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Adventes pārdomas

Redaktores sleja

Ziemas garie vakari ir laiks, kad varam sakārtot
savas domas, nomierināties un baudīt skaistu ziemas
mirkli, skatoties, kā ārā krīt sniegpārslas. Diemžēl pēdējos gados gan sniegpārslu uz mūsu cepurēm kļuvis
mazāk, gan paši sevi lutinām reti, jo dzīves ritms ir
tik straujš, ka nespējam paveikt visus iecerētos dienas darbus. Tomēr katrs veltīsim
pa brīsniņam laika – mierīgām pārdomām. Lūk, dažas no pārdomām!

Kad no rīta pamostaties, Jums
jābūt priecīgiem, jo Jūs zināt, ka
dienu būs notikumu pilna. Vai
esat ievērojuši, cik svarīgi ir labi
justies, uzsākot dienu? Mūsu
prāti bieži ir piesārņoti ar dažādiem liekiem sīkumiem. Bet
ja tā padomā... kas par to, ka
rindā jāpastāv dažas minūtes?
Tādi sīkumi novērš uzmanību
no daudz svarīgākām, jaukākām
un patīkamākām lietām. Sīkumi
mūs mēdz samulsināt. Dzīvi ir
jāmēģina vienkāršot – atbrīvojieties no dažiem liekiem sīkumiem un atradīsiet vietu kaut
kam jaunam vai ilgi kārotam, ko
gribat ieviest savā dzīvē. Katru
dienu sākot, uzdodiet jautājumus – uz jautājumiem atbildes
ir jāsaņem, tāpēc spēsiet paveikt
neiedomājamas lietas. Ja rodas
neskaidrības, atgriezieties pie
pirmā teikuma! Būtībā... Adventes laika mierā un tajā pat laikā
grūtsirdībā, atcerieties Einšteina
sacīto: „Juceklī atrodiet vienkāršību. Nesaskaņās meklējiet harmoniju. Vislielākajās grūtībās
slēpjas iespēja.”

Dace Sadaka. „Šis laiks līdz Ziemassvētkiem ir vistumšākais laiks, kad ilgas
pēc saules un gaismas ir vislielākās. Un domas, kas silda visvairāk, ir atmiņas
no bērnības, atmiņas par laiku, kad pasaulē nāca mani bērni un mirkļiem, kad
apciemojusi sajūta – esmu vienkārši laimīga. Visas skaudrās domas šai laikā kļūst
tik sīkas, atstājot vietu dvēselē tikai visbaltākajām un visgaišākajām atmiņām. Lai
cik neticami tas būtu, to ir daudz vairāk nekā skumjās. Mans vēlējums šai ceļā uz
gaismu ir – lai mēs – cilvēki viens otram esam ik dienas kā mazas dāvanas, kas
pat vistumšāko dienu dara gaišu.”
Valda Zvirgzdiņa. „Adventes laiks ir sevis paša izvērtēšanas laiks. Pieņemt
labo, gaišo – cerību sev un nākotnei. Atmest slikto. Izvērtēt prioritātes – tie ir
cilvēki, mīlestība pret līdzcilvēkiem, iejūtība. Pavadīt laiku kopā ar vistuvākajiem
mierā un mīlestībā!”
Ausma Kiršteina. „Ar sniega baltumu un saules siltumu sirdī, mājā un apkārtējos ļaudīs. Priecīgus svētkus.”
Gunta Fībiga. „Šobrīd ir ļoti gaišas noskaņas, jo paskatoties ārā ir redzams
sniegs, ir Adventes laiks un līdz ar to rodas jaukas sajūtas. Šis laiks ir jāpavada ģimenes lokā. Varam dedzināt sveces un sajust gaišumu un siltumu izstarojamies,
jo saulīte mūs šogad ir maz lutinājusi, bet sveču siltums atgādina saulīti. Novēlu,
lai katram šis laiks atnes kādu mazu brīnumiņu. Pavadiet to kopā ar ģimeni, radiem, draugu pulku, lai neesat vieni!”
„Adventes laiks ir pārdomu laiks. 1. svecīti adventes vainagā aizdedzinu, lai
mūsu novada ļaudis dzīvotu ar gaišām domām, pārticību un Dieva svētība ienāktu katrā mājā. 2. svecīti aizdedzināšu, lai mūsu valsts vīri rūpētos, lai nebūtu tik
daudz, kam jāatstāj dzimtene, meklējot iztiku svešās zemēs. Lai viņi ātrāk atgriežas savās mājās. 3. svecīti aizdegšu, lai nākotne mūsu mīļajai Latvijai būtu skaista,
plaukstoša un bagāta. 4. svecīti aizdegšu, lai uz pasaules valdītu miers starp valstīm un tautām un nekad nebūtu jāpiedzīvo kara šausmas. Dievs, svētī Latviju!

Dižākais Kurzemes pasākums –
Koka kuģu festivāls Mērsragā!
Jau devīto gadu novembra pēdējā nedēļas nogalē Kurzemes Tūrisma asociācija pasniedza labākajiem
Kurzemes tūrisma uzņēmējiem savu
augstāko gada tūrisma apbalvojumu – balvu Lielais Jēkabs. Nominācijā Dižais Kurzemes pasākums
apbalvojumu saņēma Koka kuģu
festivāls Mērsragā! Apsveicam!
Pasākuma pirmajā daļā notika akcijas „Apceļo Kurzemi” dalībnieku
anketu izloze un uzvarētāju apbalvošana ar sponsoru piešķirtām balvām.
Galveno balvu, divu stundu izbraucienu pa Rīgas jūras līci kompānijai līdz
30 personām dāvināja Jahta Palsa.
Pasākuma otrajā daļā notika laureātu apbalvošana, muzikāli priekšnesumi, kā arī citi pārsteigumi. Par nopelniem tūrisma attīstībā apbalvojumi
šogad tika piešķirti astoņās nominācijās: Dižā dizaina viesnīca Kurzemē 2012; Tūrisma dižā mājas lapa Kurzemē 2012; Dižais muzejs Kurzemē
2012; Ražots Kurzemē 2012; Dižais eko
piedāvājums Kurzemē 2012; Dižā Kurzemes beķereja 2012; Dižais Kurzemes
pasākums 2012; Par dižo ieguldījumu
tūrisma attīstībā Kurzemē 2012.
Šogad „Lielā Jēkaba” balvas iegu-

vušas jaunu izskatu – pārvērtušās par
vērtīgām monētām, kas veidotas pēc
Hercoga Jēkaba 1644. gadā Jelgavā
kaltā sudraba dāldera līdzības.
Saņemtais apbalvojums ir apliecinājums tam, ka tikai komandas darbā ir iespējams paveikt lielas lietas!
Pasākuma organizatoriem un aktīvākajiem atbalstītājiem šis apbalvojums
ir kā stimuls darboties tikpat centīgi
un vēl centīgāk. Galvenais, neapstāties pie sasniegtā, bet tiekties tik uz
priekšu!

