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12. maijā Māmiņdiena!
Mātes diena jeb kā tautā sauc – Māmiņdiena ir starptautiski
svētki par godu māmiņām. Šajā dienā tiek apsveiktas jaunās, esošās
un topošās māmiņas, atšķirībā no 8. marta, kad tiek sveiktas visas
sievietes. Domājams, ka mātei, māmiņai, māmuļai nevajag pasniegt lielus dāvanu un ziedu kalnus, bet pats galvenais
pavadīt šo dienu kopā ar viņu, likt viņai justies
mīlētai, vajadzīgai, saprastai un uzklausītai... tā
teikt, katram bērnam savai mammai šajā dienā
jāliek justies kā labākajai mammai uz pasaules.
Un, ja varam to izdarīt vienu dienu, tad patiesībā jau varam to darīt dienu no dienas.
Lai brīnišķīgi svētki visām topošām, jaunajām un
esošām māmiņām!

Sirsnīgu un mīlestības pilnu
Mātes dienu!

Redaktores sleja
Man liekas, ka maijs
ir visjaukākais mēnesis
gadā. Pirmkārt, maija
siltās un saulainās die
aga Avīzes”
nas liekas daudz patīka
Nākamais „Mērsr
. maijā.
mākas un brīnumainā
numurs iznāks 24
kas nekā visas citas, kas
sūtīt
Materiālus var ie
būs vasaras mēnešos, jo
tās ir pirmās patiesi sil
līdz 21. maijam!
tās dienas, pārējās būs
tikai pārējās. Otrkārt,
Paldies!
tā sajūta, kad liekas, ka
viss aug, plaukst, zaļo
un uzzied nevis pa die
nām, bet gan pa stun
dām un minūtēm. Ne
velti senie latvieši maiju saukuši par lapu mēnesi. Treškārt, maijā cilvēks
visvairāk ieklausās dabā, jo cenšas saklausīt vai nekūkos dzeguze, nedzie
dās gailis vai neducinās pērkons, tā saņemot atļauju, ka var droši sēsties
zemē. Ceturtkārt, maijā putnu dziesmas un kukaiņu zumēšana liekas
visdzīvākā un skaļākā, turpmākajos mēnešos pie tādām skaņām jau būs
pierasts un tās neliksies nekas īpašs. Piektkārt, maijā vislabāk var izjust,
ka aiz muguras pagājusi garā un aukstā ziema, bet priekšā vēl daudzas
piedzīvojumu pilnas vasaras dienas. Sestkārt, maijā atzīmējamas divas
tik ļoti jaukas dienas – Māmiņdiena un Ģimenes diena. Protams, nevar
piemirst arī 1. un 4. maiju, kas bija divas brīvas dienas, kuras vairākums
no mums pavadīja kopā ar ģimeni, aktīvā vai ne tik aktīvā atpūtā. Iespē
jams, ka katram ir vēl vismaz pāris lietas, ko piebilst par maiju, tādejādi
atzīstot, ka maijs ir patiešām jauks mēnesis. Un, jā, septītkārt, domājams,
ka Jāņa Lūsēna „Pavasara dziesmiņa” noteikti ir par maiju, jo tajā dzied:
„Dziedāja dziesmas koki un zvēri, ūdeņi burbuļoja. Atvērās ziedi, atvērās
sirdis, debesis vīteroja.”
Lai izdevies maijs!

Zināšanai!

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Pavasaris, kā jau ierasts, ir laiks, kad veltam visus savus spē
kus, lai sapucētos un padarītu savu apkārtni tīru un skaistu.
Arī mērsradznieki savu pavasari ir iezīmējuši ar lielu darba
sparu, par ko liecināja talcenieku lielais skaits Mērsragā un
Upesgrīvā. Kaut arī pārstaigājām kopīgi visas tās pašas terito
rijas, kā gadu iepriekš, savākto atkritumu apjoms ir samazinā
jies uz pusi un šāda tendence ir vērojama jau vairākus pēdējos
gadus. Tas nozīmē, ka mēs kopīgi augam, gan savā domāšanā,
gan attieksmē. Vēlos pateikt paldies par to ikvienam no Jums.
Mērsrags ir daudz strādājis attīstot zaļo domāšanu, daudzi
jau esam pat piemirsuši smakas, kuras pārņēma Mērsragu vēl
pāris gadu atpakaļ, uzpūšot austrumu vējam. Arī Mērsraga
lielie uzņēmumi IMS un Saiva ANNO ir ieviesuši jaunas teh
noloģijas, kas mērsradznieku dzīvi padarījušas tīrāku.
Pludmale. Šogad arī savā pludmalē pie Mērsraga bākas
sagaidīsim ciemiņus cienīgi. Jau otro gadu mēs šķūrējam,
līdzinām un irdinām
pludmales smiltis. Šīs
vasaras jaunums jau
ir uzstādīts pludmalē –
skaistas
pārģērbša
nās kabīnes – par to
paldies galdniekam
Uldim Štaueram. Jau
drīz uzsāksim arī stāv
laukuma izklāšanu ar
bruģi pie bākas, bet jau
šajā nedēļā visur nova
dā uzstādīsim publis
kās tualetes.
Upesgrīva. Ir no
slēdzies arī konkurss
par Upesgrīvas saieta nama rekonstrukciju un drīzumā arī
tur jau parādīsies būvnieki. Bez tam jau šajā nedēļā tiks uz
sākta ceļa rekonstrukcija uz Upesgrīvas pludmali, kurā pie
stāvlaukuma parādīsies jauna tualete, kā arī tiks uzirdināta
smilts pludmalē, tādējādi iegūsim cienīga paskata labiekār
totu atpūtas vietu mūsu Upesgrīvā.
Ceļi. Veiksmīgi ir noslēgušies 3 iepirkumu konkursi par
dažādu ceļu būvniecību Mērsragā – jau maija beigās uzsāk
sim bruģētas ietves izbūvi uz skolu, Atpūtas ielas izbūvi ar
braucamo daļu, ietvi un gaismas laternām. Šī iela ved no
Mērsraga centra uz jūru un tā tiek izbūvēta, galvenokārt

