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Redaktores sleja
Dzīves līkloči ir neizdibināmi un neparedzami.
Reizēm tie ir tik strauji un negaidīti, ka uz kādu
laiku zūd pamats zem kājām. Katrs līklocis, pagrieziens uz labo vai slikto pusi, liek sākt kaut ko no
jauna. Jā... tikai kā, lai saņemas kaut ko uzsākt atkal un atkal no jauna?! Ir dzirdēts teiciens, ka viss,
kas notiek, notiek uz labu. Ja tā nav, tad nekas vēl
nav beidzies. Tomēr brīžiem liekas, ka tik ilgi nekas labs nav noticis... Kaut kā nezināma gaidīšana
nogurdina. Tā gaidot labā ierašanos, ikviens dzīves
klupiens un aizķeršanās liekas neizsakāma grūta
un smaga. Jāatzīst, ka mēs nekad nespētu novērtēt
gaismu, ja nezinātu, kas ir tumsa. Viss sarežģītais
ir vienkāršs. Dzīves līkloču izlīkumošanas atslēga
slēpjas tajā, ka labie brīži nāks un aizies... un sliktie brīži tāpat. Nedrīkst kādam no tiem pieķerties,
bet no otriem izvairīties. Jāļauj abiem mūs mācīt un
stiprināt.

Piektdiena, 2013. gada 5. jūlijs

Izmet enkuru Mērsragā!
Mērsraga kanāls:
13. jūlijā Jūras svētki!
06.30 Neptūna kausa izcīņa
makšķerēšanā
Kafejnīca „Mārīte”:
10.00 Neptūna kausa izcīņa zolītē
Mērsraga vidusskola:
09.00 Neptūna sporta atrakcijas
10.00 Mērsraga kausa izcīņa pludmales
volejbolā 2. posms

Brīvdabas estrāde „Jēgerleja“

12.00 Jūras valdnieka vizīte
12.30 Latvijas Atklātā Spēkavīru
Čempionāta sacensību posms
Svētku koncertprogramma
(par maksu):
19.00 Aktieru vokālais
ansamblis „DRAMA”
20.00 Koncertprogramma
„Atkal, atkal debesis ir pušu”
22.00-03.00 Balle ar grupu
„Gandrīz ideāli”

10.00-17.00 Vizināšanās ar kuģīti
(Pieaugušajiem Ls 1-; invalīdiem,
pensionāriem (uzrādot apliecību),
bērniem līdz 12 g. v. Ls 0,50)
Biļetes iepriekšpārdošanā: (Mērsraga novada
pašvaldībā un Mērsraga Tautas namā) Ls 2,Pasākuma dienā: Ls 3,- pieaugušajiem; Ls 2,50
invalīdiem, pensionāriem (uzrādot apliecību),
bērniem līdz 12 g. v. ieeja bez maksas

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.



Ierosinu goda nosaukumu
«Gada mērsradznieks»
piešķirt

(kam?) _____________________________
tāpēc, ka ____________________________

Novada domes 25. jūnija sēdē nolēma:
1. Par Mērsraga novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku ar 9 balsīm „par” ievēlēt Robertu Šiliņu.
2. Izveidot pastāvīgās komitejas:
2.1. Finanšu komiteju:
1) Lauris Karlsons
2) Jānis Budreika
3) Aigars Šteinbergs
4) Roberts Šiliņš
5) Ivars Indruškevičs
6) Ārija Logina
7) Vija Klēvere
2.2. Tautsaimniecības
komiteju:
1) Ivars Indruškevičs
2) Jānis Budreika
3) Aivars Ušackis
4) Ārija Logina
5) Vija Klēvere
2.3. Sociālo, izglītības, sporta
kultūras komiteju:
1) Ivars Indruškevičs
2) Ilze Indruškeviča

3) Roberts Šiliņš
4) Ārija Logina
5) Vija Klēvere
3. Izveidot pastāvīgās komisijas
(ar komisiju personālsastāvu var
iepazīties protokolā Nr. 11 mājas
lapā www.mersrags.lv).
4. Darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē izvirzīt:
• kā pastāvīgo locekli – Lauri
Karlsonu,
• kā aizvietotāju – Robertu Šiliņu.
5. Atļaut atdalīt no īpašuma
„Saulrieti” zemes vienību ar kad.
numuru 8878 003 0484, platība
0,557 ha, zemes lietošanas mērķis –
l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Muciņas”.
6. Atļaut atdalīt no īpašuma
„Ceriņu iela 12” Mērsragā (Jaunzemji) 2. zemes vienību ar kad.

___________________________________

Pludmales volejbola 1. posms

___________________________________

22. jūnijā Mērsraga Grūžiņgala laukumā notika Mērsraga
kausa izcīņas pludmales volejbolā
1. posms. Pirmajam posmam dalību pieteica astoņas komandas.
Komandu skaits salīdzinoši liels.
Komandas ar izlozes palīdzību
tika sadalītas divās grupās un izspēlēja grupu turnīru. Pēc grupas
izspēles komandas tikās izslēgšanas spēlēs, kur noskaidroja vietu
sadalījumu.

___________________________________
Jūsu vārds, uzvārds ___________________
___________________________________
PALDIES!

Trešo vietu izcīnīja komanda
„Resnais un Tievais” – Guntis
Rēķis, Denījs Žīdavs. Otrajā vietā
komanda „Grūžiņgals” – Aigars
Gūtšmits, Krišjānis Reinfelds.
Pirmajā vietā un 1. posma uzvarētāji komanda „Man Vienalga” –
Artūrs Linde un Artūrs Grīva.
Paldies Elvisam un Elīnai par
mājīgo un sakārtoto laukuma apkārtni!
Priekšā vēl divi posmi un ot-