Ziemassvētku prieku rodi… Mērsraga bibliotēkā!
Klāt gada tumšākais laiks. Saules gaisma mums tiek iemērīta visai mērenās dozās. Turpretī Mērsraga bibliotēkā savus
apaļos un saulainos sānus zibina desmitiem bļodu un bļodiņu. Tas nozīmē, ka pie mums atkal ciemos ar saviem darbiem
ieradusies keramiķe Inta Bunga.
Šoreiz viņas veidotie darbi ieturēti siltajos dzeltenajos un
zaļajos toņos, kā atgādinājums par vasaru, sauli, Jāņu nakts
zālēm. Bļodas kā vienmēr darinātas tradicionālajā Kurzemes
keramikas manierē, rotātas ar ornamentiem. Un kā savdabīga Intas vizītkarte – gar bļodas malām ir zīmēti augu un ziedu motīvi. Vismīļākais Intas kundzei ir āboliņu ziedu raksts.
Atvestajā darbu kolekcijā ir bļodas, bļodiņas, vāzes, svečturi,
podi ar vākiem un krūzītes.
Jautāta, kas jauns Intas radošajā dzīvē,
keramikas jomā, viņa ne bez lepnuma stāsta:
„Divas manas darinātās vāzes šogad aizceļojušas uz Turciju”. Intas kundze iesaistījusies
biedrībā „Māra”, kura darbojas pie Rīgas
keramiķu biedrības. Vēl šogad Inta Bunga
piedalījusies Rīgas brīvdabas muzeja organizētajā lielajā pavasara gadatirgū, kā arī
Kuldīgā „Hercoga Jēkaba gadatirgū” un arī
citos rudens gadatirgos. Tagad viņas darbi
apskatāmi Rīgas Kongresa namā un Rīgas
mākslas telpā – izstādē „Raksti, raksti”. Izstādes veidotāju mērķis ir parādīt Latviešu
amatniecību un tradicionālo kultūru kā bāzi
un iedvesmas avotu mūsdienu mākslas un
dizaina izpausmēm. Lai arī Jaunajā gadā Intai daudz radošas ieceres un idejas!
Otra izstāde, kas vienlaicīgi norisinās
Mērsraga bibliotēkā ir, kā krāsains ķirsītis
uz putukrējuma tortes. Tās ir kuldīdznieces – Daces Cines darinātās rotas – auskari

gredzeni, rokas sprādzes, brošas, piespraudes, krelles. Rotas
kolekcijā uzdzirkstī dažādos krāsu toņos no pieklusinātiem
zemes toņiem līdz piesātināti spilgtiem. Izveidotās rotas
liks gandrīz katras daiļā dzimuma pārstāves sirdij pukstēt
straujāk un acīm dzirkstīt. Dacei pieder neliels veikaliņš
„Hercogs”, kurā tiek tirgotas rotas, viss nepieciešamais rotu
izgatavošanai, cita veida rokdarbi: adījumi un tamborējumi.
Daces kundzei rotu darināšana jau patikusi jaunībā, kas agrāk bijis tāds kā hobijs, tagad jau 3 gadus ir maizes darbs. Visi
interesenti laipni gaidīti Mērsraga bibliotēkā!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja:
Maira Petere, tālrunis 63235783
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Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas jaunumi
Mūsu mākslas skolā paralēli zīmēšanai, gleznošanai un darbam ar
materiāliem skolēni apgūst mākslas
valodas pamatus.
Programmā tie ir skolēniem, sākot
no 3. kursa. Mācību priekšmets sevī

ietver arī mācīšanos izprast mākslas
attīstības vēsturisko gaitu. Tika iemē
ģināta roka arī senajā glezniecības teh
nikā – enkaustikā. Turpinājumā tieši
Grieķu vāzes bija nākamais pētniecī
bas objekts, jo antīkajai kultūrai arī ir
nozīmīga vieta mūsdienu sabiedrībā.
Uz tās pamatiem balstās visa
kultūra, ko mēs šodien va
ram vērot un apbrīnot. Sko
lēni pētīja materiālus par or
namentiem, arī pašu grieķu
tērpiem, frizūrām u.t.t. Tika
radīti vāžu silueti ar skrā
pējumu tehnikā attēlotiem
zīmējumiem.
Tematiskais
izpētes darbs bija papildināts
ar teatralizētiem elementiem
un foto sesiju. Bērni darbu
veica ar prieku un interesi.
Bija ļoti liels prieks ar vi
ņiem strādāt! Skolēni izteica
vēlēšanos arī citus mākslas
vēstures periodus pētīt ar lī
dzīgu noslēgumu. Viņi teica,
ka nebija pat domājuši, ka šis
mācību priekšmets būs tik
interesants!
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas skolotāja
Larisa Avota-Avotiņa

