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Apsveikums
Jāņos!
Jāņi ir viena no stiprākajām
latviešu tradīcijām. Vasaras
saulgriežus Latvijas iedzīvotāji svin jau neskaitāmus gadsimtus. Vissvarīgākā šo svētku atslēga visos laikos ir bijusi kopā būšana un sajūtas, ko šāda kopība ar savu ģimeni,
draugiem, radiem, paziņām vai svētku pasākuma apmeklētājiem spēj sniegt. Karstās ugunskura liesmas, pīrāgu
smarža, Jāņu zāļu burvīgums, līksmās dziesmas un Jāņu
siera aromāts, lai ir neiztrūkstoša svētku daļa katrā
mājā un sētā! Visiem Mērsraga novada svinētājiem novēlam skaistus un izdevušos svētkus, sajust kopā būšanas
prieku un ar pozitīvām emocijām sagaidīt rīta gaismu.

Krāsains, kā vēl nekad…

Redaktores sleja
Katru dienu mums
apkārt ir desmitiem
cilvēku, kurus satie
kam, kuriem paejam
aga Avīzes”
garām, kurus ievēro
Nākamais „Mērsr
jam vai gluži pretēji
jūlijā.
numurs iznāks 12.
neievērojam. Katrs no
sūtīt
tiem ir atšķirīgs, tāpat,
Materiālus var ie
arī atšķirīgs viņiem lie
līdz 9. jūlijam!
cies tu. Tomēr galvenās
atšķirības nav tās, kas
Paldies!
izskatā, apģērbā vai,
piemēram, matu grie
zumā, bet gan tas kā tu
ar savām acīm skaties
uz dzīvi un pasauli. Vienmēr iesākumā uz lietām nepieciešams ska
tīties ar savām acīm, esi tu pats, tikai pēc tam tiecies ieraudzīt kaut ko
ar citu acīm. Cilvēku spēju atklāšanas speciālists Dīpaks Čopra teicis:
„Ja tu gribi saņemt prieku, dāvā to citiem, ja gribi būt mīlēts, iemācies
mīlēt citus, ja tu vēlies, lai tevi ievērotu un novērtētu, iemācies
pamanīt un novērtēt citus, ja tu gribi, lai tu dzīvotu pārticībā, palīdzi
citiem tikt pie pārticības. Ja tu vēlies būt svētīts ar visu labo, ko dzīve
var piedāvāt, iemācies klusām apveltīt citus ar šīm veltēm.” To visu
patiesi nevar izdarīt, ja nebūsi tu pats. Novērtēsim savu unikalitāti,
it īpaši šajā burvīgajā Jāņu laikā.

Zināšanai!

15. jūnijā plkst. 16.00
Tautas namā notika Mērsraga vidusskolas 9. klases
absolventu izlaiduma svinīgais pasākums.
Jau pie nama ārdur
vīm visus sveicināja kupls
ziedu birums, zālē virmo
ja jasmīnu, bērza meiju
un dažādo vasaras ziedu
smaržas. Skatuvi piepildī
ja taureņi, ziedi un vara
vīksne. Kā jau katru gadu
8. klase skaisti izdekorē
jusi devītajiem zāli. Zinu,
ka sestdienas rītā aktīvi
namā rosījās 8. klases audzinātāja Aija Misiķe ar savu
komandu un izdomas bagātā Valda Zvirgzdiņa, lai ab
solventiem un izlaiduma viesiem būtu patiess prieks
atrasties šajās telpās.
Kad pulkstenis sita ceturto stundu, tūlīt aiz pedago
giem mūzikas pavadījumā zālē svinīgi ienāca 15 absol
venti: meitenes sacirtotiem matiņiem, krāsainās klei
tiņās, zēni glīti – uzvalkos. Satraukušies, saviļņoti un
tomēr priecīgi viņi ieņēma savas goda vietas uz skatu
ves. Šī taču ir īpaša un ļoti gaidīta diena – Viņu diena!
Pēc svinīgajām uzrunām jaunieši sveica savus ve
cākus, bijušos audzinātājus (kuru viņiem ir pietiekoši
daudz), skolotājus, un visbeidzot paši saņēma aplie
cību par vispārējo pamatizglītību. Sastājās garas svei
cēju rindas, devītie pazuda aiz veseliem krāšņo ziedu

klēpjiem, un dāvanas piepildīja absolventu rokas. Ar
skanīgām dziesmām visus klātesošos priecēja Aija Ba
rovska, Karīna Ansberga un Jānis Kaļiņičenko (ģitāra).
Zālē sēdošie absolventu vecāki šajā dienā bija lai
mīgi un lepni par savām atvasēm – tas bija skaidri
redzams viņu sejās! Atskanēja arī dzejnieces Daces
Sadakas (starp citu, vienas absolventes mammas)
dzeja, un arī skolēnu vecāki izsacīja pateicību skolas
kolektīvam par bērnu audzināšanu un pasākuma va
dītājai Dacei Matrozei par paveikto.
Pasākuma svinīgā daļa noslēdzās nama pagalmā,
un debesīs tika palaisti krāsaini baloni, kuri aiznesīs
sev līdzi jauniešu vēlēšanās. Kas zina, varbūt tie lidos
līdz pat varavīksnei?
Lita Grudkina

