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Pirmā Advente
Jau pavisam drīz, 2. decembrī, Adventes vainagā jāaizdedz
pirmā svecīte! Advente ir laiks, kad pavisam klusi un mierīgi gaidām atnākam Ziemassvētkus. Tas ir laiks, kad ikvienā
iedegas cerība un gaidas. Šajā laikā ir svarīgi nodoties miera
un līdzsvara meklējumiem sevī. Tas ir īstais laiks, kad veltīt
laiku ģimenei. Šajā laikā mums jāatver savas sirdis un iekšējā
pasaule, vairāk jāsniedz un jārod piedošana. Lai jums visiem
mierīga un silta Pirmā Advente!

13. novembra novada domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2012
Grozījumi Mērsraga novada domes 2011. gada 15. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 Kārtība kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Mērsraga novadā.
2. Apstiprināt nolikumu Nr. INA-N/1-2012 „Grozījumi Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā”.
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam
„Tīreļi” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad. Nr. 8878
003 0023.
4. Atļaut atdalīt no īpašuma „Lietgaļi” 3. zemes gabalu, platība 3,3 ha, un 4. zemes gabalu, platība 2,7 ha,
atdalāmajiem zemes gabaliem piešķirot kopēju nosaukumu „Meža Lietgaļi”.
5. Atļaut atdalīt no īpašuma „Lejasozoli” 1. zemes
gabalu, kad. Nr. 8878 004 0109, platība 6,4 ha, atdalāmajam zemes gabalam piešķirot nosaukumu
„Mežozoli”.

Mērsraga Tautas namā
22. decembrī plkst. 1200

Ziemassvētku eglīte bērniem
Pieteikties var

līdz 14. decembrim
(zvanot 28354154),
lai Ziemassvētku
vecītim
būtu vieglāk saprast,
kuriem sarūpēt
dāvaniņas.

Spāru svētki
Informācijas centram
Informācijas centra būvniecības darbi rit pilnā sparā.
12. novembrī, ievērojot būvniecības tradīcijas, notika
spāru svētki. Tas bija brīdis, kad pat nespeciālists celtniecības jomā varēja novērtēt uzcelto, spriest par padarīto un
kad būves īpašnieki un celtniecības darbu pasūtītāji izsaka atzinību projektētājiem, būvuzraugiem un celtniekiem
par līdz šim paveikto smago darbu. Celtnieki uzskata, ka
ar šo brīdi simboliski tiek pabeigti smagākie būvniecības
darbi, ēka iegūst tās kopskata veidolu. Tāpēc šo brīdi parasti atzīmē, svinot spāru svētkus. Jāpiebilst, ka informācijas centra celtniecība ir iespējama pateicoties Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
M. Brāle

Redaktores sleja
Vēstījums Sv. Pāvila baznīcā Baltimorā: „Ejiet rāmi cauri ikdienas
kņadai, atceroties, ka miers ir klusumā. Cik vien iespējams, esiet labvēlīgs pret ikvienu cilvēku. Savu taisnību izsakiet klusi, bet skaidri,
uzklausot citus – arī viņiem ir savs sakāmais. Izvairieties no skaļiem,
agresīviem ļaudīm, viņi rada nemieru. Nesalīdziniet sevi ar citiem, jo
allaž būs lielāki un mazāki cilvēki. Izbaudiet savus panākumus. Nebaidieties no saviem sapņiem. Bailes dzimst nogurumā un vientulībā. Esiet
maigs, bet disciplinēts pret sevi. Neesiet cinisks pret mīlestību, jo rūgtas
patiesības priekšā tā ir tikpat mūžīga kā zāle. Neatkarīgi no cilvēku saprašanas pasaulē viss notiek, kā tam jānotiek. Neraugoties uz darbiem,
iecerēm un pasaules skaļumu, esiet mierā ar savu dvēseli, ar neīstumu,
grūtībām un nepiepildītiem sapņiem. Pasaule ir skaista. Tiecieties pēc
laimes!”