numuru 8878 003 0194, platība
6,8 ha, zemes lietošanas mērķis –
mežsaimniecības zeme, kods 0201.
Atdalāmajai zemes vienībai atstāt
nosaukumu „Jaunzemji”.
7. Apstiprināt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošas
zemes vienības ar kad. apzīmējumu 8878 003 1070, 900 m2 platībā
iznomāšanu Inesei Muceniecei.
8. Piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no:
8.1. Viktora Gaļīcina
– Ls 120,42;
8.2. Marijas Vorobjovas
– Ls 453,25;
8.3. Raimonda Babāna
– Ls 153,33;
8.4. Natālijas Vorobjovas
– Ls 905,59;
8.5. Jāņa Siliņa
– Ls 12,71;
8.6. SIA „LEGATA” – Ls 281,14.
9. Sadalīt nekustamo īpašumu

rais posms notiks jau 13. jūlijā,
Jūras svētku ietvaros, Mērsraga
vidusskolas pludmales volejbola laukumā, sacensību sākums
10:00.
Sacensību tiesnesis
Krišjānis Reinfelds
Mērsraga novada sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

ar līdzšinējo kadastra numuru
8878 004 0079, izveidojot divus
īpašumus:
1) nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8878 004 0079 daļas
(2,00 ha platībā), kas nepieciešama
uz zemes vienības esošo ēku (būvju) uzturēšanai, un kuram ar šo
lēmumu tiek saglabāts nosaukums:
„Bruņenieki”, Mērsraga novadā
(saskaņā ar shēmu lēmuma pielikumā – „paliekošais zemesgabals”);
2) nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības atdalītās
daļas (6,3 ha platībā), kuram ar šo
lēmumu tiek piešķirts nosaukums:
„Mežabruņenieki”, Mērsraga novads. (saskaņā ar shēmu lēmuma
pielikumā – „atdalītais zemesgabals”).
Informāciju sagatavoja:
sekretāre L. Valdemāre

Paziņojums
Cienījamie Mērsraga novada pensionāri! Š. g. 24. jūlijā
plkst. 14.00 Mērsraga Tautas namā
aicinām uz pensionāru kopsapulci
un lūdzam aktīvi piedalīties. Darba
kārtība:
 Padomes priekšsēdētājas atskaite
 Pensionāru padomes vēlēšanas
Pensionāru apvienības padome
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Atvērto durvju princips
19. jūnija Mērsraga novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē,
ar piecām balsīm „par” un četrām
balsīm „pret” par novada domes
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja
līdzšinējo novada pašvaldības vadītāju Lauri Karlsonu. Turpmākajos
četros gados priekšsēdētājs un deputāti apņēmušies turpināt iesākto
attīstības plānu. L. Karlsons iepazīstina ar turpmāko pašvaldības
darbību.
„Šogad ķeramies klāt pie trīs ceļiem: Skolas ielas, Dzintaru ielas un
Atpūtas ielas. Uz Skolas ielas ir paredzēts izbūvēt gājēju ietvi. Atpūtas
iela būs kā pirmais solis virzienā uz
jūru Mērsraga centrā. Mērsradzniekiem ir jāatdod pludmale! Līdz Jūras
svētkiem pieņems ekspluatācijā jauno Informācijas centru. Kāpēc tas ir
svarīgi? Daudzus gadus no Mērsraga
viesiem esam dzirdējuši tādu apzīmēju kā „sūnu ciems”. Jo Mērsraga
centrā nav bijusi iespēja atrast kādas
norādes, kartes, nokārtot dabiskās
vajadzības. Taču tagad pašā Mērsraga
centrā būs gan ēka, gan cilvēki, kas
jebkurā brīdī Mērsraga ciemiņiem
spēs palīdzēt viņu vajadzībās,” uzsver
L. Karlsons.
L. Karlsons uzskata, ka tikpat rūpīgi jāturpina darbs pie uzsāktajiem lie-

Īsvēstis

lajiem un sarežģītajiem projektiem, kā,
piemēram, skolas rekonstrukcijas projekts. „Jau šobrīd varam redzēt un novērtēt skaisto fasādi. Būsim tikuši pie
vienas no labākajām skolām Kurzemē.
Ja var teikt, ka gadu laikā par skolu tādas vai citas rūpes ir bijušas, tad vienmēr ļoti nepietiekami aprūpēts ir bijis
bērnudārzs, tas allaž palicis kā tāda
pabērna lomā. Tāpēc šobrīd intensīvi
strādājam pie projekta, kas būtu līdzīgs
skolas projektam: ar siltināšanu, ar apkures sistēmu, jumtu. Ar vienu jumtu
sen jau ir par maz!”
Aizmirsta nav arī Upesgrīva:
„Esam par kādu soli tikuši tālāk sakārtojot un saremontējot ceļu uz jūru
gan izvietojot netālu no pludmales
publisko tualeti. Drīz varēsim ķerties
klāt arī pie Upesgrīvas Saietu nama,
jo ir sagatavots līgums ar būvniekiem. Tuvākajos četros gados visiem
deputātiem galvas būs jāliek kopā un
jāatrod iespēja kā Upesgrīvā izveidot
tādu apgaismoju kā Mērsragā. Šobrīd
izstrādes stadijā ir apgaismes projekts
Mērsragā, jo Mērsragā ir ko rekonstruēt – mazajās ielās ir palikuši vecie
apgaismes stabi. Diemžēl Upesgrīvā
nav ko rekonstruēt un tajā projektā
tas neiederas, līdz ar to jāmeklē jaunas
iespējas,” stāsta L. Karlsons.
Turpmākajos četros gados jāreali-

zē arī lielāki mērķi: „Turpināsim
meklēt iespējas kā uzlabot ceļu
stāvokli. Tas ir valsts līmeņa izaicinājums, patiesībā viņi ir divi.
Mūsu ražošanas kapacitātes jeb
ražošanas jaudas ir tuvu tam, ka
ir beigušās. Tas, kas nav darīts
20 gadus, bet pie kā ar steigu
ir jāpieķeras, ir energoapgāde.
Uz kartes mēs izskatāmies ļoti
bēdīgi. Ar tām potenciālajām
jaudām, kas mums būtu nepieciešams, joprojām esam pārāk
mazi, lai Ekonomikas ministrijas līmenī par mums domātu. Otra lieta... Ceļi joprojām ir
diezgan katastrofāli. Kāds posms
ir sakārtots ceļa posmā Mērsrags-Talsi, caur Upesgrīvu. Bet
kopumā nav par ko priecāties.
Par pievadceļiem uz Mērsragu būs
daudz darba jāizdara ar Satiksmes
ministriju, valdību, jo pretējā gadījumā arī ostas kapacitātes iespējas būs
beigušās. Ļoti grūts jautājums ir ceļš
Stende–Mērsrags. Mērsraga novadam
ir tikai maza šķipsniņa šī ceļa, daudz
kas ir atkarīgs no partneriem – Talsu
novada un valsts. Tāpat visiem ir kopā
jāstrādā, lai uzlabotu bērnu dzīvi. Kas
mums trūkst? Sporta zāle.”
„Tāpat jācenšas mainīt uzskatus
cilvēkos, ka Mērsragā ir ļoti grūti