domājot par mūsu pašu sirmajiem un mazajiem mērsradz
niekiem – lai pludmale mums kļūtu „aizsniedzama ar roku”.
Trešā iela – Dzintaru iela pie bērnu pilsētiņas, arī tur būs krā
sains bruģis un gaišas laternas. Tā gan būs tikai gājēju iela,
lai mazākie mērsradznieki savā pilsētiņā varētu justies droši
un pasargāti. Jau maija otrajā pusē tiks uzsākta Ozolu ielas
asfaltēšana. Šeit mēs ar būvniekiem esam vienojušies par vēl
kādiem jaukiem uzlabojumiem mērsradzniekiem, bet... tas
lai paliek pārsteigums.
Skola. Ikkatrs no jums jau varat aizstaigāt līdz Mērsraga
skolai – tur būvnieku darbs neapstājas ne brīvdienās, ne svēt
ku dienās un paveiktais skolas siltināšanā un rekonstrukcijā
jau ir redzams.
Aicinu visus mērsradzniekus atplaukt smaidā, gluži kā jau
pirmie ziedi, kuri uzziedējuši Mērsraga puķu dobēs. 18. mai
jā 15.00 aicinu mūs visus būt kopā Mērsraga ģimenes svēt
kos, lai atkal pabūtu kopā un veidotu
daudz ciešākas saites lielajā Mērsraga
novada ģimenē. Svētki mums jau ir
ieskanējušies, mums ir gan skolas,
gan bērnu dārza, gan Mūzikas skolas
koncerti, bet mazo kori jau sastapāt
Dziedošā autobusa tūrē pa mūsu no
vadu. Mērsrags atkal ir ziedos, dzied
un dejo, jo dzīve mazajā pilsētiņā pie
Baltijas jūras, iespējams, ir labākais,
kas ar mums jebkad ir noticis.
Ar cieņu, Lauris Karlsons

Ģimene – laimes atslēga
Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Ik gadu šo dienu atzīmē
15. maijā, tajos godinot ģimeni
un aicinot iedzīvotājus aizdo
māties par tās lielo nozīmi cilvē
ku ikdienā, attiecībās un dzīvē,
kā arī vairāk laika un uzmanības
veltīt vecākiem, brāļiem, māsām
un bērniem – saviem ģimenes
locekļiem. Starptautiskajā ģi
menes dienā sabiedrība aicināta
rūpēties par ģimenes vērtībām,
novērtēt tās nozīmību. Ar mēr
ķi panākt to, ka ģimenes vismaz
šajā dienā vairāk laika pavada
kopā, tiek rīkoti dažādi pasāku
mi un radošas aktivitātes kā bēr
niem, tā arī pieaugušajiem, kuru
galvenais uzdevums ir sniegt
prieku par kopā būšanu, kopīgu
laika pavadīšanu. Tāpēc jauku
un izdevušos ikvienai ģimenei
šo dienu, un tiekamies 18. mai
jā – Ģimenes Svētku aktivitātēs.

Vēlētāju ievērībai!
Tikšanās ar saraksta „Mēs Mērsraga novadam” deputātu kandidātiem 18. maijā plkst. 18.00 Mērsraga Tautas namā.
Transports no Upesgrīvas uz Mērsragu (no veikala „Nāriņa”) aties plkst. 17.30.
Tikšanās ar saraksta „Demokrātiju Visiem” deputātu kandidātiem 26. maijā plkst. 16.00 Mērsraga Tautas namā.
Transports no Upesgrīvas uz Mērsragu (no veikala „Nāriņa”) aties plkst. 15.30.
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Īsvēstis
Jauniešus aicina pieteikties Izaugsmes iespēju skolai
„Tramplīns”. Jaunatnes starp
tautisko programmu aģentūra
aicina jauniešus, kas šobrīd ir
bez darba, pieteikties Izaug
smes iespēju skolai „Tramplīns”,
kura notiks no 2013. gada
10. līdz 15. jūnijam viesu namā
„Ezernieki”, Augšlīgatnē. Pasā
kuma mērķis ir veicināt jaunie
šu nodarbinātību. Pieteikšanās:
līdz 2013. gada 19. maijam. Da
lībnieku profils: 18–25 gadus
veci jaunieši, kas šobrīd ir bez
darba, bet vēlas meklēt risi
nājumus un kļūt nodarbināti.
Dalība pasākumā ir bez mak
sas. Dalībniekiem tiks nodro
šinātas naktsmājas, ēdināšana
un materiāli. Pašiem būs jāpa
rūpējas par nokļūšanu līdz pa
sākuma norises vietai. Lai pie
teiktos, aizpildiet http://ejuz.
lv/vasarasskolahttp://ejuz.lv/
vasarasskola) līdz 2013. gada
19. maijam. Vietu skaits ir ie
robežots – 40 dalībnieki.
Atpakaļ uz skolu! Lai veici
nātu skolēnu informētību par
gaidāmo Latvijas prezidentū
ru Eiropas Savienības Pado
mē, Latvijas prezidentūras ES
Padomē sekretariāta pārstāve
Lilita Baļķīte 10. maijā, akcijā
„Atpakaļ uz skolu” viesojas
Mērsraga vidusskolā. Akci
ja tiek organizēta par godu
9. maijam, kad visā Eiropas
Savienībā svin Eiropas dienu.
Akcijas mērķis ir veicināt jau
niešu izpratni par ES, valsts
amatpersonām un ES lietu ek
spertiem ar jauniešiem pārru
nājot dažādus ES kompetencē
esošus jautājumus.
Līdakas atļauts makšķerēt no 11. maija. Saskaņā ar
Makšķerēšanas noteikumiem
pavasarī aizliegts iegūt līda
kas to nārsta laikā no 1. marta
līdz 30. aprīlim, taču saistībā
ar līdaku nārsta aizkavēšanos
2013. gada pavasarī noteikts
līdaku makšķerēšanas aiz
lieguma pagarinājums līdz
10. maijam (ieskaitot). Ņemot
vērā to, ka līdaku nārsta laiks
ir atkarīgs no meteoroloģiska
jiem apstākļiem (no gaisa un
ūdens temperatūras un ledus
stāvokļa), kas šī gada pavasarī
patstāvīgi zemo gaisa tempe
ratūru un biezās ledus segas
ūdenstilpēs dēļ nav labvēlīgi
zivju nārstam, Zemkopības
ministrija, saņemot Liepājas
pašvaldības, Dabas aizsardzī
bas pārvaldes, valsts zinātnis
kā institūta „Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR””
un makšķernieku organizāci
ju viedokļus, nolēma noteikt
līdaku makšķerēšanas papildu
aizlieguma periodu.

