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Redaktores sleja
Pavisam tuvu ir tas laiks, kad
viena pēc otras tiks iedegtas
Adventes vainaga svecītes. Nevar noliegt, ka šajā mēnesī aizdegtas jau ļoti daudzas svecītes...
tūkstošiem svecīšu. Jau pirms
Nākamais
laika daudzus ir pārņēmis klus”
„Mērsraga Avīze
sais pārdomu laiks, pārņēmis
tūkstošiem. Traģēdija Zolitūdē
numurs iznāks
satrieca mūs visus. Ikviens sa13. decembrī.
vās domās un izjūtās ir sajutis
sūtīt
Materiālus var ie
skumjas un līdzjūtību. Šī traģēim!
dija lika izjust līdzcietību kādu
līdz 10. decembr
ikdienā sastopam reti, jo līdzcietība ir sava veida bēdas, kas
Paldies!
rodas redzot nelaimi, kas būtu
varējusi skart mūs pašus. Notikušo nevar saukt par svešām
bēdām, jo tieši vai netieši notikušais skāra ikvienu Latvijā. Galvenais nepazaudēt spēju just līdzi, jo mēs
viens otram esam vajadzīgi, kā grūtā brīdī, tā arī priecīgā. Adventes laikam ir
īpašs spēks, kas katru labas gribas cilvēku pārrada par laba darītāju. Ir pierasts
runāt par Adventes laika noskaņām. Mums ir kļuvis populāri šo laiku uztvert
kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Tajā pašā laikā, Advente un Ziemassvētki
kļuvuši par tādu kā laika posmu, kad cilvēki sarosās, it kā nomaksā labākas
izturēšanās, mīļuma, laipnības un ziedošanas artavu un tad atgriežas atpakaļ
savā sūrajā ikdienā un pelēcībā. Novēlu, nevēlēties atgriezties šajā pelēcībā, bet
palikt dzīves gaišajā pusē.

Zināšanai!

Daudzi paldies!
Pacel augstu debesīs
Karogu, kas zīmi nes –
Lolota, sista esmu
Tava Latvija!
		

(A. Barovska)

Sarkanbaltsarkanais karogs šī gada novembrī vējā plīvojis daudz biežāk, kā ierasts. Diemžēl trīs dienas no tām,
karogam blakus bija arī melnā sēru lente un kalendārā nākamajā gadā noteikti parādīsies par vienu piemiņas dienu
vairāk...
Nav iespējams nepieminēt to, kas pēdējās dienās ir pārdzīvots visā Latvijā, lai gan šī raksta mērķis ir cits. Mēs esam
aizvadījuši Latvijai tik nozīmīgos svētkus, tāpēc vēlos teikt
lielu paldies visiem, kas ieguldījuši darbu, lai svētki būtu arī
citiem. Pirmkārt, liels paldies Silvai Štreinertei, Mērsraga
Mūzikas un Mākslas skolai, Sociālajam dienestam, Informācijas centram, Dienas centram, rokdarbnieku klubiņam un
jauniešiem, kas palīdzēja tapt Lāčplēša dienas gaismas ceļam.
Otrkārt, liels paldies visiem, kas piedalījās Latvijas dzimšanas dienas koncertā un ļāva izskanēt likteņstāstiem Mērsraga
Tautas namā. Īpašs paldies Madarai Brālei, Jānim Kaļiņičenko, Annai Kaļiņičenko un Maijai Dremakovai. Paldies arī Vi-

jai Klēverei par noorganizēto svētku salūtu, Jānim Lapiņam,
Ilgvaram Lapiņam, Aigaram Šteinbergam, Gvido Erķim,
Līgai Liestiņai, SIA „Kreses”, SIA „Vētrasputns”, SIA „Sabiedrība IMS”, SIA „Saiva ANNO 1949” par finansiālu atbalstu.
Tuvojas decembris, kas atnesīs jau pavisam citas noskaņas. Lai vairotu svētku sajūtu arī Tautas namā notiks dažādi pasākumi. Jau 6. decembrī esat mīļi gaidīti Mērsraga
vidusskolas un Sociālā dienesta organizētajā Labdarības
pasākumā. Savukārt, 7. decembrī plkst. 17.00 vairosim gaismu Mērsragā un iedegsim egles pie Mērsraga Tautas nama.
Un tad jau pavisam tuvu būs arī Ziemassvētki, tas nozīmē,
ka ciemosies arī Ziemassvētku vecītis. Šogad vecītis nāks
ciemospie Mērsraga bērniem 21. decembrī plkst. 16.00. Ja
gribat palīdzēt vecītim sarūpēt pārsteigumu bērniem, tad
piesakieties līdz 18. decembrim Mērsraga Tautas namā vai
zvanot 28354154.
26. decembrī tiksimies Ziemassvētku Sadraudzības koncertā, bet 31. decembrī sagaidīsim Jauno gadu kopā! Tāds ir
ieskats decembra pasākumos!
Neaizmirstiet svētdien iedegt pirmo sveci Adventes vainagā un samīļot savus mīļos!
Gaišumu un mīlestību vēlot,
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska

19. novembra novada domes sēdē nolēma:
1. Izmainīt štatu saraksta 77. punktu –
ar šā gada 1. novembri noteikt darba algu
Mērsraga vidusskolas Sociālajam pedagogam
Ls 270,00.
2. Izveidot Mērsraga novada pašvaldības
mantas atsavināšanas komisiju 5 locekļu
sastāvā:
1) Krišjānis Šneiders – izpilddirektors
2) Roberts Šiliņš – domes priekšsēdētāja
vietnieks
3) Aigars Šteinbergs – deputāts
4) Velga Puzānova – galvenā grāmatvede
5) Gvido Erķis – deputāts
3. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mērsraga ūdens” pamatkapitālu.
Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Apstiprināt Sabied-

rības statūtu grozījumus un statūtu jauno
redakciju.
4. Dzēst nokavējuma naudu, kas saistīta ar
NAP pamatparādu, atbilstoši „Nodokļa atbalsta pasākuma likuma” 10. pantam, tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa
parāds: Jūlijai Bulatovai ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 8.29 Ls apmērā.
5. Atcelt lēmumu par NAP piemērošanu, kā
arī atjaunot nokavējuma naudas aprēķinu pilnā
apmērā no nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda rašanās dienas, tā kā nav veikti trīs NAP
maksājumi noteiktajos termiņos („Nodokļa
atbalsta pasākuma likums” 9. pants otrā daļa),
šādām personām:
1) Madaram Fiļipovam,
2) Andrim Meram;

