Nr. 14(157)

Piektdiena, 2013. gada 19. jūlijs
Cienījamie pensionāri!

10. augustā

Šā gada 24. augustā plkst. 13.00
Mērsraga tautas namā
balle pensionāriem

„Pie jūras dzīve mana”.
Balli spēlēs un sarīkojumu vadīs noslēpumains
un atraktīvs puisis.
Esošā padome atvadās no pensionāru padomes vadīšanas.
Tiks ievēlēta un sveikta jaunā padome.
Nemainīgi paliek – jāņem līdzi groziņš ar kārumiem, labs garastāvoklis un dejotprieks.
Par piedalīšanos sarīkojumā pieteikties līdz šā
gada 15. augustam pie:
		
D. Krūmiņas – 63235753
		
L. Āboliņas – 63254506

Redaktores sleja
Paulu Koelju ap
galvojis, ka pasaulē
nav nekā tāda, kas
Zināšanai!
būtu pilnīgi aplams.
aga Avīzes”
Pat apstājies pulkste
Nākamais „Mērsr
stā.
nis divreiz diennaktī
urs iznāks 9. augu
m
nu
rāda pareizu laiku.
sūtīt
Materiālus var ie
Tāpēc nevar arī ap
līdz 6. augustam!
galvot, ka kāda rīcība
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tā var šķist pat ļoti pa
reiza. Jāatzīst, ka ik
viena rīcība prasa zi
nāmu sagatavošanos,
un no katras rīcības tiek sagaidīts arī rezultāts. Tāpat mēs visi cieši ticam
tam, ka mūsu pūliņi kādreiz tiks atalgoti un mēs spēsim sasniegt
iecerēto, kā arī gandarījumu par sperto soli. Tomēr rīcības para
dokss slēpjas tajā, ka, ja cilvēki allaž domātu, kā beigsies viņu iecerētā
rīcība, tad viņi vispār neko necenstos sākt kaut ko darīt. Tāpēc palik
sim pie tā, ka pasaulē vēl nav pieredzēts ne kas tāds, kas būtu pilnīgi
aplams, un nav jābaidās rīkoties!

Kā manu pasauli viens mirklis pārvērtis!
13. jūlijā 12. klase svinēja savu izlaidumu. Tā bija gan ļoti priecīga, gan mazliet skumīga diena.
Taču ikviena absolventa sejā bija lasāma svētku sajūta, prieks par padarīto, atvieglojums, nepacietība
par to kā tiks pavadītas turpmākās dzīves gaitas. Iespējams, ka gaidot šo lielo dienu, ikviens no
viņiem pārdomāja par to kā skolas solā veiksmīgi aizvadījis 12 gadus. Tomēr jau šobrīd katrs no
viņiem ir kļuvis par sava ceļa
gājēju. Ceļa sākumā ikvienu
pārņem bailes; mēs gribam
visu izdarīt pareizi. Bet dzīve
mums tikai viena – kurš tad
izgudrojis šo „pareizi”. Paraugs
noder vien salīdzināšanai, lai
mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi.
Mēs bieži apbrīnojam citu
cilvēku gājumu un tikpat bieži
varam mācīties no citu cilvēku
kļūdām. Taču, kā veidot savu
dzīvi labāku, – katra paša ziņā.
Lai izdodas atrast īsto ceļu!

Jūsu viedoklis
Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par
goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā
novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var
ievietot pasta kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē vai Mērsraga Tautas namā līdz 1. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 10. augustā.

(kam?) ________________________________________________________________________
tāpēc, _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jūsu vārds, uzvārds ____________________________________________________

Paldies!



Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
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Īsvēstis
Upesgrīvā norisināsies nometne Eiropas nākotnes veidotājiem. Klubs „Māja”
aicina jauniešus piedalīties vasaras mācību
un atpūtas nometnē Eiropas nākotnes vei
dotājiem, kas no 26. jūlija līdz 2. augustam
norisināsies Upesgrīvā. Tajā ar neformā
lās izglītības metožu palīdzību jauniešiem
būs iespējams iegūt vairāk informācijas un
paust savu viedokli par diviem tematiem,
kas 2014. gadā būs būtiski Latvijai kā Eiro
pas Savienības valstij – Eiro ieviešana Lat
vijā un Rīgas kļūšana par Eiropas kultūras
galvaspilsētu visa gada garumā. Nometnes
programmu papildinās arī radošās darbnī
cas, sporta aktivitātes un tematiskie vakari.
Nometnē ir aicināti piedalīties jaunieši no
visas Latvijas, vecumā no 16 līdz 25 ga
diem. Nometnes projekts tiek īstenots
Jaunatnes politikas valsts programmas
2013. gadam valsts bu džeta finansējuma
ietvaros, tāpēc dalība tajā ir bez maksas.
Pieteikšanās nometnei un plašāka infor
mācija www.klubsmaja.lv
Valsts zemes dienests (VZD) pagarina
informatīvo kampaņu „Robežām ir jābūt
kārtībā”. Zemes īpašniekiem vēl līdz mē
neša beigām būs iespēja saņemt kompeten
tu VZD speciālistu konsultācijas par zemes
vienību robežu un robežzīmju sakārtošanu
un atjaunošanu. Kampaņas uzziņu tālrunis
67038677 būs atvērts un zemes īpašnieki
varēs saņemt konsultācijas jūlija mēneša
pirmdienās un otrdienās: 22. un 23. jūlijā;
29. un 30. jūlijā. Zvani tiks pieņemti laika
posmā no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:30.

Lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu un jauniešu žūrija”
Lasīšanas
veicināšana
program
ma
„Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš
2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības
īstenota programma, ko finansiāli atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Programmas mērķis ir dažādot un piln
veidot publisko bibliotēku iespējas darbā
ar bērniem un jauniešiem un veicināt
bibliotēkas pakalpojumu iz
mantošanu
jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot
grāmatniecības procesus un bibliotēku
rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir
konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus
un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izman
tojot un pilnveidojot publisko bibliotēku
pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

Ar prieku paziņoju, ka „Bērnu un
jauniešu žūrija 2013” Mērsraga bibliotēkā
ir klāt! Par žūrijas ekspertu var kļūt ikviens,
kuram ir vēlēšanās lasīt un izteikt savu
viedokli. Jau otro gadu Bērnu un jauniešu
žūrijai ir pievienojusies arī Vecāku žūrija,
tāpēc aicinu žūrijas darbā iesaistīties gan
bērnus, gan viņu vecākus. Šī gada žūrijas
ekspertus gaida plašs un interesants
grāmatu klāsts, žūrijas veidotāji ir īpaši
parūpējušies. Katrai klašu grupai ir atlasītas
sešas aizraujošas grāmatas. Paši mazākie
lasītāji varēs izlasīt intriģējošus stāstus par
dažādiem zvēriem, virtuāli apkampties ar
milzīgu, bet mīļu lāci. Vai zināji, ka mu
gursomai, kura ir pilna ar tavām mācību
grāmatām, var veltīt dzejoli? Izrādās, ka tā

dzīvo savu dzīvi un iet viena pastaigāties.
Kas notiek ar mugursomu – to var izlasīt
dzejolī!
Lielākie žūrijas eksperti tiks ievesti gan
šausmu, gan fantāzijas pasaulē, tāpat tiks
iepazīstināti ar grāmatām, kur minēti dažādi
interesanti vēstures fakti.
Šogad īpaši aicināti piedalīties bērnu
vecāki Vecāku žūrijā. Esi moderns – uzzini,
kas ir jaunākais mūsdienu literatūrā un ko
lasa tavs bērns! Vecāku piedalīšanās žūrijā
veicina lasīšanas motivāciju bērniem.
Nāc un piedalies! Izlasi, novērtē, izsaki
savu viedokli!
Mērsraga novada bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Informācijas centra
atklāšana
12. jūlijā, pusdienlaikā, pašā Mērsraga centrā notika liela
rosība, jo svinīgi ar sarkanās lentas pārgriešanu, atklāja jauno Informācijas centru. Sekmīgi realizētais projekts ir radījis
sakoptu un patīkamu vietu gan mērsadzniekiem, gan viesiem.
Ļaužu valodās šī vieta jau nosaukta par svētnīcu.
Pēc svinīgajām runām, pasākumu mazliet patraucēja divas
zvejnieksievas, kuras bija ieradušās, lai pārbaudītu, vai jauno
centru vadīs atbilstošs vadītājs. Agnesei Kreicbergai bija jāiztur
nopietni pārbaudījumi – gan pupiņu šķirošana, gan ģeogrāfijas
jautājumi. Tomēr viss tika izturēts godam un zvejnieksievas aiz
gāja ar drošu sirdi, ka centrs ir nodots vislabākajās rokās!

