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Redaktores sleja
„Tallink” reklāma vēsta, ka „vislabākā dāvana Ziemassvētkos
ir – būt kopā”. Tad varbūt šajos Ziemassvētkos, ne tikai uz īsu
brīsniņu ieskriesim pie saviem mīļajiem, lai pasniegtu dāvanas,
kuru iegādei noteikti esam veltījuši daudz laika, izdomas un
enerģijas, bet uzdāvināsim viens otram īstu kopā būšanas prieku!
Ko novēlēt Jaunajā Gadā? Laimi! Laimes jēdziens ir neierobežoti
daudzveidīgs. Visos laikos visām tautām un visām šķirām bijusi
dažāda laimes izpratne. Tā pirms vairāk kā simts gadiem saka
Herberts Spensers. Patiesībā atšķirīga laimes izpratne ir katram
no mums. Zemnieka laime, redzot nobriedušas vārpas, mākslinieka laime, rodot iedvesmu, mātes laime, bērnam piedzimstot...
Cilvēka dzīvei pamatā ir tikai viens mērķis – būt laimīgam un
dāvāt laimi citiem. Lai to sasniegtu, svarīgi ir saprast, kas ir mūsu
laimes atslēga. No sirds novēlu Jaunajā Gadā Čūskas gadā atrast
un atslēgt savas laimes durvis!

Ziņo novada domes priekšsēdētājs
Liels ir tas, kurš mazo cienīt prot,
Kurš spēj mazam stiprus spārnus dot.
Mīļie mērsradznieki, ar šiem
vārdiem vēlos ikvienu uzrunāt, tuvojoties gaišajam Ziemassvētku laikam. Vēlu katram no mums tiekties
pēc tāda iekšēja lieluma, kurš paceļ
un dod spārnus katram mazajam,
kurš iedvesmo un dod noticēt lieliem sapņiem. Un, esmu pārliecināts, ja mums būs lieli sapņi, kopīgi
spēsim paveikt lielus darbus arī nākamajā gadā.
Cilvēks – lielākā Mērsraga vērtība. Mērsrags vienmēr ir varējis
lepoties ar saviem cilvēkiem. Tieši mērsradznieku pašaizliedzīgais
darbs ir cēlis un turpina celt Mērsragu uz augšu, un tāpēc arī šajā laikā Mērsraga novadā cilvēks ir prioritāte – daudz svarīgāks par jebkuru
paveiktu projektu vai daudz nozīmīgāks par jebkuru uzbūvētu ēku...
Ar 2013. gada 1. janvāri Mērsraga
vidusskolā visiem skolēniem 1.–5.
klasei tiks nodrošinātas brīvpusdienas. Tas nepieciešams, lai kaut
nedaudz atvieglotu vecāku maciņus, bet visvairāk – lai visi bērni
skolā justos paēduši un aprūpēti.
Mērsraga vidusskola nākamajā
gadā pārvērtīsies līdz nepazīšanai – mēs esam uzvarējuši sarežģītā konkursā un ieguvuši Eiropas
finansējumu skolas rekonstrukcijai
apmēram 270 000 Ls vērtībā. Šķiet,
šis būs lielākais ieguldījums skolā,
kopš tās uzbūvēšanas. Skola tiks
pie jaunas fasādes, tiks nosiltināta,
nomainīta ārkārtīgi dārgā un neefektīvā degvielas apkure uz daudz
lētāku un ekonomiskāku apkuri no
atjaunojamajiem resursiem, kā arī
tiks veikti vēl ļoti daudzi citi darbi.
Mazie mērsradznieki varēs iegūt
plašu, daudzpusīgu un kvalitatīvu

izglītību, modernā un sakārtotā Eiropas līmeņa skolā.
Tāpat ar 1. janvāri ir izmaiņas
Mērsraga autobusa cenām braucieniem uz Talsiem – turpmāk 1. un
2. grupas invalīdiem braukšana būs
par brīvu, bet pensionāriem – ar
50% atlaidi, uzrādot apliecības. Ja
jau Mērsraga ekonomika uzlabojas,
tad pirmām kārtām mēs meklējam
iespēju sniegt palīdzību un atbalstu
tiem, kuri šajā laikā ir paši neaizsargātākie.
Vēlos no sirds pateikties mūsu
jauniešiem, kuri kopā ar sociālā
dienesta meitenēm sarīkoja labdarības koncertu un savāktie ziedojumi tiks novirzīti daudzbērnu
ģimeņu atbalstam. Personīgi vēlos
pateikties Mērsraga baptistu draudzei un mācītājam Jānim Pallo.
Tieši ar viņa atbalstu apmēram
50 ģimenes tika pie Ziemassvētku
paciņām ar dažādām pārtikas veltēm. Vēlos arī personīgi pateikties
Leonīdam Loginovam, kurš šajos
svētkos ar taustāmu sveicienu ir atbalstījis mūsu sirmgalvjus.
Esmu pārliecināts, ka katrs šis
labais darbs kādam svētkus ir padarījis daudz gaišākus un mīļākus.
Es esmu lepns, ka varu dzīvot tieši
šādā – mīlošā, dodošā un pašaizliedzīgā Mērsragā, kur neviens savējos nepamet grūtā brīdī. Tieši šis
ir Mērsraga izaugsmes un attīstības
noslēpums un pamats un, kamēr
vien Mērsragā būs šādi cilvēki, mēs
turpināsim augt un attīstīties. Lai
visiem gaišs un Dieva mīlestības
piepildīts svētku laiks.
Ar cieņu,
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs

Svētku priekam…
…Gada pēdējā mēnesī Decembrī
ik gadu kā no jauna mēs sajūtam īpašu noskaņu gan sevī, gan māju logos,
cilvēku sejās, veikalu plauktos, bet visvairāk saskatāms dabā. Ir daudzas lietas, kas mūs vedina svētku ceļā sastapt
tik parastus mirkļus, bet tai pašā reizē
šajā laikā tas ir brīnumains, savādāki
mīļāks un siltāks. Aiziesim ciemos pie
Ziemassvētku lietām un ieklausīsimies,
ieskatīsimies un iejutīsimies gaisotnē,
kuru tik ļoti gaidām…
…Sniegi snieg , un ir pavisam skaidri zināms, ka klāt ir ziema. Kāda tā būs
šogad – lepna saldētāja, mīlīga un pūkaina sargātāja vai tāda, kas sniegu tik
uz mazu brītiņu izbārsta? Ticēsim, ka
sniega būs tik daudz, ka pašam pietiks
un kaimiņam arī varēs ar kādu piku iemest. Lai jums visiem sniegainas omas,
somas un domas!
…Ir brīži, kad cilvēks vairās no gaismas – tam jānokāpj sevī vistumšākajos
dziļumos, lai tiktu skaidrībā ar sevi un
pasauli. Tādas ir arī priekšsvētku ziemas dienas: tās saplok blāvā krēslībā,
lai pēkšņi uzziedētu Ziemsvētku brīnuma gaismā.