3) Ievai Saukānei;
4) Anitai Šternai;
5) Ernestam Ruskulim.
6. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa
parādu no:
6.1. SIA „IVOLGA” – Ls 1076,40;
6.2. SIA „LHA” – Ls 268,90;
6.3. SIA „Alkas” – Ls 268,90;
6.4. Natālijas Vorobjovas – Ls 2085,27.
7. Mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme” nekustamajam īpašumam „Bākas iela 4”
Mērsragā.
8. Noteikt 3 lietošanas mērķus īpašumam
„Ceriņu iela 43” (Zālītes):

1) platībai 0,5 ha – apbūves zeme,
2) platībai 0,9 ha – l/s izmantojamā zeme,
3) platībai 0,4 ha – mežsaimniecības zeme.
9. Noteikt 3 lietošanas mērķus īpašumam
„Zvirgzdiņi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā:
1) platībai 0,2446 ha – apbūves zeme,
2) platībai 0,2715 ha – l/s izmantojamā zeme,
3) platībai 0,0237 ha – mežsaimniecības
zeme.
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Čiekuru iela 4” Mērsragā,
Mērsraga novadā. Atdalītajai zemes vienībai
piešķirt adresi: Čiekuru iela 5, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Sekretāre L. Valdemāre
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18. novembra koncerts „Likteņstāsti”

 Titulu „Goda mērsradznieks” saņem Daina Krūmiņa.

 Koncertā uzstājās gan
lieli, gan mazi dalībnieki. Šajā gadījumā vokālais ansamblis „Kaprīze”
un PII „Dārta” audzēkņi.
Lai tā sajūta paliek uz mūžiem,
Ka es vairs neesmu viens,
Tikai tagad var saprast pa īstam,
Cik svarīgs šis pieskāriens.
Dziesmu „Par mezgliem” izpilda Aija Barovska
un Jānis Kaļiņičenko.



 Uzstājas Mērsraga
mūzikas skolas audzēkņi.

 Atzinības rakstu saņēmējas Inta Jankevica
un Ilze Indruškeviča.

Ziedošā un šalcošā
Latvija
Mērsraga vidusskolēnus izglīto
par Baltijas jūras problēmām
Lai Baltijas jūras problēmu risināšanā iesaistītu nākamos
jūras saimniekus, kuri šobrīd vēl sēž skolas solos, kampaņas
„Spēks ir tīrā jūrā” organizatori šoruden uzsāk īpašu Baltijas
jūras izglītības programmu. Tās laikā vidusskolēniem būs
iespēja noklausīties izglītojošu lekciju, piedalīties īpašā spēlē
„Jūras saimnieku parlaments”, kā arī zinātniski pētniecisko
darbu (ZPD) konkursā. 27. novembrī, kampaņas organizatori
lekciju lasīja, par spēli un ZPD konkursu stāstīja Mērsraga vidusskolas 11. klases skolēniem.
Pasaules Dabas Fonda (PDF) eksperti norāda, ka liela daļa
Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas rodas, jo katra jūrā saimniekojošā nozare domā tikai par sava ekonomiskā labuma
gūšanu. Tādēļ šogad kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” organizatori kā galveno problēmjautājumu ir izvirzījuši integrētu un
gudru jūras pārvaldību. Par šo problēmu plašāk tiks stāstīts
lekcijā, bet pēc tās noklausīšanās vidusskolēni tiks aicināti gatavoties spēlei „Jūras saimnieku parlaments”, kas norisināsies
2014. gada pavasarī Rīgā.
Tāpat, lai veicinātu izpratni par integrētu jūras pārvaldību,
līdz 2014. gada 1. februārim ikviens 11. klases skolēns tiek aicināts iesniegt savu ZPD par tēmu „Cik eiro maksā Baltijas jūra?”.
Savā pētījumā skolēnam jānoskaidro, cik eiro maksā Baltijas
jūra kādā no tajā saimniekojošajām nozarēm, kā arī jāizpēta izvēlētās nozares ietekme uz ekosistēmu. Labākā darba autors saņems SEB bankas balvu – iPad, un iespēju prezentēt savu darbu
„Jūras saimnieku parlamenta” diskusijā. Ar konkursa nolikumu
var iepazīsties kampaņas mājas lapā www.pdf.lv/dzintars.
„Jūrā jau gadiem saimnieko daudz un dažādas nozares –
zvejnieki, ostu pārstāvji, kuģniecības, naftas transportēšanas
un ieguves uzņēmumi, alternatīvās enerģijas ieguves pārstāvji
un citi. Šobrīd katra nozare saimnieko atsevišķi, taču ir ļoti
svarīgi, lai visas puses sēstos pie viena galda un sāktu domāt
par jūru ilgtermiņā. Arī nākotnē cilvēki gribēs ēst zivis un lauku labumus, kuģot un iegūt enerģiju no jūras resursiem. Lai
tas būtu iespējams, visiem ir jāliek galvas kopā un tāpēc šogad
talkā aicinām arī nākamos jūras saimniekus – vidusskolēnus,”
stāsta Ingus Purgalis, PDF Jūras un saldūdens programmas
vadītājs.
Jau ziņots, lai veicinātu izpratni par Baltijas jūras stāvokli
un nākotnes perspektīvām, tiek īstenota ilgtermiņa iniciatīva
„Spēks ir tīrā jūrā”. Cīņu pret jūras sagandēšanu veic Baltijas
jūras entuziasts, liepājnieks Dzintars Jūra, kurš apvienojis spēkus ar Pasaules Dabas Fondu un SEB banku.

