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Redaktores sleja

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Zināšanai!

Pavisam drīz jau maija mēnesis
būs klāt. Šķiet, ka tikai vakar bija pienācis Jaunais gads, jaunais darba cēaga Avīzes”
liens, jaunas apņemšanās, jauna un
Nākamais „Mērsr
. maijā.
skaistāka dzīve. Bet gads ieskrējās tik
numurs iznāks 10
ātri, ka nu klāt ir... maijs. Pirmā liesūtīt
Materiālus var ie
ta, kas jāatceras, ka laiks ir notikumu
vienība. Varbūt tāpēc tas paskrien
līdz 7. maijam!
tik ātri, ja viens notikums aizved pie
otra, tad trešā un tā joprojām, līdz
Paldies!
brīdim, kad apstājies no skrējiena un
saproti, ka noskriets ļoti garš posms.
Otrā lieta, kas jāatceras, ka katram
cilvēkam ir paredzēts savs darbs un
katram darbam – savs laiks. Tāpēc
nevajag steidzināt to, kas jau tāpat steidzas un darīt to, kas šobrīd nav jādara. Trešā lieta, kas
jāpatur prātā, ka laiks ir ļoti mainīga vienība. Mainās viss – mēs, gadalaiki, apkārtne, vēlmes
un ieceres. Tomēr lieta, kas nemainās pat laika ietekmē ir cerība, ka viss būs labi, tad, ja kaut
ko patiešām ļoti vēlies. Sena paruna vēsta, ja svētelis laidelējas pār māju, tad tā ir laba zīme.
Mērsrags ir mūsu mājas, tāpēc, cerams, ka ikviens stārķis, kas pārlaidīsies pār Mērsragu,
liecinās par visa izdošanos un labo vēlmju piepildīšanos.

Kad darbs negaida...
Sveiciens visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem darbīgajā pavasarī. Arī pašvaldībā
tas ir ļoti darbīgs. Esam veiksmīgi pabeiguši visas KPFI projekta procedūras un jau kopš
22. aprīļa ir uzsākta Mērsraga vidusskolas siltināšana un rekonstrukcija. Tas nozīmē, ka
profesionāla būvnieka un projektu vadības komandas darba rezultāts jau pavisam drīz
būs redzams visiem mērsradzniekiem un, iespējams, Mērsragā būs vislabākā skola visā
reģionā. Zinu, ka būvniekam būs ļoti grūti, jo iekļāvām projektā daudzas ļoti stingras
prasības, piemēram – būvdarbu garantija mūsu Līgumā vismaz divas reizes pārsniedz
likumā noteiktās prasības un ir 48 mēneši. Kāpēc tas nepieciešams? Tāpēc, ka Mērsragā
ikviens darbs ir jādara ne tikai atbildīgi, bet arī pēc augstākajiem Eiropas standartiem.
Vēl rit pēdējie „sapucēšanās” darbi Mērsraga informācijas centrā. Arī šeit jāpateicas
profesionālajam darbam, kura rezultāts – jau šajā pavasarī cienīgi varēsim uzņemt gan
vietējos, gan ārzemju viesus, kā arī pašiem mērsradzniekiem mums būs, kur saņemt gan
informāciju par Mērsragu, gan bukletus un daudzas citas lietas ar Mērsraga simboliku, kā
arī, pa ceļam uz bodi, vienmēr varēsim ieiet un apskatīt kādu jaunu izstādi, ko veidojuši
pazīstami mākslinieki, mūsu novada cilvēki, vai Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Jāizsaka liela pateicība iedzīvotājiem, kuri pacietīgi gaidīja Ozolu ielas rekonstrukciju.
Kā jau esat pamanījuši, tā jau ir sākusies. Arī šeit ir ieviesti jauni, augsti kvalitātes standarti. Tas nozīmē, ka labosim ne tikai tranšeju, bet gan jauns asfalts tiks uzklāts visas ielas
platumā.
Īpašs prieks man ir par Jauniešu domes izveidi. Vēl mums tikai jāapstiprina nolikums un
jāsarīko mazās vēlēšanas jauniešiem. Jauniešu dome būs pašvaldības partneris sadarbībā
ar jauniešiem gan dažādos projektos, gan kopīgi strādājot pie citiem, jauniešiem aktuāliem
jautājumiem. Man prieks, ka tieši mūsu novadā jaunieši kļuvuši tik ļoti aktīvi – piedalās
koncertos un pasākumos un arī šobrīd – palīdzēs mums noorganizēt 11 valstu delegācijas
vizīti Mērsragā jau šajā vasarā. Jā, šogad atkal Mērsragu rotās daudzu valstu karogi, jo mēs
ieņemam cienīgu vietu uz Eiropas kartes.

Ar cieņu, Lauris Karlsons

Domē nolēma
16. aprīļa domes sēdē nolēma:
1. Atbrīvot izpilddirektoru Ivo Tikumu no
amata ar šā gada 27. aprīli pamatojoties uz
viņa rakstisko iesniegumu.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 6/2013 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā”.
3. Ņemot vērā, ka minētās adreses dabā
neeksistē, likvidēt adreses: 1) Ceriņu iela 28,
Mērsrags, Mērsraga novads, 2) „Siliņi”, Mērsrags, Mērsraga novads.
4. Atļaut atdalīt no īpašuma „Spīdolas”
četras zemes vienības, atdalāmajām zemes
vienībām piešķirot kopēju nosaukumu „Jūras
Spīdolas”.
5. Atļaut atdalīt no īpašuma „Drošvaldi”,
2. zemes vienību, platība 4,5 ha, zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0101.
Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu
„Drošvaldi”. Pirmajai zemes vienībai, platība
0,34 ha, zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, piešķirta adrese:
Brūkleņu iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
6. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīda kārtībā no:
6.1. Jevgenija Okuncova – Ls 520,35;