…Vai zināt tādu meitiņu, kurai balts
tauku krekliņš un sarkans liesmas deguntiņš? – Tā ir svece. Tā prot klusiņām visvisādas siltas un mīļas pasakas izstāstīt, jo
viņai ir sava gudrība. Ne velti cilvēki bieži
mēdz teikt – neturi sveci zem pūra. Svece
savu gudrību vienmēr izdeg savā liesmas
cepurītē. Staigājiet taisni kā sveces, samācieties sveču jokus un gudrības un tad
gan neturiet sveci zem pūra!
…Kas te tā smaržo? Kas tā smaržo?
Tā taču jaukā svētku smarža! Smaržo
egle, smaržo piparkūkas, smaržo tikko
uzsnidzis sniegs. Cepsim, vārīsim, lai
smaržojas acis, lūpas un sirds.
…Tā jau nemaz neliekas, ka mēs
esam bagāti un laimīgi ar to, kas mums
jau ir. Droši vien, ka arī eglei reizēm
šķiet, ka būtu labi nomainīt mūžīgi
zaļos svārkus ar kādu vieglāku un krāsaināku tērpu vai vismaz ietīties baltā
apmetnī. Bet nu ir klāt Ziemassvētku
laiks, un egles zaļums ir viņas vērtība.
Arī tie, kam nemaz visu gadu egle nav
vismīļākais koks, domā par brīdi, kad
egle kādu mirkli ciemosies mūsmājās.
Visi svarīgākie notikumi mājās notiks
ap egli un pie egles. Tā ir svētība.

…Lai pasaulē gaismas un prieka
vairāk, mēģināsim katrs tikt galā ar
tumsu sevī. Varbūt, ka to var sadedzināt sveču liesmā, aizlaist ziemeļu vējā
vai pārvērst gaismā, darot labus darbus, domājot gaišas domas. Lai visiem
mīļa Ziemassvētku gaidīšana un patiesi
gaišs prieks arī pēc saulgriežiem!
…Snieg. No padebešiem krīt balti
ziedi jeb tās puķu dvēseles, kas vasarā pacēlušās pret debesīm kā smaržas.
Daiļš ir viss, kas saista debesis un zemi:
varavīksne, krītoša zvaigzne, sniega
pārslas, taču visskaistākais ir smaids,
kurā atviz pašu iekšējais mirdzums –
ticībā, cerībā un mīlestībā.

Lai Ziemassvētku laiks atnāk
ar klusumu un gaismas zvaigzni,
kura iedegtos ar labām domām,
labiem darbiem un iecerēm!
Radošs, darbīgs un panākumiem
bagāts Jaunais 2013. gads!
Sapņu piepildījumu vēl PII „Dārta”
vadītāja Laila Štāle

Ziemassvētki Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā
Šā gada 14. decembrī, Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolā notika
mūsu pirmais Ziemassvētku koncerts.
Patiešām īpašs prieks par pašiem
mazākajiem, kam šī bija pirmā
uzstāšanās reize, kurā viņi pirmo
reizi sniedza savus priekšnesumus.
Vieni no tiem bija pianiste Loreta
Gūtšmite un Laura Ķiršakmene,
flautiste Sanija Ščebrova un citi.
Brīnišķīgu Ziemassvētku noskaņu
radīja arī pedagoģes Jutas Frēlihas un
Līgas Taurēnas sagatavotais flautistu
ansamblis, kuru sniegumā mēs
dzirdējām populāro Ziemassvētku
korāli ”Zvaniņš skan”. Interesants
bija arī pedagoģes Daigas Lagzdiņas
solfedžo grupas, pianistes Līgas
Taurēnas un flautistes Jutas Frēlihas
apvienotais ansamblis skaņdarbā

”Sidraba lietiņš”. Savu muzicēšanas
prasmi demonstrēja arī paši pedagogi,
šoreiz tas bija duets-pianiste Līga
Taurēna un flautiste Juta Frēliha, kuru
sniegumā skatītājiem un klausītājiem
bija iespēja dzirdēt divus brīnišķīgus
skaņdarbus – G. Sviridova „Valsi” un
Ziemassvētku melodiju ”Santa Claus
is cooming to town”. Koncertā savu
priekšnesumu rādīja arī ģitārspēles
pedagoga Ģirta Celmiņa sagatavotais
ģitāristu ansamblis, kuru sniegumā
dzirdējām arī mīļo un populāro
Ziemassvētku melodiju „Zvaniņš skan”.
Ļoti jauki, ka mūs klausīties, skatīties
un atbalstīt bija ieradušies gan ļoti
daudz vecāku, gan citu interesentu,
jo māksliniekiem redzēt piepildītas
klausītāju un skatītāju rindas vienmēr
ir ļoti patīkami!

Visiem pedagogiem gribu novēlēt
arī turpmāk tikpat radošu un
entuziasma pilnu darbošanos tālāk,
daudz labu un radošu panākumu
mākslinieciskajā darba laukā, un lai
viss iecerētais izdodas! Arī bērniem
novēlu saglabāt tikpat lielu muzicēt
prieku un darbošanos mākslas pasaulē,
jo tas taču dzīvi veido tik interesantu
un krāsainu!
Bet visiem Mērsraga iedzīvotājiem,
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
radošais kolektīvs novēl sirdī gaišu
mīlestības uguntiņu, dzīvesprieku
un možu garu pāri visam! Lai mums
visiem kopā viss izdodas!
Klavierspēles pedagoģe
Līga Taurēna
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Lielā egle iedegta!
9. decembra novakarē lieli un
mazi mērsradznieki sapulcējās uz
Lielās egles iedegšanas pasākumu, lai
par soli tuvāk pietuvotos gada sirsnīgākajiem un mīļākajiem svētkiem!
Pie iedegtā ugunskura sanākušie
varēja ne tikai sildīties, bet arī tam apkārt vilkt bluķi, tādejādi atbrīvojoties
no sliktām domām un emocijām. Bluķi
sadedzinot, tam līdzi sadeg visa gada
neveiksmes, ļaunumi un bēdas – tāpēc
arī iepriekš minētais bluķis, tika sadedzināts!
Ziemassvētku vecīša sūtīti, Mērsragā ieradās 2 rūķīši ar īpašu uzdevumu,
pēc kura iepildes varētu iedegt egli. 10
cilvēkiem no dāvanu maisa bija jāizvelk
kāds priekšmets un tas jāiekarina eglē,
savukārt vecīša vēstulē bija paskaidrots, ko katrs no priekšmetiem nozīmē.
Maisā atradās zvaniņš, kas ir ierasts
svētku prieka simbols. Zvaniņa dzidrās
skaņas, lai nomāc bēdas un skumjas.
Lai zvaniņš ikkatrā mājā ieskandina
svētku prieku un līksmi.
Eņģelīti Ziemassvētku vecītis bija
ielicis maisā, lai tas atnes labestību un
saticību gan katrā no mums, gan katrā
mājā, jo labestība ir vienīgais ietērps,
kas nekad nenonēsājas. Dariet labu un
jums atdarīs ar to pašu.
Eglē tika iekarināta arī avīze, jo
daudz kas šajā gadā pieredzēts un noticis. Nav bijusi neviena vienāda diena,
katra atšķīrusies ar kaut īpašu. Tomēr
šajā laikā ir jādomā par tām labajām
lietām, kas notikušas. Lai nākamajā
gadā avīzes nes tikai labas ziņas!
Disks bija jāiekarina eglē, jo vecītis

