. novembrī plkst. 19:00, kad visi kopā atzīmēsim Latvijas Valsts svētkus! Joprojām aicinām izteikt viedokļus
ikvienam iedzīvotājam vai uzņēmumam par to, kurus
novadniekus šogad vajadzētu godināt un kuri ir pelnījuši
saņemt īpašu pateicību par paveikto! Pēc svinīgā koncerta
notiks groziņu balle kopā ar grupu „Gandrīz Ideāli”! Galdiņus aicinu rezervēt savlaicīgi!
Tāds ir ieskats nākamā mēneša pasākumos, bet rīt jau
tiekamies Rudens talkā un pēc nedēļas zvaigžņu salidojumā jeb „Modīgajā Popielā”!
Ar vismīļākajiem sveicieniem,
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska (28354154)

Pieredzes apmaiņas brauciens
22. oktobrī Mērsraga novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Beverīnas novadu.
Beverīnas novads atrodas Vidzemes
ziemeļu daļā Gaujas kreisajā krastā, Tālavas zemienes Trikātas pacēlumā. Novads atrodas blakus Valmieras pilsētai
un pilnībā ietilpst tās tuvējās ietekmes
zonā. Tā ir vieta, kur lauki satiekas ar
pilsētu. Novadu veido 3 pagasti –Brenguļu, Trikātas un Kauguru. 2011. gada
sākumā Beverīnas novadā bija 3531
iedzīvotājs. Novadā atrodas 4 izglītības
iestādes, 2 kultūras nami, 4 bibliotēkas,
informācijas centrs, multifunkcionāla
ēka un centrs „Kaimiņi”.
Pēc gandrīz 4 stundu gara ceļa tika
sasniegts Beverīnas administratīvais
centrs Mūrmuižā, kur mērsradzniekus
sagaidīja Beverīnas novada priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, izpilddirektors
Sandris Brālēns un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilona Plaude. Mūrmuižā
1921. gadā izveidota Tautas Universitāte. Tieši Mūrmuižā ilgus gadus lekcijas lasījusi Zenta Mauriņa. Viņai par
godu Mūrmuižā izveidota piemiņas
istaba. Tika apmeklēta PII „Pasaciņa”,
kur savā pieredzē, darba stratēģijā un
idejās dalījās bērnudārza vadītāja. Pēc
tam sekoja Kauguru J. Endzeliņa pamatskolas un Kauguru kultūras nama
apmeklējums. Kultūras namā darbojas
4 pašdarbības kolektīvi: amatierteātris,
jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un folkloras kopa.

Īsvēstis
Igaunijas–Latvijas pārrobežu programma 2014–2020. Šīs
programmas ietvaros L. Karlsons 18. oktobrī, kā viens no
ekspertiem no Latvijas, devās uz
Valgu. Galvenais programmas
mērķis ir veicināt programmas
teritorijas ilgtspējīgu attīstību un
ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai un iesaistot vietējos
iedzīvotājus un kopienas, kas no
tā gūtu labumu. Īpaša uzmanība
vērsta uz jautājumiem, kas skar biznesa
attīstību, ceļu infrastruktūru un „zaļo”
ekonomiku. Par īpašiem panākumiem
uzskatāmi priekšlikumi un pakāpeniska
to realizācija, kas skar tūrismu un ostas – kā pirmās prioritātes ESTLAT 2020
izvirza jūras un ostas projektus.
Bišu stropiņš – PII „Dārta”. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta”
pirms kāda laika uzvarēja VAS „Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs
paši” projektu konkursā. Projekta mērķis
bija veidot vidi, kas aicina, audzina un
attīsta. Vārds Dārta ir senlatviešu vārds,

J. Endzeliņa pamatskolas moto ir augt,
degt un ilgi mirdzēt!
Brenguļos darba grupās tika apspriestas mazo novadu attīstības iespējas, budžeta jautājumi un esošā
situācija sociālajos dienestos. Viens
no secinājumiem, ka ģeogrāfiskajam
novietojumam ir ļoti liela nozīme un
līdz ar to atšķiras attīstības iespējas.
Izpilddirektors S. Brālēns norādīja, ka
izaugsme un attīstība ir jāsāk ar darbiniekiem – pašvaldības darbinieka
acīm ir „jādeg”. Beverīnas novada galvenā problēma, pēc reģionālās reformas, kā vienot 3 atšķirīgus pagastus.
Veiksmīgākais risinājums pagaidām
– uzņēmējdarbība. Un ne velti. Kā ļoti
veiksmīgi piemēri – Brenguļu alus un
Trikātas siers.