6.2. SIA „IVOLGA” – Ls 233,53;
6.3. Ludmilas Buličovas – Ls 36,86.
7. Izveidot struktūrvienību „Mērsraga novada jauniešu dome” ar šā gada 16. aprīli. Ar
2014. gadu izveidot štata vienību „Jaunatnes
lietu speciālists”. 2014. gada pašvaldības budžetā paredzēt līdzekļus struktūrvienības
finansēšanai.
8. Apstiprināt SIA „Mērsraga Ūdens”
2012. gada pārskatu ar zaudējumiem, ievērojot LR likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” nostiprinātos noteikumus un nosacījumus.
9. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē projektam
„Tautastērpu iegāde Mērsraga vidusskolas
1.–4. klases un 5.–9. klases deju kolektīviem”
par kopējo summu 5 833,30 LVL. Atliktā
maksājuma termiņš 3 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 5 gadi. Aizņēmuma
garantija – Mērsraga novada pašvaldības budžets.
10. Ēkai, kas atrodas uz pašvaldības zemes
Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga novadā,
piešķirt nosaukumu „OZOLU IELA 19”.
Informāciju sagatavoja:
Sekretāre L. Valdemāre

Mērsragā tiekamies plkst. 9.00
pie pašvaldības ēkas.
Upesgrīvā tiekamies plkst. 9.00
pie Saieta nama.
Norādītajās vietās varēs saņemt
atkritumu maisus.
Pēc laba darba plkst. 13.00
baudīsim sātīgu zupu!
Mērsragā –
brīvdabas estrādē „Jēgerleja”,
bet Upesgrīvā pie Saietu nama.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Šā gada 1. ceturksnī Mērsraga novadā reģistrēti 4 jaundzimušie – visi puikas: Jānis, Olafs,
Henrijs un Kristaps. Apsveicam vecākus un vēlam dēliem izaugt par krietniem cilvēkiem un
sava novada patriotiem.
Miruši 3 novada iedzīvotāji: 2 sievietes – 82 un 81 gadu vecumā un vīrietis 77 gadu vecumā.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
2013. gada 11. aprīlī Mērsraga novadā deklarējuši dzīvesvietu 1768 iedzīvotāji.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Laima Valdemāre
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Īsvēstis
Sākusies pieteikšanās jauniešu
konkursam „Mums pieder debesis
2013”. Arī šogad Ventspils Augsto tehnoloģiju parks rīko konkursu „Mums
pieder debesis 2013”. Ja esi 15–18 gadus jauns un mācies kādā no Latvijas
izglītības iestādēm un, ja Tevi aizrauj
un interesē noslēpumainā, zvaigžņotā
debess virs mums, tad šis ir konkurss
tieši Tev! Piedalies un gūsti iespēju no
20. līdz 26. jūlijam pavadīt starptautiskajā nometnē jauniešiem International SPACE CAMP ® ASV Kosmosa
un raķešu centrā, Alabamā. Kas Tev
jādara? Uzzīmē, uzglezno, nofilmē,
iedziedi, uzraksti vai iesniedz mums
citas savas radošās izpausmes brīvā
formā par tēmu „Latvija un kosmoss
2050. gadā”. Līdz 6. maija plkst. 24:00,
aizpildi www.mumspiederdebesis.lv
esošo reģistrācijas formu, elektroniski pievieno savu darbiņu un piedalies
konkursā!
Seminārs „Drošība uz ūdens”.
2013. gada 24. maijā plkst. 16:30
Mērsraga Tautas nama mazajā zālē
notiks seminārs, kurā aicināts ikviens
interesents. Noderīga informācija zvejas, atpūtas un tradicionālo kuģu vadītājiem, kā arī ikvienam interesentam
par drošību uz ūdens un tā tuvumā.
Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes
dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC
Riga) priekšnieku kapteiņleitnantu
Andri Skribi. Būs pieejama bezmaksas
„Glābšanas paņēmienu rokasgrāmata”.
Mērsraga PII „Dārta” piedalās radošās darbības nedēļā „radi! 2013”
(22.04.–28.04.). „radi! 2013” mērķis:
parādīt un izcelt radošuma praktisko
un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā –
izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts
pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā –
un tā spēju radīt pievienoto vērtību
un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. „Dārta” kā šīs nedēļas
galveno uzdevumu izvirzīja Mērsraga
kā zvejniekciema identitātes stiprināšanu, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem.

1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas!
2013. gada pašvaldību vēlēšanām Mērsragā novadā reģistrēti 2 deputātu kandidātu saraksti. Sīkāka informācija un iespēja iepazīties ar
sarakstu priekšvēlēšanu programmām – Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Mēs Mērsraga novadam

Demokrātiju visiem

01. Roberts Šiliņš
02. Verners Veržbilovskis
03. Ilze Indruškeviča
04. Jānis Budreika
05. Ivars Indruškevičs
06. Inese Rožkalne
07. Kristīne Zubkāne
08. Gunta Enzele
09. Dagnis Ķevlis
10. Daiga Skvorcova
11. Valda Briede
12. Dzintars Ceravs

01. Lauris Karlsons
02. Aigars Šteinbergs
03. Ārija Logina
04. Gvido Erķis
05. Vija Klēvere
06. Ivars Smilga
07. Dace Sadaka
08. Mareks Jēkabsons
09. Andis Dārziņš
10. Dace Ansberga
11. Aivars Ušackis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta
Mērsraga ciemā, 2. kārta”
Aktualitātes
Pašvaldības SIA „Mērsraga ūdens” aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
ietvaros septembrī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2. kārta”
Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 realizāciju.
Informējam, ka iestājoties siltam laikam, būvuzņēmējs atsāk labiekārtošanas darbus ielu sakārtošanai. Ozolu iela tiks gatavota asfalta seguma uzklāšanai, kuru uzklās maija beigās. Grants segumu atjaunos Lazdu, Paparžu,
Ceriņu, Vēju ielās.
Būvdarbu laikā atsevišķi ielu posmi var tikt slēgti vai arī kustība pa tām
var būt apgrūtināta, atvainojos iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Mērsraga ūdens” valdes loceklis Andrejs Kozlovs