Būsim kā iedegtas sveces!

vēlas, lai mēs dziedam, dungojam, dejojam un priecājamies!
Prieka nekad nevar būt par
daudz. Ja smaids rada smaidu,
tad ar prieku ir tieši tāpat. Tā ir
vesela nesaraujama sistēma– tu
pasmaidi, es pasmaidu un galu
galā mēs visi pasmaidām.
Kartiņa atrada sev vietiņu egles zarā, jo tā ir kā atgādinājums
tam, ka šajos svētkos ir jāatceras
ikviens mīļš un tuvs cilvēks. Šajā
īpašajā laikā neviens nedrīkst justies vientuļi!
Dzeltens smaidiņš tika iekārts
eglē, jo smaidīt vai smieties ir ļoti
svarīgi. Kā runā tas ir dabīgs C
vitamīna avots. Un ziemā taču
ir ļoti svarīgi smaidīt – jāpasargā
sevi no dažādām slimībām!
Savukārt zvaigznei jābūt lielajā eglē, jo katrs no zvaigznītes
stariem kaut ko nozīmē. Pirmais stars
simbolizē to, ka mums allaž apkārt ir
un būs gaiši cilvēki. Otrais stars nozīmē, ka mēs vienmēr centīsimies tiekties aizvien augstāk. Trešais stars nozīmē, ka mēs neļausimies tumsai mūs
nomākt un pārņemt! Ceturtais stars
nozīmē to, ka mēs savā pārliecībā esam
tikpat spoži kā zvaigznes skaidrās debesīs. Savukārt, piektais stars nozīmē
to, ka pat niecīgi notikumi liek mums
mirdzēt smaidā un pozitīvismā!
Arī sirsniņu vecītis bija atsūtījis mērsradzniekiem, jo sirsnība un mīlestība ir
šo svētku neatņemama sastāvdaļa. Esiet
sirsnīgi un labvēlīgi noskaņoti viens pret
otru un jūs redzēsiet, ka pasaule kļūs ne
tikai gaišāka, bet arī mīļāka.

Acīs mirdz prieks!
Apkārt tik balts nosnidzis sniegs,
Bērniņi pie eglītes stāv,
Acīs mirdz prieks.
Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks un satraukta sirds.
Viss notika gandrīz, kā šajā populārajā un ļoti jaukajā Ziemassvētku
dziesmā. Tas notika maģiskajā datumā 12.12.12., kad bērnudārza „Dārta”
bērni devās ciemos uz Mērsraga bibliotēku. Bērndārzniekiem līdzi bija uz
ragaviņām atvizināta, neizpušķota zaļā
meža skaistule-eglīte. Eglīte tika ienesta
zālē un novietota goda vietā. Tad katra
grupiņa nodziedāja savu mīļāko dziesmu
un sakāra eglītē pašgatavotas rotas, kuru
gatavošanā lielu ieguldī
jumu devuši
bērnu vecāki. Tā pamazām zaļā eglīte
tika pie skaistām rotām un kļuva košāka.
Lai eglīte būtu pilnīgi izpušķota, tajā
tika ieliktas un aizdedzinātas svecītes.
pēc katra labi padarīta darba, laiks
iestiprināties, šoreiz ar piparkūkām. Kad
nu kūkas ar pipariem bija pagaršotas,

laiks ķerties pie citām aktivitātēm- mīklu
minēšanas. Par katru pareizi atminētu
mīklu bērni tika pie kāda salda kāruma.
Mīkla pie mīklas un kārumu cibiņa
tukša! Pēc smadzeņu kustināšanas, nu
vajadzēja izkustināt citas ķermeņa daļasgājām rotaļās. Laiks paskrēja tik ātri
un nemanot pienāca šķiršanās brīdis.
Bērniem bija jādodas atpakaļ uz savām
otrajām mājām –dārziņu. Tad vēl pa
piparkūkai mazajās roķelēs un atā līdz
nākamajai reizei!
Paldies visiem bērnudārza darbi
niekiem, ar kuriem izveidojusies ļoti
laba sadarbība, īpašs paldies Terēzijai
un Lailai. Ir vēlme šo sadarbību - katrā
ziņā turpināt. Liels paldies manai
„labajai fejai” – Valdai Zvirgzdiņai. Un
vēl lielum liels paldies „REMAKS-L”
īpašniekiem Gitai un Marekam Līcī
šiem par atsaucību un sirds dāsnumu,
dāvājot bērniem saldumus!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Mērsraga novada pašvaldība
atbalstījusi labdarības akciju
Iegādājoties kartiņas, kā attēlā redzamo, lai pašvaldība izsūtītu apsveikumus,
Mērsraga novads ir atbalstījis labdarības akciju, palīdzot sarūpēt nepieciešamos līdzekļus slimnīcu Reanimācijas nodaļām! Šāda veida labdarības ideja, ziedojumus
vākt pretī dodot
skaisti darinātu
kartiņu pieder ,
labdarības organizācijai „Eurika”.
Minēto labdarības organizāciju
izveidoja 2 brāļi..., kad vienam
no viņiem bija13,
bet otram 14 gadi.
Ideja radusies tajā
brīdī, kad viens no
brāļiem nonācis
bērnu slimnīcā.
Viņš redzējis kā
slimnīcas reanimācijas nodaļā
par dzīvību cīnās bērni un jaunieši, tā radušās pārdomas, ka var būt arī citādāk.
Augsti novērtējis savu veselību, viņš sapratis, ka ir tik daudz bērnu, kas cīnās par
savu dzīvību... un viņiem ir jāpalīdz šī cīņa uzvarēt! Atgriezies mājās no slimnīcas
puisis vērsies pie sava brāļa. Pirmā doma bijusi krāt naudu, taču vēlāk radusies
doma, ka varbūt ir kāds, kas varētu palīdzēt ar ziedojumiem. Dažām firmām izsūtīti piedāvājumi, līdz kāda firma izteikusi domu, ka labprāt iegādātos vienu no
brāļu zīmējumiem -„Sniegavīriņu” kā apsveikuma kartiņu. Aizvien vairāk cilvēki
šo ideju atbalstījuši un atbalstīs tik ilgi, cik cilvēki vēlēsies palīdzēt viens otram!
Abi puiši 2008.gadā saņēmuši „Latvijas Lepnuma balvu”.

Līst sniegpārslu lietus
Sasilst debesu siets
Vieglumā durvis uz sevi veras
ķeras sniegpārslas matos un plakstiņos
līdz ieķeras dvēseles nama sarkanos
dakstiņos
Sakļaujot spārnus, pasauli skaujot
ļauju lai laiks mani nes
Augšup un lejup...pa malām vien
Debesis Ziemsvētkus tuvāk zemei sien
Balto putnu kāsī kā dūja iekļaujos
Un pārslu dejā viegli paceļos...