16. novembrī Mērsraga Tautas namā atklāja Ingas Burke-Burkevicas gleznu izstādi. Pēc darbiem
ir noprotams, ka izstādes nosaukums „Ziedošā un
šalcošā Latvija” ir ļoti pamatots, jo darbos var redzēt
gan jūras ainavas, gan skaistāko ziedu kompozīcijas.
Ikviens ir mīļi aicināts apskatīt izstādi un sajust kaut
ko no vasaras, kaut ko no jūras vilinājuma.

Pārtikas pakas
vientuļajiem
pensionāriem

Sadarbībā ar Talsu novada fondu, kā arī ar Borisa un Irinas Teterevu fonda palīdzību, Mērsraga
novadā uz Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu
30 vientuļie pensionāri saņēma svētku pakas. Mērsraga novada sociālais dienests izsaka lielu paldies
Talsu novada fondam un Teterevu fondam par pensionāriem sagādāto prieku valsts svētkos.
Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Projekts „Lakes for Future”
(„Ezeri nākotnei”), nr. LLIV-326,
īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas
teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007.–2013. gadam. Projekta
ietvaros 22. novembrī Saldū notika apvienotā projekta Darba grupas/Uzraudzības
komitejas sanāksme un noslēdzošais sabiedriskā monitoringa seminārs. Sanāksmē varēja iepazīties ar Sabiedriskā ezeru monitoringa programmas saturu un līdz
šim paveikto, kā arī saistību ar citiem projekta komponentiem. Īpaši uzsvērta pieredze, ka ezeru monitoringā var iesaistīt arī skolēnus, kas ir interesanti un noderīgi
visām iesaistītajām pusēm. Vidzemes plānošanas reģiona pieredze pierādīja, ka
ūdens resursu izmantošanas plānošanā un upju kopšanā veiksmīgi var iesaistīt arī
sabiedrību. Projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar visu partneru ieviestajām
un plānotajām aktivitātēm projekta „Ezeri nākotnei” ietvaros.
Projekta kopējās aktivitātes aptver teritoriju Kurzemes reģionā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Panavežys apgabalus Lietuvā. Projekts ir vērsts uz ezeru, kā iekšējo ūdeņu resursu, kas ir svarīgi ilgtspējīgai attīstībai. Projekta vispārējais mērķis ir
veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabas resursu saglabāšanu ezeros un to baseinu apvidos Kurzemē un Lietuvas pārrobežu teritorijā un uzlabot vides pārvaldību
un dabas aizsardzību ezeru teritorijās. Mērsraga novada pašvaldībā, projekta ietvaros,
izstrādāts tehniskais projekts „Tehniskais projekts Engures ezera hidroloģiskā režīma
uzlabošanai projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros, „Putnu salas” Engures ezerā, natura 2000 teritorijā.”

Mērsraga novada izglītības
iestādēs akcentē patriotismu!
Patriotiskā nedēļa skolā. Kas gan
var būt labāks par patriotisma nedēļas
sajūtu! Šīs piecas svētku pilnās dienas
norisinājās no 11. līdz 15. novembrim.
Pirmdien mēs visi kopīgi skatījāmies
latviešu filmu „Sapņu komanda 1935”,
kas šķita aizraujoša gan maziem, gan
lieliem. Savukārt citās dienās mācību
stundās rakstījām poēmas, kurās izklāstījām, cik ļoti mēs mīlam Latviju.
Lieki piebilst, ka nedēļas beigās
norisinājās viktorīna, kurā nenoliedzami uzvarēja gudrākie un stiprākie – 10. klase. Bija pat diena, kad brīdi
pirms katras stundas sākuma, 12. un
11. klase skaistos vārdos „ietērpa” savu
mīlestību pret Latviju, skolas radio uzrunājot pārējo klašu skolēnus.
Pēc Evas Niegliņas domām, visaktīvākā bija 2. klase ar skolotāju Daci
Kviesi. Viņus raksturo kopīga kartiņu
veidošana, tāpat, protams, nepiemirsīsim filmas skatīšanos un pat klausī-