Trikātā mūs iepazīstināja ar Trikātas vēsturi. Apmeklējām pieminekli,
kas uzstādīts ķēniņam Tālivaldim.
Tālivaldis ir fascinējoša un intriģējoša
personība. Skaists skats pavērās uzkāpjot Saietu nama „Depo” skatu tornī.
Viesojoties Trikātā noteikti jānokļūst
pie Atpiļu upurozola, kas ir vairāk kā
400 gadus sens un apkārtmērā sasniedz
8 metrus, kā arī pie Laika vīra tēla, kas
ir kā svētvieta. Ekskursija noslēdzās ar
Trikātas baznīcas apskati. Baznīca celta 1694. gadā. Baznīcā atrodas vairāki
ievērojami mākslas un vēstures priekšmeti.
Iespējams, ka drīz sagaidīsim ciemiņus no Beverīnas novada!
M. Brāle

ar ikdienas darba pienākumiem un atgādināja, ka pavisam drīz Informācijas
centrs no grūti atrodamās vietas „Dzintarzemēs” atradīsies pašā Mērsraga
centrā. Mērsraga novada pašvaldības
policijas vecākais inspektors E. Bolmanis uzsvēra, ka viņa paveikto darbu
var novērtēt tikai paši iedzīvotāji! PII
„Dārta” vadītāja L. Štāle ikvienu „ieveda” „Dārtas” rosīgajā stropā, atgādinot
to cik svarīgi ir skatīties uz pasauli ar
bērna acīm un ik reizi atklāt to no jauna! Mērsraga novada jaunākās iestādes
vadītāja A. Ozoliņa par Mūzikas un
Mākslas skolas darbību pavēstīja, izmantojot fotogrāfijas iz ikdienas darba.
Iedzīvotājiem tika dota iespēja uzdot
sev interesējušos jautājumus – uz tiem
atbildes sniedza L. Karlsons. Tiksimies
atkal nākamajā gadā!

kuram ir divas simboliskas nozīmes –
Dieva dāvana un Bišu ligzda. Atbilstoši
šim nosaukumam pavisam nesen tika
veikti uzlabojumi apkārtējās vides sakārtošanā – bišu strops un daudzas bitītes
atradušas mājvietu „Dārtā”. Notikusi arī
galveno vārtu rekonstrukcija, kuras rezultātā uz tiem izvietoti PII „Dārta” atpazīstamības simboli un uzraksts.
Viena tonna makulatūras ietaupa
gandrīz 4 m3 koksnes! Mērsraga bibliotēkā noslēgusies makulatūras vākšanas
akcija. Tuvākajā laikā tiks paziņots cik
daudz makulatūras izdevies savākt!
Bibliotēkas vadītāja M. Petere prognozē,
ka skaitlis varētu būt patiesi iespaidīgs!

Sadraudzība ar
Dāniju turpinās

No 8. līdz 11. oktobrim Mērsragā, Kandavā un Talsos viesojās viesi no
Dānijas. Ierašanās mērķis – apvienot vairākas Latvijas un Dānijas skolas
(Lejres novads), lai varētu izveidot sadraudzības nometni. Sadraudzības
pamatvērtība un vienojošā ideja – sports, savukārt devīze: „Svinēsim atšķirības”. Iespējams, ka ideja tiks realizēta 2013. gada augustā – Dānijā,
bet 2014. gada augusts – Latvijā. Plānots, ka no katras skolas sadraudzībā
piedalīsies 10 izglītojamie, kuri varēs iepazīt citas tautas kultūru un tradīcijas sportiskā garā.
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Jaunumi sportā