Krāsainā virtenītē eglē simbolizē
to, ka ikdienas dzīvē- sīkumiņu liekot
pie sīkumiņa notiek lielas un neticamas lietas. Ko tik nevar panākt, ja dara
kopā.
Svecīte tika iekārta eglīte , jo tā ir
viens no mazajiem brīnumiem. Tik
daudz siltuma un gaišuma no vienas
mazas liesmiņas, tāda svelme un gaisma no daudzām, daudzām svecītēm.
Lai sveču mirdzums atstarojas ikviena
sirdī, skatienā un noskaņojumā.
Pēc šī uzdevuma izpildes, ar atskaiti
no 10 līdz 1 un ovācijām – spoži iemirdzējās Lielā svētku egle!
Liels paldies jāsaka Marekam Līcītim, kā arī rūķīšiem, kas cītīgi izrotāja
egli!

Dienas centrs
decembrī

14. decembrī ,kā balta puteņa spārni, pie mums nolaidās dzeja, pateicoties Dacei Sadakai. Dotais un vēl daudzi, daudzi citi dzejoļi ir Daces lolojums, ar kuru viņa vēlējās padalīties ar ikvienu mērsradznieku kopābūšanas
pasākumā „Es pārslu dejā viegli paceļos” . Pasākumu kuplināja Aija Barovska ar ģitāras spēli un vijoli, Karīna Ansberga ar dzidrajām flautas skaņām,
Ilze Mosa ar ģitāras spēli un skanīgi balsi, kā arī Ziemassvētku ceļojumā ar
dziesmām aizveda vokālais ansamblis „Kaprīze”. Dzejas lasījumos Dacei palīdzēja meita - Nadīna. Izdevās ļoti sirsnīgs un ar svētku noskaņu piepildīts
vakars. Ikviens varēja padomāt par vērtībām, kas dzīvē šobrīd ir vissvarīgākais... Dace sanākušajiem lika noticēt, ka eņģeļi ir tepat starp mums – tiem
obligāti nav jābūt baltiem, taču eņģelis var būt ikviens no mums – otram
cilvēkam! Lai ar tikpat gaišām domām tiek pavadīts atlikušais svētku gaidīšanas laiks.

Jaunā gadā dāvāsim
Viens otram labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzūd
No steigas pilnās pasaules.

Cienījamie
Mērsraga novada pensionāri!
2013. gada 12. janvārī plkst. 13.00 Mērsraga tautas namā

Jaungada eglītes sarīkojums pensionāriem.

Priecāsimies kopā ar mūsu draugiem. Līdzi ņemt groziņu ar kārumiem,
dejot prieku un labu garastāvokli. Par piedalīšanos sarīkojumā pieteikties
līdz 2013. gada 4. janvārim
pie: D. Krūmiņas – 63235753; L. Āboliņas – 63254506.
Pensionāru apvienības padome

„Jo sirds ir kā tilts...”
Decembris ir radošuma mēnesis,
kurā ikviens ļaujas brīvai fantāzijai,
lai iepriecinātu pats sevi un citus.
Decembra sākumā dienas centrā
ar Sandijas Štreinertes iniciatīvu
tapa jaukas, brīnišķīgas kartiņas,
kuras Ziemassvētkos iepriecinās
Mērsraga iedzīvotājus. Liels paldies
Sandijai par jauki pavadīto laiku
un zināšanām, kuras ir iedevusi
Mērsraga bērniem.

7. decembrī Mērsraga Tautas
namā Mērsraga vidusskolas pašpārvalde sadarbībā ar Mērsraga novada
Sociālo dienestu rīkoja labdarības
koncertu, lai iepriecinātu un sniegtu
palīdzīgu roku mazākajiem novadniekiem! Kā pastāstīja Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga: „Nu jau
vairākus gadus mūsu mērķis ir, lai
novada bērniņi, kuriem finansiālu iemeslu dēļ nevar nopirkt, piemēram,
brillītes vai medikamentus- tiktu
palīdzēts, saziedojot naudiņu ziedojuma kontā.”

Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Laba ziņa!

Jau pavasarī tiks uzsākta moderna autoservisa kompleksa izveide Mērsragā, tajā investējot ap
100 000 Ls. Projekts tiek īstenots ar
LAD atbalstu programmā „Jaunu
uzņēmumu izveide”. Papildus ieguvumi Mērsragam - sakārtota graustu teritorija, jaunas darba vietas,
uz Mērsragu pārceļas ģimene ar 4
bērniem.

Koncertu ar gaismu, siltumu un
smaidiem piepildīja daudzi labo
darbu darītāji. PII „Dārta” audzēkņi
uzveda sirsnīgu priekšnesumu par
to, kā laba sirds allaž pretī saņem
labestību. Muzikālus priekšnesumus
sniedza Mērsraga vidusskolas koris
un Mūzikas skolas ansamblis, Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles
skolotāja Līga Taurēna, kā arī vokālais ansamblis „Kaprīze”. Ar saksofona spēli iepriecināja Inga – Andra

Pērkona, savukārt Mērsraga Mūzikas
un Mākslas skolas audzēkņi Alise
Garbaļdeva , Jānis-Eduards Kreicbergs un Amanda Mosa sniedza klavierspēles priekšnesumus. Mērsraga
vidusskolas aerobikas pulciņš un Karīna Ansberga uzbūra jauku stāstu.
Deju kopa „Silva” parādīja, ka labo
darbu darītājiem ir jābūt priecīgā un
jautrā omā. Kā īpašais viesis uzstājās ļoti daudzpusīgs jaunietis- Arvis
Podiņš. Koncertu noslēdza Mērsraga
jauniešu: Justīnes Štaueres, Karīnas
Ansbergas, Alises Fībigas, Deivida Lagzdiņa, Dāvida
– Andra Blehmaņa un
tautas nama vadītājas
Aijas Barovskas cītīgi
gatavots priekšnesums
–veltījums tieši šim
koncertam.
Pagājušā gadā veikalos izvietojās kastītēs
tika saziedoti 122, 96
Ls, savukārt ziedojuma
kastītē koncerta laikā
94, 42 Ls. Kopā tie bija
220 lati un 84 santīmi.
Palīdzību saņēma bērniņi no 12 ģimenēm. Šogad koncerta laikā ziedojuma kastītē vien tika saziedots
171,47 Ls!!! Veikalos izvietotajās
kastītēs vēl var ziedot līdz janvāra
sākumam. Visticamāk, ka būsim palīdzējuši vēl vairāk ģimenēm! Gunta
Fībiga: „Lielu paldies gribētu teikt
ikvienam, kas atnāca un atbalstīja
bērnus. Visi kopā mēs varam uzrīkot sev mīļus svētkus un viens otru
iepriecināt!”
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2012. gada foto stāsti
 Mērsraga
ostā prot sadzīvot
mazais ar lielo!
 Gads ir bi
jis notikumiem
raibs. Cik daudz
pēdu nospiedu
mus esam atstā
juši, cik daudz
redzamu darbu ir
padarīts, kaut gan pašus darītājus nemaz neesam manīju
ši?! Tā nu tas ir – labākas lietas notiek nemanot!

 Ja bērnība ir dzīves pamats, tad ir jāizdzīvo to no visas sirds.
Savu bērnību krāsaināku, interesantāku un aktīvāku padarīt kļuva
iespējams ikvienam bērnam Mērsragā, pateicoties jaunajam bērnu
laukumam. 1. augustā notika bērnu rotaļu laukumiņa atklāšana
Dzintaru ielā 5.