Dziedošais autobuss
Par godu Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 23. gadadie
nai 4. maijā Mērsraga vidusskolas 1.–4. klašu koris (vad. Daiga Lagzdiņa)
dibināja jaunu tradīciju un pirmo gadu arī Mērsraga novads iesaistījās
akcijā „Dziedošais autobuss”. Mazie skolēni apciemoja gan Ķipatus, gan
Upesgrīvu, gan Mērsragu un katrā vietā veltīja nelielu muzikālu sveicienu
svētkos! Liels prieks par šo jauniesākto tradīciju bija gan skolotājiem, gan
atnākušajiem klausītājiem, gan arī pašiem bērniem, kuru sejas bija īpaši
apņēmīgas un atbildīgas, jo bija jānes svētku prieks citiem.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības
(LPPA) pašvaldību vadītāju sapulce
26. aprīlī Mērsraga novada Tautas namā notika Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA)
pašvaldību vadītāju sapulce. Valdes priekšsēdētājs E. Pētersons atskaitījās par LPPA paveikto un iezī
mēja turpmāko LPPA nozīmi un darbības virzienus. Pārspriežot Eiropas Jūrlietu un zivjsaimniecības
fonda prioritātes, tika izvirzīti priekšlikumi nākamajam posmam, norādot, ka prioritāriem jābūt tiem
projektiem, kas vajadzīgi katrā konkrētajā teritorijā nozares uzņēmējdarbības attīstībai, lai saglabātu
un attīstītu zvejniecību Latvijā. Sapulcē tika apspriesta arī piekrastes speciālās aktivitātes „Atbalsts
uzņēmējdarbību veicinošas publiskās infrastruktūras attīstībai piekrastē” īstenošana. Tās mērķis –
veicināt ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē, attīstot uzņēmējdarbību veicinošu publisko
infrastruktūru darbavietu radīšanai un efektīvai piekrastes resursu izmantošanai. Pārrunātas arī vēja
enerģijas izmantošanas iespējas piekrastē, ka arī jūras resursu inovatīvām izmantošanas iespējām
(gliemeņu audzēšana, makroaļģu vākšana u.c.). Sapulces noslēgumā tās dalībnieki ļoti pozitīvā
gaisotnē iepazinās ar Mērsragu novada domes pēdējos divos gados paveikto – klausījās Mērsraga
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncertu, apmeklēja Mērsraga bāku, apskatīja bērnu rotaļu
laukumu un Informācijas centru, kā arī iepazinās ar Mērsraga ostu.

Mērsraga PII „Dārta” radošās nedēļas radi!
2013 kopsavilkums
Šo nedēļu pirmsskolas
izglītības iestā
dē „Dārta”
varētu raksturot ar vārdiem:
iedvesmojoša, mobilizējoša,
motivējoša, kreatīva. Tā lika
visiem izrauties no ikdienas
rutīnas, atraisīties un ļauties
radoša gara vilinājumam.
Bērni kopā ar audzinātā
jām pētīja un izzināja, kādas
zivis dzīvo mūsu piekrastes
ūdeņos, kāda ir zivs ķermeņa uz
būve, kāpēc tām nepieciešamas
spuras, aste, žaunas. Vecākās gru
pas bērni noskatījās un pārrunāja
video par zemūdens pasauli, lai
pēc tam no dažādiem materiāliem
veidotu gleznu par šo tēmu. Visās
grupās veica vairākus pētījumus
un eksperimentus: salīdzināja tīru
un netīru ūdeni, noskaidroja, kādi
priekšmeti grimst un kādi peld, ga
tavoja dažāda lieluma papīra kuģī
šus un rīkoja sacensības lielā ūdens
bļodā, tika veikti eksperimenti ar
ūdeni un kokteiļsalmiņiem, lai sa
prastu, kāpēc zivis var dzīvot ūde
nī. Tā rezultātā tika noskaidrots, ka
ūdenī ir gaiss. Viss process atainots
radošos darbos. Sagatavošanas
grupas bērni mācījās to visu pie
rakstīt novērojumu tabulās.
Nedēļu radi! 2013 noslēdzām ar
brīnišķīgu izstādi „Mana Laimes
zivtiņa”, kura ir kā nepabeigts māks
las darbs. Ikviens apmeklētājs var
nākt apskatīties, smelties idejas un
papildināt to ar savu meistardarbu.
Pirmā uz šo aicinājumu atsaucās

Ostas aizvadītā gada rezultāti

bibliotekāre Maira Petere un Ziedu
kioska meitenes. Izstādes atklāšanā,
ar rotaļas palīdzību, noskaidrojām,
kas tad ir laime katram no mums.
Izrādījās, ka tā var būt dažāda, un
tā var dzīvot gan jūrā, gan uz zvaig
znēm un to var meklēt ziedos, krā
sās, tauriņos, pavasara vējā, siltajos
saules staros, arī bērnudārzā.
Radošās nedēļas radi! pievieno
tā vērtība – katram sava potenciāla
apzināšanās un domāšanas res
tartēšana kreatīvā virzienā, jaunā
līmenī, kuras rezultātā visi tā da
lībnieki no mērenas iešūpošanās
aktivitātes sākumā uzlidoja līdz
augstākajām virsotnēm.
Mērsragā – mazajā ciemā pie
jūras, dzīvo zinātkāri bērni, kuros
veidojas un attīstās izpratne par
sava ciema individualitāti – jūru,
tās piekrastes zivīm, visraksturī
gāko nozari – zivsaimniecību, kā
arī par jūras ekoloģisko īpašību sa
glabāšanu - tīra ūdens nozīmi. Šīs
nedēļas aktivitātes būs stimuls
jaunām iecerēm, jaunam lidoju
mam – tikai jau citā dimensijā.
Terēzija Zondaka

Mērsraga ostā ir noslēdzies kārtējais darba
posms – apkopoti 2012. gada darba rezultāti
un š. g. 24. aprīļa ostas valdes sēdē apstiprināts
nozīmīgākais uzņēmuma finanšu dokuments –
gada pārskats.
Gada pārskats par 2012. gadu skaidri parā
da, ka ostas pārvalde ir strādājusi ļoti labi. Ie
ņēmumi no pamatdarbības ir bijuši par 3,4%
vairāk nekā bija plānots, neto apgrozījums
2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
palielinājies par vairāk nekā 30 tūkstošiem latu.
Iepriekšējos gados paveiktie ostas rekonstruk
cijas darbi pārskata gadā ir radījuši ievērojamu
ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kas
uzskatāmi demonstrē, ka patreizējā ostas valde
ir pieņēmusi pareizus lēmumus.
Pagājušajā gadā ostā apkalpoti 125 kuģi, kopē
jais kravu apgrozījums 2012. gadā ir 443,7 tūkst. t,
kas ir par 8,5 tūkst. t vairāk nekā 2011. gadā. Sa
līdzinot ar 2011. gadu, ir nedaudz mainījusies kra
vu struktūra – samazinājies eksporta kravu apjoms,
savukārt ievērojami pieaudzis importa kravu, t.i.,
granīta šķembu un asfalta šķembu īpatsvars.
2012. gadā paveikti vairāki salīdzinoši lie
li darbi – uzbūvēta jauna vadlīnija, atjaunota
vecā vadlīnija, remontēti ostas ceļi, rekonstruēta
ūdensapgādes sistēma komerckuģu apgādei ar
dzeramo ūdeni, izbūvēta elektroapgādes sistēma
slipam un piestātnei Nr. 6a, veikta velkoņa „Hen
riks” modernizācija, velkoņa „Malta” pamatgult
ņu nomaiņa, pabeigts zemessūcēja „Mērsrags”
kapitālais remonts, ostas kanāls tika aprīkots ar
navigācijas bojām, veikts boju remonts un to
gaismas elementi nomainīti pret LED lampām.
Lai novērstu krasta izskalojumus, 2012. gada va
sarā veikta piestātnes Nr. 7 un daļēji ostas iekšējā
kanāla krasta stiprinājuma darbi. Kā jau katru