Dzīves meklējumos

Otrā Mērsraga kausa izcīņa pokerā. 21. oktobrī kafejnīcā „Pie Mārītes” norisinājās Mērsraga
novada otrā kausa izcīņa pokerā. Dalību pokera
kausa izcīņā pieteica seši pokera spēlētāji. Sacensības notika interesantā un diezgan saspringtā
gaisotnē. Pēc daudzām aizraujošām izspēlēm un
kombinācijām pēdējie pie pokera galda paliek Vairis Ķiršakmenis un Jānis Bērziņš. Šoreiz veiksme
uzsmaida Jānim un viņš iegūst otrā Mērsraga kausa ieguvēja titulu pokerā, otrajā vietā Vairis Ķiršakmenis, bet trešais Juris Kraģis. Mērsraga kausa
ieguvējs pokerā: 2011. gadā – Ivars Indruškevičs.
Mērsraga kauss makšķerēšanā. 13. oktobrī Ķūļciema kanālā notika Mērsraga kausa izcīņa
pludiņmakšķerēšanā 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. Sacensībās piedalījās
astoņpadsmit dalībnieki. Dalībnieki – gan no tālā
Priekules novada, gan no kaimiņiem Talsu novada.
Protams, piedalās arī mūsu vietējie makšķernieki.
Tiek dots pirmā posma starts un gaisā dzirdama makšķerkātu švīkoņu, kas pavada kārtējo ēsmas nogādāšanu ūdenī. Paretam dzirdams kāds
priecīgs izsaukums izvelkot lomu, bet pārsvarā visi
iegrimuši saspringtā savu makšķerkātu pludiņu
hipnozē. Pēc pirmā posma makšķernieki nodod

Kamēr nevari atrast sev īsto vietu, visa pasaule liekas tik liela, nesaprasta, nemīlīga. Ja uz pasaules nevari iegūt kaut stūrīti, ko saukt par mājām, tad katra nomale liekas sveša, nav nevienas
mīļas vietiņas, kur atgriezties atkal un atkal... Ir
cilvēki, kas meklējumos pavada pāris gadus, citi
jau uzreiz zina un aizstāv savu vietu pasaulē, bet
ir cilvēki, kas meklē, meklē, meklē...un neatrod!
Viņu sauc Juris un viņam ir 57 gadi, un viņš joprojām meklē... Savu stāstu viņš ļoti vēlējās uzticēt
„Mērsraga Avīzei” – ar domu, ka varbūt sasniegs
kādas dzirdīgas ausis.
Šobrīd dzīvo Upesgrīvā... Uz Upesgrīvu Juris
pārnācis no Sabiles. Jura tēva dzimtene – Latgale, mājas netālu no Burtnieka ezera: „Tur es gāju
skolā. Kolhozā strādāju – slaucu govis. Apprecējos. Kā padomju laiki beidzās tā beidzās arī mana
dzīve. Viss bija jāsāk no jauna. Sāku klejot. Nav
tādas vietas Latvijā, kur neesmu bijis. Arī Zviedrijā esmu bijis. Meklēju savu dzīvi. Esmu brīvs kā
eņģelītis – varu doties jebkur, lidinos pa visu Latviju! Ar katru jaunu vietu – riskēju. Esmu brīvs no
pilnīgi visa! Nekā jau man nekā, tas jau kā visiem
dzejniekiem – nekā nav! Viss, kas ir – nāk ārā.”
Dzīvojot pie jūras Upesgrīvā, Juris jūtas ļoti labi,
lielu paldies saka saimniekam, ka atļauj dzīvot
savā īpašumā. Kad Juris ir brīvs, patīk pastaigāties
gar jūru, lasīt jūras „suvenīrus”. „Varbūt, ka šajā
vietā varētu arī palikt,” Juris klusi nodomā.
Ko es vispār gribu no dzīves? Un ko dzīve
grib no manis? Pēc horoskopa Juris ir Auns, taču
viņš apgalvo, ka spītības viņā ir maz: „Esmu spītīgs pats priekš sevis. Man patīk riskēt. Pa jumtiem
staigāt. Man gan teica, ka vajadzētu iet strādāt pie
bērniem, jo man ir cita valoda – bērna valoda.