šanos vēstījumu, kuru lasīja Rolands
(11. kl.) un Rebeka (12. kl). Piektdienas
koncerts izdevās lielisks, jo mazie ķipari
veiksmīgi gan uzstājās, gan gāja atbalstīt
citus. (Paula Freimane, 10. klase)
Patriotisma atskaņas sākumskolā.
Vēl pēc valsts svētkiem sarkanbaltsarkanās noskaņas nebūt nav beigušās, un
ne visi ar skubu metas Ziemassvētku
iepirkšanās drudzī. Arī sākumskolā
Valodas nedēļa pēc būtības turpina
aizgājušās Patriotiskās nedēļas idejas.
Šogad skolotājas ir centušās savienot
latvisko ar valodas un mākslas izjūtu.
Valodas nedēļas ieskaņā sākumskolas klasēm notika tradicionālais
konkurss „Erudīts”, kurā skolēni aizrautīgi sacentās katrā klasē atsevišķi un
pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas
dabu, simboliem, vēsturi, sportu un citām jomām. Katras klases skolēni strādāja 5 komandās, kurās bija jāprot ne
(Turpinājums 3. lpp.)
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Iz vēstures pūra lādes
Pārskatot Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo periodikas krātuvi, var atrast daudzas interesantas lietas par Mērsragu, arī Upesgrīvu. Var atrast
dažādas vēstures liecības, piemēram, ka pie Mērsraga krastiem noķerts delfīns, vai, ka reiz Mērsragā
bijis – 36 grādu liels sals, vai izlasīt arī par Mērsraga
kādreizējo patriotu – stārķi Maksi. Tāpat var lasīt
par faktu, ka Mērsraga zvejnieku kolhozs „Pirmais
Maijs” konstatējis, ka tā produkcijas konkurētspēju
jūtami ietekmē apavu ražošanas apvienības „Pirmais Maijs” bēdīgi slavenie ražojumi. Daži raksti
lasāmi vecajā drukā, vairumā rakstu pamanāmas
dažādas šobrīd nesaprotamas valodas īpatnības,
jebkurā gadījumā interesanta lasāmviela. Lūk, vēl
daži fragmenti no periodikas krātuves.
1939. gada 12. decembra „Zvejniecības Mēnešraksts” numurā zem virsraksta „Dzīve Mērsragā”
lasāms: „Novembra mēnesī Mērsraga zvejniekiem
bija bagāti brētliņu lomi, sevišķi daudz zivju bija
21. un 22. novembrī. Lai zivis izvietotu arī provincē, pieņēma vairākus pajūgus, kas zivis izvadāja
uz Tukumu, Talsiem, Stendi un tuvāko apkārtni.
Par brētliņām zvejnieki saņēma 27–30 sant, par
mencām 12–15 sant. par kg. Mājturības sekcija
sarīkoja ēdienu gatavošanas un rokdarbu kursus
L. L. K. Mājturības instruktores L. Ronis vadībā.
Piedalījās 32 kursantes. Kupli apmeklēts bija kursu noslēguma vakars, ko kuplināja pašu zvejnieku
teātra aktieru trupa, uzvedot 3 cēl. kom. „Priekšzīmīgā saimniecība”.
1938. gada 15. aprīļa „Pagasta Dzīves” numura lasāms Talsu apriņķa lauku pašvaldības vecākā
R. Kuikulīša apskats par Mērsragu: „Mērsraga pagasts, Talsu apriņķī, pēc sava ģeogrāfiskā stāvokļa,
zemes struktūras un iedzīvotāju rakstura un nodarbošanās ir viens no īpatnējākiem mūsu piejūras pagastiem. Ietverts no jūras, Engures ezera un
lieliem mežu masīviem, šis pagasts no sevis veido itkā atsevišķu, savdabīgu, no pārējās pasaules

noslēgtu oāzi. (..) Iedzīvotāju pagastā ir ap 1700.
Jau no mazotnes tos ietekmējis jūras varenais,
bezgalīgais plašums un viņas bargā, noslēpumainā valoda. Mērsradznieks, kura dzīslās rit seno
varonīgo kuršu un varbūt pat vikingu asinis, jau
no bērna dienām jūsmo par jūru un sapņo par cīņām ar ziemeli, kurš traukdamies satrakoto viļņu
baltajos kalngalos nes iznīcību un pazudināšanu
gļēvuļiem, bet drošsirdīgos vaiņago ar varoņa slavu. Bet drošsirdīgs ir ikkatrs mērsradznieks: viņš
nekad neatsakās pieņemt jūras izaicinājumu; viņš
jūru mīl, viņš jūru dievina. Šī gadu gadus ilgā cīņa
ar grūtībām, ar dabas spēkiem norūdījusi mērsradznieku un izveidojusi no viņa klusu, mazrunīgu spēka vīru. Viņš zina, ka tur, kur ar grūtībām
jācīnās par dienišķo iztiku, tur ar runāšanu tālu
nevar tikt. – „Rune, rune, kamēr iebrauc ar pier
stabe,” saka mērsradznieks un atmet ar roku.”
1939. gada 1. marta „Rīts” numurs vēsta par
tilta celtniecību: „Šoseju un zemes ceļu departaments Mērsragā, pāri kanālam, kas savieno
Engures ezeru ar jūru, paredzējis celt jaunu tiltu.
Tas būs 55 m garš, koka konstrukcijas tilts ar samērā lielu pa cēlumu. Kanāla atzarojums nāk līdz
zvejnieku ostai un tāpēc tilts jātaisa tāds, lai tam
cauri varētu izbraukt ari prāvākas zvejnieku motorlaivas.”
Raksts „Nepieredzēts negaiss Mērsragā” „Rīts”
1937. gada 11. jūlija numura vēsta: pa tālruni
„Rita m”: „Mērsragā un Engurē vakar plosījās
negaiss. Tas uznāca ātri, ap plkst. 1 dienā un pārsteidza zvejniekus jūrā un ap pussimts ogotāju
lielajos piejūras mežos. Pirmie spērieni trāpīja
Alfrēda Bāliņa mājās. Kaut lija straumēm, ēku
pāris minūtēs pārņēma uguns. Iesperšanas brīdī pie pus dienu galda sēdēja rentnieks Mazūrs
ar sievu un dēlu. No gaisa satricinājuma sieva
un dēls notriekti gar zemi un zaudējuši samaņu. Iznesti lietū, tie atžilba, bet māja pusstundas