6. Atbalstīt piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā šādām personām:
1) Anitai Preisai
2) Aivaram Viļumsonam
3) Andrim Blehmanim
4) SIA „L.A.B.”
5) Lindai Cērpai
6) Jutai Romānovai
7. Dzēst nokavējuma naudu, kas saistīta ar NAP
pamatparādu, atbilstoši „Nodokļa atbalsta pasākuma
likuma” 10. pantam, tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, šādām personām:
1) Anitai Preisai
2) Aivaram Viļumsonam
Informāciju sagatavoja:
sekretāre L.Valdemāre
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Uzliec roku sev uz sirds un sajūti,
kā tā straujāk iepukstas par katru
lietu, kas saista mūs ar Latviju!
Ļoti sirsnīgi, priecīgi un pozitīvi Mērsraga Tautas namā tika aizvadītas 18. novembra svinības. Kā īpašie viesi namā viesojās Vandzenes sieviešu koris „Dīva”.
Taču arī mūsu novadnieki bija cītīgi pastrādājuši, lai svētki būtu izdevušies. Kopīgi apceļot Latviju piedāvāja mazie „Dārtenieki”, Mērsraga vidusskolas ansamblis Latvijai dzimšanas dienā veltīja muzikālu priekšnesumu, vokālais ansamblis
„Kaprīze” izdziedāja dažas no skaistākajām latviešu dziesmām, Mērsraga mūzikas un mākslas skolas audzēkņi parādīja savus pirmos darba augļus, savukārt
Mūzikas un mākslas skolotāja Līga Taurēna sanākušajiem veltīja dziesmu. Visa
vakara gaitā izskanēja daudzi skaistie Daces Sadakas dzejoļi, bet Alfrēda Bitīša
dzejolis „Mātes atmiņas” pie klausītājiem nonāca jau dziesmas formā, kuru izpildīja „Kaprīze”.
Tieši valsts svētki ir piemērotākais laiks, lai izteiktu pateicības tiem, kas devuši
ieguldījumu Mērsraga novada dzīvē. Ar pateicības rakstu Valsts svētkos šā gada
18. novembrī apbalvoja Ritvaru Luksi – jaunu cilvēku, kas dzīvē teicas pēc lieliem
mērķiem un nezaudē ticību sev tuvām lietām. Mācību darba procesā sasniedz
izcilus rezultātus! Pieturas pie vērtībām, kas ir svarīgas tieši viņam. Pateicības
rakstu saņēma arī Gunta Enzele – cilvēks, kuram ir liels gribasspēks, kurš neapstājas pie grūtībām. Viņa vienmēr sniedz atbalstu un ir allaž gatava izpalīdzēt
citiem, kā vien spēs. Ar atbildības izjūtu pilda savus darba pienākumus. Lilita
Ozola pateicības rakstu saņēma par pašaizliedzību, radošumu, apzinīgumu, izpalīdzību, labsirdību un iejūtību. Lilita darba gaitās pedagoģiskajā un audzināšanas
jomā aizvadījusi jau 30 gadus. Kolektīvs viņu raksturo kā labu komandas cilvēku,
uz kuru var paļauties. Pateicības raksts piešķirts Dacei Ansbergai – viņa ir cilvēks,
kas palīdzēs situācijās, kad liksies, ka vairs nekas nav glābjams. Pašaizliedzība, izpalīdzība un dzīvesprieks ir Daces īpašības, kas izpaužas gan ģimenē, gan darbā,
gan saskarsmē ar citiem.

Liek pamatus nākotnes projektu investīcijām
Mērsraga novadā
Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”) ir projekts,
kā īstenošana notiek Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa
2007.–2013. gadam ietvaros. Šī gada 7. un 8. novembrī Mērsraga novada domes priekšsēdētājs kā uzraudzības komitejas
pārstāvis piedalījās Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas
LATLIT projektu atskaites konferencē, kas norisinājās Žemaitijas nacionālajā dabas parkā. Mērsraga novads un vēl
12 partneri no Latvijas un Lietuvas kopā realizē projektu „Lakes for future”. Projekta kopējā summa ir 1162314.49 EUR.
Mērsraga novads šī projekta ietvaros izstrādā tehnisko projektu Engures ezera sakārtošanai, tajā skaitā arī ezera gultnes
attīrīšanai un padziļināšanai. Šajā konferencē piedalījās dažādi augsta līmeņa speciālisti no abām valstīm. Pēc L. Karlsona iniciatīvas nākošajam plānošanas periodam tika iestrādāts priekšlikums finansēt šo darbu veikšanu ezeros. Par to
galējā vienošanās vēl būs jāpanāk starpvaldību līmenī, ko

arī tuvākajā laikā centīsimies paveikt. Kā sacīja L. Karlsons:
„Būsim kopīgi „saražojuši” dokumentu bāzi un ir īstais laiks
veikt tiešās projektu investīcijas ezera atjaunošanā!”

Mārtiņdienas tirdziņš Mērsraga Tautas namā
10. novembrī Mērsraga Tautas namā norisinājās
Mārtiņdienas tirdziņš. Tajā ikviens varēja iegādāties
gan kārumus, gan dažādus ievārījumus, marinējumus
un citus mājās gatavotus produktus, tāpat arī
tamborējumus, apgleznotus koka fragmentus, turklāt
ikvienam bija iespēja iegādāties uz vietas uzņemtas
un izgatavotas fotogrāfijas. Dažu tirgotāju sagādātais
tika izpirkts nemanot. Tāpat šogad tika veidots arī
īpašs Tautas nama galds, kurā ikviens varēja iegādāties
siltu tēju, kafiju vai kādu no pašdarbnieku kolektīvu
Bieži cilvēkiem nākas, ko lūgt citiem, bet šis cilvēks vienmēr pirmais piedāvās izpalīdzīgu roku – turklāt pretī neprasot neko. Viņa izvairās no pateicības
vārdiem un uzslavām, taču šoreiz Skaidrīte Mežzīle saņēma pateicības rakstu!
Jurģi Jozupupi-Upesjozupu izvirzīja iedzīvotāji par lielo darbu un ieguldījumu,
ko pamanām ikdienā Mērsragā, kā arī par darbošanos ar bērniem. Iejūtīgs un izpalīdzīgs – cilvēks, uz kuru var paļauties. Bibliotēkas vadītājai Mairai Peterei atzinība piešķirta par laipnību, izpalīdzību un atsaucību. Maira ar prieku pilda savus
darba pienākumus, kā arī sniedz ieguldījumu Mērsraga novada kultūras dzīvē.
Daina Krūmiņa praktiski visu darba mūžu atdevusi Mērsragam. Sirmajā vecumā nav rimusies – joprojām kopā sasauc un saliedē visus Mērsraga novada
pensionārus. Piedalās un jūt līdzi visiem jaunajiem procesiem, kas norisinās
Mērsragā. Ilgvaru Lapiņu pateicības rakstam izvirzīja viņa uzņēmuma darbinieki. Šķiet labākais priekšnieks, kādu vien var vēlēties. Atbalsta un palīdz ikvienam,
ir kluss, taču jūtams atbalstītājs dažādām norisēm un notikumiem Mērsragā. Zināmu iemeslu dēļ daži no apbalvojamajiem nevarēja ierasties, taču paldies par
ieguldījumu Mērsraga labā jāsaka arī Jūlijai Rožkalnei, Ausmai Būcenai, Zentai
Gādmanei, Margaritai Krikauskai, Annai Krekauskai, Zanei Alkšbirzei un Vairai
Vārpiņai. Titulu „Goda Mērsradznieks” par īpašiem nopelniem Mērsraga labā
piešķīra Leonīdam Loginovam un Hildai Pūliņai.
M. Brāle