savus lomus tiesnešu ziņā un ieturas pie uzklātā
galda. Zivis nav pārāk lutinājušas makšķerniekus,
bet noskaņojums visiem labs, gaisā virmo specifiski makšķernieku joki un pēc spēku uzņemšanas
vīri dodas noslēdzošajā cīņā otrajā posmā. Noslēdzoties sacensībām un nosverot iegūtos lomus noskaidrojas, ka pirmais un Mērsraga kausa ieguvējs
ir Ivs Brūders no Priekules novada, otrais Igors
Kude no Talsu novada, bet trešajā vietā Juris Bleiders, kas kūrē makšķerēšanas sportu Talsu novadā.
Lielāko zivi no kanāla izvilinājis Aigars Rudziks–
tās svars 0,205 kg. Labākais no mūsējiem Janeks
Dvoreckis, viņam piektā vieta.
Sacensību tiesneši Ivars Indruškevičs un Oskars
Apsītis visu sacensību dalībnieku vārdā saka paldies par atbalstu Mērsraga novada domei un Artūram Daugatam, kā arī Jurim Bleideram, kurš bija
sagādājis ļoooti gardus gaļas produktus no „Lēdurgas miesnieks” un sacensību noslēgumā izlozes
kārtā veiksmīgākie makšķernieki tika pie gardām
desiņām un kūpinātas gaļiņas! Ne asakas!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs:
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvji
Mērsragā
17. oktobrī Mērsraga novadā ieradās Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Vācijas
vēstniece Latvijā ir Andrea Viktorīna (Andrea Wiktorin), taču viņu pārstāvēt Mērsragā
ieradās Hennings Simons (Henning Simon).
Henninga kungs viesojās Mērsraga vidusskolā, kur tika sagaidīts ar vidusskolas un
Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo sagatavotiem priekšnesumiem. Kā īpaša dāvana
tika pasniegta Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu veidots kopdarbs glezna- kolāža ar
Mērsragam raksturīgo ainavu – jūru un simbolu – bāku. Izglītojamie bija sagatavojuši arī
informatīvu prezentāciju par Mērsraga vidusskolu, savukārt H. Simons tika patīkami pārsteigts ar prezentētāju labajām vācu valodas
zināšanām. Vēlāk vidusskolēniem tika dota
iespēja uzzināt dažādus interesantus faktus
par vēstniecības darbību, tās virzieniem, kā
arī uzdot interesējošos jautājumus. Simonsa kungs pastāstīja par sava amata specifiku,
piemēram, ka darbs vēstniecībā saistīts ar
katras valsts kultūras, tradīciju, mentalitātes
un valodas iepazīšanu un apguvi. H. Simons
lieliski nodemonstrēja savas latviešu valodas
zināšanas, kā arī uzsvēra, cik svarīgi ir zināt
vairākas valodas.
Pēc vidusskolas apmeklējuma Hennings
Simons devās biznesa pusdienās ar Mērsraga

Ļoti patīk dejot un strādāt uz skatuves, patīk muldēt. Esmu pat sarakstījis dzejoli par kotletēm – par
bēdīgām kotletēm, jo tās neviens nenopērk. Jā,
esmu arī baigi aprakstījies (tetovējumi aut. piez.),
domā, ka baigais bandjuga. Bet tā ir padomju laiku reklāma, ko tik tajos laikos puikas nedomāja.

Dzejnieka dvēsele. Savā dzejā Juris izliek
emocijas: „Mana dzīve ir bijusi drūma. Tēvs bija
dzērājs, mājās viss bija nodzerts, tāpēc alkoholu
sava dzīvē neesmu lietojis. Bija jāiet zagt, lai māsiņai un brālītim būtu, ko ēst. Dzejoļus rakstu,
kad kaut ko dzirdu vai palasu, vai dzirdu kādu
dziesmu. Piemēram, uzrakstīju dzejoli pēc tam,
kad dzirdējuR. Paula dziesmu „Tik dzintars vien”.
Dažreiz dzejoļi rodas viens pēc otra.” Ar Jura dzejoļiem un rakstīšanas manieri varēja iepazīties
Dzejas dienās. Ja arī dzīve ir rūgta, tad Jurim to
saldāku padara kūkas un saldumi, vai kvass. Katrā lietā, vietā un arī cilvēkā ir kāds gaišs cerību
stars, domājams, ka tāds ir arī Jurī, tikai nedaudz ilgāk jāpameklē!
M. Brāle

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Mērsraga ciema ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu būvniecības darbi turpinās

novada domes priekšsēdētāju Lauri Karlsonu.
Tika apspriestas dažādas sadarbības iespējas,
piemēram, sadarbība abu valstu skolu starpā, kā arī sadarbība uzņēmējdarbības jomā,
jo Mērsragā ir plašas iespējas vācu investoriem. Tā kā Vācijā liela nozīme tiek piešķirta
tradīcijām, tad arī šajā jomā iespējams veidot
sadarbību, piemēram, iespēja apmeklēt tradīcijām bagāto Ruma regati. Vācijas ekonomika
ir ļoti spēcīga un pārdomāta, taču H. Simons,
apmeklējot tādas vietas Mērsragā kā bāku,
ostu, vēja ģeneratorus, bija pārsteigts par to
cik plaši un strukturizēti ir attīstījies Mērsraga
novads. Iespējams, ka šī tikšanās vainagosies
ir patīkamiem rezultātiem abām pusēm.