Pārtikas pakas sirmgalvjiem. Mērsraga
novada 16 vientuļie pensionāri uz vasaras
saulgriežu ielīgošanu saņēma pārtikas pakas
sadarbībā ar Teterova fondu un Talsu novada fondu. Vientuļie pensionāri izsaka lielu
pateicību šīm organizācijām.
Dzīvokļa meklējumos! Jauns tēvs un
jauna māmiņa, kā arī viņu meitiņa, kurai ir tikai viens mēnesītis meklē dzīvokli
Mērsragā, kuru vēlētos izīrēt. Jaunā ģimene
dzīvokli meklē steidzami. Tel. – 20699823,
e-pasts: sendoskar@gmail.com. Ģimene cer
uz atbalstu.
Dienas centrs aplīgo pašvaldības iestādes! Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin
Jāņus. Bērnu dienas centrs 21. jūnijā aplīgoja Mērsraga novada iestādes. Tika apciemota Mērsraga vidusskola, Mērsraga dome,
Mērsraga PII „Dārta”, Mērsraga invalīdu
centrs, daktere A. Lormane, daktere B. Zibina, zobārste V. Klēvere, Mērsraga ūdenssaimniecība, Mērsraga Tautas nams un
bibliotēka. Dienas centrs saka paldies visām
iestādēm par sadarbību.
Kapličas atklāšana un iesvētīšana.
29. jūnijā, piedaloties Mērsraga kristīgo
draudžu pārstāvjiem, luterāņu draudzes
ansamblim, iedzīvotājiem, kā arī atbalstītājiem, Mērsraga jaunajos kapos notika ilgi
gaidītās kapličas atklāšana un iesvētīšana.
Kapličas celtniecība notika ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova atbalstu.

dzīvot. Cilvēkiem jāatmet kašķīgums
un vēstures nasta, lai mēs kļūtu draudzīgāki, saliedētāki. Tāpēc mums ir
avīze, mājas lapa, kas ir šī ikdienas
saziņa ar mērsradzniekiem. Arī mēs
paši pašvaldībā cenšamies pieturēties
pie atvērto durvju principa, lai ikviens
var atnākt un izteikties. Ceru, ka gan
deputātos, gan iedzīvotājos būs tā
kņudoņa, ka vajag kaut ko vairāk,
kaut ko labāku, lai Mērsrags varētu
būt viens no skaistākajiem košākajiem, labākajiem novadiem, lai visi
varam lepoties,” stāsta L. Karlsons.

Ar saplēstu zēģeli mastā mans kuģis uz mājām nāk

Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”),
nr. LLIV-326, īsteno Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros
2007.–2013. gadam. Projekta kopējais īstenošanas laiks ir
2012. gada 2. aprīlis – 2014. gada 1. februāris. Projekta iesniedzējs ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta partneri ir
sešas Kurzemes novada pašvaldības (Liepāja, Saldus, Durbe,
Talsi, Kuldīga, Mērsrags) un Latvijas un Lietuvas pētnieciskās institūcijas – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs, Klaipēdas universitāte (Lietuva), Biržu reģionālais
parks (Lietuva), Tytuvenai reģionālā parka direkcija (Lietuva), Žemaitijas nacionālā parka direkcija (Lietuva).
Mērsraga novada pašvaldībā, projekta 1. perioda posmā
no 02.04.2012. līdz 01.10.2012., izstrādāts nolikums iepirkumam par tehniskā projekta izstrādi. 2. perioda posmā no
01.11.2012. līdz 30.04.2013. izstrādāts tehniskais projekts
„Tehniskais projekts Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru
apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros, „Putnu
salas” Engures ezerā, natura 2000 teritorijā.” Izpildītājs SIA
„ArhCom” . Projektēšanas ģenerālais plāns ir izveidot putnu
vērošanas un pētniecības infrastruktūras teritoriju, Engures
ezera aizaugušajā ziemeļu daļā 324 ha platībā. Projektā galvenie pasākumi paredzami aizaugušās teritorijas samazināšanai, veidojot padziļinātas ūdensteces un slīkšņu saliņas.
Projekta 3. perioda posmā no 01.05.2013. līdz 01.10. 2013.
7. jūnijā notika darba grupas sanāksme, ko organizēja projekta vadošais partneris – Kurzemes Plānošanas reģions.
Sanāksmē piedalījās pārstāvji gan no Latvijas, gan Lietuvas.
Sanāksmes darba kārtībā partneri tika iepazīstināti ar sabiedriskā ezeru monitoringa interneta DEMO versiju, kā
arī notika diskusija par sadarbību ar projekta partneriem,
lai apkopotu un vadlīnijās iekļautu ezeru apsaimniekošanas
labās prakses piemērus.
Projekta kopējās aktivitātes aptver teritoriju Kurzemes
reģionā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Panavežys apgabalus Lietuvā. Projekts ir vērsts uz ezeru, kā iekšējo ūdeņu
resursu, kas ir svarīgi ilgtspējīgai attīstībai. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabas
resursu saglabāšanu ezeros un to baseinu apvidos Kurzemē
un Lietuvas pārrobežu teritorijā un uzlabot vides pārvaldību un dabas aizsardzību ezeru teritorijās. Projekts īsteno
trīs apakšmērķus: 1) Attīstīt infrastruktūru pārvaldībā un
aizsardzībā esošo dabas resursu infrastruktūru, lai novērstu
iespējamos apdraudējumus un uzlabotu pieejamību pie ezeriem. 2) Nodrošināt pieredzes apmaiņu starp partneriem,
projektā iekļauto ezeru teritorijās, kā arī nodrošināt lēmumu pieņēmējus ar faktisko informāciju un datiem par vides
stāvokli ezeros un to baseinos pārrobežu teritorijās. 3) Veicināt sabiedrības iesaistīšanu ezeru teritoriju apsaimniekošanā un aizsardzībā, un izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem.