Ālantu mazuļu ielaišana
Engures ezerā
Mērsrags, Mērsraga kanāls un Engures ezers kādreiz bija slavens ar
saviem ālantu lomiem. Daudziem vidējās paaudzes makšķerniekiem un
zvejniekiem vēl spilgtā atmiņā ir pagājušā gadsimta astoņdesmitie gadi,
kad pavasarī un rudenī pa Mērsraga kanālu notika liela ālantu migrācija
un daudzi vīri guva bagātus lomus. Mainoties valsts iekārtai un ekonomiskajai situācijai valstī ālantu resursi deviņdesmito gadu sākumā tika būtiski samazināti maluzvejniecības
un ostas attīstības rezultātā.
Lai mēģinātu atjaunot kādreiz
tik slaveno ālantu populāciju,
šoruden Engures ezerā tika ielaisti pirmie ālantu mazuļi, kas
ir sākums ālantu populācijas
atjaunošanai Engures ezerā.
Roberts Šiliņš

dalībnieču sarūpētajiem gardumiem. Protams, tirdziņā
nevarēja iztikt arī bez dejām un dažādām rotaļām, kā jau
tas Mārtiņa dienai piedienas.
Lielu paldies vēlos teikt visiem tirgotājiem – Aijai
Štreinertei-Roļai, Līgai Birzniecei, Skaidrītei Mežzīlei,
Gaļiņai Džeriņai, Zanei Valbakai, Guntai Andersonei,
Valdai Zvirgzdiņai, kā arī deju kopai „Silva”, Silvai
Štreinertei, Līgai Taurēnai un SIA „Kreses” meitenēm.
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska

Mārtiņdiena „Dārtiņā”
8. novembrī Mērsraga PII „Dārta”
ar skaļiem budēļnieku saucieniem
tika svinēta Mārtiņdiena. Bija ieradies arī pats Mārtiņš un viņa gailis,
kas ar dziesmu „Kas dimd, kas rīb”,
devās maskotā gājienā no grupas uz
grupu, līdzi aicinot ikvienu, līdz visi
kopā bijām sagājuši lielajā goda zālē,
lai svētki varētu sākties.
Bērni tika iepazīstināti ar šiem
svētkiem, to tradīcijām, ticējumiem.

Mēs dziedājām dziesmas, skaitījām
tautasdziesmas, gājām rotaļās – darījām visu, kas Mārtiņdienā pienākas. Kur gadījās, kur nē, bet Mārtiņam plecos bija maiss, kas pilns
dažādu mantu, no katras grupas pa
vienai, un, kā tad savu mantu atgūt?
Protams, tā ir jāizpērk! Katra grupa
rādīja, ko nu prata – mazie Pīlādzīši izspēlēja pirkstiņrotaļu „Divi
gaiļi dziedātāji”; Kastanīši dziedāja

dziesmiņu „Vista, vista adi zeķi”;
Sprīdīši cepa kliņģerīšus dziesmiņā
„Beķer’ cepti kliņģerīši”, bet lielākie
Zīļuki dziedāja dziesmu „Kas dimd,
kas rīb”. Visiem tik skaisti sanāca!!!
Un, kā tad nu bez Mārtiņdienas cienasta. Paši bērni cītīgi centās „cept”
pīrādziņus, lai pēc tam, gardām mutēm, tos notiesātu, jo tie bija patiesi
nopelnīti.
Skolotāja Krista