Svarīga informācija
Kā katru gadu, arī šogad notiks konkurss par sakoptāko sētu, uzņēmumu. Tādēļ aicinām
visus sasparoties: vērtēšanas komisija pie jums ieradīsies 31. jūlijā. Uzvarētāji tiks sumināti
Mērsraga novada svētkos.
Uzmanību! Mērsraga novada bibliotēka nestrādās no š. g. 25. jūnija līdz 8. jūlijam, atvaļinājums.
29. jūnijā – Mērsragā apskatei būs pieejams patruļkuģis „Cēsis”.
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Atbalsti PII „Dārta”
Mērsraga bibliotēka atkal vāks makulatūru
Šīs akcijas mērķis ir papīrfabrikai kas vēlas palīdzēt bibliotēkai palielināt vākto makulatūras daudzumu ar bib
iesniegto projektu „LabieDarbi.lv” „Līgatne”
nodot pārstrādei bibliotēkā nodotās makulatūras apjomu. Mini liotēkas lietotāju skaitu, kas reģistrēts
PII „Dārta” iesniegtais projekts ir par līdzekļu piešķiršanu mīkstā transformējamā sporta inventāra iegādei un piegādei. Tas būs labs ieguldījums ne tikai
sporta nodarbību organizēšanā, bet arī bērnu aktīvas atpūtas, saturīga brīvā laika
pavadīšanai, sporta pasākumu organizēšanā un veselīga dzīvesveida īstenošanai.
Kopīgiem spēkiem mēs varam to paveikt – īstenot bērnu lielo sapni par mīkstā
sporta inventāra iegādi. Apmeklē www.labiedarbi.lv un sniedz savu atbalstu arī Tu!

Mērsrags iekļauts lāpu skrējiena
„Apkārt Latvijai” maršrutā
No 15. augusta, līdz trešdienai, 21. augustam, godinot Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) 1992. gadā organizētās lāpu stafetes 21. gadadienu, notiks biedrības
„Latvijas ģenerāļu klubs” organizēts skrējiens „Apkārt Latvijai” gar Latvijas
robežu, tostarp Mērsragu. Skrējiena mērķis ir stiprināt iedzīvotāju kopības un
drošības sajūtu. Skrējiena kopējais garums būs aptuveni 1500 kilometru. Skrējiens
veltīts Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienai un valstiskās neatkarības
atjaunošanas 22. gadadienai.
Skrējiena svinīgā atklāšana notiks 15. augustā Brāļu kapos, kad pēc lāpu
svinīgās iedegšanas, skrējiena dalībnieki divās grupās uzsāks skrējienu no Rīgas
uz Salacgrīvu. Otrajā dienā, 16. augustā, skrējiens notiks no Mērsraga līdz Vents
pilij. Skrējienā aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas skriet par Latviju, arī ikviens
mērsradznieks!
Ikvienā no posmiem kopīgā skrējienā vienosies NBS garnizonu karavīri,
zemessargi un jaunsargi, kā arī vietējo pašvaldību pārstāvji, sabiedrībā zināmi
cilvēki, skolēni, jaunatnes organizācijas un citi interesenti. Pēdējo etapu dalībnieki
satiekas Subatē, Ilūkstes novadā, no kurienes ar autotransportu pārvietosies
līdz Rīgas pilsētas robežai. Noslēgumā plānots skrējiens no Rīgas robežas, kas
noslēgsies ar svinīgu ceremoniju pie Brīvības pieminekļa.

no aprites izņemtās grāmatas, perio
dikas izdevumus un cita veida maku
latūru (kartona kastes, biroja papīrs,
avīzes, bukleti, u. c).
Papīrfabrika „Līgatne” atbalstīs
bibliotēkas – akcijas dalībnieces – dā
vinot bibliotēkām papīra izstrādāju
mus (biroja papīru, papīru radošām
nodarbībām u.c.). Kā arī rezultatīvā
kās apbalvot ar dāvanu kartēm biroja
tehnikas vai grāmatu iegādei.
Bibliotēka uzkrās makulatūru, pēc
savām iespējām akcijai piesaistot ci
tus dalībniekus no vietējās apkārtnes,

mālais makulatūras apjoms, lai papīr
fabrikas „Līgatne” kurjers ierastos pēc
makulatūras ir 350 kg.
Dāvinājuma apraksts: Par katriem
nodotiem 500 kg makulatūras ikviena
bibliotēka dāvanā saņems 2,5 kg papīr
fabrikā „Līgatne” ražota papīra. Katra
reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme,
Latgale un Rīgas reģions) rezultatīvā
kajai bibliotēkai Līgatnes papīrfabrika
dāvinās dāvanu karti 100 LVL vērtībā
biroja tehnikas, elektronisko preču vai
grāmatu iegādei. Rezultatīvāko katra
reģiona bibliotēku noteiks, dalot sa

Kultūras kartē.
Mērsraga novada bibliotēka atkār
toti piedalīsies makulatūras vākšanas
akcijā. Tādēļ aicinu visus, kuriem
mājās ir veci žurnāli, avīzes, grāmatas
un citi papīra vai kartona izstrādāju
mi, un tie nevajadzīgi aizņem vietu,
droši nesiet uz Mērsraga bibliotēku.
Akcija norisināsies līdz 10. novem
brim. Neskaidrību gadījumos zvaniet:
63235783.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja:
Maira Petere