gadu, tehniskajai apskatei un ikgadējiem dziļu
mu uzturēšanas darbiem ticis sagatavots kuģis
„Gruntssūcējs Nr. 8”, un sezonas laikā ar to no
ostas akvatorijas izsūknēti un krastā nogādāti
50’000 m3 smilts sanesumu. Grunts pārvietoša
nai uz krastu ostas akvatorijas ziemeļu un dien
vidu pusē veikts cauruļvadu trases remonts un
grunts izgāztuves uzturēšanas darbi.
Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar Jūras
spēkiem un robežsardzi veiksmīgi noorganizēja
mācības ISPS koda ietvaros.
Vairāki lieli darbi pērn paveikti arī „papī
ru” jomā – veikts uzraudzības audits par ISO
9001:2008 kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai
Mērsraga ostā, ierosināta un līdz Ministru kabi
netam nonākusi iecere palielināt ostas teritoriju
no esošajiem 78 līdz 600 hektāriem (jūras vir
zienā), saskaņošanas procesā ar Satiksmes mi
nistriju atrodas ostas noteikumu jaunā redak
cija, izstrādāti Mērsraga ostas pārvaldes darba
kārtības noteikumi un citi dokumenti.
Ostas pārvalde 2012. gadā ir izpildījusi vi
sus plānotos aizdevumu maksājumus, savlaicīgi
pildījusi savas saistības pret banku un arī citiem
kreditoriem, Mērsraga novada pašvaldībai bez
neviena kavējuma maksāti Likumā par ostām
noteiktie atskaitījumi no iekasētajām ostas
maksām un nekustamā īpašuma nodoklis.
Kopumā 2012. gada rezultāti ļauj prognozēt,
ka Mērsraga ostas pārvalde arī turpmāk varēs
sekmīgi apsaimniekot reģiona tautsaimniecībai
nozīmīgo objektu – Mērsragu ostu, un ka mērķ
tiecīgi turpinās virzība uz ilgtermiņa mērķi –
kļūt par Austrumkurzemes reģiona industriālās
un ekonomiskās attīstības centru.
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā
Ir papildināts bibliotēkas grāmatu fonds, esam
kļuvuši par 78 grāmatām bagātāki.
Ievērojami pieaudzis vēstures grāmatu skaits.
Staļina loma vēstures notikumos bijusi ļoti
ievērojama, tādēļ vēl joprojām tiek sarakstītas
grāmatas: S. S. Montefjore „Staļins, sarkanā cara
galms”, D. Reifīlds „Staļins un viņa rokaspuiši”
un D. E. Mērfijs „Ko zināja Staļins”. Biogrāfiskais
L. Hjūzas darbs „Pēteris Pirmais” – piedāvās
jaunu izpratni par Pētera mīklaino raksturu.
Visaptverošu un viedu Aukstā kara apskatu –
„Aukstais karš” radījis Dž. L. Glediss. Dina
misku un objektīvu darbu – „Krievu – somu
1939.–1940. gada Ziemas karš” par traģiskāko un
reizē triumfālāko brīdi Somijas vēsturē uzrakstījis
V. R. Troters. Cara ģimenes pēdējās dienas ataino
tas Dž. Boina darbā „Ziemas pils”. Trīs grāmatas,
tiem, kuri interesējas par Otro pasaules karu –
A. Bīvors „Rakstnieks karā” un N. Ņikuļins
„Atmiņas par karu”, kā arī R. Miša „Hitlera tele
fonists, kurjers un miesassargs”. Spiegošana ir
otrs senākais arods, kam daudz kopēja ar pirmo
senāko profesiju, ieskats spiegošanas vēsturē
„Cilvēks spiegu džungļos”.
Jauni pavērsieni evolūcijā. B. Liptona „Spon
tānā evolūcija”, liks kritiski apdomāt, līdz šim tik

pašsaprotamo evolūcijas teoriju un H. Kalniņa
„Evolūcija vai eksperiments”, dzīvās dabas
dīvainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā.
Papildināts arī psiholoģijas literatūras klāsts.
R. Darbiņas „Stress un hronisks nogurums” iepa
zīstinās ar stresa pazīmēm un ieteikumi, kā ar to
cīnīties. K. Bariosa „Likteņa grāmatas 2012” uz
devums ir palīdzēt cilvēkiem saprast viņu dzīves
mērķi. Savukārt R. Šarmas grāmatas visā pasaulē
palīdz cilvēkiem nodzīvot izcilu dzīvi, tagad
bibliotēkas lasītājiem pieejamas šādas grāmatas;
„Mūks, kurš pārdeva savu Ferari”, „Slepenās
vēstules no mūka” un „Līderis bez titula”. Tāpat
mērsradznieki iecienījuši V. Siņeļņikova dar
bus – 3 jaunas grāmatas jūsu rīcībā: „Potēšana
pret stresu”, „Nolūka spēks” un „Likteņa receptes”.
A. Bērziņas grāmata „Cilvēks uz gaismas viļņa”
ir par zemapziņu un virsapziņu. V. V. Atkinsona
„Atmiņa” palīdzēs to trenēt, izmantot un attīstīt.
L. L. Hejas „Tu vari izdziedināt savu ķermeni”
un „Tu vari izdziedināt savu dzīvi” piedāvās
padziļinātu ieskatu prāta un ķermeņa attiecībās.
R. Vebstera „Plaukstas lasīšana” ātri un vienkārši
palīdzēs uzzināt savu nākotni. Divas pedagoģiska
rakstura grāmatas: M. Laitmana „Mūsdienu
bērni: kā augt kopā” un E. Kenedijas „Kā audzināt