Projekts „Mēs paši” bērnu
priekam un bērnu radošai
darbībai noslēdzies
21. novembrī „Dārtā” ieradās pār
stāvji no VAS „Hipotēku un zemes
bankas”, lai iepazītos ar Klientu kluba
„Mēs paši” projekta realizācijas rezul
tātiem klātienē. Pirmais, ar ko viesi
iepazinās, bija jaunie vārti ar iestādes
logo, tad sekoja atraktīvākā daļa, jo
bankas pārstāvjiem, izstaigājot bišu
takas, bija jāiejūtas bērnu lomās. Takas
bija nomarķētas ar kārtas skaitļu kartī
tēm un bankas darbiniekiem, sekojot
norādēm, bija jāapciemo bitītes, kuras
bija sagatavojušas dažādus pārbaudī
jumus. Iesākumā valdīja neliels samul
sums, bet pēc mirkļa visi jau atraisījās
un ļāvās izbaudīt bērnības dienu pie
dzīvojumus. Uzdevumi bija sagatavoti
dažādām maņām, uzmanībai, radošai
darbībai, domāšanai un atjautībai. Jā
saka, ka viesi veiksmīgi tika ar visu
galā un rezultātā ieguva balvu – medus
burciņu.
Pēc taku izstaigāšanas, sekoja PII
„Dārta” vizītkartes – bišu stropa un
bitīšu novērtēšana, kā arī izmēģināta

atjaunoto soliņu virsmu kvalitāte. Ko
misija ļoti atzinīgi novērtēja paveikto
un priecājās par „Dārtiņas” jauko ap
kārtni. Pēc karstas tējas un cepumu
nobaudīšanas „Hipotēku un zemes
bankas” pārstāvji apmierināti turpināja
ceļu tālāk.
Mēs esam gandarīti par paveikto,
jo atkal ir saposts kāds stūrītis: radīta
estētiska un attīstoša vide, kas uzrunā
bērnu, ieinteresē viņu nākt un darbo
ties. Pirmsskolas vecumā ir ļoti liela
nozīme apkārtējai videi, jo bērns tver
pasauli ar visām sajūtām un neapzināti
meklē dažādu sajūtu stimulus. Izkopjot
estētiskā jūtas, mēs audzinām bērnu,
paverot ceļu viņu labāko īpašību un
spēju attīstībai.
Paldies „Hipotēku un zemes ban
kai”, Klientu klubam „Mēs paši” un
Mērsraga novada priekšsēdētājam Lau
rim Karlsonam par atbalstu projekta īs
tenošanā.
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe
Tēzēzija Zondaka

Mērsraga vidusskolā
,,Dzīvo Veselīgi”
23. novembrī Mērsraga vidusskolā ciemojās ,,Dzīvo Veselīgi” koman
da, kura mūs no rīta sagaidīja ar veselīgām brokastīm – auzu pārslu putru
ar ievārījumu. Pēc kārtīgas maltītes, iegūstot spēku un enerģiju, mēs de
vāmies uz sporta aktivitātēm, kur iemācījāmies rīta pamata vingrojumus.
Aktīvi iesaistījāmies arī vēdera presītes stafetē. Neliela atpūta un mūs jau
sagaidīja ,,Dzīvo Veselīgi” komandas pārstāve, kura lasīja lekciju par vese
līgu dzīvesveidu. Mēs uzzinājām, ka dienā jāizdzer astoņas glāzes ūdens,
katrā ēdienreizē jāēd graudaugu, augļu un dārzeņu produkti, bet saldumi
jāatstāj svētku reizēm. Saldinātie dzērieni un enerģijas dzērieni nav īpaši
veselīgi mūsu organismam, tāpēc tos nevajadzētu dzert, bet vairāk jādzer
ūdens.
Pasākuma noslēgumā Jānis Lācis mums demonstrēja savu talantu –
ekstremālos velosipēda trikus. Mēs bijām ieinteresēti, kad Jānis Lācis lēca
ar riteni pāri trim skolotājām. Tas bija ekstrēmi.
Pēc pasākuma mēs atzinām, ka šī bijusi labākā un veselīgākā diena
Mērsraga vidusskolā.
Mērsraga vidusskolas skolniece
Inga Andra Pērkone

Jaunumi tautas namā

Saulgriežus gaidot!
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Mērs
raga Mūzikas un mākslas skolas Vi
zuāli plastiskās mākslas programmas
skolēniem bija iespēja izveidot telpu
rotājumu, kas latviešu kultūrā ir viena
no senākajām rotām Saulgriežos. Mā
cību priekšmetā darbs materiālā, bērni
veidoja ļoti skaistus puzurus, kas rotā
skolas telpas un priecē ne tikai pašus
skolēnus, bet arī pārējos skolā esošos, kā
arī skolas viesus. Daži skolēni atzina, ka
puzuru veidot bija vieglāk, nekā sākumā
šķita. Skolēni tos rotāja ar spalvām un ar
savītām krāsainām zvaigznītēm.
Klasiski puzurs tiek veidots no div
padsmit niedru stiebriem, kas simbo
lizē divpadsmit mēnešus un četriem
stūriem, kas simbolizē gadalaikus.
Kā raksta V. Celms grāmatā „Latvju
raksts un zīmes”: „Puzuri ir latviešu
tradicionālajā kultūrā plaši pazīstami
veidojumi ar dziļi simbolisku nozīmi.
Puzuri – tie ir savdabīgi sakārtota Vi
suma simboli, pasaules modeļi, kas ar
savu ģeometrisko un skaidro uzbūvi
enerģētiski labvēlīgi ietekmē cilvēku
un vidi, bet vienlaikus kalpo kā telpu
organizējoši akcenti.”
Kristīne Sauškina,
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas skolotāja

Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.
Pienācis decembris un uzsnidzis ilgi gaidītais sniegs, kas liecina par to, ka pavi
sam drīz klāt būs Ziemassvētki. Šis ir īpašs laiks, tāpēc arī Mērsraga Tautas namā
notiks dažādi svētku ieskaņas pasākumi.
Liels prieks, ka arī iedzīvotāji sāk izjust svētku tuvošanos un pat ierosina
dažādas idejas, lai šo laiku padarītu sirsnīgāku citiem! Tieši pateicoties Daces
Sadakas iniciatīvai 14. decembrī plkst. 18:30 Tautas nama mazajā zālē notiks
pasākums „Es pārslu dejā viegli paceļos”.
Trešajā Adventē – 16. decembrī plkst. 15:00 Tautas namā ciemosies Jānis Polis
un Gundega Kalniņa ar muzikāli poētisku tēlojumu „Pravietis”. Tas ir darbs,
kas ikvienam ļauj padomāt par to, cik svarīga loma mūsu dzīvē ir mīlestībai un
ģimenei. Pasākuma pamatā tiks izmantota J. Poļa mūzika un teksti no H. Džibrāna
darba „Pravietis”.
Tā kā mazākajiem novadniekiem Ziemassvētki noteikti vairāk asociējas ar
Ziemassvētku vecīti, tad, protams, arī šogad 22. decembrī plkst. 12:00 vecītis
ciemosies Mērsraga Tautas namā un sveiks pašus mazākos Mērsraga novada
iedzīvotājus svētkos. Līdz 14. decembrim vēl ir iespēja pieteikt bērniņus šim
pasākumam, lai vecītis zinātu, kam sarūpēt dāvaniņas.
Un tad jau būs klāt arī gada gaidītākie svētki! Šogad Ziemassvētku sadraudzības
koncerts notiks 23. decembrī plkst. 16:00. Turklāt pēc pasākuma kursēs autobuss.
Tāpēc ikviens ir mīļi gaidīts Tautas namā, lai kopā sajustu svētku siltumu!
Bet mēs tiksimies jau svētdien, lai Mērsraga centrā kopā iedegtu lielo svētku
egli!
Lai mīlestība un saticība šajā Adventes laikā ir
ar ikvienu no mums un lai ikvienam izdodas
piedzīvot svētku brīnumu!
Ar siltiem sveicieniem,
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska (28354154)