„Kurš „zars” tad tu esi?” Tādu jautājumu
var dzirdēt tikai vienā gadījumā. Dzimtas salidojumā. 29. jūnijā notika otrais Pūliņu dzimtas salidojums „Ar saplēstu zēģeli mastā mans
kuģis uz mājām nāk”. Dzimtas salidojuma galvenā nozīme ir dzimtas apzināšana un iepazīšana. Tas ir īpašs un ļoti interesants process,
jo ik uz soļa notiek iepazīšanās ar vēl neredzētiem cilvēkiem, priecīga čalošana, kad satiekas
ilgi nesatikti radinieki, notiek apmainīšanās ar
kontaktiem, tiek saņemti uzaicinājumi braukt
ciemos, tāpat arī noris dalīšanās ar atmiņām
par priekštečiem, sapulcējušies cenšas noskaidrot kopējās paziņas un kā atrast sasaisti ar kopējo dzimtas koku. Runā, ka pasaule
ir maza, bet izrādās, ka, lai apvienotu vienu
dzimtu kopējā salidojumā, pasaule ir pat ļoti
liela. Pūliņu dzimtas pārstāvji dzīvo ne
tikai visā Latvijā, bet arī visā plašajā
pasaulē – gan Zviedrijā, gan Īrijā, gan
Krievijā, gan arī citur. Daudzie Latvijas
vēstures pagriezieni ir izkaisījuši dzimtas pārstāvjus pa malu malām.
Pirms astoņiem gadiem Pūliņu
dzimtas koka pētīšanā iesaistījies LU
ķīmijas fakultātes profesors Andris Actiņš, kas ieprecējies Pūliņu dzimtā. Ņemot piemēru no sava radinieka, kas pētījis arī Actiņu dzimtas koku, piesaistot
vēl citus palīgus, uzsācis Pūliņu dzimtas
koka pētniecību. Viņam liekas, ka ir svarīgi, ja
ir cilvēki, kas kaut ko cenšas darīt, citi cenšas
viņu atrunāt, taču cilvēks pie tā neapstājas un
par spīti visam turpina savu iesākto. Kur tāda
apņēmība? Ināra Pūliņa smejot saka, ka visi,
kas ieprecas Pūliņos, gribot negribot paliek
par Pūliņiem.
Pūliņu dzimtas saknes meklējamas Uguņ

ciemā, jūrnieku un kuģu īpašnieku dzimtā,
kuras vēsture izsekojama kopš 18. gs. sākuma.
Tādēļ arī šoreiz salidojums iesākas ar piemiņas brīdi Uguņciema kapos. Tālāk seko dzimtas mājas „Reizes” drupu apskate. Vēsturiski
fakti saka, ka „Reizu” māju saimnieks Sanders
Pauliņš, bijušais dzimtcilvēks, atpircis savas
mājas un viņam piešķirts uzvārds Pūliņš. No
šī brīža dzimta pieņēmās skaitā, varenībā un
turībā. Tāljūru kuģu kapteiņi, burukuģu būvētāji, īpašnieki un stūrmaņi – kuplā skaitā
un vairākās paaudzēs nākuši tieši no Pūliņu
dzimtas. Pūliņiem piederējuši 28 burinieki un
trīs tvaikoņi.
Nav šaubu, Pūliņu dzimta ir ļoti dižena
dzimta gan vēstures skatījumā, gan arī mūsdienās. Piemēram, Pūliņu dzimtas pārstāve

Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vadītāja
Dace Tabūne, ir arī Latvijas Jūras spēku patruļkuģa „Cēsis” krustmāte. Salidojumam par
godu Mērsraga ostā minētais patruļkuģis bija
pieejams apskatei.
Īpaši atzīmējams Pūliņu dzimtas vēstures
fakts, ka 1928. gada 24. jūnijā Nikolajs Pūliņš
kopā ar „Ikara” konstruktoru Kārli Irbīti vei-

ca pirmo pārlidojumu no Rīgas uz Mērsragu.
Lidmašīna sekmīgi nosēdināta Jura Pūliņa
īpašumā „Kāpās”. Tagad šo vietu sauc „Saules
kempings”. Drīz pēc tam N. Pūliņš pirmais
ieguvis privātā lidotāja tiesības Latvijā un saņēmis starptautiskā lidotāja apliecību Nr. 1. Šā
gada salidojumā bija ieradies Nikolaja māsas
dēls Aleksandrs. Viņš apgalvo, ka viņa sencis
Nikolajs allaž bijis piedzīvojumu meklētājs.
„Viņš iestājās „Nāves bataljona” jātnieku izlūkos, pēc tam iestājās Latvijas armijā, kur par
īpašu varonību apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Tāds viņš bija piedzīvojumu meklētājs,
avantūrists. Viņš gribēja pārlidot arī Baltijas
jūru, ko, protams, viņš arī izdarīja. Viņa brālis Ansis bija kuģa kapteinis. Nikolajs prasījis
brālim, pēc kāda kursa jābrauc, lai nonāktu
Zviedrijā. Viņš nonāca Zviedrijā,
neavarēja, bet vajadzīgo lidlauku
gan neatrada. Vienā zviedru avīzē
pēc tam bija raksts par viņu ar nosaukumu „Latvijas grāfs Cepelīns
ir bēglis Zviedrijā”. Viņam gan nekāda sakara ar cepelīniem nebija,”
zina stāstīt Aleksandrs.
Lielās Pūliņu dzimtas piederīgie atceras savus drosmīgos
radiniekus un lepojas ar viņiem.
2008. gada 1. jūlijā notika pirmais
Pūliņu dzimtas salidojums, kurā
piedalījās ap 120 šīs dzimtas pārstāvji. Arī šogad bija ieradušies liels skaits Pūliņu dzimtas
pārstāvju. Cerams, ka arī nākošais salidojums
2018. gadā, nesīs vēl vairāk atklājumus, prieka
un entuziasmu turpināt pētījumus un uzturēt
dzimtas garu dzīvu!