Pašvaldības policija ziņo, brīdina un informē
Pašvaldības policijā oktobris daudz neatšķīrās no iepriekšējā mēneša. Tāpat kā iepriekš, ir veikti apsekošanas
reidi ar Valsts policiju, novada sociālo dienestu un ceļu policiju.
Joprojām nākas konstatēt, ka alkohols ir spēcīgāks par
aizliegumu reibumā sēsties pie stūres. Pat lai pievārētu
nepilnu kilometru līdz tuvākajam veikalam, cilvēki ir gatavi riskēt ar lielu naudas sodu un palikšanu bez vadītāja
apliecības uz vairākiem gadiem. Par braukšanu alkohola
reibumā sods ir līdz Ls 1000 un tiesību zaudēšana līdz pat
četriem gadiem, kā arī bargs administratīvais sods – administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm. Papildus
tam rodas pamatots jautājums – vai pēc lieguma izciešanas
sodītie autovadītāji vēl būs spējīgi nokārtot vadītāja eksāmenu.
Aktualizējusies vēl viena problēma – tuvojas kārtējā
Latvijas dabas katastrofa – ziema. Daudzi ir attapušies, ka
malkas diez vai pietiks, un nu ķeras pie zāģēšanas. Gāž visus kokus, kas ienāk prātā, jo tie taču aug manā zemītē…
Tā nedrīkst. Vispirms ir jāsaņem atļauja no Mērsraga novada domes, un tikai tad var ķerties pie zāģa. Un arī tad
zāģēt atļauts tikai tos kokus, uz kuriem šī atļauja izsniegta,
nevis pēc savas vēlmes un krāsns prasībām. Šādos gadīju-

mos paša audzētā malciņa var izrādīties ļoti dārga, jo par
patvarību paredzēts sods pēc Administratīvo pārkāpumu
kodeksa.
Un vēl neliels atgādinājums zemju īpašniekiem. Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā teikts:
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.
Oktobrī par šo pārkāpumu sastādīti protokoli sešiem
zemes īpašniekiem, un novada administratīvā komisija
visus sešus ir sodījusi ar mazāko likumā noteikto naudas
sodu – Ls 100,-. Šis ir pēdējais atgādinājums visiem, kuri ir
„piemirsuši” appļaut savus īpašumus vai arī cer, ka „manā
ciema nomalē jau neko tādu nedarīs”. Arī par kritušo lapu
nogrābšanu un aizvākšanu zemju īpašniekiem ir laikus
jāatceras. Ja pat pēc vairākkārtējiem policista atgādinājumiem tas nebūs paveikts, tiks sastādīts protokols par pārkāpumu un par soda mēru lems šī pati komisija.
Egīls Bolmanis,
Pašvaldības policijas vecākais inspektors
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Kustība ir dzīvība!
Ir aizsteigusies vēl viena vasara, ne visai silta, bet to visu atsvēra zelta rudens ar
daudzkrāsainām koku lapām, vēl joprojām
zaļā zāle, ko nesen apklāja ziemas vēstnesis – baltais sniedziņš. Joprojām dienas paliek īsākas, koki nomet savu krāšņumu un
visa apkārtne paliek pelēkāka. Šajā ziemas
gaidīšanas laikā, gribu pakavēties atmiņās
par mūsu pensionāru padomes darbību
15 gadu garumā.
Visus šos gadus man bija uzticēta ekskursiju organizēšana pensionāriem. Iesākumā vairākus gadus organizējām ekskursijas 2 reizes gadā. Pavasarī apmeklējām
tuvāko apkārtni – Ventspili, Rīgu, Sabili
un dažādus objektus Talsu rajonā. Otrajā
ekskursijā devāmies kaut kur tālāk – tādejādi apceļota gandrīz visa Vidzeme, Zemgale un nedaudz Latgale. Esam apskatījuši
gandrīz visas Latvijas pilis, aizceļojuši līdz
Igaunijas robežai – pāri gan nelaidām, jo
diena par īsu! Divas reizes pabijām Lietuvā: Kuršu kapās, Jūras muzejā, delfinārijā
Palangā, kā arī Sauļos. Ir notikuši dažādi
kuriozi un pārpratumi, piemēram, kāds
sajaucis izbraukšanas laiku, cits atnācis
stundu agrāk, cits aizgulējies. Uz Lietuvu
braucot, viena kundze bija aizmirsusi paņemt pasi – ar lielu lūgšanos viņu palaida,
lai nebūtu jāpaliek kontrolpunktā.
Iesākumā braukt gribētāju bija daudz,
jo bijām par 15 gadiem jaunāki. Daudzi
steidzās pieteikties mēnesi iepriekš, lai nepaliktu aiz strīpas, kaut gan autobusā bija
45 vietas! Tālākajās ekskursijās centāmies
ceļot kopā ar gidu. Pēdējos gados nokomplektēt pilnu autobusu jau nācās grūti,
tādēļ pārgājām uz vienu ekskursiju gadā.
Vienā ekskursijā tika nobraukti 400–500
km. Ar katru reizi palika grūtāk izdomāt
maršrutu, jo tik daudzās vietas jau pabūts. Pāris pēdējos gadus bijām Tērvetē,
kur vērojām zirgu pārdošanas pasākumu,
nodegustējām Tērvetes alu. Togad pirmo
reizi apmeklējām Latvijas televīziju, viesojāmies vairākās zemnieku saimniecībās,
kas piedāvāja eksotisku dzīvnieku apskati,
kā, piemēram, strausus. Esam apmeklējuši
arī Babītes rododendru dārzu, Lāču maizes
ceptuvi un pa ceļam neaizmirsām iegriezties „tirdzniecības muzejos”, kā „Rimi” un
„Maxima”.
Lai gan mana gadu nasta nav nedz viegla,
nedz maza, ja Jūs cienījamie, mīļie pensionāri to vēlēsieties esmu gatava arī turpmāk
uzņemties šos pienākumus un nākošajā
vasarā kopā ar Jums pavadīt dažus skaistus
brīžus ceļojot pa mūsu skaisto Latviju, jo