Mērsraga ostā pieaug kravu apgrozījums
Mērsraga ostā labas ziņas – kravu apgrozījums pēc nelie
lā krituma šī gada augustā un septembrī atkal pārliecinoši
pieaug!
Šī gada 11 mēnešos esam pārkrāvuši jau 406,5 tūkstošus
tonnu dažādu kravu, bet 2011. gada 11 mēnešos – 397,1 tūk
stošus tonnu, tai skaitā 227,5 tūkst. t apaļkoku, 96,6 tūkst. t
koksnes šķeldas, 58,4 tūkst. t koksnes granulu, 3,7 tūkst. t
kūdras, 2,9 tūkst. t nozvejoto svaigo zivju un 7,9 tūkst. t
reciklētā asfalta šķembu.
Kravu apgrozījums ostā salīdzinājumā ar 2011. gadu
ir palielinājies par 9,4 tūkstošiem tonnu. Kravu struktū
ra ir nedaudz mainījusies, samazinājies eksporta kravu
apjoms, savukārt ievērojami pieaudzis importa kravu,
t.i., akmens šķembu un asfalta šķembu īpatsvars.
Savukārt apkalpoto komerckuģu skaits 2012. gada
11 mēnešos salīdzinājumā ar pagājušā gadu ir sama
zinājies par veseliem 13 kuģiem, bet tas kontekstā ar
kravu pieaugumu ir ļoti pozitīvs ostas darbības rādītājs.
Sekmīgi veikto ostas padziļināšanas darbu rezultātā ir
uzlabojusies ostas sniegto pakalpojumu kvalitāte – va
ram apkalpot lielākas tonnāžas kuģus, tādējādi piedāvā

jot labākas biznesa iespējas kravu īpašniekiem un veicinot
ekonomikas attīstību.
Vēlot visiem gaišu un ģimenisku pirmo Adventes svētdienu,
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

„Valoda ir tā laipa, pa kuru sastopas gars ar garu, prāts ar
prātu, cilvēks ar cilvēku, lai tie mājotu diezin cik tālu cits no
cita.” /A. Kronvalds/
2012. gada 27. novembrī plkst.
10:00 pēc Briseles laika notika ES
valstu jauno tulkotāju konkurss. 17 gadīgi jaunieši vieno
jās sauklī visā Eiropā: „Vienoti daudzveidībā” un pēc izvēles
no 23 oficiālajām ES valodām un 506 valodu kombināci
jām 2 stundu laikā tulkoja 1 lpp. garu tekstu savā izvēlētajā
ES valstu valodu pārī.
Latviju šajā konkursā pārstāvēja 9 izglītības iestādes, tieši
atbilstoši ES parlamenta deputātu skaitam no mūsu valsts,
arī, mums par prieku, Mērsraga vidusskolas konkursa dalīb
nieki tulkoja brīnišķīgu tekstu par senioru un jauniešu sa
darbību un abpusēju izglītošanu mūsdienās no angļu
uz latviešu valodu: „Mācīsimies kopā!” („Sharing to
learn”).
Tulkošana būtībā ir saziņa, tādēļ visgrūtāk ir no
dot informāciju no vienas valodas citā literāri parei
zā valodā, saglabājot oriģinālā teksta vēstījumu, stilu
un emocionālo strāvojumu. Man prieks, ka Mērsraga
vidusskolas 11. klases jaunieši: Juris Banģis, Rebeka
Rožkalne, Elvis Ruža, Justīne Štauere un Rolands Ju
ris Zibins piekrita pamēģināt savus spēkus tulkošanā,
sniedzot sev vērtīgu pieredzi. Man, protams, būtu
prieks, ja kāds no skolēniem sajustu aicinājumu tul
košanas darbam vai vienkārši saprastu, ka labs tulks ir
labs savas dzimtās valodas pārvaldnieks.
Līdzdalība konkursā aicina ikvienu cītīgi mācīties
latviešu valodu, lasot grāmatas, mācoties valodas gra
matiku, analizējot tekstus, lietojot terminus dzimtajā