Talsu novada sporta spēles!
8. jūnijā Valdemārpilī pie Sasmakas ezera notika Talsu
novada sporta spēļu noslēguma – vasaras posms. Talsu no
vada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti no Talsu novada
pārvaldēm, kā arī uzaicināti blakus novadi – Rojas, Dunda
gas un Mērsraga novadi.
Pirmie sacensības jau 02.06. atklāja makšķernieki – Mērs
raga komandu pārstāvēja Oskars Apsītis, Andris Pērkons,
Andris Žurakovskis un Jurģis Freimanis. Pēc trīs stundu
garas cīņas ar Talsu ezera iemītniecēm vīri nes malā svērša
nai lomus un visvairāk zivis tieši Mērsraga makšķerniekam
Andrim Žurakovskim! Sasummējot kopā visu makšķernieku
iespēto Mērsraga komanda otrajā vietā.
8. jūnijā Valdemārpilī sacensības sākas ar atklāšanas pa
rādi, un Mērsraga komanda starp citām komandām izceļas
ar savu kuplo delegāciju – mūsu komandā vairāk, kā sešdes
mit sportisti.
Godalgotajā trešajā vietā ģimeņu stafetēs ierindojās Fri
denbergu ģimene. Beidzoties ģimeņu stafetēm starts tiek
dots veiklības stafetei, kurā izpildot dažādus elementus, jā
veic sarežģīta distance. Vieni no labākajiem, veiklākajiem un
ātrākajiem ir Mērsraga komanda – Dita Upesjure, Madara
Jansone, Jānis Kuklis,Valts Rožkalns, Jānis Nīmanis un Ar
tūrs Linde.
Mērsradznieki atkal ir vieni no labākajiem un plūc laurus

60 metru sprintā: pirmajā vietā Uldis Grīnbergs-Zaļkalns,
otrajā vietā Dita Upesjure, bet trešajā vietā Leonīds Zīverts.
Tāllēkšanā pirmā vieta Ditai Upesjurei. 500 metros sievietēm
un 1000 metros vīriešiem mērsradznieki sekojošās vietās:
pirmā vieta Ditai Upesjurei, Elitai Grahoļskai un Ievai Pope
nai, otrā vieta Mārtiņam Rēvaldam un Aigaram Gūtšmitam,
Daigai Auziņai, bet trešā vieta Madarai Jansonei.
Pēc individuālajām sacensībām starts tiek dots vieglatlē
tikas stafetēm. Pirmā notiek stafete 60 metri x 6. Mērsraga
komanda pierāda, ka ir ātrākā Talsu novada sporta spēlēs!
Stafetē lēkšanā no vietas Mērsraga komanda ceturtajā vietā.
Visā vieglatlētikas kopvērtējumā Mērsraga komanda izcī
na otro vietu starp visām Talsu novada komandām!
Sacensības noslēdzas ar atraktīvo smagās automašīnas
stumšanu. Mērsraga novads izlozē devīto starta numuru un
vīri (Uldis Zaļkalns, Jurģis Upesjozups, Mareks Jēkabsons
un Kaspars Meilus) savu darbu izdara godam uzstādot otro
labāko laiku, kas tomēr beigās tiek pārspēts un Mērsraga ko
mandai ceturtā vieta.
Sasummējot visus sporta veidus, Mērsraga komanda
gada kopvērtējumā izcīnījusi augsto trešo vietu!!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Raksta iedzīvotāja

Trūcīgās ģimenes, personas Mērsraga novadā

Mērsragā dzīvoju jau apmēram 15 gadus. Maza būdama ar ģimeni pārvācāmies uz šo
skaisto vietu jūras krastā. Neko sliktu nevaru pateikt. Šo gadu laikā kopš šeit dzīvoju ļoti
daudz kas ir uzlabojies. Atceros kāds Mērsrags bija un kāds tagad ir. Mainījies par visiem
100%. Kādreiz, kad biju vēl maza meitene, nesapņoju, ka būs bērnu laukums, kur bērni
visi kopā varēs spēlēties.
Vienīgais, kas man ir žēl, par jūrmalu pie mola. Mēdzām uz turieni iet peldēties, bet
tagad, lai tur nokļūtu, tā ir neiespējamā misija. Žēl par skatu novērošanas torni, kura
vairs nav.
Mīlu Mērsragu un viņa pievilcību ar visu sirdi. Bet vēlos Mērsraga deputātus piesaistīt
vienā jautājumā. Avīzē tiek publicēts viss, ko jūs labu darāt un kā Mērsrags attīstās, bet
esat aizmirsuši vienu mazu problēmu. Kā lai Mērsrags piesaista vairāk iedzīvotājus, ja ka
tastrofāli trūkst vietas, kur dzīvot, gan iebraucējiem, gan mērsradzniekiem. Uzskatu sevi
pa mērsradznieci, jo dzīvojam šeit ar ģimeni jau padsmits gadus, bet izskatās, ka vienīgais
variants kā atrast dzīvesvietu, kur dzīvot, ir doties prom no Mērsraga.
Zinu ļoti daudz cilvēku, kuri meklē dzīvesvietu. Tāpēc droši varu apgalvot, ka šī ir ļoti
liela problēma Mērsragam kā novadam. Statistika uz 2013. gada 7. jūniju liecina, ka slu
dinājumu portālā pārdod 7 dzīvokļus, no kuriem nevienu negrib ne izīrēt, ne pārdot ar
izpirkuma tiesībām. Tajā pašā portālā pārdod 25 mājas Mērsragā un situācija ir tāda pati.
Reti kurš var paņemt tādu kredītu, lai nopirktu īpašumu, manā gadījumā tas ir bezcerīgi.
Kā lai Mērsraga novads iegūst vairāk iedzīvotājus, ja dzīvesvietas šeit nav. Izmisīgi jau
pusgadu meklējam vietu, kur mitināties, bet tas patiešām ir neiespējami.
Apsveram domu doties prom. Tad sanāk, ka Mērsrags pazaudētu 3 cilvēkus, jo esam
visi pierakstīti Mērsragā. Mēs cīnāmies, meklējam kā vien varam. Bet vieglāk būs aiziet.
Varbūt padomājiet kā šo problēmu atrisināt, jo neesmu vienīgā, kas cītīgi meklē dzīves
vietu.
Ar cieņu Mērsraga iedzīvotāja Inese