Mērsraga novada izglītības iestādēs
akcentē patriotismu!
(Turpinājums no 2. lpp.)
tikai izteikt savu viedokli, bet arī aizstāvēt to. Rezultāti visās klasēs bijuši diezgan
līdzīgi: kur kļūdījās 4. klase, pareizo atbildi zināja pirmklasnieki un otrādi. Tāpēc
laikam varam teikt, ka
šajā konkursā uzvarēja
draudzība un zinātkāre.
1.–4. klašu skolēni
piedalījās ikgadējā glītrakstu konkursā, kurā
šoreiz katra klase norakstīja kādu Latvijai veltītu
dzejoli. Aplūkojot glītās
un rūpīgi izzīmētās rindas, atkal pārliecinājos,
ka mūsu skolā jau no pirmajām klasītēm skolotāji
mērķtiecīgi strādā pie
bērnu rokrakstiem, jo
gandrīz visi darbi liekas
tuvu izciliem. (I. Balode)
Sirmā ozola stāsti „Dārtā” – ar Latviju sirsniņā. Tumšais novembris Latvijā ir
svētku pilns. Pirmā ir Mārtiņdiena – šī ir tā nedēļa, kad bērni tiek iepazīstināti ar
mūsu senču tradīcijām, tiek veidota izpratne par to, kā tālajos senajos laikos tika
svinēta rudens izskaņa un vērti vaļā vārti ziemai.
Tūlīt pēc Mārtiņiem klāt arī Lāčplēša diena – tā ir viena no nozīmīgākajām
dienām Latvijas vēsturē, kad esam kopā, lai atcerētos tos karavīrus, kuri cīnījās
par savu valsti, par tās brīvību. Ar vecāko grupu bērniem pārrunājam to, cik mūsu
tautai bija nozīmīga šī uzvara pār spēcīgāko bermontiešu karaspēku.
Lai bērnos audzinātu patriotismu, izmantojam dažādas organizācijas formas un
līdzekļus atbilstoši bērnu vecuma īpatnībām, pieredzei un videi, kurā dzīvojam, augam un pilnveidojamies. Lai mazajiem audzēkņiem būtu interesanti, piedāvājam tādas aktivitātes, kas ir bērnus uzrunājošas, izzinošas un darboties rosinošas: zīmējam,
līmējam, pētām, veidojam, mezglojam, cepam, modelējam, dziedam, piedalāmies
novada rīkotajos pasākumos, esam kopā ar citiem lielajā svētku koncertā. Tā mums
ir vērtīga pieredze, kas paplašina mūsu redzesloku un izaugsmi.
Novembris „Dārtā” norit patriotisma garā. Šī mēneša moto ir „Ar Latviju sirsniņā...” Visa mēneša garumā audzinātājas palīdz bērnam tapt par personību, kura
izprot Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijas un kultūras vērtības, izjūt cieņu pret tām.
Kulminācija bija „Dārtas” pasākums „Sirmā ozola stāsti...” veltīts Latvijas
95. dzimšanas dienai. Šogad akcents tika likts uz novada nozīmīgāko objektu izpēti – to atpazīstamību un izcelsmi. Bērni tika ierauti aizraujošā ceļojumā pa Mērsragu. Viņus pavadīja Latvijas nacionālais putns cielava, bet novada vēsturi, pagātni
palīdzēja izzināt sirmais, vecais ozols. Dārtenieki ne tikai izzināja karoga vēsturi,
Engures ezera, kanāla, bākas un citu objektu izcelsmi, bet varēja parādīt savas zināšanas par daudzām ar Latviju un savu novadu saistītām lietām un notikumiem.
Katra grupiņa bija sagatavojusi īpašu veltījumu – sveicienu Latvijai dzimšanas
dienā. Pasākuma vadītāja, kas bija tērpusies novada tautu tērpā, bija abu Latvijas
nacionālo simbolu pavadone. Viņas misija šajos svētkos bija visus apvienot kopā,
vairojot prieku, patriotisma jūtas, emocionālo pacēlumu un gandarījumu par to,
ka dzīvojam tik skaistā un brīnišķīgā zemē – Latvijā.
Man prieks par to kopības sajūtu, kāda valdīja pasākumā! Būsim lepni par
Latviju savu, būsim lepni par saviem labajiem darbiem, ko ikviens varam paveikt
savas zemes – Dzimtenes labā. (Terēzija Zondaka, Mērsraga PII „Dārta” metodiķe).

laikā nodega līdz pamatiem. Iedzīve izglābta.
(..)Postījumus nodarījusi arī krusa. Mežā krusa
12 g. v. ogotājam Turiņam vairākās vietās ievainojusi galvu. Ievainoti arī siena pļāvēji, kas ne paspēja atgriezties mājās. Uz jūras nelaimes gadījumu nebija, jo negaisu nepavadīja vētra. Zvejnieki
stāsta, ka skats bijis drausmīgs – viss ietīts necaurredzamā tumsa, un tikai ar pūlēm izdevies izsmelt
laivas. Palīgā ņemtas ari cepures. Uz Upesgrīvas
ceļa nogāzti vairāki telefona stabi, bet vadi palikuši neskarti. Satiksme nav pārtraukta. Mērsragā
sabojāti 16 telefona aparāti. Saplosītas daudzas
antenas un gandrīz puse no Mērsraga radio uztvērējiem vakar nedarbojas. Mērsraga ostā divas reizes iespēra zibens un sakūla ūdeni baltās putās.”
Periodikā atrodamas liecības par Mērsraga ostas izbūvi. Piemēram, „Latvijas Kareivis” 1927. gada 2. februāra numurā lasāms:
„Šinīs dienās atgriezās Rīgā no Mērsraga jūrniecības d-ta vec. inž. Zakovskis, kurš bija izbraucis uz
vietas lai iepazītos ar jau veiktiem darbiem Mērsraga ostas izbūvē. Ziemeļa mola būvi iesāka pagājušā rudenī. Liela daļa no materiāliem jau sagatavoti un pievesti pie darba vietas. Patlaban notiek
pāļu dzīšana. Šos darbus veic uz ledus. Lielāko
daļu no būves darbiem paredzēts izpildīt ziemas
mēnešos, kas iznāk lētāki un sekmīgāki, jo darbus
ledus dēļ netraucē biežās vētras un viļņi. Uz jūras
krasta cels akmeņa dambi 140 m garumā.”
Mērsragā cilvēki allaž bijuši sportiski. To
pierāda arī aršanas sacīkšu rīkošana. „Talsu
Vārds” 1939. gada 7. septembra numurā teikts:
„Svētdien rīkoja aršanas sacensības vietējā lauksaimniecības b-ba Ievaltu māju laukos. Šāda
veida sacīkstes mūsu novadā ir retums, kādēļ apsveica ira Mērsraga lauksaimniecības
b-bas rīcība. Sacīkstēs gan piedalījās vēl mazs
dalībnieku skaits, kādēļ turpmāk jāgodā par
tā palielināšanu. Toties skatītāju bija saradušies