valodā, veicinot skolēnus veikli izteikties un būt radošiem,
rodot risinājumu jebkurā situācijā mācību procesa laikā.
Rast risinājumu jebkurā situācijā – tā, manuprāt, ir UZVA
RA! Un galvenais ir uzvara pār sevi, proti, pārvarēt bailes,
neziņu par svešo, sajust to, ka Tu to vari. Tulkošanas laikā
mūsu jauniešus uzmundrināja 11. klases audzinātāja Iveta
Grīnberga-Zaļkalne. Lai pasta balodis aiznes veiksmi līdzi
mūsu skolēnu labi padarītajiem darbiem un aizved kādu no
viņiem uz ES tulkošanas metropoli Briselē!
Zane Alkšbirze
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Sporta jaunumi!
Andrim sudrabs! Mērsraga novada sportists, kas startē LNSF
(Latvijas nedzirdīgo sporta federācija) grupā – Andris Žurakovskis izcīnījis sudrabu medaļu LNSF Latvijas balvas izcīņā novusā.
Apsveicam Andri ar kārtējo panākumu un novēlam tā turpināt.
Toms divkārtējais Latvijas čempions! Kyokushinkai ir viens
no spēcīgākajiem karatē sporta veidiem. Tā pamatlicējs – Mas
Oyama. Kyokushin Karate-Do cīnās pret diskrimināciju vai aizspriedumiem, kas balstīti uz tautību, rasi, politiku, filozofiju, reliģiju, dzimumu vai vecumu.
Mērsraga novadā trenera Vitālija Beļinska vadībā ar Mērsraga
novada domes atbalstu vairāki Mērsraga jaunie sportisti aktīvi apgūst šo cīņas mākslu. Viens no talantīgākajiem audzēkņiem Toms
Driņķis jau otro gadu pēc kārtas izcīna Latvijas čempiona titulu
savā vecuma grupā. Apsveicam Tomu, treneri, vecākus un vēlam
neapstāties pie sasniegtā rezultāta.
Noslēgusies šaha sezona! Ar Mērsraga kausa izcīņu šahā, kas
notika 2. decembrī Mērsraga vidusskolas telpās noslēgusies šī gada
šaha sezona Mērsragā. Kausa izcīņas rezultāti vienlaicīgi arī skaitījās, kā Mērsraga meistarsacīkšu šahā 18. posma ieskaites punkti.
Sacensībās bez mūsu šahistiem piedalījās arī viesi no Rojas novada un Engures, pavisam kopā astoņi šaha spēles cienītāji.
Sacensību dalībnieki, katrs ar katru izspēlēja vienu spēli, kuras apdomas laiks katram 15 minūtes. Pēc spraigām un saistošām
izspēlēm noskaidrojās, ka Mērsraga kausa ieguvējs šahā ir Rojas
novada šahists Gunārs Beltiņš, otrajā un trešajā vietā mūsējie –
attiecīgi Ikars Žīgurs un Aldonis Bite. Mērsraga meistarsacīkšu
kopvērtējumā uzvaru svinēja un Mērsraga 2012. gada čempiona
titulu ieguvis Aldonis Bite, sudrabs Ikaram Žīguram, bet bronza
Gunāram Beltiņam.
Mērsraga novada meistarsacīkstēs šahā 2013. gadā startēs
06.01.13. Aicinu visus šīs spēles pazinējus atmest kautrību un izmēģināt spēkus jau nākošajā pirmajā posmā, kas notiks Mērsraga
vidusskolā, sākums –10:00.
Mērsraga florbola komandas debija lielajos laukumos! Jau
šajā nedēļas nogalē Šveicē sāksies devītais pasaules čempionāts
florbolā. Pēdējās trijās pasaules meistarsacīkstēs Latvija ieņēmusi
piekto vietu un arī šoreiz komandai minimālais mērķis ir būt vismaz šajā pozīcijā.
Kamēr ar interesi sekosim līdzi Latvijas florbola izlases gaitām
Šveicē pasaules laukumos, kur manīsim arī mūsu pusē pazīstamas
sejas, proti – Jāni Jansonu un Arti Raitumu, mūsu vietējie Mērsraga florbolisti šodien aizvadīja vēsturisku spēli. Mērsraga florbola
komanda pirmo reizi aizvadīja oficiālu turnīra spēli. Spēle notika
Laucienes kausa ietvaros, Laucienes Sporta centrā. Šoreiz gan tika
piedzīvots zaudējums, bet komanda ir jauna un uzvaras ir tikai laika jautājums. Vēlam veiksmi komandai un drīzu pirmo panākumu.
Mērsraga florbola komandas sastāvā spēlē: Mārtiņš Ozols, Aigars Gūtšmits, Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Jānis Bervalds, Oskars Sproģis, Andris Limbergs, Kristaps Limbergs, Juris
Baņģis, Kristaps Štauers un Edgars Grīnbergs.
Mērsraga kausa izcīņa basketbola mīnusos! 2012. gada kausa izcīņai basketbola mīnusos dalību pieteica četrpadsmit kausa
pretendenti. Sacensībās startēja četras sievietes un desmit vīri.

Mērsraga novadā tiks realizēti
vairāki LEADER projekti

Pēc pirmās kārtas vadībā izvirzās Mārtiņš Ozols, otrais Andris
Žurakovskis, bet trešajā vietā Artūrs Langenfelds. Otrajā posmā
visprecīzākais atkal ir Mārtiņš Ozols, otrajā vietā Aigars Gūtšmits, bet trešo vietu izcīna Jānis Indruškevičs. Neveiksmīgs otrais
posms izvēršas Andrim Žurakovskim, kuram tikai četrpadsmitā
vieta. Trešajā posmā izšķiras, kurš tiks labākajā sešiniekā un varēs
turpināt cīņu vēl trijos fināla posmos. Saspringtā un nervozā cīņā
pirmais Ivars Indruškevičs, kas viņam garantē vietu fināla sešiniekā, otrajā vietā Vivita Ozoliņa tādējādi izcīnot sev uzvaru sieviešu
konkurencē, bet trešais Imants Erkens. Imantam iegūtā trešā vieta
nedod vietu starp labākajiem sešiem metienu izpildītājiem, šoreiz
tikai devītā vieta kopvērtējumā un jāpaliek ārpus fināla.
Un tā pēc trīs posmiem precīzākie seši ir Mārtiņš Ozols, Vivita
Ozoliņa, Aigars Gūtšmits, Ivars Indruškevičs, Jānis Indruškevičs
un Dāvis Janbergs. Izspēlējot vēl trīs fināla posmus par Mērsraga
kausa ieguvēju un precīzāko basketbola metienu izpildītāju kļūst
Mārtiņš Ozols, otrais Aigars Gūtšmits, bet trešais Ivars Indruškevičs. Sievietēm pirmā Vivita Ozoliņa, sudrabs Andai Ezeriņai, bet
bronza Anetei Grīvai.
Tiksimies nākošgad!