Pirms Jāņiem ziedu laikā

 Jāņu labumi jau tie labākie!

 Daces Sadakas lugas „Pirms Jāņiem ziedu laikā”
pirmizrādes lielākie atbalstītāji ieklausās „Kaprīzēs”.

 23. jūnija Līgo pasākuma laikā notika vēl nebijis notikums. Bildinājums!
Mērsradznieks Roberts Sproģis tieši
šajā pasākumā bija nolēmis bildināt
savu meiteni. Sveicam!

M. Brāle

3

Mērsrags – jūra – ļaudis
Šo cilvēku likteņi un dzīves gājums ir bijis
dažāds, bet viņus visus vieno mīlestība, cieņa un
sapratne pret jūru. Īsto atbildi, kāpēc savu dzīvi
saistījuši ar jūru, nezina pateikt neviens. Tā ir
dziņa, kas ir stiprāka par prātu. Būtībā zvejnieki par jūru neaizmirst nekad, pat tad, kad krastā. Jūra parasti nav ne klusa, ne bangojoša, parasti tā tikai zvejnieku šūpo, taču zvejnieks par
to nedomā, nedomā par ūdeni visapkārt, tāpat
kā staigājot pa zemi, nedomājam par zemi.
„Rotaļīga viļņu čala, krasta priežu šalkas, kas
nomierina satraukto dvēseli, saules un mēness
atspīdumu dzirkstis tālajā viļņu segā, kas iemirdzas un dziest vienā vietā, lai iedegtos atkal citā.
Saullēkts, kad iesārta migla kā maigs šķidrauts
gaist virs jūras līmeņa, un dobja krākšana nemierpilnās pusnaktīs – tā jau varētu būt pati jūras dvēsele. Būt uz jūras un minēt viņas noslēpumu nekad nav par daudz.” (Latvijas Jūrniecības
gadagrāmata 2011, Kapteinis Laimonis Millers
1990. gadā, 287. lpp.)
Jānis Āboliņš. Jānis dzīvo Upesgrīvā. Dēlu par
jūrnieku izaudzinājis, mazdēlu arī.
Pats Jānis saka, ka
vecajiem jāiet projām, lai jaunie darbojas. Viņam šķiet,
ka viņš ir viens no
vecākajiem cilvēkiem Upesgrīvā.
Daudzi viņam jautā, kā tik ilgi varējis nodzīvot.
„Es viņiem atbildu, ka nekad savā mūžā neesmu
pīpojis. 86 gadus nodzīvojis un vēl nav pīpojis!”
Savu veselību Jānis stiprina ar strutenēm. „Divas
nedēļas dzer, divas nedzer. Dzeru tad, kad nedzeru zāles. Tā jau ir inde, bet jādzer tā, ka neindē,”
stāsta Jānis. Ikdienas gaitās Jāni pavada divas kaķenītes Anitiņa un Pērlīte. Arī sarunas laikā abas
spulgaces uzmana savu saimnieku.
„Es no 14 gadu vecuma sāku iet jūrā. Tagad
man pie durvīm ir 86. Būt zvejniekam nozīmē, ka
cilvēks ir iesācis zvejot, un tas viss viņam paliek
asinīs. Un jo vairāk dienas uz priekšu, jo paliek
vairāk asinīs, un bez jūras vairs nevar iztikt. Tas ir
interesanti. Tu met tīklus, gulbīši peld apkārt. Es
ar viņiem runājos, viņi man neatbild, bet viņi ir
smuki, ir tik smuks skats, ka nemaz negribas malā
nākt. Nemaz tās nozvejas nevajag tik daudz iekšā,
bet ir dikti interesanti un patīkami. Ir arī nepatīkamas lietas, kad kādreiz pieiet pie tīkla un palikušas tikai laša galvas iekšā. Viss noēsts, bet turpat
apgrozās roņi. Tad ir skaidrs, ka tie ir roņu darbi.
Reizēm ierauga roni, tad ir dusma! Kad brauca
Atlantijā, tad bija sava interese... tikt ārzemēs.”
Pirms Āboliņa kungs tika uz Atlantiju bija jāpiedzīvo ļoti nepatīkams dzīves pagrieziens. „Es
kādreiz dzīvodams spēlēju akordeonu. Bija jāspēlē vienam milicim balle. To balli nospēlēju. Man
otrā dienā nepatika tā dzeršana. Es nekad otrā dienā nedzēru, ta ka nemaz, un ja es dzēru, tad dzēru tikai zaptūdeni. Es savā mūžā nekad nav jūrā
kavējis nevienu dienu. Milicis saka, ja es negribu
palikt, tad vismaz atstāj tos akordeonus. Atstāju
ar. Otrā rītā, agri, agri, man čekisti klāt, aplenc
māju un paņēma ciet! Es nezinu, kas par lietu. Paņēma ciet arī manu brālēnu. Šausmīgi spīdzināja.
Es prasu: „Par ko mani spīdzina?” Man saka: „Tu
esi noslepkavojis trīs cilvēkus!” Es saku, ka nevienu neesmu slepkavojis. Bet man saka, ka to esot
redzējis pats milicis, milicim sieva. Ko es varu
teikt? Es riktīgi zinu, ka man tīra sirds. Bija smaga
lieta. Piesēja man bumbu un ielika mani cietumā,
tur es biju pus gadu. Smaga sēdēšana bija, kopā ar
žīdšāvējiem, mežabrāļiem un trīskārtējiem slepkavām. Bija visādas konfrontēšanas. Es biju jauns
un neprecējies, ap 19 gadiem. Mans brālēns, kuru
apsūdzēja par līdzdalībnieku, neizturēja visas tās
sišanas, arī sāka muldēt, ka es biju tas slepkava.
Man bija tāda doma, ka es uz pasaules vairs īstu
dzīvi neredzēšu. Spīdzināšanas notika naktī. Sišanas katru reizi bija savādākas. Visbiežāk sita
pa plikām kāju pēdām ar pletni. Es izcietu visus
sitienus, kājas bija sasistas kā bumbas, kad mani
vilka lejā pa trepēm – kājas vazājās pa zemi. Nāca
pavasaris virsū... naktī veras cietuma durvis. Es
jau jutu, ka atslēgu lika iekšā. Sargs saka: „Āboliņ,
sagatavojies līdzi nākšanai!” Itin visi domāja, ka
mani ved šaut nost. No mūsu kameras, kas nāca
ārā, iekšā vairs neienāca. Es domāju, lai šauj! Mani
ieveda iekšā vienā istabā, kur sēž cilvēks ar privātām drēbēm, man palika tā vieglāk... Tas cilvēks
man jautā: „Āboliņ, cik tālu tu sevi atzīsti par vainīgu?” Es saku, ka neesmu vainīgs nemaz! Viņš
saka, ka es runājot pareizi, jo viņš ir prokurator
izmeklētājs no Talsiem, speciāli manā lietā. Īstie