Mazie dārtenieki atveseļo mežu !
Kopš senseniem laikiem daba cilvēkam ir bijusi visgudrākā skolotāja. Bērna tuvākā apkārtne –
pagalms, dārzs, parks un mežs ir tie „dabas plašumi’’, kuros pirmo reizi viņš sastopas ar tūkstošiem
brīnumu, mācās ieraudzīt, sajust, izprast, priecāties, saudzēt un rūpēties.
Šajā nedēļā baudām saulainu, siltu laiku, ko mēdz dēvēt kā „atvasaru” rudenī. Nu tiešām grēks
būtu sēdēt telpās. Ceturtdienas rītā, tikko saulīte pakāpusies virs priežu galotnēm, tā atskan zaķa
sauciens: „Palīgā!!!” Ja sauc palīgā, tad taču kāds ir jāglābj! Izrādās, mežs un tā iemītnieki no cilvēku
sarūpētām „dāvanām” – atkritumiem, no kuriem var veidoties bīstams piesārņojums, kas kaitē ne
tikai augiem un dzīvniekiem, bet arī pašiem cilvēkiem. Tāda, lūk, atgriezeniskā saite.
Bērni bez liekas spriedelēšanas ir gatavi tūlīt doties un rīkoties. Zaķis Pēcis atgādina drošības noteikumus, izdala melnos „darba balonus” – atkritumu maisus un visi aizsteidzas pa meža takām,
jāglābj taču, kas vēl glābjams! Tas bija nesavtīgs bērnu darbs, veikts no sirds, nedomājot: „Kas man
par to būs?” „Zīļuku” grupa (sagatavošanas gr.) ar papildus maisiem devās vēlreiz mežā un atgriezās
ar pilniem. Ko sapratām? Vēl būs darba daudz! Bērnu acīs manāms mirdzums un gandarījums: „Mēs
to paveicām!”
Skolotāja Lilita

SIA „Mērsraga ūdens” turpina realizēt aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000” ietvaros uzsākto Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta
Mērsraga ciemā, 2. kārtas” Nr. 3. DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/094/027 realizāciju.
Jau ir izbūvēta kanalizācijas sistēma Dzintaru
ielā. Pašreiz darbi tiek veikti Paparžu ielā. Tur izbūvēti jau 69 m ūdensvada un kanalizācijas trašu
darbi turpinās. Ar 16. oktobri tiks uzsākti ūdensvada un kanalizācijas sistemu būvdarbi Ozolu ielā posmā no Zvejnieku ielas līdz Kanālu ielai un Vēju
ielā.
Būvdarbu laikā vairāki Mērsraga ciema ielu posmi var tikt slēgti vai arī kustība pa tiem var būt
apgrūtināta, atvainojos iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.
Ar cieņu,
SIA “Mērsraga ūdens” valdes loceklis
Andrejs Kozlovs

Mērsraga invalīdu
atbalsta centra vadītāja
tiekas ar Saeimas
priekšsēdētāju un
DELNAS vadītāju
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra organizētajās Kurzemes NVO līderu mācību ietvaros, Mērsraga invalīdu atbalsta centra vadītāja
Daiga Skvorcova devās uz Rīgu, lai klātienē iepazītos ar norisēm Ministru kabinetā, Saeimā
un tiktos ar Sabiedrības par atklātību – Delna
direktoru Kristapu Petermani.
Šī bija noslēdzošā mācību nodarbība, kuras
ietvaros dalībnieki ne tikai iepazinās ar Ministru
kabinetā notiekošajiem procesiem, bet arī tikās
ar Valsts kancelejas pārstāvi Guntu Freimani,
kura iepazīstināja ar Latvijas pozitīvo piemēru
uz pasaules fona iedzīvotāju līdzdalības procesos,
stāstot arī konkrētus NVO līdzdalības piemērus.
Dalībnieki apmeklēja arī Saeimu, kurā bija
iespēja tikties arī ar Saeimas priekšsēdētāju
Solvitu Āboltiņu. Savukārt dienas beigās Lat-