1. godalga informātikas olimpiādē
Ostas pārvalde
atceļo uz Mērsragu
8. aprīlī Talsu 2. vidusskolā norisinājās Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novadu informātikas olimpiāde 5.–7. klasēm. No mūsu skolas tajā piedalījās Arnolds Luksis (6. kl.). Mājās viņš atgriezās ar uzvaru
savā klašu grupā.
Savam vecumam zēns ir tiešām
talantīgs, viņš ne tikai labi mācās
ikdienā, bet jau no sākumskolas
vecuma ik gadu piedalās dažādu
priekšmetu olimpiādēs. Arī šogad,
neskaitot informātiku, Arnolds jau
paspējis pārstāvēt savu novadu angļu
valodas un matemātikas olimpiādēs.
Kā atzīst viņš pats, šie arī ir tie mācību priekšmeti, kuri viņam patīk un
padodas.
Pēc skolotājas Santas Pūliņas
teiktā, olimpiādes uzdevumi nav
viegli. Tā norisinās 3 daļās, katras
daļas uzdevumi jāveic ātri – 30 minūtēs. Arī pārbaudāmās zināšanas
nav vienkāršas: ir jāzina teorija par
datora uzbūvi, ergonomika, jāprot
strādāt ar izklājlapu un teksta apstrādes lietotnēm. Vienmēr ir arī
kāds uzdevums, kurš prasa spēju

„Silvas” turpina priecēt!

atrast risinājumu nestandarta situācijās, un skolotāja norāda, ka Arnoldam piemīt šī retā, taču vērtīgā
prasme.
S. Pūliņa piezīmē, ka Arnolds ir
apdāvināts informātikas jomā no
mazākajām klasēm: jau 1. klasē viņš
ir skolotājai atnesis paša veidotu
multiplikācijas filmu, arī šogad, gatavojoties olimpiādei, tapusi vienkārša
datorspēle, kuras pamatā tomēr ir
nopietnas programmēšanas prasmes. Arnolds, pēc paša teiktā, plāno
arī savu turpmāko dzīvi saistīt ar informātiku, precīzāk, programmēšanu. Interesi par šo jomu veicina arī
vecākā brāļa studijas šinī virzienā.
Tomēr jāatzīst, ka galvenais atbalsts
ir vecāku ikdienas palīdzība un ieinteresētība viņa skolas gaitās.
I. Balode

atkārtoti saņem
kvalitātes sertifikātu

Mērsraga ostas pārvaldes darbinieki pašā Lieldienu priekšvakarā, proti,
š. g. 28. martā izturēja nozīmīgu pārbaudījumu – pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia” auditori. Visi iesaistītie darbinieki bija rūpīgi gatavojušies, un abi pieredzējušie auditori – Ilgvars Kadiķis
un Ilmārs Sekacis atzina, ka Mērsraga ostas pārvaldē ieviestā un uzturētā
kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO kvalitātes standarta prasībām, un ka
organizācija tiek rekomendēta kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standarta prasībām apliecinoša sertifikāta atkārtotai saņemšanai.
16. aprīlī saņēmām priecīgu ziņu no SIA „Bureau Veritas Latvia”:
„Apsveicam Jūs un Jūsu darbiniekus ar akreditēta atbilstības sertifikāta atbilstoši ISO 9001 standartam saņemšanu!
Jūsu „Bureau Veritas Certification” sertifikāts ir vērtīgs ieguvums.
Jūsu sertifikācija parāda ne tikai Jūsu sasniegumus un pastāvīgu apņemšanos vadīt biznesu ļoti profesionāli un konsekventi, bet Jūsu „Bureau
Veritas Certification” sertifikācija visā pasaulē tiek atpazīta kā izcilības
simbols. „Bureau Veritas Certification” Jūs pilnībā atbalsta šī sasnieguma
reklamēšanā, lietojot „Bureau Veritas Certification” sertifikācijas zīmi uz
Jūsu brošūrām, kompānijas transportlīdzekļiem, zīmēm, karogiem, kancelejas piederumiem utt.”
Es kā ostas pārvaldnieks un kā kvalitātes sistēmas vadītājs lepojos ar šo
nozīmīgo sasniegumu un izsaku pateicību visiem pārvaldes darbiniekiem!

Ar cieņu, J. Budreika

„Dārtas” bērni izzina muzeja „Saieta nams”
vēsturisko krātuvīti
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” Radošo darba
nedēļu „radi! 2013” iesāka ar muzeja „Saieta nams” apmeklējumu.
Bērni iepazinās ar vecāko ciema māju. Tā celta 1811. gadā. Tur
bērni guva izsmeļošas atbildes par sadzīvi, kāda tā bijusi Mērsragā un
tās apkārtnē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Šoreiz lielāks akcents
tika likts uz zvejniecības un kuģniecības eksponātiem: zvejas rīkiem,
apģērbu, zvejnieku lietu kumodi, ūdenslīdēja tērpu un citām ar zvejniecību saistītām lietām. Bērnos vislielāko interesi izraisīja dažādas
tehniskās ierīces: ūdens dziļuma mērītājs, miglas taure, rupors, rācija, zvaigžņu globuss, vēja stipruma mērītājs, ar kuru bērni varēja arī padarboties, mērot katrs savu pūtiena stiprumu.
Daudziem bērniem tas bija pirmais muzeja apmeklējums. Daudzie jautājumi un ieinteresētība stāstījumā
liecināja par to, ka iecere, apmeklēt muzeju, bija lietderīga, iedvesmojoša un izziņu veicinoša.
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka

13. aprīlī Laucienē norisinājās Senioru deju kopu festivāls „Aprīļa pilieni”, kurā piedalījās kolektīvi no Engures, Rojas, Tukuma, Dursupes, Pūres
un Mērsraga. „Silvas” sniegtā deja „Tā kā tā” tika atzīta par interesantāko,
savukārt, par deju „Aprīļa pilieni” kolektīvs izpelnījās labākā vizuālā noformējuma titulu. Jāpiebilst, ka mērsradznieces priecēja skatītājus ne tikai ar
skaistiem tērpiem un dejām, bet arī ar nerimstošu prieku, kas redzams dejotāju smaidā un acu mirdzumā. Paldies visām dejotājām un vadītājai Silvai
Štreinertei par ieguldīto darbu. Lai arī turpmāk neaptrūkstas radošas idejas
un dzīvesprieks.
Tautas nama vadītāja,
Aija Barovska

Paldies!
Es vēlos sirsnīgi pateikties SIA „Malum” par to, ka, neskatoties uz laika apstākļiem un gripu, no
1. oktobra līdz 28. februārim SIA „Malum” trīs reizes nedēļā apgādāja Mērsraga vidusskolas 1. līdz
9. klasi ar gardiem, sulīgiem un kārdinošiem āboliem. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās mēs ar klasi
steidzāmies pie audzinātājas, lai dabūtu spaini ar āboliem, katrs cerēja uz vislielāko un sarkanāko. Bet
es palieku pie sava – nav nozīmes krāsai un izmēram, bet gan garšai un to labumam. Protams, ābolu
daudzums nav bezgalīgs un mums, marta mēnesi iesākot, ābolu vairs nebūs. Tomēr mēs visi novērtējam
Vandzenes pagasta SIA „Malum’’ dāvāto vitamīnu daudzumu organismā un smaidu līdz ausīm. Iesaku
katru dienu kaut vienu ābolu apēst: gan vēders būs pateicīgs, gan labsajūta garantēta.
Paula Freimane , 9. klase
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Ziedonis un Visums

Mērsragā darbu uzsāk Jauniešu dome!

14. aprīlī Mērsraga vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā – apskatīt
Krišjāņa Barona muzeju un apmeklēt
teātra izrādi „Ziedonis un Visums”.
Ekskursiju sākām, apmeklējot Krišjāņa Barona muzeju, kurā daudz vairāk
iepazināmies ar mūsu Dainu tēva dzīvi
un darbiem. Muzejs atradās dzīvoklī,
kurā Krišjānis Barons pavadījis savus
pēdējos mūža gadus un kurā atradās
arī Dainu skapja kopija.
Pēc tam devāmies uz Jauno Rīgas
teātri „piedzīvot” dzejnieka Imanta
Ziedoņa un režisora Alvja Hermaņa
teātra - dzejas izrādi „Ziedonis un Visums”. Teātra izrādes darbība risinās
pagātnē. Sākot no viņa bērnības laikiem, varējām uzzināt Imanta Ziedoņa
pārdomas, sajūtas, viņa biogrāfiju.
Kā jau minēju, šajā izrādē bija atspoguļota Imanta Ziedoņa dzīve, izspēlējot
viņa dzeju. Manuprāt, visspilgtākās un
interesantākās epizodes bija „Ziedonis un ēzelītis”, „Ziedonis un Eross”,
„Ziedonis un kukainīši”, „Ziedonis un
kartupelis”, „Ziedonis un kaušanās”,

No 5. līdz 7. aprīlim divi mūsu
vidusskolēni Rebeka Rožkalne un
Rolands Indruškevičs piedalījās Latvijas – Šveices sadarbības projekta
ietvaros rīkotajās „Apmācībās par
aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā
Kurzemē”. Viņus pavadīja novada domes izpilddirektors Ivo Tikums.
„Ziedonis un uzruna latviešu tautai”.
Šie notikumi uzrunāja arī lielāko daļu
no klātesošajiem. Domāju, ka režisors
Alvis Hermanis ir vēlējies mums spilgtāk un izteiksmīgāk parādīt Imanta
Ziedoņa dzeju un biogrāfiju. Visspilgtākais aktiera tēlojums, protams, bija
galvenās lomas atveidotājam Kasparam
Znotiņam, kurš lieliski iejutās savā tēlā
un attēloja Imantu Ziedoni.
Droši varu teikt, ka izrāde ir tiešām
interesanta, un es ieteiktu to noskatīties visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo tā
varam daudz labāk iepazīt un izprast
mūsu tautas lielisko dzejnieku.
Justīne Štauere

Visa pamatā ir zinātkāre!
12. aprīlī Elvis Ruža atgriezās no apbalvošanas ceremonijas Briselē, kur
viņu sveica kā vienīgo uzvarētāju no Latvijas starptautiskajā jauno tulkotāju
konkursā Juvenes Translatores. Sarunā viņš atklāj pieredzēto.