Lido mazā kaija

Mērsraga vidusskolas pārvērtības
5. jūlijā mērsradzniekus
priecēja jūras ziņģu koris
jeb Shanty koris Ellunder
Nordlichter no Vācijas.
Shanty dziesmas ir sava vei
da darba dziesmas, kas reiz
tika bieži dziedātas, strādā
jot uz lielajiem tirdzniecības
buru kuģiem. Arī mūsdienu
izpratnē šīs dziesmas tiek
dziedātas par darbu un sajū
tām esot jūrā. Kopā ar kori,
jūrnieku dziesmas izspēlēja
arī pūšamo instrumentu
kvintets „Zelmeri Brass”.

Pretī izaugsmei
Mērsraga smagatlētikas zālē ir iegādāts jauns inventārs – divi profesionālie stieņi ar 500 kg svaru.
Tas viss ir izdevies, pateicoties saziedotajai naudai, ko ziedoja Aigars Šteinbergs, Lauris Karlsons, Jānis
Budreika, Ivars Smilga, Mareks Līcītis, Gvido Erķis, Uldis Karlova-Karlovskis un Lapiņu ģimene. Visi
zāles apmeklētāji ir ļoti pateicīgi par to, ka ir sniegta iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī
sevi pilnveidot. Mareks Jēkabsons cer, ka jaunais inventārs sniegs izaugsmes iespējas. „Pašreiz ir divi
esošie Latvijas čempioni un viens topošais, tāpēc ceram, ka izdosies iegūt vēl dažus čempionus,” apgalvo
M. Jēkabsons.

Mērsraga novada dome 2013. gada 5. februārī noslēdza līgumu ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „Latvijas
Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta „Kompleksi risinājumi siltum
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā” īstenošanu.
Šovasar Mērsraga vidusskola ieguvusi pavisam citu veidolu gan no iekšpuses,
gan ārpuses. Veikti siltināšanas darbi, kā arī apkure turpmāk tiks nodrošināta
ar granulu katlu.
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Jūras svētki Mērsragā!

Uzstājās arī grupa „Eolika”.

Jūras svētku ietvaros notika arī dažādas sporta aktivitā
tes – izspēlēts tradicionālais kauss makšķerēšanā – uzvarētājs
Andris Žurakovskis, zolītē – Uldis Grīnbergs-Zaļkalns un
noteikti otrā posma uzvarētāji Mērsraga kausa izcīņā plud
males volejbolā – komanda „Konuss” – Raivis Alsbergs un
Ainārs Brūveris, kā arī noteikti spēcīgākie un veiklākie dažā
dās sporta atrakcijās.

Mērsraga novada jaunā paaudze zina, ka, lai iegūtu auto
grāfu no Latvijā iemīļotajiem māksliniekiem, ir jābūt zibe
nīgiem.
Svētku svinētājus priecēt bija ieradušās košās dāmas Ieva
Akuratare, Olga Rajecka, Raimonda Vazdika un Edīte Bauš
ķeniece jeb „Dāmu pops”.

Jūras svētku laikā Mērsragā, norisinājās ceturtais „Siltums
Jums” Latvijas spēkavīru čempionāta posms, kurā Betsafe
kausu pēc sešu vingrinājumu veikšanas izcīnīja Artis Plivda.
Tika uzstādīti arī jauni Latvijas rekordi.

Tā kā Mērsraga pusē viesojās tāds spēks un daile kā spē
kavīri, tad zemes ļaudis sveikt ieradās nevis Neptūns, bet gan
Jūras valdniece, kas visiem novēlēja dzīvot saticībā, kā arī ne
aizmirst rūpes par jūru.

Koncertprogrammu „Atkal, atkal debesis ir pušu” intere
santāku un jautrāku padarīja aktieris Aldis Siliņš.

Publiku priecē tau
tas deju ansambļa
„Līgo” bērnu studija.

Visas dienas garumā Mērsraga iedzīvotājus un viesus vi
zināja jahta „Palsa”, savukārt vakara pusē uz klāja kāpa vecie
jūras vilki, lai uz brīdi atgrieztos vecajos labajos zvejnieku
laikos.

Koncertprogram
mas „Atkal, atkal de
besis pušu” ietvaros
uzstājās
dziedātāja
Antra Stafecka.