vainīgie esot rokā, un sēž tajās pašās telpās, kur es,
tikai citā stāvā. Tas milicis, kas liecināja par mani,
arī viņa sieva ir tajās pašās telpās. Visi vainīgie ir
rokās! Un es rīt gaismiņā tikšot mājās. Ar tādiem
noteikumiem, ka nedrīkst izpaust, kā es esmu pratināts un spīdzināts.
„Tad kad biju mājās, man bija doma, ka vajadzētu tikt uz kādiem kuģiem. Uz Atlantijas
kuģiem... Un sāku braukt uz Atlantiju. Vienreiz
braucu, otrreiz braucu, trešo...ceļi tad bija zināmi. Prātoju kā varētu tikt ārzemēs. Visa tā krievu
padarīšana man bija līdz vienai vietai. Par visām
tām nebūšanām... Kad braucām uz Zviedriju, caur
Zundu, kreisajā pusē palika Dānija. Tur Zundas
platums ir kādi četri km. Švāģeris bija par traļmeistaru un es biju par viņa palīgu. Braucām mest
tīklus un man pa ceļam bija jāpiepūš 120 lieli
pūšļi, ko tīklam lika klāt. Naktī kuģis iet caur to
Zundu. Virs kapteiņa kajītes augšā bija apžogots
placis un es tur ar tiem pūšļiem darbojos. Es tagad paņemu trīs tos balonus (pūšļus) un klusībā
domāju, ka, tad, kad ies tuvāk gar Zundu, tad es
laidīšos pāri. Lai kuģis aiziet un neredz, kur es palieku. Domāju, vai tad nu tā būs, ka noslīkšu un
tie trīs baloni mani nenoturēs. Es biju sagatavojies
visam. Es domāju, domāju, bet kuģis iet uz priekšu...beigās izdomāju, ja es nedabūju to malu, tad
ar mani viss ir cauri! Un es tomēr nepārlēcu pāri.”
Zvejnieksvētkus Jānis allaž pavadījis ar sportisku garu. „Zvejnieksvētki man vienmēr bija ļoti
interesanti, jo es vienmēr piedalījos spartakiādēs.
Tādi Zvejnieksvētki nebija, kur es nebūtu piedalījies spartakiādē. Pamatā piedalījos virves vilkšanā, citreiz laidu otru tūri vaļā airēšanā. Nav ko
lielīties, bet visur tika ņemtas labas vietas, pamatā
pirmās un otrās. Mēs bijām spēcīga komanda.”
„Nekas nespēj tā vieglot kā jūra! Tā atdod
sirdsmieru un garīgu līdzsvaru, vieš dzīves gudrību un skaistuma jēgu, jo pati ir bezgala skaista.
Tā paver durvis iekšēju konfliktu izlīdzināšanai
un pasaules saprašanai.” (Latvijas Jūrniecības
gadagrāmata 2011, Kapteinis Laimonis Millers
1990. gadā, 287. lpp.)
Artūrs Bervalds. Jūrā vēl tagad iet. Ne ar ko
citu arī nav nodarbojies. Tīkli mētājoties pa visiem
stūriem, kā pats
saka. Zāles metot
pa logu ārā, nesaprot jaunos meiteņus, kas krāso matus. „Krāso, krāso
tos matus, drīz būs
pliki pauri, „ saka Artūrs. Ģimenē nav neviens,
kas turpinātu viņa izvēlētās profesijas gaitas: „Nav
no zvejniekiem ne smakas, neviens negrib ne tuvumā.”
„Jūr... es nezin, man viš patīk vēl šodien, varbūt muļķs ir...,” saka Artūrs. „Svaigs gaiss, kaijas...
malā te lamājas, iet un kliedz, tas tur, tur tas...Tur
man neviens nelamājas. Tur es daru, ko gribu. Ar
kajakiem izrunājos.” Kāpēc sācis iet jūrā? „Kam
jau asinīs ir, tam jau ir! Tas ir iedzimts. Tēvutēvi
visi bija zvejnieki. Man jau bērnībā, kad spēlējās
vajadzēja, ka tik ir koka gabals, ko stumt un vilkt
pa ūdeni. ”
„Zvejnieks, tā ir smaga profesija. Tā nav grāvju
rakšana! Pirmkārt, nedrīkst būt jūras slimība un,
otrkārt, nevar būt bailīgs. Ja tev ir bail un katru
reiz jāvemj, kur ta tu jūrā ies?! Jaunie jau vairs negrib... Uz moderniem kuģiem jau jā. Mēs jau, kad
gājām, tad bija citi laiki, mums bija smags darbs,
bet tagad jau ir tehnika. Tēvam gāju līdzi jūrā ar
laivu, mugura bija jēla. Kaut kā tik sitās cauri.
Mātei, ja nebūtu bijusi govs un cūka, tad būt bijis
cauri, būtu bads. Neko jau zvejnieks nenopelnīja.
Vecie kuģi jau tecēja, dzinēji lūzt, nosmērējies...
kreņķi vien bija. Jāzvejo arī vēl. Bļauj gandrīz
virsū, ka dzinējs neiet, pa mizu dabū. Uz kuģa tā
bļauj reizēm, ka brīnās, kāpēc viņi vēl nekaujas. ”
Artūrs saka, ka viņam nav tā, ka tad, kad viņš
ir jūrā, tad gribas mājās, bet kad ir mājās, tad gribas jūrā. „Tad tu nevar būt jūrnieks, ja pa mājām
domās. Tur ir jādomā, ka vairāk nozvejos. Atbrauc mājās, paēd, uzvelk citas drēbes un prom
atkal. Gandrīz neredz kā bērni izaug.” Artūrs nav
bijis zvejā uz Atlantiju, bet par tiem, kas tur ir bijuši saka, ka tie ir zvēri. „Es domāju, kāpēc viņi to
bārdu audzē? Tāpēc, ka mitrā apkakle gar kaklu,
zodu berzējas un pumpas metas. Ne jau smukuma
pēc, bet gan, lai nemetas augoņi. Noauguši nāca
mājās, ka pazīt nevarēja,” Artūrs stāsta.
Artūrs saka, ka kādreiz Zvejnieksvētki esot bijis pats zieds. „Tilts bija pilns ar cilvēkiem, daudz
mašīnas. Pirmos gadus pat estrāde nebija, tikai
laukums. Bija deju kolektīvi, ansambļi gan tā ma-