Mērsraga novada pašvaldība šā gada jūnijā startēja Eiropas
Zivsaimniecības fondu izsludinātajos projektu konkursos, iesniedzot
10 projektus, no kuriem novembrī tika apstiprināti seši. Tas nozīmē,
ka 2013. gads Mērsraga novadā būs ļoti darbīgs, jo būs jārealizē šie
seši projekti.
Jau pavasarī varēs uzsākt darbus, lai sakārtotu Dzintaru ielu.
Blakus Bērnu un jauniešu atpūtas laukumam tiks izveidota bruģēta
gājēju iela, izvietotas laternas, sakārtoti un regulēti akas vāki, izveidotas nobrauktuves un uzstādītas ceļas zīmes. Pārvietošanās pa
Dzintaru ielu būs daudz vieglāka un patīkamāka.
Man, kā projektu vadītājai, ir ļoti liels prieks, ka vasaras sākumā
varēsim uzsākt darbus pie Skolas ielas trotuāra izbūves. Vecāki, bērnus
sūtīt uz skolu būs droši!  Sākot no Ozola ielas līdz pat Mērsraga
vidusskolai tiks izbūvēts metru plats trotuārs, pa kuru bērnu droši
varēs iet uz skolu un nākt mājās.
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu, kurš
paredz rekonstruēt Atpūtas ielu Mērsraga ciema centrā. Atpūtas iela
atrodas pretī pagastmājai un ved lejā uz jūras pusi. Pa šo ielu būs
iespējams nokļūt līdz piejūras pļavām, pludmalei. Iela tiks asfaltēta,
tai blakus tiks izveidots trotuārs un uzstādīts apgaismojums. Šī iela
pēc rekonstrukcijas atgādinās mazu promenādi...
Šajā projektu konkursa kārtā apstiprināts tiks projekta iesniegums,
kur ir paredzēts Upesgrīvas „Mazvalteros” izveidot Saieta namu. Esošo
ēku rekonstruēs, kas nozīmē, ka ēku siltinās, uzklās jaunu jumtu, tiks
ielikti jauni logi, durvis. Iekšdarbus būs jāveic saviem spēkiem, bet
rezultātā Upesgrīvas iedzīvotājiem būs sava pulcēšanās, tikšanās vieta.
Kā jau visi ir pamanījuši, Mērsraga ciema centrā notiek būvniecības
darbi, tiek būvēts jaunais Mērsraga Informācijas centrs. Ar skaistu ēku pašā
ciema centrā nepietiek, vajag arī sakārtot apkārtni, tad nu šīs jaunbūves
priekšā nākamvasar tiks veidots skvērs. Plānots izveidot bruģētus celiņus,
veikt teritorijas apzaļumošanu ar dekoratīviem stādījumiem, izvietot
laternas un ierīkot strūklaku. Ļoti ceru, ka šī labiekārtotā teritorija būs
iemīļota vieta Mērsraga novada iedzīvotājiem un arī viesiem.
Un nobeigumā vēlos minēt vēl vienu projektu, kas jau ir apstiprināts
un nākamgad tiks realizēts, – skatu torņu būvniecība. Atkal piejūras
pļavā pie brīvdabas estrādes „Jēgerleja” un pie Engures ezera būs skatu
torņi. Skatu torņi ir ļoti pieprasīts apskates objekts gan pašiem Mērsraga
iedzīvotājiem, gan arī viesiem.
Lai labie darbi mūs nebaida, bet attīsta un pilnveido!

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

Informāciju sagatavoja: Agnese Kreicberga
LEADER projektu vadītāja

Jaunāko grāmatu apskats
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdiena
09.00–12.00
Ceturtdiena 09.00–12.00

Dzintaru iela 1 dz. 9,
Mērsrags, Mērsraga novads
(2. kāpņu telpa, 1. stāvs)
Vecākais inspektors Egīls Bolmanis
Mob. tel. 20703443, 27234282, tel. 63237711,
e-pasts: policija@mersrags.lv

Novembris pašvaldības policijā

Mērsraga novada pašvaldības policija novembrī ir strādājusi ierastajā ritmā –
veikts ikdienas operatīvais darbs, reaģējot uz iedzīvotāju izsaukumiem, kopā ar
novada sociālo dienestu, Valsts policiju un novada vadību tikuši apsekoti dažādi
objekti, veikti reidi pa novada teritoriju gan dienas, gan nakts laikā. No iedzīvotājiem saņemti 12 iesniegumi, no kuriem daļa pārsūtīti izskatīšanai citām atbildīgajām
institūcijām, bet par pārējiem uzsāktas administratīvās lietas, kas pēc veiktās izmeklēšanas nodotas novada Administratīvajai komisijai lemt par soda piemērošanu.
Novembrī ar Zemkopības ministrijas Zivju fonda atbalstu tika iegādāta laiva ar
auto treileri un motoru, kura tiks nodota pašvaldības policijas rīcībā. Tā ir paredzēta zivju resursu uzraudzībai un aizsardzībai. Ir panākta neformāla vienošanās
ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes un Valsts robežsardzes darbiniekiem par kopēju reidu rīkošanu. Šajā sakarībā iesaku padomāt par zvejas legalizēšanu atsevišķiem mūsu novada iedzīvotājiem.
Joprojām aktuāla ir kūlas veidošanās pieļaušana novada teritorijā. Kā jau biju
minējis iepriekš, tad sods par to ir bargs – no 100 līdz 500 Ls privātpersonām un
no 500 līdz 2000 Ls juridiskām personām. Novembrī par šo pārkāpumu tikuši
sastādīti 15 administratīvie protokoli.
Par valsts karoga neizkāršanu administratīvais brīdinājums pēc Latvijas valsts
proklamēšanas dienas tika izteikts 28 personām. Likums ļoti precīzi nosaka, kad
un kur ir jāizkar karogi. Šeit nelīdz atruna, ka nebiju mājās, vai ka karogus aizmirsts
izlikt. Pirmajā reizē jūs saņemat brīdinājumu, bet pie atkārtotas likuma pārkāpšanas
jārēķinās ar naudas sodu. Tāpēc aicinu cienīt savu valsti un ievērot tās likumus!
Un raksta nobeigumā vēlos griezties pie mūsu novada vecākiem, kuru bērni iet
skolā. Padariet savus bērnus redzamus! Jūsu atvases uz skolu un no tās dodas tumšajā laikā, bet daudziem pie apģērba nav piestiprināti atstarotāji. Ceļi kļūst slideni,
un šoferiem ir gandrīz neiespējami apturēt savu transporta līdzekli, ja tā priekšā
pēkšņi no tumsas iznirst gājēja stāvs. Vai tiešām šis nepilnais lats par atstarotāju
iecirstu jūsu ģimenes budžetā tik lielu robu, ka esat gatavi riskēt ar sava bērna
veselību vai pat dzīvību? Protams, tas attiecas arī uz pieaugušajiem, tomēr bērni
šajā ziņā ir neaizsargātāki, kā arī neapzinās situācijas nopietnību. Bez tam gaismu
atstarojošu elementu nenēsāšana ir gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana, par
kuru pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.23 panta izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Novēlot visiem gaišu un mierīgu Adventes laiku,