Mērsraga novada sociālajā dienestā trūcīgo ģimeņu /personu skaits ir samazinājies, bet maznodrošināto per
sonu/ ģimeņu skaits ir palielinājies, jo pēc 2012. gada 13. novembra saistošo noteikumu grozījumiem ienākumu
līmeni palielināja no 120.00 Ls uz 160.00 Ls, līdz ar to vairāk iedzīvotāji, varēja saņemt maznodrošināto statusu. Ar
maznodrošināto statusu var saņemt 90% atlaidi nekustamajam īpašumam un saņemt Eiropas pārtikas pakas. Sīkāka
informācija pa tel. 63237708
Ģimenes
kopā

Gads

Personas
kopā

No tiem
bērni

No tiem
darbspējīgie

2011
121
316
126
118
2012
59
176
80
68
uz 01.06.2013.
37
102
45
38
Saņēmuši garantēto minimālo ienākuma līmeņa pabalstu
Ģimenes
kopā

Gads

Personas
kopā

2011
40
113
2012
23
61
uz 01.06.2013.
12
35
Maznodrošinātās ģimenes/personas

No tiem
bērni

No tiem
darbspējīgie

48
28
18

56
30
13

Gads

Strādājošie

Bērni

2010
2011
2012
Uz 01.06.2013.

15
5
2
4

6
2
2
4

No tiem pilngadīgās
No tiem pensionāri
personas ar invaliditāti

16
12
10

56
16
9

No tiem pilngadīgās
No tiem pensionāri
personas ar invaliditāti

6
3
3
Pensionāri

3
0
1
Ar invaliditāti

8
3
2
2
7
4
12
3
Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga
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Līgo Jāņi, jāņo Līgas

Pirms Jāņiem ziedu laikā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra
statistika uz 2013. gada 4. februāri liecina, ka Latvijā reģistrēti 55635 Jāņi un 10511 Līgas. Jānis joprojām ir populārākais
vārds Latvijā. Iespējams, ka zem nosaukuma Jāņu bērni slēpjas
tie cilvēki, kuriem vecāki ir devuši Jāņa vai Līgas vārdu. Šajos
svētkos tieši viņi ir tie, kuri tiek dažnedažādi daudzināti, apdziedāti un sumināti.

23. jūnijā Jēgerlejā Līgo svētki tiks svinēti citādāk, bet tajā pašā laikā jo
īpašāk. Uz skatuves dēļiem tiks izspēlēts Daces Sadakas lugas iestudējums
„Pirms Jāņiem ziedu laikā” Mērsraga teātra apvienības un amatierkolektīvu
izpildījumā. D. Sadaka atbildēja uz dažiem jautājumiem par lugas tapšanas
procesu un ko ar šo lugu vēlas skatītājiem pateikt. Veiksmi Dacei arī turpmākajās dramaturģes gaitās!

Iz vēstures... Personvārds Līga cēlies
no latviešu vārda līgot. Senākais vārds
fiksēts Valmierā 1930. gadā. Kalendārā
šis vārds ir iekļauts no 1879. gada. To
ties vārds Jānis radies no personvārda
Johanness – no ebreju Johanān, Jeho
hānān. Jāņa vārds ir gan no indoeiro
piešu, gan arābu un ebreju cilmes. In
doeiropieši Jāni saista ar dabas auglību
un dinamiku vasaras saulgriežos. Senā
kais vārda fiksējums Rīgā 1290. gadā.
Kalendārā kopš 1767. gada.
Mērsraga novada Jāņi un Līgas.
Mērsraga novadā dzīvo aptuveni
50 Jāņi un vairāk kā 10 Līgas. Intere
santi, kāpēc vecāki izvēlas saviem bēr
niem likt vārdu Jānis vai Līga, un kā
pret savu vārdu attiecas paši gaviļnieki.
To mums pastāstīja gan Jāņi un Līga,
gan vecāki, kas izvēlējušies šādus vār
dus saviem bērniem.
Goda vārds. Ivara un Ilzes Indruš
keviču ģimenē Jānis ir abu dzimtu goda
vārds paaudžu paaudzēs. Viņu vecākais
dēls nes Jāņa vārda godu, savukārt
vecākā meita Līgas. „Līgo svētkus un
Jāņus mēs vienmēr esam svinējuši ģi
menes lokā. Visi, kuri vien var, Jāņos
sabrauc Mērsraga „Sauleskalnos”. Līgo
svētki un Jāņu diena mūsu ģimenē ir
īpaši svētki. Tādēļ arī vecākajam dē
lam un vecākajai meitai mūsu ģimenē
ir doti vārdi Jānis un Līga. Un tā nav
nejaušība, jo visi zinām, ka vārdiem ir
liels spēks. Jānis un Līga ir vislatviskā
kie vārdi. To redzam un izjūtam arī sa
vos bērnos – Jānis ir stiprs un godīgs,
bet Līga ir radoša, maiga un akurāta.