Jaunumi sportā
kustība ir dzīvība! Jāatzīst, ka manu enerģiju, darboties gribu un formu palīdz uzturēt ģimene. Man ir 2 dēli, 4 mazmeitiņas,
2 mazdēli un 2 mazmazmeitiņas. Vai tad
tas vien nav iemesls nejusties vecai? Man
nav laika domāt par vecumu, jo ekskursijas
nav vienīgā nodarbe pensionāru padomē.
Vēl jāaizbrauc ciemos pie draugiem gandrīz
visā Talsu, Rojas un Dundagas novadā. Jāorganizē un jāuzņem draugi mūsu rīkotajos
pensionāru saietos Tautas namā. Braukt
gribētāju pie mums ir tik daudz, ka nevaram visus uzņemt. Prieks par to, ka pēdējos
gados ir aktivizējušies mūsu pašu novada
pensionāri. Par plašo apmeklētāju pulku varējām pārliecināties mūsu padomes 15 darbības gadu jubilejā. Bet tas jau ir cits stāsts.
Atgriežoties pie ekskursijām... Gribu
Jums, cienījamie pensionāri, ziemas garajām dienām uzdot mazu uzdevumu. Padomājiet un apsveriet, kas būtu tie maršruti,
kurus vēlaties apskatīt. Man ļoti gribētos
aizbraukt uz Latgali, piemēram, Aglonu,
Daugavpili, Rēzekni, pie skaistajiem Latgales ezeriem. Bet... tas vienā dienā nav paveicams, kaut gan tagad ir tik daudz nakšņošanas iespēju: gan ekskursiju bāzēs, gan
viesu namos. Nav tā kā mēs savā jaunībā
nakšņojām siena gubās vai teltī, kaut gan
arī tas nebija slikti. Uzrakstiet savas vēlmes
un līdz pavasarim iemetiet speciālajās kastītēs pašvaldībā un Tautas namā.
Gribu izteikt vislielāko pateicību visiem,
kas ir palīdzējuši mums īstenot šo ceļotprieku. Paldies saku „Kurzemītei plus” un
priekšsēdētājai Mudītei Neilandei, Leonīdam Loginovam, pašvaldības vadītājam
Laurim Karlsonam un bijušajam pašvaldības vadītājam Albertam Neilandam.
Paldies saku mūsu šoferītim Guntim, kas
ne tikai vedis uz draugu sarīkojumiem, bet
arī mūs izdancinājis. Paldies mūsu ilggadējam šoferītim Aleksejam no Rojas, tikai
žēl, ka viņš ir iegādājies vairāk kā 50 vietīgo
autobusu, bet mūsu braukt gribētāju ir ap
40. Tā šogad braukt gribētāju bija 38 cilvēki un pēdējā brīdī bijām spiesti meklēt
mazāku autobusu, kuru ar lielu atsaucību
un saprātīgu cenu saņēmām no Talsu ATU,
tādēļ lielu paldies sakām Raimondam un
šoferītim Dināram, jo ceļotāji bija ļoti apmierināti.
Ļoti ceru, ka jūs atsauksieties manam
priekšlikumam. Gaidīsim pavasari, kad
apkoposim rezultātus un tad jau būs klāt
silta un saulaina vasara, kā arī ceļotprieks.
Uz sadarbību cerot, ar cieņu
Velta Erķe

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā – 9. posms.
9. novembrī Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga
meistarsacīkstes florbolā 9. posms. Devītajam posmam dalību pieteica astoņas komandas. Komandas
vadoties pēc reitinga tika sadalītas divās grupās.
Grupu pirmās divas vietas savā starpā sacentās
A pusfinālā, bet pēdējās divas vietas B pusfinālā.
Grupu turnīrā negaidītākais rezultāts „Ak Eglītes” panākums pret „Bocmaņiem”. Posma lielākais
notikums komandas „Veterāni” atgriešanās līderu
godā pirms pēdējā posma. Pusfinālā savā starpā
tikās „Taylor Gang” pret „Bocmaņiem”, kur pārliecinoši ar 4:0 uzvarēja „Bocmaņi”. Otrā pusfinālā „Veterāni” uzvarēja „Ak Eglīti” ar 9:4. Spēlē par
trešo vietu „Ak Eglīte” ar rezultātu 2:3 piekāpās komandai „Taylor Gang”. Finālā, tikās „Bocmaņi” un
„Veterāni”. Dinamiskā un vārtu momentiem bagātā cīņā pamatlaikā tika fiksēts rezultāts 3:3 un tika
nozīmēti pēcspēles metieni uzvarētāju noteikšanai.
Abu komandu spēlētāji ilgu laiku nespēja gūt vārtus
līdz rezultatīvs metiens padevās Artūram Grīvam
un uzvaru posmā svinēja „Veterāni”, kas pateicoties
šim panākumam atgriezās turnīra vadībā kopvērtējumā. 3. vietu izcīnīja komanda „Taylor Gang” –
Juris Baņģis, Dāvids Blehmanis, Eldars Rožkalns
un Kristaps Štauers. 2. vietā komanda „Bocmaņi” – Jānis un Rolands Indruškeviči, Jānis Bervalds.
1. vietā un 9. posma uzvarētāji komanda „Veterāni” – Mārtiņš Ozols, Aigars Gūtšmits, Artūrs Linde, Jānis Bērziņš un Artūrs Grīva.Devītajā posmā
rezultatīvākais Mārtiņš Ozols, komanda „Veterāni”
ar 21 punktu. Mārtiņš arī iemetis visvairāk vārtu 9.
posmā – viņa kontā 16 vārti. Labāko piespēlētāju
godu devītajā posmā ieguvis spēlētājs Rolands Indruškevičs, komanda „Bocmaņi”, kurš atdevis 9 rezultatīvas piespēles.
Turnīrs strauji tuvojas noslēguma fāzei, atlicis
viens posms un sacensību kopvērtējumā līderos
pēc ilgāka laika komanda „Veterāni”, kuri pēdējos
posmos savu spēli mazliet uzlabojuši pateicoties
savam līderim Mārtiņam Ozolam, sasparojusies arī
komanda „Bocmaņi”, kas uzsākusi finiša spurtu ar