vecākais inspektors Egīls Bolmanis

21. novembrī notika jauno grāmatu pēcpusdiena. Bibliotēkas grāmatu fonds tika papildināts ar 40 jauniem izdevumiem. Lai bibliotēkas grāmatu draugi būtu informēti par
jaunieguvumiem, tad īss grāmatu apskats.
Papildinājumu ieguvis romantisko grāmatu klāsts. Lasītājiem iemīļotai autorei Dž. Devero jauns darbs „Vēlmju akmens”,
kura neparedzamās beigas padarīs lasīšanu par neaizmirstamu
piedzīvojumu. Interesants lasītājiem šķitīs divu spožu bestselleru autoru: Dž Maknotas un Dž. Devero kopdarbs „Mīlas veltes”. Ilgu laiku Latvijā pirktāko grāmatu topa augšgalā gozējas
S. Ārnstedes darbs „Nepakļāvīgā” – juteklisku emociju pilns
romāns. Lasītājiem pazīstama autore ir L. Valdena, viņas jaunais darbs „Pēdējā moa noslēpums” izstāstīs sarežģītu ģimenes
sāgu. Jaunā rakstniece R. Laptone ar romānu „Vēstules māsai”,
sevi piesaka oriģināli un pārliecinoši. Piemērota nesteidzīgām
pārdomām brīvdienās būs M. Džonsones darbs „Vasara bez
noteikumiem”. Atelpu un sirdsmieru lasītājiem sniegs L. Dilanas
grāmata „Debesis ir tepat līdzās”. Toties lieliska humora pārpilns
darbs ir L. Veisbergeres „Sātans Pradas brunčos”. Tāpat jautrs
un amizants stāsts ir D. Heltas uzrakstītais „Atvaļinājums ar
papu” – labsirdīgs romāns par bērniem un vecākiem. Neviennozīmīgu slavu ieguvis E. L. Džeimsa „Greja piecdesmit nokrāsas” – romantikas un kaisles piesātināts stāsts ļauj vaļu lasītāja
fantāzijai un izraisa atkarību. Autobiogrāfisku darbu radījusi
A. Brontē – „Agnese Greja” par savām guvernantes gaitām un
liktenīgo mīlestību. Autore M. Harana „Lēdija gleznā” – burvīgi iedzīvina jautrības un izvirtības pilno Čārlza II galmu.
Jaunākais latviešu literatūras klāsts. Sērijā „Lata romāns” –
divi jauni darbi: M. Grietēnas „Nāve Londonā” un I. Enģeles
„Kāzu tiešraide”. Lauku dzīves ainas starp abiem pasaules
kariem uzbūrusi D. Zvirbule savās „Rendas teikās”. Iemīļota
rakstniece mūspuses ļaudīm ir Dz. Žuravska, tagad lasītājiem pieejams viņas jaunais darbs „Izcirtumā dzērve kliedz”.
„Melna zivs melnā nakts upē” tie ir trīs romāni vienā grāmatā,
kurus radījusi M. Zīle. Plašu Ulmaņlaiku sabiedrības panorāmu paver A. Deģis savā jaunajā darbā „Marijas ielas koķetes”.
M. Šneidere savā atmiņu tēlojumā „Dita” raugās uz bērnību un
pusaudzes gadiem ar dzīves pieredzes skatu. A. Kļavis darbā
„Ceļojošā cirka gūstekņi” ironiski raksta par mūsu ļaudīm, kas
gribot negribot kļuvuši par „ceļojošā cirka” personāžiem un
ļaudīm, kas dresē šo „cirku”. Jaunu kultūrvēsturisku romānu
radījis A. Heniņš – „Tur Pērkons nikni jodus dzenā” par reti
apdāvinātu un ļoti spējīgu latviešu virsnieku Voldemāru Ozolu.
Kriminālžanrā tapis D. Judinas romāns „Dīvainais Līgovakars”– tā ir aizraujoša un emocionāla liecība laikmeta notikumiem 70 gadu garumā.