Cik ilgu laiku tu pavadīji Briselē un
vai devies turp viens pats? „Kopumā
Beļģijā biju 3 dienas (10.–12. aprīlis):
pirmā diena pagāja kā sagatavošanās un
iepazīšanās laiks, otrajā notika apbalvošanas ceremonija un svētku pusdienas,
savukārt trešajā dienā mēs apmeklējām
EK tulkošanas departamentu, satikāmies ar dažādiem tulkiem un iepazinām
šo profesiju. Protams, ceļā es nedevos
viens, ar mani kopā bija mana mamma
un sākumskolas angļu valodas skolotāja
Monta Kučere.”
Kāds tev palika iespaids par Briseli
un tās iedzīvotājiem? „Pati pilsēta, neskatoties uz to, ka tā ir ES galvaspilsēta,
ir diezgan klusa. Tā ir arī skaista, daudz
redzamas jūgendstila ēkas, kopumā to
varētu pielīdzināt Vecrīgai. Man tā ļoti
patika. Briselē ir iespējams apmaldīties
„trijās priedēs” pat ļoti vienkārši. Savukārt cilvēki tur ir daudz sirsnīgāki. Es
nevaru iedomāties, ka Latvijā kāds uz
ielas, lai palīdzētu svešam cilvēkam,
ārzemniekam atrast ceļu, tērētu savu
laiku, zvanītu pa personīgo telefonu,
vienmēr smaidīgi atbildētu. Visticamāk latvietis vienkārši paietu garām,
varbūt pieklājības pēc atteiktu, ka nesaprot un nevar palīdzēt. Beļģijā mēs
jutāmies pieņemti un gaidīti pat no
svešiem cilvēkiem.”
Ar kādu valstu pārstāvjiem tikies
Beļģijā? „Apbalvošanas ceremonijā mēs
bijām pārstāvēti no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vistuvāk iepazinos ar Lietuvas, Maltas, Itālijas un Vācijas pārstāvjiem, ar viņiem arī turpināšu
sazināties Facebook vietnē. Skatoties uz
citu dalībnieku atvērtību, īpaši jau itāliešu meitenes, jāsecina, ka mēs, latvieši,
esam diezgan klusi un intraverti.”
Ko jaunu uzzināji par tulka profesiju? „Eiropas komisijas tulki mums
stāstīja un demonstrēja abus tulkošanas variantus: tulkošanu no rakstīta
avota un tulkošanu dzīvā sarunā. Arī
mēs varējām izmēģināt spēkus katrā no

veidiem. Man šķiet, ka rakstiski tulkot
ir vieglāk, jo ir laiks apdomāties, tāpat
šie tulki bieži iedod savus darbus pārlasīt un novērtēt kolēģiem, tāpēc ir labāks rezultāts. Tulkojot mutiski, nereti
gadās kļūdas, nav arī viegli pielāgoties
runātājam, īpaši, ja viņš pats nezina
skaidri, kā noformulēt domu, nonāk
pretrunās. Tulkojumam, neskatoties
ne uz ko, ir jābūt skaidram un nepārprotamam, tāpēc lielākais darbs paliek
uz tulka pleciem. Tomēr es pats labāk
izvēlētos mutisko tulkošanu, jo tad tu
esi notikumu epicentrā, iepazīsti daudz
jaunu cilvēku un viedokļu.”
Vai tu plāno saistīt savu nākotni ar
tulkošanu?
„Vēl nezinu. Laikam tomēr nē, jo
mani interesē, piemēram, arī sporta
trenera profesija. Vēl jau ir laiks izdomāt. Tomēr šis konkurss un apbalvošana man ir ļoti daudz devuši: es redzēju
citu valsti, ir daudz lielāka motivācija
arī mācībās, pavisam cits skatījums uz
svešvalodām.”
Ko tu tagad domā par citu valodu
apguvi? „Valodas ir jāmācās, tās atver
pasauli. Mūsdienās tā ir kļuvusi ļoti
maza, un tu nekad nezini, kad tev vajadzēs kādu citu valodu.
Un es varētu piekrist komisāres
A. Vasiliu šo jauniešu salīdzinājumam
ar Leonardo da Vinči tieši viņu daudzpusības dēļ, jo katrs no viņiem bez valodām ir spējīgs arī vairākās citās jomās.
Visa pamatā neapšaubāmi ir zinātkāre
un, ja tā var teikt, pareizā attieksme –
nu, pamēģināsim, piedalīsimies!”
Elvja mammas Maijas Paegles
viedoklis: „Mērsraga vidusskolas skolotājiem no sirds saku Lielu paldies!
Bet īpaši gribu pateikties sk. Alitai
Ozoliņai, viņa man bija abu dēlu klases
audzinātāja līdz 4. klasei, Elvim paveicās – līdz 5. klasei. Tieši viņa iemācīja
bērniem būt atraisītiem, radošiem. Un
domāju, ka daudzi piekritīs, ka mūsu
vienpadsmitie tiešām māk skaisti pārsteigt, tādi ir viņi visi, ne tikai Elvis. Vēl
īpaši pateikties gribu sk. Zanei Alkšbirzei, kas pamudināja uz šo burvīgo konkursu, protams, mūsu skolas direktorei
Ilzei Indruškevičai par mums sniegto
iespēju tikt līdz Briselei, nokļūšanu līdz
lidostai un atkal mājās. ĪPAŠU PALDIES GRIBU TEIKT sk. Ivetai Grīnbergai-Zaļkalnei, arī šī skolotāja ir ļoti
radoša, iegulda lielu darbu mūsu vienpadsmitajos, man ir prieks, ka maniem
bērniem, nu jau bērnam, ir tikušas tik
brīnišķīgas klases audzinātājas. Tāpēc
gribu pieminēt arī sk. Vītoliņu. Arī
viņai gribu pateikt paldies, jo viņa bija
mana vecākā dēla klases audzinātāja –
brīnišķīga skolotāja, kas nekad neliedz
padomu, uzklausa, ja kas uz sirds.”
I. Balode