vecākus”. Īpatnējs darbs ir K. P. Estesas „Sievietes,
kuras skrien ar vilkiem” – mēs visi ilgojamies pēc
pirmatnējā, savvaļas Mirstošu cilvēku mācība
tuviniekiem būs E. Kibleres-Rosas „Aizejot”.
Ezotēriska rakstura darbs V. Sparova „H. Blavats
kas slepenā doktrīna 90 minūtēs”.
Lasītājiem, kas rūpējas par savu veselību
noderīgas būs šādas grāmatas: S. Amata „Nekādu
brīnumu: vienkārši Ziņģīte”, „Aizsardzība pret
enerģētisko vampīrismu”, „Veselības horoskopi”,
G. Garbuzova „Ūdens uzvar audzējus un citas
neārstējamas slimības”, J. Ziedlara „Pašmasāža”,
„Laikapstākļi un mēs”, I. Ziņģītes „Speķītim nav
ne vainas”, N. Daņikova „Dabas līdzekļi jūsu
veselībai” un D. Pakalna „Zāļu tējas”.
Teātra mākslas cienītājiem interesantas šķitīs
I. Jērumas „No Zentas līdz Zentai” un I. Lagzdiņas
„Izslāpums: Olga Dreģe”.
Čaklo roku īpašniecēm noderīgas būs M. Lu
pato „Dekupāža”, „Papīra puķes. Locīšanas māksla”,
kā arī M. Parijas-Džonsas „Adījuma raksti”.
Papildināts arī daiļliteratūras klāsts. Jauni Lata
romāni. T. Tropa „Kas tīrumā sēts”, L. Šmite „Vella
skuķis”, M. Pohodņeva „Tumsas inversijas” un
R. Plūcis „Ceļojums ar „Cerību vēju””. Jauns, tik
iemīļotās Š. Linkas romāns –„Bez pēdām pazudusī”.

Piesātināts, bagātīgs, patiess un dziļi aizkustinošs
būs H. Vasmu „Simts gadi”. Kriminālromānu
„Tase melnas kafijas” uzrakstījusi D. Judina. Darbu
par spēcīgām sievietēm, draudzību, mīlestību un
izdzīvošanu tālā un skarbā zemē – „Balto mākoņu
zemē” radījusi S. Larka. Aizgājušā laikmeta šarmu,
jūs sajutīsiet lasot Dž. Ostinas „Emmu”. P. Mak
leina savā darbā „Parīzes sieva” iedzīvinājusi
E. Hemingveju un viņa pirmo sievu H. Ričardsoni.
Kārtējo stāstu par mūsdienu Pelnrušķīti – „Lavan
das rīts” radījusi Dž. Devero. Intriģējošu, izaicinošu
grāmatu „Katrīnas Mediči grēksūdze” uzrakstījis
K. V Gortners. Turpinājumi E. L. Džeimsas „Greja
piecdesmit nokrāsas” romānu sērijā „Tumsas piec
desmit nokrāsas” un „Brīvības piecdesmit nokrāsas”.
Grāmatas mazajiem lasītājiem. Dž. Kinnija „Grega
dienasgrāmatas”– 7. grāmata. Grega dienasgrāmatu
meitenēm „Nikijas dienasgrāmata” uzrakstījusi
R. R. Rasela. Dž. Nadīnas „Klapatu Penija ir ķibeļu
magnēts” – trīs smieklīgi stāsti. Viena no visvairāk
lasītajām grāmatām pasaulē ir E. H. Porteres „Po
lianna”. Par neparastu meiteni Annu no „Zaļajiem
jumtiem” uzrakstījusi L. M. Montgo
merija,
A. Kronenberga „Tuntuļu Jurītis” ir asprātīgi pantiņi,
kas sacerēti vienkāršā valodā.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja Maira Petere
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Jaunumi sportā
Mērsraga novada meistarsacīkstes zolītē. Turpinās
sacensības Mērsraga novada meistarsacīkstēs zolītes
spēlē. Mērsraga novada meistarsacīkstes zolītē notiek
no1999. gada, kad tika sarīkota „Mērsraga pērles” kau
sa izcīņa zolītes spēlē. No 2000. gada notiek regulārie
Mērsraga čempionāti zolītes spēlē, kas ilgst visa gada
garumā.. Sacensības notiek no janvāra līdz maijam,
un no septembra līdz decembrim. Dalībnieki pulcējas
katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā 16:00 ka
fejnīcā „Kreses”. Čempionātā var piedalīties dalībnieki,
kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Čempionāts sastāv no
četriem posmiem, katrā pa 8 kārtām; (vienu sliktāko
kopvērtējumā neieskaita), katra kārta sastāv no 3 sēri
jām, kurā ietilpst 24 partijas. Kopvērtējumā ieskaita visu
posmu summu. Pēc katra posma noteic uzvarētājus un
pirmo trīs vietu ieguvēji saņem medaļas.
Noslēdzies otrais posms, kurā uzvaras laurus plūca
Imants Bušs, otrajā vietā Artūrs Linde, bet trešais Ar
vīds Moročko.
Šobrīd 2013. gada kopvērtējumā pēc diviem pos
miem vadībā izvirzījies Ivars Indruškevičs, viņam seko
Arvīds Moročko un Imants Bušs. Labākā zolmaņa godā
ar 30 nospēlētām zolēm Ivars Indruškevičs, labākais
solo patlaban Imantam Bušam – 448 punkti. Šobrīd
Mērsraga zoles klubā vasaras brīvlaiks līdz septembrim,
bet jau Jūras svētkos tiks izspēlēts Neptūna kauss.
Mērsraga komanda stipro skrējienā! Stipro skrē
jiens ir Baltijā vienīgais ekstremālais masu izturības
skrējiens, kur ikviens, pārvarot vairākus desmitus
šķēršļu, var mācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus
spēkus, fizisko formu un saprast, ka piedalīšanās pa
sākumā ir lieliska motivācija pašam sev. Tā ir iespēja

FK Mērsrags
iet ar lieliem soļiem uz priekšu!