Nacionālā teātra aktieru ansamblis „Drama” – Dita
Lūriņa, Mārtiņš Egliens, un Mārcis Maņjakovs.
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Aicinājums

Pateicības

Pagājušā gada 11. novembrī Mērsragā tapa gaismas
ceļš no Sociālā dienesta ēkas līdz daudzdzīvokļu namam
„Delfīni”. Gaismas ceļu veidoja 200 burciņas ar svecītēm.
Šogad, 11. novembrī, lai gaismas ceļš varētu aptvert lielāku
Mērsraga teritoriju, iedzīvotāji tiek aicināti... Ja ir liekas
tukšās burciņas, tad, lūdzams, tās nemest ārā, bet nodot
gādīgās rokās: Brīvā laika pavadīšanās centrā, Ziedu kioskā
vai Tautas namā. Paldies!

Toreiz un tagad
Šīs fotogrāfijas ir apliecinājums tam, ka laiks nestāv
uz vietas un viss plūst, viss mainās.

Pie jūras dzīve mana –
Tāds liktens man bij lemts.
Šo zemi un šo jūru –
Man mūžam neatņemt.

Izsakām lielu pateicību māsiņai Velgai Karlsonei, dr.
A. Lormanei un Mērsraga sociālā dienesta darbiniecēm par
sniegto palīdzību Vernera slimības laikā. Liels paldies Leonī
dam Loginovam par visa veida palīdzību un jauno kapliču.
Paldies „Kurzemīte Plus”, SIA „Forele-AN”, A. Gulbim,
J. Budreikam, R. Šiliņam, I. un I. Indruškevičiem, Kristīnei,
Dacei un Jānim, Reinfeldu un Misiķu ģimenēm, bijušajiem
darba un klasesbiedriem par morālo un materiālo atbalstu.
Paldies visiem, kas bija ar mums šajā smagajā laikā.
Sirsnīgs paldies izvadītājai I. Daugatei un mūzikas atska
ņotājai, organizācijām, visiem radiem, draugiem, bijušajiem
darba un skolas biedriem, kaimiņiem un paziņām, kuri da
līja ar mums bēdu smagumu dēlu, tēti un draugu Verneru
Veržbilovski mūžības ceļā pavadot. Paldies Indrai un Līgai
par kapličas un pēdējā ceļa pušķošanu un visiem, kas palī
dzēja bēru organizēšanā. Pateicamies Mērsraga vidusskolas
ēdnīcas kolektīvam par telpas noformējumu, bēru mielastu
un laipno apkalpošanu.
Piederīgie

Lai vienmēr diena tava,
kā brīnuma svecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet.
Lai vienmēr ir radoša doma,
kas apvārkšņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
kas dzintara pilna arvien!
(K. Apškrūma)

Maldai Damlicai
75 gadu
jubilejā!
Anniņa,
Valija

* * *

Vilma Rozenfelde izsaka lielu paldies Rolandam par mal
kas kraušanas organizēšanu.

* * *
Mērsraga sociālais dienests izsaka lielu paldies Jānim Pallo
un Zviedru tautības cilvēkiem par iespēju apmaksāt medika
mentus divām ģimenēm un vienam vientuļam pensionāram.
Zviedri sadarbībā ar Jāni Pallo palīdzēja apmaksāt medika
mentus 90 latu vērtībā.
Mērsraga sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga

Jaunu dīvānu, gultu
un matraču tirdzniecība

23. jūlijā Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
10.00 – pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.30 – pie Tautas nama;
11.15 – pie ambulances;
11.45 – pie veikala „Top”.

Sludinājumi
Miniekskavatora un kravas busa pakalpojumi.
Tālr. 20213122.

Dzejas stūrītis

Kapu svētki Mērsragā

Līga Taurēna
Ar košu pieskārienu man dzīve zied,
Un dāvāju es saulei brīnumainu sietu –
Pilnu zelta putekļu un neprātīgu smieklu,
Un dejas virpulī man griezties,
Ar jaunu skatu, jaunām jūtām
So brīnišķīgo dzīvi sveikt!

10.augustā no 9.00–12.00
Tirgus laukumā Mērsragā
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

Mēs nākam uz kapiem viņus pieminēt, atce
rēties, bet galvenais – mēs nākam domāt par
sevi mūžības priekšā.
			
(A. Āboliņš)

Kapu svētki Mērsragā 2013. gada 11. augustā:
Jaunajos kapos plkst. 11.00
Vecajos kapos plkst. 12.00

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