Tieši Jāņos mēs atskār
šam, ka esam dabas
bērni. Tieši Jāņos mēs
fiziski sajūtam, kā visa
dzīvā radība saņem
spēkus, uzplaukst ne
parastā krāšņumā un
dāsni dalās ar mums.
Mēs jūtamies vieno
ti – Dievs, Daba un
Cilvēks. Tā ir varena
vienotība, kas rada harmoniju,” stāsta
Ilze Indruškeviča.
Svētku bērns. Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolas klavierspēles sko
lotāja Līga Taurēna uzskata, ka viņas
vecāki izvēlējušies vārdu Līga, jo tas ir
īpašs vārds, latvisks, tautisks un nacio
nāls. Viņa pati smej, ka dēļ sava vārda
ir svētku bērns. „Vispār es savu vārdu
uztveru kā īpašu, jo tas ir saistīts ar tau
tu, cilvēkiem un svētkiem. Tas uzliek
gan pienākumus, gan sagādā prieku,
jo šis vārds man ļoti patīk. Vārds pats
par sevi ir nacionāls un tautisks, līdz
ar to visa dzīve tāda veidojas. Sevī sa
jūtu tautiskās saknes un senču garu,”
stāsta Līga. Arī pašus vasaras saulgrie
žu svētkus Līga uztver īpaši. „Pa lielam
jau katrs sajūt dabas īpašo burvību šajā
laikā. Man gribas nest Jāņu prieka vēs
ti. Es sajūtu, ka gribu būt svētku virpulī.
Nevaru palikt neitrāla, ja viss tevī jundī,
gan daba, gan noskaņa, gan dziesmas.”
Gan vectēvs, gan mazdēls Jānis.
Jānis Šteinbergs aizvada sava mūža
82. vasaru. Viņš ļoti priecājas, ka ir at
metis visus kaitīgos ieradumus, jo tas

ir paildzinājis viņa mūža ilgumu. Jānis
nezina teikt, kāpēc vecāki izvēlējušies
viņam šādu vārdu, bet ar savu vārdu
viņš ļoti lepojas. „Jāņi katru gadu tiek
svinēti ģimenes lokā. Galvā tiek likts
ozollapu vainags un saglabāts līdz nā
košajiem Jāņiem, kad to sadedzina
ugunskurā,” stāsta Jānis. Jānis ieteicis,
ka arī mazdēls ir jānosauc par Jāni.
Eu, Jāni! Nu jau gandrīz gadu Mērs
ragā dzīvo 18 gadus jaunais Jānis Ka
ļiņičenko. Kāpēc iedots vārds Jānis?
Jānis atbild: „Mans vecvectētiņš bija
Janka.” Jānim ir grūti pateikt vai savu
vārdu uzskata par īpašu, bet uzskata, ka
šis vārds ir īpašs jau tāpēc vien, ka tam
ir veltīti svētki. Jāņus viņš uztver kā sev
nozīmīgus svētkus, jo tie saistās ar īpa
šām tradīcijām, kuras raksturīgas tikai
latviešiem. Atbildot uz jautājumu, kā ir
sadzīvot, ka visapkārt ir tik daudz Jāņu,
Jānis paskaidro: „Uz ielas ir interesanti,
ja kāds uzbļauj: „Eu, Jāni”, un pagriežas
kādi pieci cilvēki.”
Sveiciens visām Līgām un Jāņiem!
M. Brāle