krietni daudz. Par labāko arāju izrādījās un pirmo godalgu saņēma P. Mazāks no Ķipatu mājām.
Otro godalgu ieguva A Balodis no Ievaltiem un
trešo — E. Ciba no Dižkrūmiem. Pēc sacīkstēm
raj. agr. K. Kreibcrgs deva norādījumus par pareizas aršanas vajadzību un nozīmi.”
Lielu ieguldījumu mērsradznieki devuši arī
zinātnes jomā. Raksts „Smago eļļu dziednieciskās
spējas” „Mūsu Mājas Viesī”, 1938. gada 24. februārī: „Medniekiem Mērsragā bukus šaujot gadījušies interesanti novērojumi. To buku iekšās, kas
bija dzīvojuši apgrauztās priežu jaunaudzēs, parazītu nebija. Tiem, kas priedes negrauza, tādu bija
atliku likām. Šis novērojums neatlaidīgi skubināja dažu latvju zinātnieku prātus, lika viņu rokām
strādāt, iz vest plašus pētījumus, kamēr beidzot
pierādīts, ka meža zvēri instinktīvi, parazītu iznīcināšanai, grauzuši sveķainus celmus un jaunaudzes. Sveķi savukārt satur vielas, kuras pārstrādājot gūst veselu rindu vielu, par kurām vispārībā
ļoti maz zina.”
Ļoti daudz informācijas atrodama par kuģiem,
kas vētru laikā patvērušies Mērsraga ostā, vai, ka
ledlauzim „Krišjānim Valdemāram” bieži bijis jādodas uz Mērsraga pusi, lai atbrīvotu ledū iesalušos kuģus.
Kāds piemērs no „Rīts” 1936. gada 10. oktobra numura: „Rīgas ostā vakar atgriezās tvaikonis
„Neptuns”. Tvaikoņus „Neptuns” un „Dzintarkrasts”, prāmi „Orions” un citus piekrastes kuģus vētra pārsteigusi jūrā pretim Kolkai. Milzu
viļņi draudējuši kuģus noraut no enkuriem un
izmest krastā. Vētra plosījusies 7 diennaktis no
vietas. Viļņi norāvuši prāmi „Orions”. To velkonis
„Akots” ievilka Mērsraga ostā. „Orions” dabūjis
bojājumus un viņa enkurs ar ķēdi palicis jūras
dibenā. Mērsraga ostā paglābušies arī „Neptuns”,
bet „Dzintarkrasts” Ventspilī.”
M. Brāle

Ekoskola – zaļo iespēju skola
Ne vienam vien mērsradzniekam (un ne tikai) sociālajos tīklos tika izteikts lūgums atbalstīt mūsu Mērsraga
vidusskolu, nobalsojot par mīļāko Ekoskolu Globālās Rīcības dienas aktivitāti un plakātu. Paldies visiem, kuri to
izdarīja – kā noskaidrojās, populārākās aktivitātes tituls
šogad tik tiešām tiek Mērsraga vidusskolai!
Mērsraga vidusskola Rīcības dienās īstenoja akciju par zaļās krāsas ieviešanu apģērbā, tādējādi paužot savu nostāju un
attieksmi pret vidi, kā arī tika organizēta lekcija par higiēnas
jautājumiem. Rīcības nedēļas laikā tika arī veikts pētījums
par skolēnu somām: notika to
svēršana. Mēs,
skolas skolotāji
un skolēni, kopīgiem spēkiem
esam
spēruši
pirmo soli pretī mērķim: pēc
2 gadiem pie
Mērsraga vidusskolas ieraudzīt plīvojam zaļo ekoskolas karogu. Tas ir garš ceļš, taču uzskatām, ka tas mums ir pa spēkam.
Mazliet vēlos pastāstīt, ko nozīmē iesaistīšanās ekoskolu
programmā – tas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šajā
kustībā ir iesaistījušās gan skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, tāpat ekoskolu pulkam šogad ir pievienojusies
pirmā augstākās izglītības iestāde – Vidzemes Augstskola.
Iepriekšējā mācību gadā Zaļais karogs plīvoja 75 izglītības
iestādēs Latvijā, šogad 91 skola iegūs starptautiskās ekoskolas statusu un Zaļā karoga balvu.
Programma piedāvā ietvaru pastāvīgām zaļām aktivitātēm skolā, to skaitā arī visiem citiem zaļajiem projektiem,
kurus skola vēlas īstenot. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un
darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Ekoskolai ir jāievēro konkrēts darba ritms, un tas sastāv
no septiņiem soļiem, kas skolai jāīsteno katru gadu, tāpat arī
no tēmām, kas katru gadu ir jāmaina.
Septiņi soļi:
1. Ekopadome.
2. Vides novērtējums.
3. Darbības plāns.
4. Pārraudzība un izvērtēšana.
5. Sasaiste ar mācību saturu.
6. Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana.
7. Vides kodekss.
Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts
darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai

skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos
iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu.
Tēmas:
1. Atkritumi.
2. Enerģija.
3. Ūdens.
4. Transports.
5. Veselīgs dzīvesveids.
6. Skolas vide un apkārtne.
7. Mežs.
8. Klimata pārmaiņas.
Mērsraga vidusskolā 2013./2014. māc. g. pastiprināti ir
izvēlēts pievērsties atkritumu tematikai.
Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Savukārt Latvijas ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla
līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Skolā pašlaik notiek aktīva darbība ekoskolas programmas 7 soļu īstenošanā. Izveidota skolas ekopadome šādā sastāvā:
Ilze Indruškeviča – Mērsraga vidusskolas direktore;
Inta Jankevica – dir. vietn. saimnieciskajos jautājumos;
Iveta Grīnberga-Zaļkalne ir projekta koordinatore, skolotāja;
Roberts Šiliņš – Mērsraga domes deputāts, izglītības,
sociālās un sporta komitejas vadītājs, Engures Dabas parka
vadītājs,
Inga Kauliņa – skolotāja;
Dace Matroze – dir. vietn. audzināšanas darbā,
Ilze Mosa – skolotāja, vecāku pārstāvis eko-padomē;
Anete Āboliņa-Ābola, Rebeka Rožkalne, Justīne Štauere – 12. kl.;
Līva Kraukle, Laura Švarce; Rolands Indruškevičs – 11. kl.;
Jurģis Elsons – 10. kl.;
Kārlis Brinkmanis, Kerija Grudkina, Inga Andra Pērkone – 9. kl.;
Klinta Brinkmane, Gabriēla Fībiga – 6. kl.;
Elīna Štauere, Rūdis Zvaigznītis – 7. kl.
Notiek darbs pie logo izveides, tiek gatavots projekta aktivitātēm veltītais stends skolā, ir sagatavots un apstiprināts
darba plāns. Pašlaik veicam skolas vides izvērtējumu, ir izstrādāts ekoskolas vides kodekss. Visu nepieciešamo darbam
un informāciju iespējams atrast Vides izglītības fonda mājaslapā http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
Vēlos atgādināt, ka joprojām notiek izlietoto bateriju vākšana skolā, arī šī aktivitāte ir saistīta ar mūsu kopīgo projektu
un šīgada tematiku par atkritumu pārstrādi. Būsim arī turpmāk tikpat aktīvi un darboties griboši, visi kopā panāksim
iecerēto – kļūsim par vienu no pasaules ekoskolām!
Inga Kauliņa
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Mērsraga
novada dome
rīko
MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
ZOLĪTĒ 2013
SACENSĪBU 4. RIŅĶA
5. UN 6. KĀRTA
NOTIEK 06.12.2013.
kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 16:00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993
(Ivars)

Mērsraga novada dome
organizē
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2013

Pateicības

Mērsraga novada dome
organizē
MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES

Vēlos izteikt lielu paldies
koncerta „Starp debesīm
un zemi” līdzdalībniekiem:
pasākuma apskaņotājam un
zāles noformējuma autoram – Jānim Kaļiņičenko un
gaismotājai, pasākuma idejas
autorei un ierosinātājai Aijai
Barovskai, kā arī Madarai
Brālei, kura bija šī lieliskā pasākuma fotoreportiere. Paldies par jūsu nenovērtējamo
atbalstu.
Līga Taurēna

GALDA
TENISĀ
2013
SACENSĪBU 10. POSMS
Mērsraga vidusskolā
29.12.2013.
Sacensību sākums 12.00.

* * *
Paldies Oskaram Luksim
par izglābšanu no agresīvā
suņa zobiem.

Interesēties pa tālr. 26455993
(Ivars)

Aija Baumane

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
„MĪNUSOS”

Izīrēju mājokli Mērsragā. Telefons 26471688.

Zināšanai!

2013. gada 22. decembrī Mērsraga pašdarbnieki kopā ar sociālo dienestu brauks uz Laucienes pansionātu sniegt Ziemassvētku koncertu. Var
piebiedroties, apciemojot radiniekus un draugus. Izbraukšana plkst. 12.00 no
pagastmājas.
Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Mērsraga vidusskolas sporta zālē
Sacensību sākums 10.00.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Pasākuma
norises vieta

Datums

Laiks

Organizē

06.12.
07.12.
21.12.
26.12.
31.12.

18.00
17.00
16.00
16.00
23.00

Mērsraga vidusskola, Sociālais dienests
Mērsraga Tautas nams
Mērsraga Tautas nams
Mērsraga Tautas nams
Mērsraga Tautas nams

DECEMBRIS

Tautas nams
Pie Tautas nama
Tautas nams
Tautas nams
Tautas nams

1. decembrī plkst. 13.00
Saieta namā tikšanās ar dzejnieci
Irēnu Robežnieci.
Saieta nams lūdz pieteikties interešu
grupām:
➢ Veselības grupiņa (vingrošana);
➢ Dekupāža.
Pieteikties pa telefonu: 26342010
(Vēsma).

Dzejas stūrītis

Dace Sadaka

Lūdzot
Lūdzot saule noriet,
lūdzot saule aust.
Sāpēs uzarts mēness,
mēma pusnakts balss.
Vien paliek neatbildēts
kāds jautājums, kad salst:
kāpēc ir jādziest dienai
kā baltai ēnu miglas sienai,
kad miljons dzīvu sapņu
kāds paceļ debesīs...

Labdarības koncerts
Egles iedegšana
Ziemassvētku vecīša ciemošanās
Ziemassvētku koncerts
Jaungada diskotēka 80 gadu stilā