Triju dienu garajā pasākumā jaunieši praktiskās nodarbībās iemācījās,
kā veidot jauniešu organizāciju, kādus
interesantus, bet reizē drošus informācijas kanālus izmantot savu ideju popularizēšanai un kā radoši sadarboties
ar deputātiem. Vakaros dalībnieki demonstrēja gan savus talantus, gan iepazīstināja citus ar sevis pārstāvēto pašvaldību. Īpaši nozīmīga bijusi ideju un
pieredzes apmaiņa. Mūsu jaunieši secinājuši, ka Mērsraga novads jau tagad
ir viens no aktīvākajiem. Tā kā novads
ir neliels un tā pārvaldes darbinieki ir
personīgi pazīstami ar skolēniem, protams, sadarbība arī kļūst aktīvāka un
daudzveidīgāka. Par to mūs apskauž ne
viens vien cita novada pārstāvis.
Jau sen skolēni plānojuši veidot
apvienību, tāpēc tagad tapusi Jauniešu
dome (JD), kurā būs 5 nodaļas: sporta,
kultūras, finanšu, sabiedrisko attiecību
un izglītības. Sporta nodaļas lielākā
iecere ir rekonstruēt futbola laukumu
Mērsragā, kā arī aktīvāk rīkot jauniešiem domātus sporta pasākumus.
Kultūras nodaļas dalībnieki iesaistīsies

pašdarbībā un mudinās to darīt arī citus. Ar viņu palīdzību noteikti krāsaināki kļūs novada pasākumi. Protams,
jaunieši gatavojas organizēt arī paši
savus kultūras notikumus. JD idejām
sponsorus meklēs finanšu nodaļa. Cerams, novada uzņēmēji būs pretimnākoši jauniešu iecerēm, varbūt vajadzības gadījumā tās pakoriģējot.
Skolēni no JD izglītības nodaļas
plāno regulāri iesaistīties novada domes darbā ar saviem priekšlikumiem
un aizrādījumiem, kad tiks lemts par
Mērsraga vidusskolu, bērnudārzu, arī
Mūzikas un mākslas skolu. Šajā sakarā
Rolands atzīmē ļoti interesantu ideju,
kuru ieguvis apmācībās, proti, jaunieši
no Saldus bieži rīko t. s. „kafiju ar deputātiem”, kur neformālā gaisotnē viņi
ne tikai uzzina, kā darbojas dome un
citas pārvaldes institūcijas, bet, pārrunājot dažādas novada ieceres, izsaka
savus priekšlikumus. Arī Mērsraga JD
plānoti šādi kafijas rīti.
Savukārt sabiedrisko attiecību nodaļas dalībnieki plāno popularizēt JD
darbu, iesaistīt citus interesentus, arī
organizējot reklāmas pasākumus.
Par organizācijas biedriem varēs
kļūt neierobežots skaits jauniešu, tomēr JD kodolu veidos tās prezidents
un 6 deputāti, kuriem būs arī balsstiesības novada domē jauniešus skarošos
jautājumos. Šobrīd tie ir: Rolands Indruškevičs, Jānis Indruškevičs, Vivita
Ozoliņa, Rebeka Rožkalne, Justīne

Štauere, Anda Ezeriņa, kā arī, iespējams, Elvis Ruža un Anete ĀboliņaĀbola.
Viens no pirmajiem JD nodomiem
ir piedalīšanās Lielajā talkā. Vēl ieplānotas arī jaunākā vecuma skolēniem
domātas vasaras nometnes, kurās
viņi varēs ne tikai interesanti atpūsties un iedraudzēties, bet arī pierast
pie tā, ka interesanta ikdiena ir jāveido pašiem.
Ļoti aizraujoša un nozīmīga iecere
ir tūrisma takas izveidošana ceļā uz
Svētmeitu akmeni. Jau pērnajā rudenī
Rolands ar dažiem domubiedriem pēc
savas iniciatīvas izpētījis piemērotāko
maršrutu. Izstaigāts viss tuvākais apvidus ar mērķi atrast skaistāko variantu.
Tā kā akmens apkārtne ir ļoti aizaugusi, tad talkā ņemtas pat GPRS ierīces,
lai maršruts tiktu noteikts precīzi. Arī
šobrīd tas glabājas iezīmēts Rolanda
telefonā, lai vajadzības gadījumā tiktu
izmantots, plānojot darbus. Takas attīrīšanai būs nepieciešams daudz spēka
un resursu. Skolēni paši rakstīs projektu un meklēs atbalstītājus šim darbam.
Paši ir arī ieplānojuši informatīvas zīmes un stendus, lai takas apmeklētājiem gājiens būtu interesants un atklātu
daudz jauna par Mērsraga vēsturi un
dabu. Ieguvēji no šādas takas izveides,
bez šaubām, būs visi novada iedzīvotāji, tāpēc jaunieši ļoti cer uz ikviena
atbalstu.
I. Balode