Kur smēlies iedvesmu lugas tapšanai? „Kad Aija [Tautas nama vadītāja] ie
rosināja uz Jāņiem uzrakstīt lugu, es smiedamās piekritu. Lugu! Es? Nekad mūžā
neesmu rakstījusi lugu! Lasīt man lugas patīk, bet uzrakstīt, lai nebūtu par garu,
par īsu, lai tēli būtu kolorīti, dialogi dzīvi, lai veiksmīgi varētu mūsu pašdarbnie
ku kolektīvi savus priekšnesumus pieskaņot. Kad lēmums bija pieņemts un pie
krišana dota (tas bija jau ziemā), domāju par ko un kā. Ja jau Jāņi, tad noteikti ko
jautru, un ja jau Mērsragā, tad kaut ko par Mērsragu – reiz tajos senajos laikos.
Domāju par cilvēku, kas man varētu tā atraktīvi un enerģiski pastāstīt par to
laiku, un man prātā ienāca doma pazvanīt Veltai Erķei! Nu brīnišķīgs, atrak
tīvs, enerģisks cilvēks! Viņa man tik daudz stāstīja un es tik rakstīju. No viņas
stāstītā lugā akcentēju jauniešu lielo aktivitāti un darbošanās gribu tajā laikā,
viņu pulcēšanās vietu pie vilciena stacijas, kur viņi dziedāja, spēlēja ermoņi
kas, dejoja un satika kāds savu pirmo mīlestību. Vēl es nevarēju nepieminēt un
aktualizēt lielo gatavošanos Jāņu kopīgai svinēšanai un faktu, ka saskaitot vien
visā pagastā bija iekurti 54 ugunskuri. Veltas kundze man tik daudz brīnišķīgu
faktu pastāstīja, ka noteikti par to varētu uzrakstīt vēl ne vien lugu vai stāstu.
Sekoja „zvans draugam”. Pazvanīju Lilitai Ozolai un saku, ka man vajag paklai
ņot pa muzeju. Paskatīties uz senām lietām, jo neapšaubāmi – tās runā, arī tad,
ja vienkārši stāv senajā muzeja telpā. Viens radošs vakars muzejā un kādas to
laiku „Zeltenes” eksemplārs mugursomā, lai savu valodu un izteiksmes veidu
pieskaņotu atbilstoši tam laikam, braucu mājās, lai pamazām kopā liktu sižetu.
Protams, daļa no tā visa ir bez patiesības seguma, tikai iztēles radīts.”
Cik ilgs laiks pagāja līdz Tu to uzrakstīji? „Nu kā dažs cilvēks teiktu – visa
vaina galvā. Tas ilgākais laiks arī notika galvā – ik mīļu brīdi apviļājot domas,
kas kā zibens šautras šaudījās uz vienu vai otru pusi, ik pa laikam pierakstot
tēzes vai kādu tēlu. Rakstīju, dzēsu, tad atkal rakstīju un atkal dzēsu. Un tad
vienu rītu bija gatavs! Tas bija aprīlī. Vēl jau nācās mazliet pārstrādāt, jo tēlu
par daudz. Nu kā būs izdevies, tad jau redzēs. Nu nezinu, neesmu komēdiju
rakstītāja, drīzāk varētu uzrakstīt ko dramatisku. Nu pirmais mēģinājums ir
tapis. Brīnišķīgi mūsu pagasta radošie cilvēki lomas ir iedzīvinājuši. Tas ir tāds
kopdarbs un rezultāts baudāms veselumā.”
Kas ir galvenais, ko vēlies ar šo lugu pateikt skatītājiem? „Vasaras saulgriežu
laiks ir tāds maģisks un gaismas apmīļots laiks. Tas sevī slēpj tik daudz enerģijas un
dzīvīguma! Nu galvenais laikam, ko gribēju parādīt – mēs gan toreiz, gan tagad –
esam tik dažādi, tik unikāli, priecājamies, skumstam, saprotam un pārprotam cits
citu, mums ir savas alkas un tiekšanās, savas klusās domas un skaļās, kuras gri
bas izkliegt visai pasaulei, taču mūs visus vieno vieta, kurā dzīvojam – Mērsrags!
Lai mums visiem līksmi un gaiši Līgo svētki!”

Īsa pamācība Jāņu tradīcijās
Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

Jāņu pamatā ir zemkopju tautu
zemes auglības kults un saules kults
Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai
dienai seko visīsākā nakts, mūsu
tauta svin Jāņus. Tie ir vislatviskākie
svētki. Senlatvijā Jāņi svinēti kopš
aizvēsturiskiem laikiem. Šogad īstie
saulgrieži iekrīt 21. jūnijā, tā būs gada
garākā diena. Gada garākajā dienā
saules spīdēšanas ilgums Latvijā būs
no 17 stundām un 35 minūtēm Lat
gales dienvidos un līdz 18 stundām un
septiņām minūtēm Kolkasragā, liecina
dati no ASV Nacionālās okeānu un
atmosfēras pārvaldes Saules kalkula
tora.
Jāņu zāles. Vasaras saulgriežu laikā
vāktajām zālēm piemīt īpašs dziedinošs
spēks. Tas spēj vairot veselību, skaistu
mu, labsajūtu. Tās spēj arī atvairīt visu
ļauno. Tāpēc šis ir īstais laiks, lai žāvētu
ārstniecības augus un sietu pirts slo
tas. Tāpat liela nozīme ir pušķošanai.
Pušķošanai lieto ozola zarus, bērzu
meijas, lapas, ziedus un zīļu pušķus,
bet var lietot arī kļavu un ošu zarus un

lapas. Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž
pīlādži, lai pērkons neiespertu.
Jāņu dziesmas. Jāņu dziesmas sauc
par līgotnēm, tādēļ, ka tām raksturīgs
īpatnējs stiepts piedziedājums „līgo”.
Vārds „līgo” līvu valodā nozīmē
„lai top”. Katra līgotne ir kā maza
buramdziesmiņa, kas, īstā laikā un īstā
vietā nodziedāta, nes milzu svētību.
Jāņu līgotnes var būt ļoti dažādas – gan
ļoti tradicionālas, gan paša sacerētas.
Jāņu vainagi. Vainagu vīšanā iz
manto dažādus ziedus, arī ozolu lapas.
Vainags, no trejdeviņām puķēm un
zālēm pīts, ir kā maģisks aplis, kas,
galvā uzlikts, pasargā no nelaimēm
un slimībām, atvaira skauģus un
nelabvēļus. Vainags veidoja apli, un
tas tāpat kā Jāņu siers un Jāņu uguns
simbolizē sauli. Īpaša pieeja vainagu
pīšanai ir jaunām meitām – viņām
jāpin trejdeviņu ziedu vainadziņš.
Raspodiņš būs dvēseles tīrībai,
asinszāle rūpēsies par veselību un
spēku, margrietiņas – kaislībai,
piparmētra – aizsardzībai, biškrēsliņš –
ilgam mūžam, zirņu ziedi – mīlestībai,
āboliņš – uzticībai, magone – auglībai
un veiksmei, bazilika zariņš palīdzēs
atbrīvoties no ļaunuma, rozes ziedi –
mīlestība, jasmīni – viedi sapņi un
mīlestība, vērmeles – palīdzēs atgūt
mīļoto, kumelītes – veselība, tad vēl