Pirmais, kas tev jādara, ... : iemācies priecāties!
Mums patīk gausties un sūkstīties, ka pie
mums nekas nenotiek. Bet, vai mēs paši gribam
kaut ko darīt, lai mums būtu interesantāk? Mums
visiem ir tikai darbs un mājas rūpes. Tāpēc uzņēmuma „Saiva ANNO 1949” darbinieki ir pateicīgi priekšniecībai par atbalstu, ko esam saņēmuši.

Šogad, pateicoties viņiem, esam bijuši divās
ekskursijās – uz Rundāles un Ēdoles pilīm. Esam
bijuši arī Saldus konfekšu fabrikā, kur meitenes
varēja iemācīties tīt konfektes. Lai interesanti būtu
arī mūsu vīriem, esam apmeklējuši Bauskas alus
darītavu un Eko vīnu ražotni. Izrādās, ka protam
ne tikai labi strādāt, bet arī atpūsties, kā arī protam dziesmas uzdziedāt, protam jautri pasmaidīt un pat
autobusā – uzdancot. Un to visu varam darīt šeit – mūsu pašu zemītē.
Šeit Latvijā – ir ļoti daudz skaistu un
sakoptu vietu, ko vēl gribētos apskatīt. Tāpēc arī nākošajā gadā mēs ceram uz vadības atbalstu, taču tagad
sakām – PALDIES!
Tomēr ne jau vienmēr vajag kaut
kur braukt. Un ne jau vienmēr vajag
ļoti daudz naudas, lai ikdienu padarītu nedaudz interesantāku. Vajag
tikai vienu nejauši pasviestu ideju,
vienu dzirdētu domu. Un ticiet vai
nē, pie mums SIA „Saiva ANNO
1949” – viss notiek! Galvenais, lai

nopietnu pieteikumu uz sezonas labākās komandas titulu. Turpat arī „Taylor Gang” un visām trīs
komandām reālas iespējas izcīnīt čempiona titulu.
Pēdējais desmitais posms notiks 14. decembrī, sacensību sākums nemainīgi 17:00. Sacensību dalībniekiem lūgums pieteikties jau iepriekš, vai sacensību dienā līdz 16:50.
Mērsraga kauss novusā! Novuss ir Latvijas
nacionālais sporta veids, ar kuru nodarbojas visā
mūsu Republikā un arī trimdā. No kurienes tas radies? Precīzu ziņu par to trūkst. Ir zināms, ka ar to
aizrāvušies jau 1927. gadā. Mūsu bijušajam novusa
veterānam Voldemāram Vītoliņam kādreiz bijusi saruna ar bijušo sporta darbinieku A. Nadoļski,
kurš savos jaunības gados braucis uz tālbraucēju
kuģiem. Viņš stāstījis, ka ārvalstu ostu nabadzīgajos krodziņos spēlēta novusam ļoti līdzīga spēle.
Kāds, toreizējās akciju sabiedrības “Faulbaums”
kuģu namdaris, pēc Anglijā izgatavotā rasējuma,
izgatavojis Latvijā pirmo novusa galdu. Ja varam
ticēt A. Nadoļska stāstījumam, tad tas ir bijis ap
1927. gadu un kā pirmās ir bijušas ostas pilsētas
Ventspils, Liepāja un Rīga, kur sākusi attīstīties novusa spēle Latvijā. Vēlākos gados iegūtie materiāli
tiešām apstiprina A. Nadoļska stāstīto, ka novusam
līdzīga spēle spēlēta vairākās pasaules vietās. Novusa federācijas rīcībā ir nonācis novusa galds, kurš
izgatavots apmēram 1928. gadā.
Godinot Latvijas valsti dzimšanas dienā Mērsraga vidusskolā 18. novembrī notika Mērsraga kausa
izcīņa novusā. Sacensībām pieteicās kupls novusa
spēles cienītāju pulks – divdesmit novusa spēlētāji.
Sešpadsmit vīrieši un četras sievietes. Bija ieradušies sportisti arī no Talsiem un Laucienes. Spēlētāji
tika sadalīti ar izlozes palīdzību piecās apakšgrupās.
Pēc apakšgrupu izspēlēm tika noskaidroti ceturtdaļfinālu pāri, kuros tikās katras grupas divi labākie
novusisti. Tālāk jau notika cīņas pusfinālos un tika
izspēlētas vietas no pirmās līdz astotajai. Sieviešu
konkurencē uzvarētāja tika noskaidrota izspēlējot
grupas turnīru. Pēc saspringtām un interesantām
cīņām vietu sadalījums sekojošs – astotajā vietā ierindojās Ingus Linde,
septītajā vietā Aigars
Gūtšmits, sestajā vietā Sergejs Lomonoss,
piektais Māris Cela, ceturtais Mārtiņš Ozols,
trešajā vietā Modris
Nīcmanis, otrais Andris Žurakovskis, bet
kausa ieguvējs Ints
Pudurs. Sieviešu konkurencē ceturtā Vivita
Ozoliņa, trešā Sandra Ķevle, otrajā vietā
Anete Grīva, pirmajā
vietā un kausa ieguvēja
Anda Ezeriņa.
Mērsraga novada
sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@
mersrags.lv