 Šī gada laikā Mērsraga ielas piedzīvoja neredzētas pārvērtības!
Attēlā Ezera ielas atklāšanas pasākums.
 Mērsraga bibliotēka, pateicoties iedzīvotāju lielajai atsaucībai,
savākusi 4576 kg makulatūras! Katra bibliotēka – akcijas dalībniece
saņems arī Līgatnes saražoto papīru – 2,5 kg par katriem 500 kg
makulatūras. Mērsraga bibliotēka iegūs 22,9 kilogramus jauna pa
pīra. Tas ir 6. labākais rezultāts no 27. Kurzemes bibliotēkām, kas
piedalījās makulatūras vākšanas akcijā.

 Mērsrags uzvar armi
ju un NATO! Pāris gadus
ilgušajam konfliktam starp
Aizsardzības ministriju un
Mērsraga novadu tika pie
likts punkts – par Jūras
novērošanas torņa izbūvi
valdība apņēmās piešķirt
naudu Mērsraga pludmales
labiekārtošanai.

 Mērsrags
visu cauru gadu
ir bijis ļoti spor
tisks, aktīvs, ro
sīgs un pama
nāms!

 16. aprīlī atklāja Mērsraga smagatlētikas zāli. Zāle ir lieliska
iespēja jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

 Gandrīz 500 pašgatavoti ielūgumi uz Ziemassvētku sadrau
dzības koncertu „Pretī Ziemassvētku brīnumam” aizceļoja pie
Mērsraga novada iedzīvotājiem! Galvenais mērķis: pateikt, ka –
mums ir svarīgi Jūs iepriecināt!

 Lai Mērsragā tiktu uzstādīti vēja ģeneratori, bija ilgs un garš
ceļš ejams. Taču, kā saka: „Labs nāk ar gaidīšanu!”

 Senajā Ugunskura naktī atvadījāmies no vasaras un ugunsku
ra siltumu noglabājām sirdī, lai aukstajos ziemas vakaros tā nepie
trūktu. Nepietrūkst taču?

 Dienu no dienas Mērsrags kļūst aizvien sa
koptāks, krāšņāks un pilnīgāks! To veic daudzas
darbīgas rokas un idejām bagātas galvas! Ne velti
Mērsragam piešķirta nominācija “Par ieguldījumu
valsts autoceļu kopšanā – 2012”.

 Lai gan vasara mūs ar sauli nelutināja, tomēr
novada svētkos saules, dzīvesprieka un pozitīvu
emociju netrūka!

 Katra audzinātāja un bērniņš bija ielicis cītīgu darbu un sirdi,
lai izveidotu krāšņas „Dārtiņas’” 40 gadu jubilejas svinības!
(Turpinājums 4. lpp.)
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2012. gada foto stāsti

 Ar izstādi „Nepilnīgā Ainava” aizsākās Mērsraga novada un
Vācijas vēstniecības Latvijā sadarbība.

 Pieredzes apmaiņas
braucienā devās arī paš
valdības kolektīvs – smel
ties iedvesmu jauniem
darbiem un gūt iespaidus
no Beverīnas novada.

 27. jūnijā Valsts Prezidenta pilī notika 3. Ģerboņu svētki. Pa
gājušā gada 25. oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš iedibināja
tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pa
sniegšana. Šogad savu ģerboni saņēma arī Mērsraga novads.

 Dižākais Kurze
mes pasākums 2012. gadā
„Koka kuģu festivāls”.


Tāda
laikam izskatās
miera osta?!

 Mērsraga novadā izglītības jomā brīnišķīgs sasniegums –
atvērta Mērsraga Mūzikas un Mākslas skola! Tā ir lieliska iespēja
attīsties un pilnveidoties talantīgajai, radošajai un daudzpusīgajai
Mērsraga novada jaunajai paaudzei!


Jūras
svētki vienreiz
gadā ...un vēl
pie tam Mērs
ragā... Tad nu
viss ir jāizdo
mā kārtīgi!

bā!

 Iespējas + rags = Mērsrags

 Daudziem Mērsraga jauniešiem, pateicoties dalībai dažādos
projektos, radās iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos uz
tādām valstīm kā Dāniju, Bulgāriju, Sicīliju (attēlā), kā arī uz Poliju.

 Vasaras sezonu atklāja „Baltic Open Regatta 2012”.

 Daudzu mērsradznieku ilggadēja vēlme ir bijusi kapličas
izveide. Šogad iedzīvotāju vēlme tiek realizēta īstenībā. Paldies
Leonīdam Loginovam par finansiālo atbalstu, lai īstenotos šī sen
gaidītā iecere.

 Mērsradznieki ir vienoti visos pasākumos, arī Lāčplēša dienā!

 Titula „Gada Mērsradznieks” ieguvēja Silva Štreinerte darbī

 P. Pin
tāns grāmatu
„Mīlestības
mezgls” no
slēdz ar do
mām par to, kā
trauksmainajā
laikmetā ieaudzināt, iemācīt, iepotēt, iedvest, iesakņot iedzīvotājos
mīlestību jeb, veco zvejas vīru valodā runājot, kā iesiet „mīlestības
mezglu” visu ļaužu sirdīs, lai viņi mīlētu savu dzimto krastu, savu
ciemu, savu novadu. Autors grāmatā apgalvo, ka Mērsragā ir pietie
kami daudz stipru pavedienu, lai varētu siet visciešākos „mīlestības
mezglus”. Kāpēc gan ne, jo mums taču pieder vakardiena, mēs dzī
vojam šodienai
un strādājam rīt
dienai.

 Mērsra
gā nepārtraukti
notika
aktīvi
celtniecības un
infrastruktūras
uzlabošanas dar
bi! Šeit arī jau
nais Informācijas
centrs tapšanas
procesā – spāru
svētkos!
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Kluss, kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk....
2012. gada 15. decembrī Mērsraga Baptistu draudze ielūdza uz Ziemassvēt
ku ieskaņas pasākumu 46 Mērsraga ģimenes. Baznīca sestdienas pēcpusdienā
ieskandēja Ziemassvētku noskaņas burvību ikkatram gan lielam, gan mazam
ciemiņam. Svecīšu gaisma un egles skuju smarža rosināja ikkatru pārdomāt šī
gada veikumus, labos darbus un ar vēlmi ko jauku paveikt Jaunajā gadā.
Lielu paldies gribam teikt Mērsraga Baptistu draudzei par atbalstu Mērs
raga ģimenēm ar bērniem visa gada garumā. Novēlam gaišus, sirdsmiera, mī
lestības pilnus Ziemassvētkus un laimīgu, darbam raženu Jauno 2013.gadu!
Mērsraga novada Sociālais dienests:
Inese Rožkalne

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet…

Ziemassvētku sveicieni pansionātos

klavierspēli. Mērsraga cilvēki vienmēr
ir priecīgi sagaidīt savējos, kaut uz
neilgu laiku. Liels prieks sadarboties ar
Mērsraga pašdarbniekiem, jo ir izveido
jusies tradīcija pirms Ziemassvētkiem
braukt uz Laucienes pansionātu ar
priekšnesumiem. Liels paldies gribu
teikt Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolai par jaukām gleznām, paldies
„Silvas” dejotājām par ritmiskiem
deju soļiem, jo daudzi pansionāta
iedzīvotāji kustināja kājas deju ritmā,
kā arī paldies Dacei un Nadīnai par
Ziemassvētku pasaku burvību, liels arī
paldies šoferim Guntim.
Sociālā dienesta vadītāja –
Gunta Fībiga