dedestiņas, madaras, dzirkstelītes,
zilie zvaniņi.
Jāņuguns. Tā šķīsta, veicina vese
lību un auglību. Jāņugunis sauktas arī
par pundelēm, pūdelēm, raganām, Jāņu
lampām, Jāņu svecēm. Ugunskura vie
ta tiek izvēlēta augstākajā kalnā. Tika
dedzināts vai nu ugunskurs, vai garas
kārts galā uzvilkta darvas muca vai
darvots ritenis. Jāņu gaismā pabijušie
cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un
tīrumi iegūst spēku un auglību. Ja kāds
bijis slims, to nesuši pie Jāņuguns,
lai arī to apspīdētu dzīvinošās lies
mas. Pēc tautas ticējumiem, Jāņugunij
piemīt sevišķs noslēpumains spēks,
tāpēc latvieši to izmantoja dažādiem
nākotnes zīlējumiem. Sena ir arī pāri
ugunskuram lēkšanas tradīcija. To
darīja, lai attīrītos no visa liekā. Jaunie
ļaudis lēca, sadevušies rokās, lai burvju
spēks tos savienotu kopā.
Negulēšana naktī. Negulēšanai Jāņu
naktī piedēvēti vairāki iemesli: paliekot
nomodā visu nakti, iegūst labu veselību
un modrību nākamam gadam; puiši
un meitas par negulēšanu var sagaidīt
labu dzīves draugu un laimi mīlestībā;
negulētājiem arī sagaidāma laba raža
druvās. Kāds ticējums vēsta, ka Jāņu
nakti nevajag gulēt, lai odi nekož.
Maģiski svētki. Tā kā Jāņu naktī
arī raganas un burvji nesnauž, vajag
nodrošināties pret viņu kaitējumiem.
Tādā nolūkā pie durvīm un arī citās
vietās jāliek pīlādžu zari. Tāpat var
pieredzēt dažādās brīnumu lietas. No
trejdeviņiem ziediem jānopin vainags,
jāiebāž azotē un visu dienu jāglabā.
Vakarā kārtīgi jāizdejojas. Ejot gulēt,

vainags jāliek pagalvī. Tad sapnī varēs
redzēt, kas notiks nākotnē. Jaunām
meitām jābūt īpaši vērīgām. Jāņu dienā
meitām jāēd siļķe, kas naktī sapņos

pasniegs dzert, tas būs izredzētais.
Kā arī... Jāņu naktī ap pusnakts laiku
jāskatās caur gredzenu ūdens glāzē.
Tad varot redzēt līgavaiņa seju.
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„Eco Baltia vide” aicina visus Mērsraga novada
iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
2013. gada 27. martā novada dome un
SIA „Eco Baltia vide”, iepirkuma konkursa rezultātā, ir noslēgušas līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu,
Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas,
Mērsraga, Rojas un Tukuma novados.
SIA „Eco Baltia vide” ir pagarinājusi līguma slēgšanas termiņu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un aicina visus
Mērsraga novada iedzīvotājus to noslēgt
līdz 2013. gada 27. jūnijam.
Šobrīd saskaņā ar likumdošanu, SIA
„Eco Baltia vide” pienākums ir noslēgt lī
gumu par sadzīves atkritumu apsaimnie

košanu ar Piejūras novadu iedzīvotājiem.
Likumdošana nosaka arī to, ka iedzīvotāju
iepriekš noslēgtais līgums ar SIA „Kurze
mes ainava” zaudē spēku triju mēnešu laikā
no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgu
mu ar SIA „Eco Baltia vide” par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu savā adminis
tratīvajā teritorijā. Tas nozīmē, ka iedzīvo
tāju līgums ar SIA „Kurzemes ainava” zaudē
spēku 2013. gada 26. jūnijā.
Ar šo paziņojumu SIA „Eco Baltia vide”
arī atsauc iepriekš izsūtīto informāciju par
to, ka gadījumos, kad klients nebūs noslē
dzis līgumu ar „Eco Baltia vide”, sadzīves
atkritumu izvešanas pakalpojumam tiks

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Ekonomikas fakultātes Laidzes filiāle
AICINA APGŪT
 Augstāko profesionālo izglītību (1. līmenis) 2,5 gadu laikā
Specializācija: „Komerczinības”
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības (komercdarbī
bas) speciālists
 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
programmu 2 gadu laikā „Komercdarbība un uzņēmuma
vadība”
Iegūtais grāds: profesionālais bakalaurs komercdarbībā
un uzņēmuma vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: vadītājs
Studijas var turpināt 4. kursā, ja ir iegūta 1. līmeņa aug
stākā profesionālās izglītības kvalifikācija „Uzņēmējdarbības
(komercdarbības)” speciālists.
Studiju veids: nepilna laika
Nepieciešamie dokumenti:
 dokuments par vispārējo vidējo izglītību – atestāts vai dip
loms ar sekmju izrakstu
 diploms par 1. līmeņa profesionālo izglītību ar pielikumu
 CE sertifikāti
 Pase
 Uzvārda maiņu apliecinošs dokuments
Pieteikuma reģistrācijas maksa Ls 20 (jāmaksā bankā), mācī
bu maksa gadā Ls 550
Reflektantu reģistrācija uzņemšanai: no 8.–15. jūlijam Laidzes PV
no plkst. 10:00 līdz 17:00, sestdien 13. jūlijā no 11:00 līdz 15:00
Reflektanti var pieteikties elektroniski no 1. jūlija, izmantojot e-pakalpojumu: www.latvija.lv/studijas
Tuvāka informācija pa tālruni – 28714153.
www.ef.llu.lv; www.llu.lv