Dzejas cienītājiem I. Toras krājums „No mīlestības mīlestība zied”, autores sirds ir mīlestības pilna, un viņa ir to
ar mieru dāvāt citiem.
Spriedzes trilleru un kriminālžanra grāmatu cienītājiem.
M. Gārdinere „Dzimšanas dienas dāvana” – straujš un bīstams piedzīvojums, liek traukties cauri romānam aizturētu
elpu. Mērsraga lasītājiem J. Nesbē vārds ir pazīstams, viņa
jaunais darbs „Sātana zvaigzne” ir kvalitatīvs un pārsteidzošs
romāns – neļauj atslābt nevienu brīdi, līdz pat grāmatas beigām. Dž. Patersona jaunais darbs „Privātdetektīvi” ir izklaidējoša un patīkama lasāmviela, kurā autors ļauj lasītājiem
tieši iejusties darbības degpunktā. Kriminālromānu klasika
ir A. Kristi „Slepkavība golfa laukumā”, kurā lasītāji varēs satikt savu veco paziņu privātdetektīvu – Erkilu Puaro. Aizraujošu detektīvu ar satriecošu kultūrvēsturisku vērtību „Čūsku
akmens” izdevies radīt Dž. Gudvinam. Krievu autoru detektīvu cienītājiem jauns D. Korecka darbs „Pa velna pēdām”.
M. Konelija darbi ir iecienīti mūsu bibliotēkā, tagad lasītāju
vērtējumā romāns „Piektais liecinieks”.
Vēsturisko darbu lasītājiem beidzot pieejama V. Freimanes „Ardievu Atlantīda!” – atmiņu grāmata par vēsturisko
norišu atspulgu mūsu katra dzīvē.
Populārzinātnisko grāmatu cienītājiem – H. Kortnijas
„Koherences atskaite” liks padomāt: „Vai domas rada realitāti?” R. Kellijs savā darbā „Hologrāfiskais cilvēks” meklēs
atbildes uz jautājumiem, vai tiešām cilvēka fiziskais ķermenis ir veidots no neredzama informācijas lauka. Tā kā esam
daļa no šī informācijas lauka, vai varam to ietekmēt, veidojot paši savu nākotni?
Skolas vecuma bērniem, piedzīvojumu grāmata – vācu
autora A. Šteinfēlda „Riko, Oskars un dziļākās ēnas”. R. Skrebeles grāmatas virsraksts „Palaidnību karaļa Jāņa dienasgrāmata” izsaka par ko, šajā darbā būs stāstīts. Jaunas grāmatiņas
pašiem mazākajiem lasītājiem – jauka S. Nūrdkvista grāmatiņa „Petsona Ziemassvētku ciemiņi”, kā sagaidīt tuvojošos
svētkus. Disney multiplikāciju filmiņu cienītājiem, būs iespēja satikties ar klaunzivi Nemo grāmatiņā „Meklējot Nemo”.
Sirsnīgu darbu par kaķenīti Minci radījusi Dž. Kerra „Mince
un dakteris”. Grāmatiņu, kuru palasīt gulēt ejot „Sedziņai
gribas strādāt” uzrakstījusi mūsu latviešu autore R. Ābelīte.
Savukārt V. Vido „366 raibas dienas laukos” stāsta par jautriem un pamācošiem notikumiem laukos, kuri atgadās ar
daudz un dažādiem dzīvniekiem lauku sētā katru dienu.
Uz tikšanos bibliotēkā:
Maira Petere, Mērsraga bibliotēkas vadītāja,
Tālr: 63235783
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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) Kinopunkts piedāvā animācijas filmu programmu „Multenītes
sniegā”. „Multenītes sniegā” 80 Latvijas novados ir Valsts
Kultūkapitāla fonda atbalstīts projekts.
5. janvārī varēsim multenītes vērot arī Mērsraga
Tautas namā. Programmā ietvertas sekojošas, Latvijā ražotas animācijas filmas:
 Ursus – 10 min, rež. Reinis Pētersons, Atom Art
studija
 Korida –5 min, rež. Jānis Cimermanis, Animācijas
Brigādes studija
 Gribu redzēt rūķīšus – 13 min, rež. Nils Skapāns,
Podnieka studija
 Zīļuks –10 min, rež. Dace Rīdūze, Animācijas Brigādes studija
 Lupatiņi – 7 min, rež. Edmunds Jansons, Atom Art
studija
 Dzeguze un viņas 12 vīri, – 8 min, studija Dauka

Vien abi kopā – Jūs esat debesis,
Vien abi kopā – Jūs esat strauts,
Kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem
Līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā – Jūs esat patvērums viens otram!
Ar vīrieša spēku un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
/K. Apškrūma/

Mīļi sveicieni un laba vēlējumi
Ainai un Gunāram Rožkalniem

50 gadu kāzu jubilejā!

Dēls ar ģimeni

No 7. decembra
Mērsraga bibliotēkā

Dzejas stūrītis

Zanes Valbakas veidotās

Izbraukuma tirdzniecības grafiks:

Ziemassvētku kartiņas –
izstāde

09.00 – tirgus laukumā;
10.30 – pie Tautas nama.

Pēc „Mērsraga Avīzes” lasītājas lūguma tiek ievietoti
Valsts karoga izkāršanas datumi!

Atbilstoši likumam

Dace Sadaka

Šis ir tas laiks,
kas tur manu dvēseli važās
Reiz piesnigs baltas pelēkās ielas
Pa kurām vējš kā apmāts no krāsu alkām
Dzenāja rudens lapu zeltu
Pirms laika,
Kas izsijāts cauri Mūžības laikrādim
Un nebeidz tikšķēt – tik-tak...
Uz ciparnīcas sabirst balto putnu dūnas
Vēstot – pasaule ir balta
Balta no domām un mirklīgas pieskaršanās
Balta no soļiem un vārdiem
Pār ceļiem un tiltiem
Kas savieno dvēseles un prātus...
Laiks izbārsta
Nerakstītus kopā būšanas vārdus...

 „Par Latvijas Valsts karogu”
Valsts karogs izkarams:

25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
(ar sēru lenti)
1. maijā Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas diena,
Darba svētki
4. maijā Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
diena
14. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
(ar sēru lenti)
17. jūnijā Latvijas okupācijas diena (ar sēru lenti)
4. jūlijā Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
(ar sēru lenti)
11. novembrī Lāčplēša diena
18. novembrī Latvijas proklamēšanas diena
Decembra 1. svētdienā Pret latviešu tautu vērstā totalitārā
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena
(ar sēru lenti)
Karogs jāizkar arī: citos Ministru kabineta, pilsētu un
novadu domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktajos gadījumos. Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot arī tautas,
darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret valsts karogu.

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

22. decembrī

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Tas, kas pasaulei dzīvību devis,
Šinī naktī no mūžības cēls,
Zvaigžņu apmirdzēts, atnāks
pie Tevis
Tevi mīlēt kā Cilvēka dēls.
(J. Ziemeļnieks)

Dievkalpojumi

Mērsraga ev. lut. baznīcā
19. decembrī
plkst. 13.00 –
Mērsraga vidusskolas skolēnu
Ziemassvētku dievkalpojums.

Ziemassvētku
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 14.00
(Kalpos mācītājs Raitis Evamois)

(autobuss uz dievkalpojumu
no bērnudārza pieturas
plkst. 13.30,
pieturēs arī centrā.
Pēc dievkalpojuma
autobuss kursēs atpakaļ).

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Pateicības
Izsakām pateicību visiem mīļajiem,
kuri bija mums līdzās dēlu un brāli mūžībā pavadot.
Katkovsku ģimene

* * *
1. klases skolēni un vecāki saka lielu
paldies Daigai un Invalīdu atbalsta centram par sarūpētajām dāvanu kartēm!
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno 2013. gadu.
* * *
Mērsraga novada sociālais dienests
izsaka lielu paldies Gatim par dāvātajām
gultām bērniem.

Lūgums
Mērsraga novada sociālais dienests
lūdz palīdzību vai kāds nevarētu dāvināt bērnam skapi, kur sakārtot drēbes.
Sociālā dienesta tel. 63237708.

Sludinajums
Pārdod malku. Sīkāk pa tālruni:
22444534.

Redaktore Madara Brāle
28757923