Informācija zvejniekiem
Mērsraga novada pašvaldības „No
likums par zvejas tiesību izmantošanas
kārtību komerciālajai un pašpatēriņa
zvejai Mērsraga novadā” 3.3. punkts
paredz, ka „Lai pretendētu uz zvejas
rīku limitu, zvejniekam obligāti ir jā
uzrāda reģistrēta laiva vai līgums par
reģistrētas laivas nomu/patapināju
mu”. Pamatojoties uz augstāk minēto
punktu visiem zvejot gribētājiem līdz
2013. gada 4. janvārim ir jāiesniedz
laivas reģistrācijas apliecību vai nomas līguma kopiju, pretējā gadījumā
limits netiks piešķirts.
Informācija par piešķirtajiem zvejas
rīkiem ir pieejama www.mersrags.lv un

Mērsraga novada pašvaldības ēkā pie
ziņojuma dēļa.
Ar 2013. gadu ir pieņemts lēmums
veikt izmaiņas līguma slēgšanas nosa
cījumos:
1. Visi piešķirtie zvejas rīki Rīgas
jūras līča piekrastē ir jāizpērk vienā
maksājumā (izņemot komercpatēriņa
zvejniekus);
2. Zvejas tiesību nomas līgumus ar
zvejniekiem, kuri ir samaksājuši, slēgs
5 darba dienu laikā (gan Rīgas jūras
līča piekrastē, gan Engures ezerā).
Zvejniecības un licencēšanas komisi
ja atgādina, ka Rīgas jūras līcī piešķirtie
zvejas rīki ir jāizpērk līdz 15. aprīlim,
savukārt Engures ezerā līdz 1. maijam.

Atgādinājums

Godājamie Mērsraga iedzīvotāji!
Atgādinām, ka norēķini par piegādāto ūdeni un kanalizācijas novadīšanu
jāveic, par katru mēnesi, līdz sekojošā mēneša 15. datumam.
Lūgums norēķināties par patērēto ūdeni savlaicīgi.

Mērsraga Tautas namā Latvijā ražotu
animācijas filmu programma
„Multenītes sniegā”
2012. gada decembra un 2013.
gada janvāra mēnešos (laika posmā no
15. decembra līdz 15. janvārim) Kino
punkts piedāvā animācijas filmu prog
rammu „Multenītes sniegā”. „Multenī
tes sniegā” 80 Latvijas novados ir Valsts
Kultūkapitāla fonda atbalstīts projekts.
11. janvārī varēsim multenītes vērot arī Mērsraga Tautas namā. Prog
rammā ietvertas sekojošas, Latvijā ra
žotas animācijas filmas:

Lejres novadā Dānijā no 2013. gada 19. augustam līdz 2013. gada 23. augustam. Saturs: 70 % sports, 30% kultūra.
Moto: „Svinēsim svētkus, daloties atšķirīgajā.”
Mērsraga vidusskola sadarbībā ar Valdemārpils, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolām un Lejres novada pašvaldības sko
lām: Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Allerslev Skole rīko konkursu 10 Mērsraga vidusskolas skolēnu izvirzīšanai vecum
posmā no 13 līdz 19 gadiem (gan meitenes, gan zēnus) piedalīties starptautiskā sadraudzības nometnē Dānijā, lai veicinātu
jauniešu sadraudzību Latvijas un Dānijas novadu starpā un vairotu jauniešu zināšanas un izpratni par Dānijas un Latvijas
kultūru un tradīcijām. Interesentiem jāraksta motivācijas vēstule (kāpēc tieši es, kāpēc to vēlos?) un jāiesniedz Mērsraga
vidusskolas administrācijā sekretārei līdz 2013. gada 14. janvārim. Neskaidrības jautājumos griezties pie skolotājas Zanes
Alkšbirzes.

Sporta apskats 2012

Sociālais dienests novēl Mērsraga iedzīvotājiem
priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2013. gadu!

Sadarbībā ar Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņiem un
pedagogiem, Mērsraga iedzīvotājus,
kuru mājas ir Laucienes pansionātā,
Raudas pansionātā, „Stūrīšos” un
Ārlavas pansijā, šogad iepriecināja
ar pašizgatavotām gleznām. Sociālais
dienests pirms Ziemassvētkiem ap
ciemoja Laucienes pansionātā –
7 Mērsraga iedzīvotājus, divus „Stū
rīšos” dzīvojošos, vienu Ārlavas
pansijā un divus Raudas pansionātā.
15. decembrī ar jaukām domām Lauc
ienas pansionātā iepriecināja Dace
Sadaka kopā ar meitu Nadīnu un
pašsacerētu dzeju, deju kopa „Silva”
ar brīnišķīgām dejām un Mērsraga
mūzikas skolas audzēkne Gabriēla ar

Konkurss „SADRAUDZĪBAS NOMETNE”

 Ursus – rež. Reinis Pētersons,
Atom Art studija
 Korida –rež. Jānis Cimermanis,
Animācijas Brigādes studija
 Gribu redzēt rūķīšus – rež. Nils
Skapāns, Podnieka studija
 Zīļuks – rež. Dace Rīdūze, Ani
mācijas Brigādes studija
 Lupatiņi – rež. Edmunds Jan
sons, Atom Art studija
 Dzeguze un viņas 12 vīri – stu
dija Dauka