Dace Sadaka

Dzejas stūrītis

Saulgriežu laikā
Kad

saule matus, bizēs sapinusi,
Ābeļdārzā zem briestošu koku pazarēm
Smalkziedu vainagus pin,
Daba un cilvēks kopā ar sauli
Vasaras Saulgriežus svin.
Tur rasa virpinās, pērļojas, jūk,
Tur ēterisks mirdzums
no ik zieda laukā sprūk,
Kur pirksti skar magones, madaras,
botnes slaikās
Vien nenokavēt šo maģisko mirkli,
Pagūstot dvēseli izdziedāt laikā.

piemērots tarifs, kāds ir paredzēts līgumā
ar papildus vienošanos. Līdz ar to, ja klients
nebūs noslēdzis līgumu ar atkritumu ap
saimniekotāju līdz 2013. gada 27. jūnijam,
sadzīves atkritumu izvešana no šī īpašuma
tiks apturēta, ņemot vērā to, ka „Eco Baltia
vide” vairs nebūs tiesiska pamata klientam
bez līguma sniegt šo pakalpojumu. SIA
„Eco Baltia vide” aicina visus Mērsraga
novada iedzīvotājus doties noslēgt līgumu
uz kādu no klientu apkalpošanas centriem
Rojā, Tukumā, Talsos, Kandavā vai ierasties pagasta padomē. Jautājumu vai ne
skaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt pa tālr.:
67799999, vai rakstīt info@vide.ecobaltia.lv

Sludinājumi
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMM

Miniekskavatora un kravas busa pakalpojumi.
Tālr. 20213122.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ – pieaugušus,
briestaudzes, var izstrādātus un kopā ar lauksaim
niecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. Korekta sa
maksa.
Interesē īpašums Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai zonda.ipasums@gmail.com

Apsveikums
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmmmm

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Tās ir rožu svaiguma smaržas,
Tas ir Līgo un jāņuzāles laiks.
Kad no saules, ūdeņiem, smaržām
Atgūst zaudēto gaišumu vaigs.
Staro dvēsele vasaras vidū, –
Rudzu laukā klusums smeļ.
Līdz ar dzeguzi šūpojas bērzā
Un sev pilis no mākoņiem ceļ.
Zibens žuburi pamalē lokās,
Gaidot lietu, vālodze kliedz.
Jums kā dāvanu dzimšanas dienā
Jūnija vasaras krāšņumu sniedz.

Novēlot veselību, mīlestību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Bramanim Aivaram,
Gūtšmitei Ritai,
Džeriņam Jānim,
Mitenbergai Ārijai,
80. gadu jubilejā Briņķei Amandai,
85. gadu jubilejā Cīrulei Validai!

Pateicības
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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.

Kafejnīca „Vētrasputns” piedāvā darbu bārmenei-viesmīlei. Pieteikties personīgi. 29717383 (Iveta).
* * *
Izīrē divistabu labiekārtotu dzīvokli, Lielā ielā
56–10.Tālr. 26612502, 26429485.
* * *
Atvērsies jauns melleņu pieņemšanas punkts Lielā
ielā 56. Tālr. 2 6612502, 26429485.

Latvijā ražotu jaunu
dīvānu,
gultu un matraču
tirdzniecība

Liels paldies Dmitrijam Džeriņam par tehnisko palīdzību
vannas boilera remontā savā brīvajā laikā, akurāti novēršot
visas nepilnības. Kaut būtu vairāk tik atsaucīgu un izpalīdzīgu
jauniešu Mērsragā. Dima, lai Tev veicas! Paldies vecākiem,
kuri tik kārtīgu dēlu izaudzinājuši. Priecīgus Līgo svētkus!
Ar cieņu, Kūlēnu ģimene Mērsragā
* * *
Liels paldies jauniešiem Rebekai, Vivitai, Eldaram, Jānim,
Robertam un Kristapam par palīdzēšanu malkas iekraušanu
šķūnītī.
Vilma Rozenfelde

Paziņojums
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Cienījamie Mērsraga pensionāri. Š. g. 17. jūlijā
pensionāru padome organizē ekskursiju pa Aizputes,
Alsungas un Kazdangas novadiem. Autobuss bezmaksas,
ekskursijas apskates vietas ekskursanti sedz no sava maciņa.
Pieteikties līdz š. g 10. jūlijam pie Veltas Erķes.
Tel.: 63235656 vai 26134869.

Līdzjūtības
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām līdzjūtību Ingai Lindei tēti zaudējot.
Bijušie klases biedri

28.jūnijā no 13.00–16.00
Tirgus laukumā Mērsragā

Pagūt un nekavēt gaismas dejuKurt guni, atklājot pasaulei laimīga cilvēka seju
Pagūt un nekavēt gaismas dzimšanas mirkli
Kausējot rītausmā stinguma ledus irkli.

Tagad arī virtuves
no uzmērīšanas līdz uzstādīšanai.
www.latvijasdivani.lv
T.20225077 T.26014119
Lūdzu zvaniet un pasūtiet!

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Reiz pienāk diena nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
Skumju brīdī esam kopā ar Jums Inga, Ivo, Ingus
tēti, vecotēvu zaudējot.
Tuvākie draugi Mērsragā

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