vijas pilsoniskās alianses telpās notika tikšanās
ar Sabiedības par atklātību – Delna direktoru Kristapu Petermani, kurš ļoti saistošā un
vienkāršā valodā iepazīstināja ar Delnas darbu
un īstenotajām aktivitātēm.
Kopumā šo Kurzemes NVO līderu mācību
ietvaros to dalībniekiem bija iespēja apgūt 60 h
nodarbību kursu, kurš bija 11 dažādās tēmās. To
vadītāji bija pieredzējuši savas jomas speciālisti –
gan psihologs, gan komandu veidošanas treneris, gan juriste, gan sabiedrisko attiecību un
prezentēšanas mākslas speciālists, gan IT lektors, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstības un
līdzdalības eksperte.
Inese Siliņa,
„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”
direktore
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Aicinājums sievietēm –
pārstāsim baidīties!
Vārds „onkoloģija” izraisa bailes pats par sevi, kur nu vēl, ja ar to ir jāsaskaras pašam, taču krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm Latvijā.
Mērsradzniece Edīte sev apsolīja, ja ar viņas analīzēm viss būs kārtībā, tad viņa
aicinās ikvienu sievieti doties uz pārbaudēm! Kopš jūnija līdz pat oktobra vidum
Edītes dzīve šķita nomākta – pārbaude pēc pārbaudes, neziņa: „Principā tas bija
liels murgs! Tā nebija dzīve, jo es visiem kritu uz nerviem un likās, ka visi krīt
man. Pa galvu grozās sliktas, negatīvas domas. Visu laiku liekas, ka rezultāti būs
slikti, bet kaut kur dziļi jaucas domas, ka visam ir jābūt kārtībā. Ir tikai baltais
un melnais – pelēkā vairs nav. Es biju izmisumā... skatīties kā aug bērns, bet tajā
pašā laikā tev var pateikt jebko. Tu centies izdzīvot ikdienu, bet nesanāk. Protams, ka tā darīju sev pāri, bet cilvēks nevar sevi tā vienkārši ar slēdzīti izslēgt!”
savā pieredzē dalās Edīte. Pēc visa piedzīvotā Edīte uz dažādām lietām skatās
savādāk, dzīvē atkal ir iezīmējušās krāsas: „Dažus uztrauc pēdējie dzīves sīkumi,
bet tad, kad runa ir par veselību, viss pārējais nobāl. Jā, protams, ir bailes doties
pārbaudīties! Taču tam ir jāpārkāpj pāri – sevi ir jāmīl! Ejiet pārbaudīt savu veselību – izbrīvējiet sev laiku un ejiet!”

SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
SABIEDRĪBA „PIEJŪRA””
Pils iela 18, Tukums, LV-3101, tālr./fakss 63123306

Skolēnu zīmējumu konkurss

„Par sakoptu un skaistu apkārtējo vidi”
Lai veicinātu Piejūras reģionā (Jūrmalas pilsēta, Talsu novads, Tukuma novads,
Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads) esošo skolu izglītošanu un radītu interesi par atkritumu
lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, līdz ar to domājot par dabas resursu
saglabāšanu, SIA AAS “Piejūra” izsludina skolēnu zīmējumu konkursu par vides
sakopšanas tēmu. Konkursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu 5.–9. klašu
skolēni.
Zīmējumu konkursa mērķis ir no skolēnu iesniegtajiem zīmējumiem, izveidot
sienas pārliekamo kalendāru ar 12 zīmējumiem katram gada mēnesim.
Konkursā piedalās minētā reģiona skolas, kurām skola nosaka un uzdod izstrādāt zīmējumus, par sava novada, pilsētas vai pagasta iecienītāko, sakoptāko vai
mīlētāko vides objektu, par iedalītajiem attiecīgajiem kalendārajiem mēnešiem:
4.1. Jūrmalas pilsētas skolas – Janvāris
4.2. Mērsraga novada skolas – Februāris
4.3. Dundagas novada skolas – Marts
4.4. Rojas novada skolas – Aprīlis
4.5. Kandavas novada pagastu skolas – Maijs
4.6. Jaunpils novada skolas – Jūnijs
4.7. Talsu pilsētas skolas – Jūlijs
4.8. Talsu novada pilsētu un pagastu skolas – Augusts
4.9. Engures novada skolas – Septembris
4.10. Tukuma pilsētas skolas – Oktobris
4.11. Kandavas pilsētas skolas – Novembris
4.12. Tukuma novada pagastu skolas – Decembris
Zīmējumus veido:
A4 vai A3 lapas formātā. Zīmējumus izstrādā ar akvareļu vai guašas krāsām,
vai kombinētā tehnikā. Zīmējuma lapas otrajā pusē norāda skolas nosaukumu,
autora vārdu, uzvārdu un klasi.
Zīmējumus iesniedz līdz 2012. gada 15. novembrim, SIA “AAS Piejūra” birojā, Pils ielā 18, Tukumā, vai piesaka pa tālruņiem: 63123306 (Indra); 63232125;
29417255 (Inga), lai vienotos par zīmējumu saņemšanas iespējām.