2012. gads tuvojas izska
ņai, gada garumā lieti daudz
sviedru un gūtas daudzas
spožas uzvaras ar Mērsra
ga sportistu līdzdalību, šeit
apkopoti Mērsraga sporta
dzīves 2012. gada spilgtākie
brīži.
Mērsraga novada spor
tisti 2012. gadā piedalījās
Talsu novada atklātajās
sporta spēlēs, divdesmit ko
mandu konkurencē izcīnot
augsto 2. vietu. Tika izcīnī
tas godalgotas vietas vairā
kos sporta veidos, uzvarēts
makšķerēšanā un veiklības
stafetē, otrā vieta tika izcīnīta vieglatlētikā un ģimeņu stafe
tēs, trešā vieta svara stieņa spiešanā, šautriņās un automašī
nas stumšanā.
Valsts mēroga rīkotajās sacensībās aktīvākā dalība bijusi
makšķerniekiem. Mērsraga spiningotāji triumfēja Latvijas
čempionātā spiningošanas divcīņā izcīnot kārtējo Latvijas
čempionu titulu komandu cīņā, kā arī iegūstot pirmo un otro
vietu individuāli – Latvijas zelts Oskaram Apsītim, sudrabs
Zigmundam Ziediņam-Sudrabiņam. Oskars Apsītis koman
das „Rapala” sastāvā tika pie Latvijas sudraba medaļām zem
ledus makšķerēšanā.
Mērsraga vidusskolas futbola laukumā tika aizvadītas
Latvija čempionāta 2. līgas spēles futbolā, Latvijas kausa izcī
ņas spēles un Talsu novada čempionāts futbolā 7:7. Mērsraga
futbolisti startē Rīgas telpu futbola čempionātā otrajā līgā,
kur futbolistu meistarība ir ļoti augstā līmenī un Mērsraga
komandai šajā spēcīgajā konkurencē neklājas viegli. Izcīnī
ta uzvara otro gadu pēc kārtas starptautiskā futbola turnīrā
„Priekules kauss”. Mērsraga jaunieši piedalījās Latvijas ielu
futbola turnīrā Rīgā vairākos posmos. Mērsraga labākā fut
boliste Dita Upesjure šogad startēja Latvijas virslīgas čem
pionātā komandas „FK Tukuma” sastāvā un izcīnīja bronzas
medaļu.
Vairāki Mērsraga jaunieši aktīvi trenējas dažādu cīņu
mākslās „MMA”, „Baltajā Drakonā” un ielu vingrošanā.
Toms Driņķis otro gadu pēc kārtas izcīnīja pirmo vietu Lat
vijā karatē čempionātā. Latvijas spēkavīru sacensībās ar mai
nīgām sekmēm startējis mērsradznieks Mareks Jēkabsons.
Mareks izcēlies arī Latvijas meistarsacīkstēs spēka trīscīņā,
kur izcīnīts Latvijas čempiona tituls svara kategorijā 140 kg,
identisks panākums svara kategorijā 110 kg Kasparam Mei
lusam. Vienīgais aktīvi startējošais motokrosists Mērsragā
Intars Janbergs startējis Latvijas kausa izcīņā un Latvijas Su
perkausā. Mērsradznieks Andis Dārziņš piedalījies dažāda

līmeņa sacensībās boulingā.
Talsu novada rīkotajās
meistarsacīkstēs Mērsraga
novads tradicionāli ar la
biem panākumiem startēja
futbolā telpās 2. un 5. vie
ta A līgā. Pavisam Talsu
novada čempionātā telpu
futbolā cīnās trīs Mērsraga
komandas. Aktīvi visos Tal
su novada mēroga pasāku
mos piedalījusies Mērsraga
makšķernieku komanda
un vienmēr ierindojusies
starp labākajām koman
dām. Mērsraga novads tika
pārstāvēts arī šaha, dam
bretes un galda tenisa turnīros, kur bieži vien Mērsraga no
vada pārstāvji izcīna godalgotas vietas. Mērsraga sportisti
bieži piedalās arī Laucienes sporta centra rīkotajās sacensī
bās. Mērsraga jaunieši piedalās arī dažādos florbola turnī
ros Talsu novadā un Engurē. Pirmo oficiālo spēli aizvadījusi
Mērsraga florbola komanda. Ar Mērsraga novada domes
atbalstu daudzās sacensībās starp cilvēkiem ar īpašām va
jadzībām startējis un daudz godalgoto vietu ieguvis Andris
Žurakovskis.
Mērsraga novada mērogā tika organizētas regulārās
meistarsacīkstes florbolā 3-3, zolītes spēlē, šautriņu meša
nā, galda tenisā, šahā un kausu izcīņas dažādos (22) sporta
veidos. Mērsraga hokeja komanda, aizvada regulārus treni
ņus Tukuma hokeja hallē un startē Tukuma 2. līgā. Regulārs
treniņu process notiek ari zēnu futbolistiem dažādās vecu
ma grupās. Tradicionāli notika Mērsraga ostas pārvaldes
13. kausa izcīņa pludmales futbolā, un pasākumi Vislatvijas
Futbola dienā. Bez plašām sporta aktivitātēm neizpaliek
vieni no lielākajiem svētkiem pagastā – Jūras svētki, kuros
notiek sacensības dažādos netradicionālos sporta veidos un
atrakcijās, kā arī tiek izcīnīti Neptūna kausi zolītē un mak
šķerēšanā. Mērsraga novada svētku ietvaros tika sarīkotas
pludmales volejbola sacensības un spiningotāju mači. Nu jau
tradicionāls kļuvis galda tenisa turnīrs, kura sirds un dvēsele
ir Uldis Zutis. Tenisa turnīrā sabrauc labākie galda tenisisti
no Kurzemes. Šogad notika jau 6. t urnīrs. Pavisam Mērsraga
sportisti 2012. gadā piedalījušies gandrīz 300 dažādos sporta
pasākumos, kas norāda par mērsradznieku sportisko aktivi
tāti un veselīgo dzīves stilu.
Ivars Indruškevičs,
Mērsraga novada sporta organizators
Pieņemšanas laiks piektdienās: 14:20–15:00
Mērsraga vidusskola – sporta kabinets.
Tel. 26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv.

„Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati
no sevis un neņem nekā cita kā vien pati
no sevis!”
(Halīls Džibrāns „Pravietis”)
Libāniešu rakstniekam Halīlam Džibrānam (1883.–1931.) pasaules slavu
atnesa filozofiskais darbs „Pravietis”. Tajā katra rinda ir aforisms, dzīves gud
rība, iedvesmas avots. Savienojot mūziku ar Džibrāna „Pravieti” rodas patiesi
dvēseliskas sajūtas. 16. decembrī Mērsraga Tautas namā, tie, kas nenobijās
no biezajām kupenām un sniega vērpetēm, šīs sajūtas varēja baudīt muzikāli
poētiskajā tēlojumā „Pravietis”. Mūzikas autors un izpildītājs bija Jānis Polis,
bet teicēja Aija Barovska. Ikkatra mūzikas skaņa ir kā nektārs dvēselei, bet trā
pīgi pateikta doma rod atbalsi tieši sirdī. Tā bija neierasta iespēja noslēgties no
pasaulīgā un izbaudīt mazliet pārpasaulīgo. Kā atzina Jānis, tad tieši „Pravie
tis” ir licis viņam daudz ko saprast – aizmirst par savu egoismu! Piemēram, tas
nekas, ka uz koncertu bija ieradušies tikai pāris cilvēki : „Jāprot spēlēt vienam
cilvēkam tāpat kā tūkstošiem! Ja vien tas viens ir vēlējies to dzirdēt!”

Par braukšanas
maksas
atvieglojumiem

Domes sēdē 18.12.2012. apstiprināja
braukšanas atvieglojumus ar pašvaldības
transportu Mērsrags – Talsi no 1. janvāra
2013. gada: pensionāriem 50% apmērā;
1. un 2. grupas invalīdiem bez maksas; po
litiski represētām personām bez maksas.
Iekāpjot autobusā obligāti jāuzrāda pensionāra apliecību, invalīdu apliecība vai
politiski represēto apliecība. Ja apliecība
nebūs līdzi iekāpjot autobusā, būs jāmaksā
pilna autobusa cena. Būsim saprotoši pret
šoferi. Pensionāru apliecības var saņemt
Talsos baltajā mājā VSAA nodaļā, līdzi ņe
mot personu apliecinošus dokumentus un
vienu fotogrāfiju.
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Pateicības

Vēlos personīgi teikt lielu,
lielu paldies ikvienam, kas pēdējā pusgada laikā sniedza atbalstu un iespēju
man iejusties Mērsraga novada
ikdienas dzīvē un svētku tapšanas brīnumā!
Īpaši mīļš paldies Tautas nama meitenēm –
Madarai, Mairai un Valdai
par atbalstu, smaidu un lielisko sadarbību!
Lai visiem gaiši un mīlestības pilni

Tam nav nozīmes –
Jauns tu, vai vecs...
Arī pašiem stiprākajiem,
Reizēm vajadzīgs ir
Drauga plecs.
(Brigita Debeļska)

Ziemassvētki!