(Seneka)

nejaušā ideja nonāk pareizajās ausīs, un tad notiek apspriešanās un plānošana. Jau otro gadu mēs
svinam Lieldienas, šo ideju mums ieteica konservu ceha meistare Anita. Pirmajā gadā SIA „Saiva
ANNO 1994” ciemojās Garausis – Zaķis un vista
Klukste. Otrajā gadā mūs apciemoja pats Pūpolītis, ar saviem meža sargiem. Var jau būt, ka viss
nav bijis ideāli, bet mūsu cilvēki ir ļoti saprotoši
un pretim nākoši. Viņi atbalsta un
piedalās visos rīkotajos pasākumos. Pirmo
gadu esam sevi pārstāvējuši Mērsraga novada
svētkos. Un, pateicoties šiem svētkiem, esam tikuši pie sava karoga. SIA „SAIVAS ANNO – 1949”
karogu ceram celt godā ne tikai Mērsraga svētkos,
bet arī Saivas dzimšanas un vārda dienas svētkos.
Ceram, ka mūsu uzņēmumam būs vēl viena
jauna tradīcija – Mārtiņdienas tirgus. Šo ideju
mums oktobrī ieteica noliktavas meistare Liene.
To atbalstīja ne tikai priekšniecība, bet arī visi
mūsu darbinieki. Lai gan šo pasākumu organizējām pirmo reizi, atsaucība bija necerēti liela.
Netrūka ne tirgoties gribētāju, ne pircēju. Un,
kas tas par Mārtiņdienas tirgu bez Gaiļa?! Mums
bija – bija arī gailis visā savā skaistumā un krāš-

ņumā. Par to paldies sakām – Lailai. Bija arī truši!
Viens pat ar ciltsrakstiem. Šeit nu atklājās dažnedažādi talanti, kas piemīt mūsu meitenēm. Vienai
padodas rokdarbi, citai pīrāgu un kūku cepšana.
Sarūpēts tika arī siers, dažādas zāļu tējas un katra
piedāvāta lieta atrada savu saimnieku. Nevaram
nepieminēt arī Ineses kundzes lauku labumus, nu
viss kā īstā tirgū. Tā kā tagad – „āķis lūpā” – mēs
gaidām Ziemassvētku tirgu.
Paldies visiem ideju autoriem, visiem, kas ir
piedalījušies mūsu veidotajos pasākumos. Paldies
par sapratni un atbalstu! Iesakām arī citiem kolektīviem ieklausīties savos cilvēkos. Tikai, darot
kopīgu darbu, mēs pretī saņemsim pozitīvu rezultātu. Viss, pozitīvs lādiņš, ko mēs saņemam kopīgajos pasākumos, atnāk atpakaļ ražošanas procesā. Pēc kopīgi rīkotiem pasākumiem, cilvēkiem
rodas lielāks darba prieks un atdeve.

SIA „SAIVA ANNO – 1949”
kolektīvs novēl klusi sagaidīt
Adventes laiku.
SIA „SAIVA ANNO 1949” kolektīvs
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Dzejas stūrītis
Alfrēds Bitīts

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3

Veltījums Mērsragam

SACENSĪBU 10. POSMS MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
14.12.2012. – 17.00

2012. gada 7. decembrī plkst. 18.00
Tautas namā

Lūgums
pieteikties
sacensību dienā
līdz 16.50.