Talsu novada atklātās skolēnu sporta spēles! 13. novembrī Talsu ģimnāzijā notika Talsu novada skolēnu sporta spēles florbolā.
1998.–1999. gadā dzimušo florbolistu grupā Mērsraga vidusskolas komanda izcīnīja trešo vietu, komandas sastāvā spēlēja Miks Laukšteins,
Kārlis Brinkmanis, Eldars Rožkalns, Kristers Dakstiņš, Normunds
Baņģis, Jānis Ermansons, Tomass Ratenieks un Mārtiņš Irbe. Miks
Laukšteins saņēma organizatoru balvu, kā labākais vārtsargs. Sacensībās vidusskolas grupā Mērsraga vidusskolas komandai mazliet pietrūka līdz godalgotajām vietām un viņi ierindojās tūlīt aiz goda pjedestāla.
Komandas sastāvā spēlēja Rolands Indruškevičs, Kristaps Kristovics,
Lauris Lubgāns, Elvis Ruža, Dāvis Janbergs, Jānis Kaļiņičenko un
Artūrs Rodičevs.
Mērsraga kauss novusā! Mērsraga vidusskolā 23. novembrī notika Mērsraga kausa izcīņa novusā. Sacensībām pieteicās
kupls novusa spēles cienītāju pulks – astoņpadsmit novusa spēlētāji. Piecpadsmit vīrieši un trīs sievietes. Bija ieradušies sportisti
arī no Talsiem, Laucienes un Engures. Sacensības sākās ar klusuma brīdi pieminot Zolitūdes traģēdijas upurus. Spēlētāji tika
sadalīti ar izlozes palīdzību četrās 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 ceturtajai vietai. Sieviešu
konkurencē uzvarētāja tika noskaidrota izspēlējot grupas turnīru. Pēc saspringtām un interesantām cīņām vietu sadalījums
sekojošs – ceturtais Alvis Buholcs, trešajā vietā Ints Pudurs, otrais Andris Žurakovskis, bet kausa ieguvējs Sergejs Lomonoss.
Sieviešu konkurencē trešā Krista Upesjure, otrajā vietā Anda Ezeriņa, pirmajā vietā un kausa ieguvēja Sandra Ķevle.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Sporta pasākumi
20.11.
23.11.
24.11.
24.11.
24.11.
24.11.
01.12.
06.12.
13.12.
20.12.
21.12.
29.12.
29.12.

DECEMBRIS

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes florbolā 2000.–2001. g.
Mērsraga kausa izcīņa novusā.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms.
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes telpu futbolā A līga FK Mērsrags – Kolka.
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes telpu futbolā B līga Mērsrags – Verners.
Mērsraga meistarsacīkstes šahā un dambretē 12. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis 5., 6. kārta.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 10. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis 7., 8. kārta.
Mērsraga kausa izcīņa basketbola „mīnusos”.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 10. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 10. posms.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Veltu Erķi!

Mērsraga pensionāru padome „Kaija”

Mirkli trauc, varbūt pat nemanīsi,
Kad jau zaros rudens vēji pūš,
Mirkļi liekas neaptverami īsi,
Bet no mirkļiem taču izaug mūžs.

Sirsnīgi sveicam Veltu Erķi
skaistajā 80 gadu jubilejā!
Novēlam stipru veselību,
daudz spēka pilnus gadus,
vienmēr tikpat možu garu
un labus draugus,
ar kuriem kopā būt!
Upesgrīvas pensionāru galdiņš

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)

Pasākums, aktivitāte

Jaunumi sportā
Jaunumi Saieta namā
Upesgrīvā!

Sirsnīgi sveicam
80 gadu jubilejā

Līdzjūtības

Mērsraga Tautas nama pasākumu plāns

Sacensību sākums 10.00.
Interesēties pa tālr. 26455993
(Ivars)

Paldies par svētku salūtu 18. novembrī: Vijai
Klēverei, Jānim Lapiņam, Ilgvaram Lapiņam,
Aigaram Šteinbergam, Gvido Erķim, Līgai Liestiņai, SIA „Kreses”, „Vētrasputns”, SIA „Sabiedrība
IMS”, SIA „Saiva ANNO 1949”.
* * *
Sirsnīgs paldies Jums,
Mērsraga novada domes
priekšsēdētāj
LAURI
KARLSON, par man sagādāto jauko pārsteigumu un prieku, saņemot
apsveikumu 85. dzimšanas dienā un labos vārdus par mana mūža devumu
dzimtajam Mērsragam. Lai veiksme un svētība arī
turpmāk Jūs pavada ikkatrā ceļā, rūpējoties un gādājot par sava novada ļaudīm!
Ar cieņu, Ansis Rudzītis

Sludinājums

BASKETBOLA

Sacensības
notiek
21.12.2013.

SACENSĪBU 10. POSMS
NOTIEK
Mērsraga vidusskolā
29.12.2013.

Sociālais dienests vēlas izteikt lielu paldies Benitai par siltām zeķēm un Mairai par skaistām dzijām.

Ko šodien mēs tev sacīt varam,
Kad balti sniegi zemi klāj,
Kad tava mūža gadu kokam
Ir zelta krāsas lapas klāt?
Tik klusa, rimta katru dienu,
Tik nemanāma daudziem mums,
Bet tevi satiekot, mēs jūtam –
Nāk labestības strāvojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
Lai balta katra diena aust,
Lai tavā dzīves zelta kausā
Ir laimes, prieka, saules daudz.
(Lauma Daugiša)

10:00
10:00
10:00
12:00
12:00
13:00
10:00
16:00
17:00
16:00
10:00
10:00
12:00

Esam skumjā brīdī ar tevi,
Sintija, mūžības ceļā mīļo vecmāmiņu pavadot.
„Zīļuku” un „Sprīdīšu” grupas
audzinātājas, auklītes un bērni

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma
(Ā. Elksne)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Sintijai, vecmāmiņu pavadot mūžības ceļā.
Ansambļa „Kaprīze” kolektīvs

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu audzinātājai, Sintijai Freimanei-Grīnbergai, vecmāmiņu
zemes klēpī guldot.
PII „Dārta” Zīļuku grupas bērni
un vecāki

Tas ir visskumjākais brīdis,
		
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm
		
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Skumju brīdī esam kopā ar
Sintiju Freibergu-Grīnbergu vecmāmuļu smilšu kalniņā guldot.
Mērsraga PII „Dārta” kolektīvs

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Skumju brīdī, atvadoties no
mammas, esam kopā ar Kristīni.
Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