zāk, desmit bufetes. Fīrējās uz nebēdu, kādu villu
jau ar izmeta kaut kur. Cilvēki bija jautri, nopelnīja mazāk, bet bija jautrāki. Zvejnieksvētki Mērsragā daudzus gadus ņēma pirmo pleķi. Kas tad tagad
par Jūras svētkiem, ja nav kuģu.”
Jūru vajag izjust un pārdzīvot ar visiem jutekļiem. Viņa ir skaistākā un varenākā dabas dāvanā tām tautām, kuras dzīvo viņas krastos. Tā bijusi pret mums gan laba, gan brīžiem barga, bet
nekad ļauna, lai gan paņēmusi pie sevis ne vienu
vien vīru. Un tomēr – jūra ir tā, kas mūsu tautu
izvadījusi plašajā pasaulē. Nav tādas vietas pie
citu zemju krastiem, kur neviens nekā nebūtu
dzirdējis par Dzintarajūras vīriem. (Latvijas
Jūrniecības gadagrāmata 2011, Kapteinis Laimonis Millers 1990. gadā, 287. lpp.)
Arnolds Šteinbergs. Dzimis 1930. gadā. Saņēmis
diplomu
„Tālbraucēja kapteinis.”
Šobrīd
piekopj ļoti pozitīvu domāšanu un
priecājas par dzīvi
jūras krastā, tomēr
arī viņš zina, kas ir
jūras vilinājums.
„Es gāju jūrā no kāda 16–17 gadu vecuma līdz
1973. gadam. Ir visādās jūrās iets. No sākuma zvejoja tikai ar tīkliem, velkamiem vadiņiem, bet pēc
50. gadiem sāka zvejot ar traļiem.”
„56. gadā kolhoza saimniecība iegādājās pirmo Atlantijas kuģi. SRT 14-70 „Abava”. Meklēja
komandu, kas brauks. Neviens nekad nebija bijis.
Gāja ļoti smaga. Kapteinis nebija. Viņš bija, bet tikai gulēja kajītē, ārā neiznāca. Lai stūrmaņi brauc
un zvejo, ko grib, nelikās ne zinis. Pēc kāda mēneša atdeva uz bāzes kuģi, lai ved mājās, jo viņš bija
zaudējis prātu. Un tā mums trijiem stūrmaņiem
viss bija jāpārvalda bez kapteiņa. Bija ļoti spēcīgas vētras. Viena bija ārkārtīgi spēcīga. Tas bija
īsts orkāns. Lēnā gaitā kuģītis turas, viļņi šausmīgi lieli – ar vilni nolaižas lejā un tad paskatās
augšā... tad elpa aizraujas par to, kas notiks. Bet
nekas... kuģītis lēni, lēni atkal uzceļas augšā līdz
nākamā viļņa galotnei. Kuģis pa tiem viļņiem jau
kā maza spalviņa. Paša viļņa galotne, baltais, plīstošais, pāriet pāri stūres mājai. Tā nozvejojām trīs
mēnešus bez krasta. Darbs ļoti smags, matrožiem
it sevišķi. Izbraucām visu bez starpgadījumiem.
Braukšana bija ļoti uzmanīga, jo nebija neviens,
kam padomu prasīt.”
Jūra Arnoldu vilināja un protams, ka pievilināja. „Vienā ziņā nebija izvēles. Izmācījies bija un
jābrauc bija. Un pats jau nebija pilnīgi pretim tam.
Gribēja jau pats kaut ko pieredzēt, zināšanas pielietot praksē. Romantika jau tur bija maz. Vienīgi
braucot pa Ziemeļjūru tur delfīnu bari reizēm līdz
ar bortu skrien līdzi. Lēnā laikā ūdens kā spogulis,
redz kā delfīni lec, izskatās tā kā ar celmiņiem
visa jūra. Arī, kad vilka tīklus, tad albatrosi ļoti interesanti siļķes ķēra. Viņi palaižas
diezgan augstu un tad nāk vertikāli kā bultas,
spārni piekļauti, šaujas ūdenī pie zivīm, kas
nāk nost no tīkla. Arī piepeldēja kašaloti pie
borta – milzīgi, kuģa garumā.”
1973. gadā Arnolds noslēdza savas aktīvās
jūrnieka gaitas, taču viņš kļuva par topošo
jūrnieku un to jauniešu skolotāju, kuriem jūras zinības bija tuvas. „73. gadā priekšsēdētājs teica, ka kantorī ir flotes daļa un tur vajag kadru, kas strādā krastā. Es esot diezgan
daudz braucis un vajagot pārnākt strādāt uz
krastu. Un tā līdz 90. gadam nostrādāju par
flotes inspektoru. Galvenais bija rūpēties par
kuģošanas drošību, lai visiem kuģiem būtu
dokumenti, glābšanas piederumi. Bija jau arī
blakus pienākumi. Nopirka mazas jahtiņas,
uztaisīja mazu klubiņu un ar zēniem bija jānodarbojas ar burāšanas sportu. Bija jāstrādā
arī skolā, jo bija tāds Zvejnieku savienības
konkurss „Vai tu mīli jūru”. Kolhoza vadība
teica, ka man jāapmāca zēni, kuriem jāpiedalās konkursā. Konkurss noritēja katru gadu
savā zvejnieksaimniecībā. Katru gadu bija ar
zēnu baru jābrauc uz sacensībām. Sacensības jau
bija spraigas. Bija mezglu siešana – kurš ātrāk un
precīzāk uzsien, darbības ar signālflagām, Morzes
ābeci, gaismu, kā arī galvenais strādāja uz kartēm – koordinātu noteikšana, garums, platums,
kursa likšana. Tie zēni jau varēji pilnīgi kuģi vadīt,
daudz ko mācēja. Rezultāti bija labi.”
Runājot par zvejniecības nākotni Arnolds nav
ļoti pesimistisks: „Mazos apmēros nākotne varētu
būt, jā, bet ne tā kā bija kādreiz, kad pilna osta
ar kuģiem bija. Varēja pār kuģiem pāriet, kā par
tiltu tik otra pusē. Man patīk kāda tagad mums
ir osta. Ja kādreiz bija ar bailēm jābrauc ostā, jo