citādāk svinēt Neatkarības atjaunošanas gadadienu –
skrienot par Latviju!
Stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks, tas ir cilvēks, kas
neveido intrigas pret citiem un dzīvo ar labām do
mām. Palīdziet citam dalībniekam un arī Jūs saņem
siet palīdzību, kad tas būs nepieciešams. Stipro skrē
jiens ir cīņa ar sevi, ne rezultātu vai konkurentu!
Arī Mērsraga novads ar savu komandu tika pārstā
vēts šai populārajā pasākumā un gandrīz 400 koman
du konkurencē mūsējie Dita Upesjure, Valts Rožkalns,
Jānis Nīmanis un Jānis Kuklis iekļuva pirmajā divdes
mitniekā, bet svarīgs jau nav rezultāts, bet gan iegūtās
emocijas un sajūta – es to varu!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsrags var lepoties ne tikai ar savu
skaisto ostu, pludmali, fantastiskajiem
iedzīvotājiem, bet arī ar futbola tradī
cijām. Mērsraga futbolisti jau daudzus
gadus ir izslavēti Talsu novadā ar savu
spēcīgo futbola komandu. Protams,
nedrīkst salīdzināt pirmās izlases ar šī
brīža komandu, bet katrs no izbijuša
jiem un esošajiem futbolistiem ir atstā
jis savu ierakstu. Par nozīmīgākajiem
brīžiem ir kļuvušas nu jau desmitiem
gadu godalgotās vietas Talsu novada
futbola meistarsacīkstēs un vienu sezo
nu abas Mērsraga komandas bija uz pjedestāla.
Nevar neatcerēties 2010. gada Čempiona statu
su, kuru Mērsrags ieguva pirmo reizi vēsturē.
Tika dibināts arī klubs FK Mērsrags, ar Mārci
Krikauski priekšgalā, šajā brīdī FK Mērsrags
sāka pārrakstīt futbola vēsturi visā Talsu rajo
nā (bijušajā), jo ar labiem sasniegumiem klubs
startēja Latvija kausā, pārvarot 1. kārtas un iz
rādot nopietnu pretestību klubiem ar skaļiem
vārdiem Latvijas futbolā. Esam veiksmīgi star
tējuši Latvijas čempionāta 2. līgas turnīrā.
Arī 2012./2013. gada sezona ir bijusi
veiksmīga – trešā vieta Talsu novada čem
pionātā, otrā vieta Talsu novada futzāla
čempionātā, izcīnīti vairāki turnīru tituli
un piedalīšanās Kurzemes čempiona līgā.

Mēs saprotam, ka neesam ne Rīga, Ventspils
ne arī Talsi, mēs esam vienkārši mērsradz
nieki un esam lepni ar to un atdodam visu
spēkus laukumā par savu ģerboni.
FK Mērsrags saka paldies Ivaram In
druškevičam par lielo un ieguldīto darbu,
šajā un iepriekšējās sezonās un zinām, ka
arī daudzas nākamās sezonas mēs varēsim
paļauties uz mūsu galveno mugurkaulu!
Liels paldies jāsaka arī Mārcim Krikauskim,
caur kura rokām ir izgājuši daudzi jaunie,
kā arī tagadējie komandas līderi un vilcēji.
Cerēsim MĒRSRADZNIEK uz tavu atbal
stu šajā sezonā mūsu laukumā, jo spēlējam
priekš jums!
FK „Mērsrags”

Kas var pārspēt viņus?
3. maijā Mērsraga Tautas namā notika 12. kla
ses žetonvakars. Pirmo reizi visi audzēkņi sev
bija izvēlējušies vienādus žetongredzenus.
Cerams, ka šī tradīcija turpināsies, jo kā apgalvoja
Mērsraga vidusskola direktore Ilze Indruškeviča:
„Žetongredzens ir zīme tam, ka vienu dzīves
posmu klase ir pavadījusi kopā”. Kopumā klase

raksturojama kā ļoti asprātīga, enerģiska un
jautra, kas atspoguļojās arī klases sagatavotajos
priekšnesumos un video materiālos. Tomēr katrs
no viņiem ir personība. Vakara gaitā par katru tika
nolasīts īpaši sagatavots raksturojums. Tiem, kam
vēl nav bijis gods iepazīties ar šiem jauniešiem,
varbūt šie raksturojumi dos nelielu priekšstatu.

Savukārt, pašiem jauniešiem novēlam izturību un
spēkus tikt līdz finišam!
Kristaps Balodis – spēj sasmīdināt klases
biedrus un gardi smietos par jebko. Laba humora
izjūta. Kristaps ir godprātīgs, labs un interesants
cilvēks. Talantīgs darbā ar datoriem. Labi apzinās
savas vājās un stiprās puses.
Zane Ermansone –
ļoti uzcītīga un rūpīga
meitene. Zane ir kā
neatminama mīkla, ļoti
labi glabājot noslēpumus
un ir draudzīga pret
visiem. Pieradusi regu
lāri strādāt – ir lielas
darba spējas. Viņai
pie
mīt tolerance, kas
jauniešu vidū ir retums.
Liene Fabriciusa –
centīga, labsirdīga, smai
dīga, klusa meitene, taču
pierāda, ka mazs cinītis var gāzt lielus vezumus.
Ir stūrgalvīga, bet ar labu sirdi. Raksturīgs
mierīgums un līdzsvarotība. Lielisks draugs. Ļoti
izdarīga.
Alise Fībiga – muzikāla, emocionāla, smaidīga
un mākslinieciski apdāvināta meitene ar bagātu
valodu. Laba humora izjūta. Draudzīga un

komunikabla ar plašu redzesloku. No dabas
organizēta un kārtīga, atstāj iespaidu uz
apkārtējiem un paliek atmiņā ar savu oriģinālo
uzvedību.
Anete Lauma Grīva – drosmīga, taisnīga
un labsirdīga. Prot analizēt jebkuru situāciju
un mācīties no paveiktā. Patstāvīga un prot
pārvarēt grūtības, neļauj sev kāpt uz galvas, kā
arī prot pateikt taisnību acīs. Ļoti radoša un
mākslinieciska. Mierīga un nosvērta.
Jānis Indruškevičs – zēns ar augstām
intelekta spējām un vispusīgām zināšanām.
Prot uzjautrināt klasesbiedrus. Ļoti sportisks un
talantīgs. Labestīgs, dzīvespriecīgs, godīgs un
patstāvīgs savās domās. Uzlādē apkārtējos ar savu
enerģiju.
Mihails Kedešs – nebaidās teikt, ko domā.
Ļoti mērķtiecīgs, izdarīgs un godprātīgs. Izteikta
loģiskā domāšana. Par savējiem ies caur uguni un
ūdeni. Izpalīdzīgs, apveltīts ar labu humora izjūtu.
Prot novērtēt un analizēt dažādas situācijas.
Artūrs Langenfelds – klusais, dziļais ūdens.
Talantīgs, nosvērts un taisnīgs. Aizraujas ar
datoriem. Mīl darbu. Bieži paļaujas pats uz sevi.
Disciplinēts un ļoti rezervēts. Laba atmiņa un
noturīga uzmanība. Pieklājīgs un labsirdīgs.
Edgars Laukšteins – sapņains, smaidīgs,
komunikabls, labsirdīgs, vispirms izdomās un