Paldies par sadarbību:
Valdai, Sabīnei, Arvīdam,
Intai un Dzintaram.
Priecīgus svētkus!

Lai mīlestība, veselība un enerģija nepietrūkst Jaunajā 2013. gadā!
Tautas nama vadītāja Aija Barovska

* * *

Silva

Dienas gaitās ejot,
Centies pasmaidīt,
Ikkatru sirds stūrīti
Ar prieku piepildīt,
Lai vietas nepaliktu
Rūgtumam kur krāties,
Lai sirds ar gaismu
Spētu sarunāties.

2012. gada 23. decembrī plkst. 16.00
Mērsraga Tautas namā

Ziemassvētku sadraudzības koncerts
«Pretī Ziemassvētku brīnumam»
Organizē:
Mērsraga novada pašvaldība
Mērsraga Baptistu draudze
Mērsraga pensionāru apvienība «Kaija»

(Brigita Debeļska)

Lielu paldies vēlamies teikt
Oskaram Apsītim un Dagnim
Ķevlim par lielo atsaucību un
veiksmīgi padarīto darbu, kā arī
vissirsnīgāko pateicību izsakām
Raimondam Niegliņam par kopējo sadarbību. Lai jauks un gaišs ir
Ziemassvētku laiks! Lai laimīgs,
ražens un mīlestības pilns Jaunais
2013. gads!

15.30 aties autobuss no Upesgrīvas,
pēc pasākuma novada robežās būs iespēja nokļūt ar autobusu mājās

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Radošām idejām bagātu ikdienu,
labu veselību un veiksmi Jaunajā gadā!

Cerībām – zaļas egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega baltumu!
Šonakt savas durvis neaizver
Ielaid debess atspīdumu telpā
Šonakt atnāks eņģelis kluss
Sasildīties tavā siltā elpā
Varbūt viņš tev vēsti atkārtos
Kuras skaistums dziesmās skan un zvana
Un tev blakus stāvot zīmi dos
Svētās stundas jaunai atnākšanai
Tad varbūt viņš pats par gaismu kļūs
Saplūzdams ar gaismu debess telpā
Kad tā nosalušie spārni būs
Sasiluši tavā siltā elpā
Šonakt savas durvis neaizver.
Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
(S. Kaldupe)

Mērsraga vidusskolas kolektīvs

* * *

Lai
Ziemassvētku
brīnums sasilda
katra sirdi, nes prieku,
mīlestību un gaismu
katrā mājā 2013. gadā!

Visām Mērsraga novada ģimenēm novēl:
Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Ligita Šuca

Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labas dienas,
Gaišas domas un cerību putnus!

Ja šonakt spētu,
Visspožāko zvaigzni,
No plašā debesu juma –
Mēs sūtītu jums.
Lai tās gaisma sirdīs līst,
Un izstarotos mīlestībā.
Bet dzīves tumšos brīžus,
Pārvērstu brīnumā.

Sirsnīgi sveicam novada domes priekšsēdētāju Lauri Karlsonu,
deputātus, domes darbiniekus un visus novada pensionārus svētkos!
Novēlam, lai Ziemassvētku vakars sirdīs nes mieru. Lai Jaunais
2013. gads – jaunām iecerēm spēku dod. Katru Jaunā gada dienu,
sagaidīt kā brīnumu ar smaidu sejā un ticību visam labajam!
Pensionāru apvienības padome un
priekšsēdētāja Daina Krūmiņa

Priecīgus un
gaišus
Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno
2013. gadu!

Visiem Mērsraga sportistiem un
Mērsraga novada
iedzīvotājiem Jaunajā 2013. gadā
novēlu daudz spožu uzvaru
ne tikai sporta laukumos,
bet arī ikdienas darba solī.
Tuvojoties Ziemassvētkiem
novēlu visiem sirds gaišumu un
labas domas, saticību un
mīlestību ģimenēs, kā arī sportisku
spītu turoties pretī visām nedienām!

SIA „Mērsraga ūdens”
administrācija

Ivars Indruškevičs, Mērsraga
novada sporta organizators

Kā mūsu sirdīs ienāk ziema, nomainot pelēko
ar balto un gaišo, tā lai Mēs savu ikdienu
nomainītu ar baltu un tīru dienu, pilnu siltuma
un mīlestības – tas ir Mūsu brīnums, kas katram dots.

Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
(M. Bārbale)

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus.
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi un
gaišu svētku prieku Jaunajā gadā!
Īpašs paldies un laba vēlējumi bibliotēkas labajiem „gariņiem” –
Valdai Zvirgzdiņai, Egīlam Bolmanim un REMAKS-L,
Gitai un Marekam Līcīšiem.
Veiksmi, radošu garu un nenogurstošu darba sparu!
Vēl: Mērsraga bibliotēkas vadītāja Maira Petere

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

Novēlu – Jums baltus Ziemassvētkus
un brīnumiem pilnu Jauno gadu!
Mērsraga invalīdu atbalsta centra vadītāja
Daiga Skvorcova
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd. Tas paliek.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Novēlu Annemarijai Lormanei
un Velgai Karlsonei
priecīgus Ziemassvētkus
un Laimīgu Jauno 2013. gadu!
Māra Fībiga

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

IK „Atvasīte” kolektīvs
saka lielu paldies
saviem esošajiem un
topošajiem pircējiem
par sadarbību!
Novēlam gaišus un baltus
Ziemassvētkus,
laimīgu, veselības pilnu
Jauno 2013. gadu!
* * *
Neprasi visu koku,
Pietiek ar vienu zaru.
Neprasi visu sauli,
Pietiek ar saules staru.
Pieticība nav slikta,
Arī tā bagātu dara –
Dažreiz, lai paveiktu labu,
Nevajag mūžu garu.

(Dz. Rinkule-Zemzare)

Mīļš paldies
Guntai Enzelei-Baļķītei
par dāvinātajām maskām
„Dārtas” mazajiem ķipariem,
kuras bērni labprāt
izmantos savās radošajās rotaļās.
PII „Dārta” mazo dārtenieku vārdā –
metodiķe Terēzija Zondaka

* * *
Ziemassvētkos sakām paldies
mūsu pastniecītei Antrai
par izpalīdzību un atsaucību,
pildot ikdienas darba pienākumus!
Ausma un Jānis „Laukgaļos”

Sludinājumi
Izīrēju labiekārtotu vienistabas dzīvokli. Tālr. 26782789.
* * *
Varu palīdzēt slima, vientuļa, veca
cilvēka aprūpē, palīdzēt mājas darbos.
Mob. tālr. 26997735 (TELE2);
27435108 (BITE).

Redaktore Madara Brāle
28757923