Uzaiciniet viņu uz kafijas tasi!
Tik tiešām uzaiciniet! Nenožēlosiet! Nikolajs
Plikātuss ir apveltīts ar ļoti labu humora izjūtu,
interesantu stāstīt prasmi, spēj ar vieglu ironiju
paraudzīties uz mūsdienu tikumiem, vietā un
laikā spēj izteikt kādu viedu domu graudu, kā
pats smej, esot šarmantākais vīrietis Mērsragā!
Mērsraga valdzinājums. Nikolajs nav
dzimis un audzis Mērsragā, taču ir spējis
šeit iedzīvoties kā mājās. „Es jau esmu
rīdzinieks. 40 gadus nostrādāju ģeoloģijas jomā. Manā pakļautībā bija visi dziļurbumi, kas deva dzeramo ūdeni. Mana
zona bija Pitrags, Melnsils, Ģipka līdz pat
Saunagam, Kolkai. Rīgā man ļoti apnika
dzīvoties pa dzīvokli. Bet padomju laikā
jau te nevarēju tikt iekšā, ja nebija pensionārs, dakteris vai aktieris. Jankevic’ Fricītim teicu, lai pameklē man kādu būdu. 90. gadā viņš man
atrada to būdu. Man patika daba un viss tas klusums. Tad
vēl turpināju Rīgā strādāt, bet katru piektdienas vakaru ar
savu amerikāņu mašīnu, vienalga vai lietus lija vai atkala, ar
160 km/h stundas laikā biju šeit. Un tagad esmu šeit kā sēne
ieaudzis. Dzīvoklis Rīgā mani vairs nevelk. Nu ko tur četrās
sienās, galvu saķēris, skatīsies muļķīgos latviešu seriālus?!
Meita jau mana saka, ka tāds vīrietis, kā tu tētiņ, jau ir reti
kurš. Tev interesē klasiskā mūzika, teātris, opera, balets, labas grāmatas, sports, politika. Tagad jau lielākoties sadzeras plastmasas pudeles alu un brēc hokejā: „Sarauj, Latvija.”
Prot spēlēt vai neprot, bet vienalga brēc. Man patīk teniss
un ļoti biatlons. Kad dienēju Tallinā, tad no Baltijas kara
apgabala piedalījos biatlona sacensībās. Gāja diezgan labi,
jo es labi šāvu.”
Pašam sava dzimtas leģenda. Nenoliedzami Nikolaja uzvārds nav gluži ierasts, drīzāk par varētu teikt, ka mūsu platuma grādiem neparasts, bet tam ir savs izskaidrojums. „Viens
no dzimtas pirmsācējiem dienējis Romas leģionā par virsnieku. Sencis sēdējis kalna galā (Zalcburgas apkārtnē) un skatījies
uz leģionāru lēģeri, un droši vien sēdējis tur salīcis vai sak
ņupis, tā radies uzvārds Plikātuss. Tulkojot no latīņu valodas –
saliekts jeb salikts. Kaut gan otrs tulkojums ir skaists vai kaut
kas tamlīdzīgs. Diemžēl latīņu valodu nezinu.”
Tomēr ar to viss nebeidzas... Nikolajs ir uzsācis sava
dzimtas koka pētījumus. Izrādās, ka radu raksti ir ļoti interesanti, jo dzimtas vēsturē atrodamas liecības gan par jūras admirāli, gan sauszemes ģenerāli, gan gleznotāju, kura
gleznas redzamas Tretjakova galerijā Maskavā, cara galma
dāmu, Aleksandra Augstuma slimnīcas direktoru, kā arī
par ļoti daudzām un dažādām Šarlotēm, Elizabetēm un
Katrīnām. Galu rezultātā pats Nikolajs jau sācis apjukt! „Es
tikai šogad sāku. Šajā man pusē man palīdz māsasmeita,
kas strādā iekšlietās, par Plikātusu dzimtu man informāciju vāc meita, kas strādā diplomātiskajā korpusā Strasbūrā.

Caur saviem kanāliem viņa atradusi, ka Londonā, Ukrainā
un vispār pa visu pasauli Plikātusi ir izmētāti. Lai to visu
izpētītu – vajag gadus ! Pašam radi raksti jau sajukuši. Meitai interesē Plikātusu dzimta, bet ne Molleru dzimta, kurā
ieprecējās vectēvs, tomēr tā ir daļa no mums un mēs arī no
viņiem esam atkarīgi. Galvenais jau jāzina, kur meklēt. Es
jau tajā ziņā esmu diezgan stulbs, bet, ko tad tur var runāt, zinot mūsu paaudzi ar visiem mobilajiem telefoniem,
nemaz nerunājot par datoriem. Ziemā
bija atbraukusi meita no Strasbūras ar
abām mazmeitām. Mazajai čībai, 3 gadiņi, ar saviem mazajiem pirkstiem
darbojas ar iPhone, visu zina, atrast
gan mūziku, gan multenes, bet es vecais mērkaķis pat nezinu no kuras puses viņam tuvoties,” kungs smej.
No Niklāva Roberta par Nikolaju. „Īstais vārds man nav Nikolajs, bet
gan Niklāvs, otrais vārds Roberts. Bijām
bēgļu gaitās un visi dokumenti bija pazuduši, Budapeštā uz
perona nozaga. Uz robežas māte teica, ka esmu Niklāvs, bet
krievi jau nesaprot, kas ir Niklāvs... Kāds Niklāvs? Nikolajs!”
Tomēr stāsts ir nedaudz garāks. „Mūs neizsūtīja, paši aizlaidāmies. Tēvs dienēja vācu armijā. Tante un vēl daudzi citi
izbrauca. Mātei prūši nepatika un viņa teica, ka nekur nebrauksim. Turējāmies līdz pēdējam. Nu cik tad man bija...
dzimu 37. gadā, nu tad kādi divi gadi bija. Tad, kad krievi
nāca otrreiz, tad jau laidās visi, kas varēja. Un tad mēs, māte
ar četriem bērniem (divi brāļi, divas māsas) ar vienu no
pēdējiem kuģiem laidāmies prom. Kad krievs nāca aizvien
tuvāk, tuvāk, mēs laidāmies aizvien tālāk un tālāk. Štutgartē
piedzīvojām baigo amerikāņu vai angļu uzlidojumu. Bijām
jau ar brāli mazi puikas, bet vienalga interesēja. Devāmies
arvien tālāk... Austrijā jau braucām ar vieglo mašīnu. Bijām
mēs, vēl viena sieviete ar diviem bērniem, un vēl divi vīrieši. Bet tad, kad Vācija sāka zaudēt, viņi visus vīriešus rāva
iekšā, vienalga vai 16, vai cik gadi. Uzbruka, sašāva mums
to mašīnu. Un tie divi teica, ka cauri ir, ka viņi laižas prom,
mums nekas nenotiks. 50 km palika līdz amerikāņu zonai.
Apmetāmies Austrijas ciematiņā Rapsa. Ienāca krievi, paņēma mūs gūstā. Sāka prasīt no kurienes. Māte saka, ka esam
bēgļi no Baltijas. Viņi: „Aaaa, tie, kas mums mugurā šauj?”
Māte: „Jā, vot šitie!” un rāda uz mums (bērniem), kas viens
par otru mazāki. Karš beidzās 9. maijā, jau augustā lopu vagonos braucām atpakaļ uz Latviju. Austrija bija par to, lai visi
baltieši ir ārā! Un vēlāk jau kļuvu par Nikolaju.”
Sava apkārtne jāiepazīst! „Hercogs Jēkabs Uguņos kausējis purva rūdu, un blāzma bijusi no tā redzama dienu un
nakti, tāpēc to vietu par Uguņiem sauc... Es jau esmu ienācējs, bet daudz interesējos par vietām, kuru tuvumā dzīvoju,” apgalvo Nikolajs, kurš uzskata, ka ir jāiepazīst sava
apkārtne, kurā dzīvo. Un tādu dzīves uztveri var novēlēt
ikvienam!
M. Brāle
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Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Cilvēka darba un nodarbošanās cienību un vērtību noteic nevis tas, ko viņš dara un strādā, bet
gan tas, kā viņš savu darbu padara.
(K. Ulmanis)
Sirsnīgs paldies ELVIM MISIĶIM
par godaprātu un atbalstu, visu ziemu
kārtīgi izšķūrējot ne tikai galvenos,
bet arī piemājas lauku ceļu Cinīšos, lai
mani vecāki vieglāk varētu tikt uz veikalu, pastu vai pie ārsta!
Antra Rudzīte
Alojas novada Staicelē
Liels paldies Lilitai, Mārītei, Artūram, Anetei, Igoram un Elvisam par
palīdzību cīņā ar ugunsnelaimi.
Aiga Irbe