GALVENIE TIESNEŠI

R. INDRUŠKEVIČS
J. INDRUŠKEVIČS

Sporta organizators

I. INDRUŠKEVIČS
26455993

Mērsraga vidusskolas pašpārvalde
un Mērsraga novada Sociālais dienests
aicina uz

Ziemassvētku
labdarības koncertu
Ieeja – ziedojumi
Atbalsta: Mērsraga novada pašvaldība

Maznodrošināto statuss
Sakarā ar Mērsraga novada saistošo noteikumu grozījumiem par
maznodrošinātām ģimenēm/personām. Sociālais dienests aicina ģimenes, pensionārus, invalīdus, kas dzīvo vieni paši un ienākumi ir zem
160 Ls, nākt uz sociālo dienestu, Lielā ielā 53, un rakstīt iesniegumu par
maznodrošināto statusu. Maznodrošināto statuss dod iespēju saņemt
Eiropas pārtikas pakas katru mēnesi un 90 % atlaidi no nekustamā īpašuma nodokļa. Sīkāka informācija Mērsraga novada sociālajā dienestā
vai pa tel. 63237708.
Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga

Pārtikas pakas
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterovu fondu, Talsu novada
fondu un ziedot lv. Mērsraga novadam piešķirtas 24 pārtikas pakas
sirmgalvjiem. Ziedotāju
mērķis bija iepriecināt
24 Mērsraga vientuļos
pensionārus
Latvijas
valsts svētkos. Liels paldies ziedotājiem, īpaši
Borisam un Inārai Teteroviem.

Lūgums

25. novembrī plkst. 16.00
Mērsraga ev. lut. draudzes baznīcā
Mūžības svētdienas dievkalpojums.

Mērsraga novada sociālais dienests lūdz atsaukties cilvēkus, kas
varētu vienai ģimenei ziedot divus
dīvānus vai gultas. Ģimene būs ļoti
pateicīga un priecīga gulēt savās
gultās. Tel. nr. 63237708 (sociālais
dienests).

Tajā pieminēsim
savus tuviniekus un mīļos,
kuri ir aizgājuši Mūžībā un
aizdegsim sveces...
Kristus ir mūsu Cerība un
pasaules Gaisma!

Dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Pateicība

Kalpos mācītājs
Raitis Evamois.

Liels paldies labajiem cilvēkiem,
kas radīja prieku Latvijas valsts
svētkos Mērsraga ģimenēm, vientuļiem pensionāriem – dāvājot gardi nokūpinātas zivtiņas.

Autobuss no bērnudārza aties plkst. 15.30,
pieturēs arī centrā.
No kapiem autobuss aties pēc dievkalpojuma.

Gunta Fībiga

Līdzjūtības

Gunta Fībiga

Sporta pasākumi novembrī un decembrī
24.11.
24.11.
24.11
25.11
25.11.
25.11.
28.11.
30.11.
02.12.
02.12.
02.12.
05.12.
07.12.
13.12.
14.12.
16.12.
20.12.
27.12.
30.12.
30.12.

Talsu novada čempionāts telpu futbolā FK Mērsrags – KTG
Talsu novada čempionāts telpu futbolā Mērsrags 3 – Brabantija
Talsu novada čempionāts telpu futbolā Mērsrags – Talsu mežrūpniecība
Talsu novada čempionāts telpu futbolā Mērsrags – Laidze
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Mērsrags – RSU
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis – 5., 6. kārta
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 19. noslēguma posms
Mērsraga kausa izcīņa šahā
Mērsraga kausa izcīņa Basketbola mīnusos
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Mērsrags – Olaines FK
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis. – 7., 8. kārta – gada noslēgums
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Olaines FK – Mērsrags
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 10. noslēguma posms
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Marshal FC – Mērsrags
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Baltic International Bank – Mērsrags
Rīgas atklātais čempionāts telpu futbolā 2. līga Ķekavas novads / AXA – Mērsrags
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 10. noslēguma posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 10. noslēguma posms

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Rīts kā miglas plīvurs Mērsrags klusi vienā sirdī elpo.
Ļaužu prieks un rūpju sejas
Steidz darba dienu sākt!
Tāds ir Mērsrags Ar savu dzīves ikdienas ritmu,
Ar godīgu cilvēku dvēselītēm.
Iet gadi, bet mūsu rūpes paliek ciemā:
Ar kuģu motoru skaņām,
Ar kaiju klaigām krastā,
Ar pavasara ceriņu ziediem,
Kur lakstīgalas rītos dziesmu dzied,
Lai mēs varam pasmelties
Mīlestības rasu sirdīs.
Tāds ir Mērsrags Ar bangojošam viļņu skaņām,
Ar priežu rūgto garšu jūras krastā
Un pieskalotām aļģēm,
Kas zvejnieku zemītei veldzi dod.
Mīlēsim to un mūsu sirdīs
Būs miers un ļaužu
saticības gars.

Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Ikšķiles 6
Kafejnīca „Kreses”
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Ikšķiles 6
Kafejnīca „Kreses”
Olaine, Skolas 1
Mērsraga vidusskola
Ogres 9
Purvciema 38
Baloži, Skolas 6
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

15:00
16:00
17:00
13:00
10:00
12:00
21:45
16:00
10:00
10:00
10:00
21:45
16:00
21:10
17:00
19:15
19:00
20:30
10:00
12:00

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību Mārtiņam Moročko un viņa
tuviniekiem, mammu Kristīni
zaudējot.
3. klases skolēni, viņu vecāki un
audzinātāja

Klusa paliek māja, sēta,
Klusa mātes istabiņa,
Nav vairs mātes mīļo soļu,
Nav vairs mātes padomiņa.
(Tautasdziesma)
Lielajās bēdās jūtam līdzi Mārtiņam Moročko, no māmiņas atvadoties!
Mērsraga ev. lut. draudze,
mācītājs un Svētdienas skolas
bērni un skolotājas

Redaktore Madara Brāle
28757923