tikai tad darīs. Atlētisks, spēj pasmieties par sevi
un uzjautrināt citus. Izvairās no konfliktiem, jo ir
pozitīvi tendēts. Stiprs gribasspēks. Sevi pilnveido,
lai sevi attīstītu tālākiem dzīves plāniem.
Kristaps Leonards Limbergs – skaidri
zina, ko grib no dzīves. Kluss, ieturēts, taisnīgs,
godīgs, draudzīgs un laipns. Sportisks, enerģisks
un dzīvespriecīgs. Ātri pieņem lēmumus. Laba
humora izjūta. Talantīgs ar lielām darba spējām.
Vivita Ozoliņa – klases seja. Mērķtiecīga,
tieša, draudzīga, ļoti pozitīva un enerģiska.
Augstas darba spējas un liela atbildības izjūta.
Dzīvo pēc teiciena: „Katrai bezizejai ir vismaz
divas mazizejas.” Pret sevi un citiem prasīga,
tajā pašā laikā ļoti saprotoša un labvēlīga. Bagāta
valoda.
Oskars Sproģis – zēns ar augstu morāli un cie
ņu gan pret sevi, gan apkārtējiem. Noslēpumains
un sapņains. Smaidīgs, labsirdīgs, neatlaidīgs, ar
labu humora izjūtu. Radoša personība. Sportisks
un talantīgs mākslinieks, kurš spēj novērtēt citu
talantu. Kluss, bet dziļi inteliģents.
Kristaps Štauers – neatkarīgs, labestīgs,
praktisks un erudīts. Izceļas ar runas dāvanām.
Talantīgs uz jaunām informācijas tehnoloģijām.
Sportisks. Vienmēr aizstāv savu viedokli. Paļaujas
tikai uz sevi. Loģiski domājošs. Asociējas ar kaķi –
dara, ko pats vēlas.

Lielā Talka Mērsraga novadā
 Mērsraga piekrastes zona arī sakopta un gatava sagaidīt
savus pirmos atpūtniekus.
 Uz talku jāierodas un darbs
jāveic ar plašu
smaidu!

 Aktīvi talkotāji un apkārtējās vides sakopēji bija sapulcējušies arī Upesgrīvā.
 Komandas darbs. „Lai darbs uz priekšu labāk iet,
katram sava roka jāpieliek!”

 Mērsraga invalīdu centra čakli
paveiktais.
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1. jūnijā pašvaldību vēlēšanas!

Brīvam brīdim

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

Maijs – Imanta Ziedoņa mēnesis

Mēs Mērsraga novadam
1. Roberts Šiliņš
Pabeigtas šādas mācību iestādes: LU
Bioloģijas fakultāte, 1998, bioloģijas
maģistrs
Darba vieta un amats: Engures ezera
dabas parka fonds, valdes priekšsēdē
tājs
2. Verners Veržbilovskis
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Biz
nesa Augstskola „Turība” 2001, biznesa
vadības bakalaurs
Nodarbošanās: bezdarbnieks
3. Ilze Indruškeviča
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Lat
vijas Universitāte, 2005, Izglītības vadī
bas maģistrs
Darba vieta un amats: Mērsraga vi
dusskola, direktore, skolotāja
4. Jānis Budreika
Pabeigtas šādas mācību iestādes: An
tverpenes transporta un jūras vadības
institūts, 2002, Ostu un kuģu vadība
Darba vieta un amats: Mērsraga ostas
pārvalde, Ostas pārvaldnieks
5. Ivars Indruškevičs
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Lat
vijas Universitāte, 2005, Izglītības vadī
bas maģistrs
Darba vieta un amats: Mērsraga vi
dusskola, skolotājs
6. Inese Rožkalne
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Lie
pājas pedagoģijas augstskola, 2007, So
ciālais darbinieks, bakalaura grāds
Darba vieta un amats: Mērsraga no
vada sociālais dienests, sociālais dar
binieks
7. Kristīne Zubkāne
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rī
gas Juridiskā augstskola, 2009, starp
tautisko un Eiropas tiesību maģistrs
Darba vieta un amats: Rīgas Tehniskā
universitāte, iepirkumu daļas projektu
vadītāja
8. Gunta Enzele
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rī
gas Kooperatīvais tehnikums, 1988,
pārtikas tehnologs
Darba vieta un amats: I/K „Atvasīte”,
īpašniece-pārdevēja
9. Dagnis Ķevlis
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Ventspils 20. PTV, 1988, metinātājs
Darba vieta un amats:
SIA „Mežmaļi M”, metinātājs
10. Daiga Skvorcova
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
13. Pārtikas tehniskā skola, 1982, kon
ditore
Darba vieta un amats: Mērsraga inva
līdu atbalsta centrs, centra vadītāja
11. Valda Briede
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Kul
tūras darbinieku tehnikums, 1977, kul
tūras darba organizators
Nodarbošanās: invalīde pensionāre
12. Dzintars Ceravs
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
20. Ventspils PPTV, 1986, Kuģu iekārtu
remonta atslēdznieks
Darba vieta un amats: Rīgas Brīvos
tas pārvaldes Kuģošanas departaments
JASL un bāku nodaļa, Mērsraga bākas
uzraugs

Demokrātiju visiem
1. Lauris Karlsons
Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Mērsraga vidusskola, 1994, skolnieks
Engures jūras skola, 1998, kuģu vadī
tājs
LBDS Kristīgās vadības koledža, 2001,
Draudžu vadība
Darba vieta un amats: Mērsraga nova
da dome, priekšsēdētājs
Mērsraga ostas pārvalde, valdes priekš
sēdētājs
LBA Holding, padomes loceklis
Lauris Karlsons IK, īpašnieks
2. Aigars Šteinbergs
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Liepājas jūrniecības skola, 1977, Kuģu
vadītājs
Kaļiņingradas augstākā inženieru jūras
skola, 1989, Kuģu vadītājs
Biznesa augstskola „Turība”, 2004, Fi
nanses un grāmatvedība
Darba vieta un amats: Mērsraga nova
da pašvaldība, priekšsēdētāja vietnieks
Mērsraga ostas pārvalde, vecākais kap
teinis SIA „Ada”, īpašnieks
3. Ārija Logina
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Ro
jas vidusskola, 1968, vidusskola
Darba vieta un amats: Mērsraga nova
da pašvaldība, deputāte
4. Gvido Erķis
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Kandavas sovhoztehnikums, 1986,
Auto apkope, remonts
Darba vieta un amats: SIA „Andela”,
kravu pārvadājumu un loģistikas ko
ordinators
5. Vija Klēvere
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rī
gas medicīnas institūts, 1972, ārsts –
stomatologs
Darba vieta un amats: Vijas Klēveres
privātprakse, zobārstniecība, stomato
logs
6. Ivars Smilga
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Mērsraga vidusskola, 1975, vidusskola
Darba vieta un amats: SIA „Bērzlejas”,
Valdes priekšsēdētājs
7. Dace Sadaka
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Lie
pājas pedagoģiskā augstskola, 1996,
Pirmsskolas skolotājs
Liepājas pedagoģiskā akadēmija, 2004,
pamatskolas skolotājs
Darba vieta un amats: PII „Dārta”, au
dzinātāja

Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un publicista Imanta Ziedoņa piemiņu, 2013. gada maijs pasludināts par dzejnieka mēnesi, tā atzīmējot viņa
80. dzimšanas dienu, kas būtu apritējusi 3. maijā. Viens no godināšanas
veidiem ir pārcilāt aizgājušā paveikto. Jūsu uzmanībai, mazs fragments
no I. Ziedoņa krāsaino pasaku klāsta – „Raibā pasaka”. Palasiet, varbūt
uznāks vēlme „Krāsainās pasakas” pārlasīt, vai varbūt kādam izlasīt tās
pirmoreiz.
„Ir visādi Raibie. Ir lielie Raibie un mazie Raibie. Viņi ir tie, kas visu raibina
un izraibina, bet viņus pašus ir grūti atrast. Viņi parasti guļ jūrmalā akme
ņos. Mazie kā raibi oļi guļ oļos, lielie – starp lielajiem akmeņiem. Meklējiet
akmeņos, tur jūs viņus atradīsiet! Bet atšķirt no īstajiem akmeņiem viņu var,
pieliekot roku. Ja roka kļūst raiba, tad tas ir Raibais, ja ne – tad tas ir parasts
akmens. Raibie ripo pa pasauli raibi kā ričurača metamie kauliņi, tikai katra
puse viņiem ir savā krāsu raibumā. Viņi arī apstājas tikpat neuzminami – kad,
kur, pie kā un uz kuras krāsas pusi? Vai pie puķuzirņa? Tad Raibais mirdz
sārts un balts, sārts un lillā. Vai pie mušmires? Tad sarkans un balts. Vai pie
govs? Tad balts un melns vai balts un brūns. Diezgan reti, bet Raibais ieripo
arī pie sivēniem. Tad viens otrs sivēns kļūst melnbalti raibs. Raibi sunīši, raibi
kaķīši, raibās bizmārītes un raibie čūskulēni – visi ir Raibā noripināti raibi.
Raibais neripo tikai pa zemes virsu, Raibais prot arī peldēt. Viņš izraibina ziv
ju muguras skaistām punktiņam un lāsumiņiem. Vai jūs esat redzējuši foreli
vai lasi? Kādi tie ir skaistiem raibumiem izkrāsoti!” [..]Nevar tik raibas pasa
kas garas rakstīt – metas raibs gar acīm. Kad jūs šo pasaku lasīsiet, paskatieties
laiku pa laikam spogulī – vai nav acis raibas. Ja ir raibas, tad vajag atpūsties.”

No š. g. 16. aprīļa
līdz 20. maijam
Mērsraga bibliotēkā

Štreinertu dzimtas:

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

Ko Tu dari ar savu dienu?
Ko Tu, cilvēk, dari
ar savu dienu tādu vienu parastu,
sarastu, atrastu dienu?
es piesienu tai simts rozā balonu
rītausmā
un palaižu zvaigžņu skrējiena orbītā.
Ko es,tāds cilvēks, daru
ar savu dzīvi?
Vai stūrēju pats savu kuģi
vai ļauju slīdēt
kā lapai pa straumi?
Kur stāsies?
Kur rims?
Kur celsies?
Kur grims?
Bez nojausmām, mērķiem un
kritieniem
es slīdu pa skrejceļiem vaskotiem
Vai varbūt meklēju,
lasu,
no jauna radu
dzīvi savu būvējot kā namu?
mirki pie mirkļa
kopā lieku,
garām no šodienas nepalaižot
ne nieku!

Kvalitatīvs portatīvo un
stacionāro datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt.

Minnas Štreinertes;
Sandijas Štreinertes;
Aijas Štreinertes;
Marijas Švalbes

Rokdarbnieču
darinājumi
Laipni gaidīti
visi interesenti!

Tālr. 26202497
(Edgars)

Piedāvājam AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM
līdz 75 gadiem bez ķīlas.
K. Valdemāra iela 17, Talsi
Tālr. 29159682; 63223707
Piesakiet aizdevumu arī pie sava
pastnieka, neizejot no mājas!
Informācija pa tel. 67316047;
67316048.

Visi laipni aicināti uz izstādi!
No 26.aprīļa līdz 18.maijam
Mērsraga Tautas namā būs apskatāma

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
Mūsu pirmais gads tuvojas izskaņai un skolēni vēlas parādīt savus radošos darbus.

10. Dace Ansberga
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rī
gas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija, 2012, sākumskolas skolo
tāja
Darba vieta un amats: Mērsraga vi
dusskola, sākumskolas skolotāja
11. Aivars Ušackis
Pabeigtas šādas mācību iestādes: St.
Pēterburgas augstākā jūras karaskola,
1989, kuģu vadītājs
Darba vieta un amats: Mērsraga ostas
pārvalde, Ostas kapteinis, locis

Dace Sadaka

Sludinājumi

8. Mareks Jēkabsons
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Mērsraga vidusskola, 1994, vidusskola
Darba vieta un amats: TM Secuirity
Latvia, apsargs
9. Andis Dārziņš
Pabeigtas šādas mācību iestādes:
Latvijas Universitāte, 1996, Vadība un
ekonomika
Darba vieta un amats: Mersrags shi
ping agency, Kuģu aģentēšana
Viesu nams „Vētrasputns”, īpašnieks

Dzejas stūrītis

MĒRSRAGA NOVADA DOME RĪKO
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

GALDA HOKEJĀ
SACENSĪBAS NOTIEK MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
11.05.2013.–10:00
Sporta organizators: I. INDRUŠKEVIČS 26455993.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

24. maijā
Izbraukuma tirdzniecības grafiks
9.30 pie SIA „Mežmaļi” ;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības
ēkas;
10.30 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie „Saivas”;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas
12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
13.10 pie ambulances;
13.30 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „IMS”

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 mājam.

Redaktore Madara Brāle
28757923