Šai mazajā piejūras ciematā
Kad rīts, mulstot dara acis dzidras,
Tas izber klusumā dusošas cerības
divas,
Pār ielām kliedzošām
Un kājstidziņām vēl migušām
Kur ļaudis drīz steigsies
Viens otram garām... garām… garām
Tie būvēs lūztošus tiltus,
Līmēs irstošus mirkļus
Cels dienu rītam uz spārniem.
Un pirmajiem šī pavasara baltajiem
gārņiem.
Mans aukainu vēju skartais ciems,
Smēlies nakts veldzes vēl dus
Gaisīgā rīta plīvurā kluss.
Klaudz soļi tur
Agrīni čaukstošā pustumsā
Dzīvi alkstošā,
Mazā piejūras ciematā.

Sludinājumi

Mēs gribam Tev novēlēt mirkļus –
tos netveramos, tos izdzīvojamos,
tos nepierakstāmos un neizstāstāmos,
tos, kurus neplānojam, bet gaidām,
tos, kuri neuzprasās,
Vien atnāk un atnes sajūtu – dzīvoju.
Sk. Kaldupe

Mīļi sveicam Miervaldi Birznieku skaistajā jubilejā!
Lai Tev veselība un dzīvesprieks!

Kvalitatīvs portatīvo un
stacionāro datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt.
Tālr. 26202497
(Edgars)

Rasma, Velta un Dzintra

MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO

Šogad, 4. maijā,
sagaidiet sava novada
dziedātājus,
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SĀKUMSKOLAS KORI,
arī Jūs!
plkst. 11.00 autobusu pieturā „ĶIPATI” Ķipatos
plkst. 11.50 pie veikala „NĀRIŅA” Upesgrīvā
plkst. 12.30 Mērsraga centrā
pie Mērsraga
novada zīmes

MĒRSRAGA NOVADA
DOME
RĪKO MĒRSRAGA
KAUSA IZCĪŅU

MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3-2013

GALDA HOKEJĀ

SACENSĪBU 5. POSMS
MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
10.05.2013. – 17:00
Lūgums pieteikties sacensību dienā
līdz 16:50

SACENSĪBAS NOTIEK
MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA
ZĀLĒ
11.05.2013.–10:00

Zemas cenas logiem!
Plaša durvju, žalūziju, iebūvējamo skapju un virtuves mēbeļu
izvēle. Montāžas un apdares darbi.
Līzinga iespējas.
Adrese: Gravas iela 1 (veikals
ELVI). T. 63321217, Mucenieku
iela 25. T. 63320347, Kuldīga.
Plašāka informācija –
www.imgprojekti.lv

Sporta
organizators:
I. INDRUŠKEVIČS
26455993.

TIESNESIS
J. UPESJOZUPS
Sporta organizators
I. INDRUŠKEVIČS 26455993

Sporta pasākumi (aprīlis – maijs)
26.04.
28.04.
28.04.
04.05.
05.05.
05.05.
10.05.
11.05.
18.05.
19.05.
25.05.
26.05.
26.05.
26.05.
05.
05.

Jauns pāris vēlas īrēt/pieskatīt dzīvokli vai māju Mērsragā.
Tālrunis 26351557.

Mērsraga čempionāts zolītes spēlē 2. riņķis – 7., 8. kārta
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms
„Krauzera” kausa izcīņa telpu futbolā
Laucienes sporta centra kausa izcīņa florbolā
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 5. posms
Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā
Ģimenes dienas sporta atrakcijas
Futbola diena
Latvijas čempionāts spiningošanā no laivām 1. posms.
Latvijas čempionāts spiningošanā no laivām 1. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 5. posms
Talsu novada skolēnu atklātās sporta spēles – futbols 94–96
Talsu novada skolēnu atklātās sporta spēles – futbols 97–98

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

Kafejnīca Kreses
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsi
Laucienes sporta centrs
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga tautas nams
Mērsraga vidusskola
Burtnieku ezers
Burtnieku ezers
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu 2. vidusskola

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

16:00
10:00
12:00
10:00
19:00
10:00
17:00
10:00

9. maijā no plkst. 9.00
lietotie apģērbi
Mērsraga Sociālajā dienestā.

Potēs suņus un kaķus
pret trakumsērgu
25. maijā
9:00–10:00 pie kultūras centra;
10:15–11:00 pie Dzintaru ielas 1;
11:10–11:30 laukumā pie Gocu
mājām.

Līdzjūtība

11:00

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.
I. Mežnora

10:00
12:00
10:00
10:00

Izsakām līdzjūtību Elitai Auniņai un tuviniekiem Māri Auniņu
pēkšņi zaudējot.
Mājas iedzīvotāji

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