Ja 31. oktobra
vakarā
pie Jūsu durvīm
klauvē...

Dace Sadaka

„Atgriešanās... rudenī...”

Tad tas nozīmē, ka jaunākie novadnieki atzīmē Helovīnu
jeb Visu svēto dienu. Kā leģenda vēsta, naktī no 31. oktobra uz
1. novembri garu pasaule, mošķi un raganas svin savu varenību. Tomēr lielais vairums cilvēku pasaulē un pēdējos gados arī
Latvijā Helovīna nakti atzīmē kā jautru pasākumu ar pārģērbšanos un iešanu ciemos. Helovīns ir cēlies no Ķeltu svētkiem
Šamhaina, kas nozīmē „vasaras beigas”. Senatnē ļaudis ticēja,
ka Šamhaina laikā robeža starp mirušo un dzīvo pasaulē kļūst
pavisam trausla, atļaujot dvēselēm izkļūt tai cauri. Cilvēki ģērba dažādus kostīmus, lai atbaidītu šīs dvēseles. Tas viss ir kaut
kas līdzīgs – Veļu dienai.

Māla krūkā sastindzis rudens krāsu kods,
Kaut atcerēties to spētu es ziemā!
Pamet gaisā to stingumu
Sasien saulē ar vēju to nīkumu
Ziemā...
Pie rudens krāsām atgriezīšos
Es atkal ziemā...

AS „Swedbank” pārstāvji
rīko semināru
par bankas pakalpojumiem

Mērsraga novada dome rīko

MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
NOVUSĀ
VALSTS SVĒTKU TURNĪRS
Sacensību
sākums 10.00

SACENSĪBAS
NOTIEK
18.11.2012.

Interesēties
pa tālr. 26455993
(Ivars)

MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mērsrags 3 – SIA Stills
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis. – 1., 2. kārta
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mērsrags 3 – Vika Wood
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā FK Mērsrags – Verners un Co
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mērsrags – Krauzers
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 17. posms
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mērsrags 3 – LFA
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā FK Mērsrags – FK Laidze
Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mērsrags – Verners un Co
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 9. posms
Talsu novada skolēnu sporta spēles – florbols 1997.-1998. dz. gads
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis. – 3., 4. kārta
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 18. posms
Mērsraga kausa izcīņa novusā
Talsu novada skolēnu sporta spēles – florbols 1999.-2000. dz. gads
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis. – 5., 6. kārta

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

Tie tilti, kas divus krastus vieno
Var šķirt
Tie tīmekļi, kas sapin visu prātīgo
Var irt

2012. gada 30. oktobrī plkst. 11.00
Mērsraga Tautas namā

Sporta pasākumi OKTOBRIS – NOVEMBRIS
28.10.
28.10.
28.10.
02.11.
03.11.
03.11.
03.11.
04.11.
04.11.
04.11.
04.11.
09.11.
14.11.
16.11.
18.11.
18.11.
21.11.
25.11.
25.11.
30.11.

Dzejas stūrītis

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu ģimnāzija
Kafejnīca „Kreses”
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu ģimnāzija
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Kafejnīca „Kreses”

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Sludinājums
10:00
12:00
12:00
16:00
13:00
14:00
15:00
10:00
13:00
14:00
15:00
17:00
9:00
16:00
10:00
10:00
9:00
10:00
12:00
16:00

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Kvalitatīvs portatīvo
un stacionāro datoru

remonts.

Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt.
Tālr. nr. 26202497 (Edgars)

Līdzjūtība
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
[J. Sirmbārdis]

Esam skumjā brīdī kopā ar tevi,
Mārtiņ, tēvu mūžībā pavadot.
Edīte, Uldis

Redakltore Madara Brāle
28757923