nezināja vai tiks ostā iekšā vai netiks, jo osta bija
tik šaura un sekla. Kāda tagad ir osta, tas ir tūkstoš
reižu labāk nekā toreiz. Kādas piestātnes tagad ir,
kāds dziļums, lielie kuģi brauc iekšā un ved kravas
ārā. Prieks par ostu, kā tā attīstījusies.” Kopumā
Arnolds ir ļoti pozitīvs un uzskata, ka uz visu ir jāraugās pozitīvi. „Jācer, ka būs labi, savādāk jau nevar dzīvot. Mums jau tāds mierīgs stūrītis, mums
viss būs labi. Panikā krist nevajag un arī daudz
sūdzēties nevajag,” uzskata Arnolds.
Arnolds ir daudz ceļojis, bet īpaši priecājas par
vienu braucienu, jo teicis, ka pats vairs jūrā negrib
braukt, vienīgais neatteiktos uz pasažieru kuģa
par pasažieri braukt. Tā aizbraucis līdz Somijai.
„Tad nebija nekādu kreņķu, ne par stūrēšanu, ne
par ēšanu bija jāuztraucas,” stāsta Arnolds.
Jūra mīl gudros, drosmīgos un stipros, tos,
kuru plaukstas cietas un tulznām klātas. Tā ir
latviešu laime, ka jūra, no Lielā Nezināmā nolikta, šalc šai zemei pie kājām. Cik nabagi mēs
justos, ja mums nebūtu šīs skaistās un varenās
ūdens platības mūsu zemes rietumu pusē. Tādēļ
sapratīsim un mīlēsim jūru. (Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2011, Kapteinis Laimonis Millers 1990. gadā, 287. lpp.)
Lauris Karlsons. Jūras, jūrniecības, zvejniecības, kuģošanas patriots. „Tagad ir grūti teikt, ko
tas nozīmē būt par jūrnieku, jo tagad jau vairāk
sēžu pie galda un jūru vēroju pa logu. Bet kādreiz jau gan. Kā mazu puišeli, sešu gadu vecumā,
pirmo reizi mani paņēmi līdzi jūrā. Vēlāk jau tā
kļuva par manu ikdienu. Pateikt, ko nozīmē būt
jūrniekam, būs grūti. Bet pateikt to, ka ja tu to
jūru esi iemīlējis, tad no viņas prom tikt nevar, tas
ir skaidrs. Būt jūrniekam nozīmē to, ka pat tad, ja
esi krastā, tad tik un tā, tu visu laiku esi drusciņ
jūrnieks. Jūrnieki ir citādāki cilvēki, viņiem īsti ne
no kā vairs nav bail. Viņiem nav bail no darba,
nav bail no tā ko par viņiem padomās. Neesmu
dzirdējis, ka viņi čīkstētu un taisnotos! Pie viņiem
ir jāpierod, jo, ja viņiem ir kaut kas sakāms, tad
viņi uzreiz to arī saka tieši acīs.”
Laikam ejot mainās cilvēka sapņi un mērķi, arī
jūrniekiem. „Tad, kad bija 13, tad bija tikai doma
būt par tālbraucējkapteini. Bet kad paaudzies, tad
sāk pārvērtēt arī vērtības. Šobrīd nevarētu bez ģimenes. Es sapratu, ka esmu cilvēks, kas nevar būt
prom no mājām. Manī ir divas dabas – no vienas
puses paķert to stūres ratu, bet no otras puses pavadīt laiku ar ģimeni.
Visiem zināms teiciens, ka sievietes uz kuģa
nes nelaimi. Kāpēc tā? „Es domāju no tā ārprātīgi smagā darba, kas kādreiz bija uz jūras. Tad tur
tiešām varbūt sievietēm nebija vietas, ne uz zvejas
laivām, ne buriniekiem. Ko viņas tur labu varēja
ieraudzīt, ko palīdzēt tajos neiedomājami skarbajos apstākļos? Gleznā burinieks izskatās ļoti skaisti, romantiski. Bet tā mežonīgā dzīve, kas ir bijusi

mūsu senčiem uz buriniekiem, tad es saprotu, nebija tur sievietei, ko turēt. Bet tagad laiki ir mainījušies!” Tāpat līdzīgi ar dažādiem stereotipiem ir
apvīti paši zvejnieki: svītrains krekls, pīpe, enkura
tetovējums. „Tā ir atribūtika, kas jūrnieku padara par jūrnieku sauszemnieku acīs. Bet uz jūras
jau cieņu var iekarot tikai ar to kā tu tiec galā ar
saviem pienākumiem, cik mierīgs, cik drosmīgs,
cik pārliecināts un cik kompetents, tas ir svarīgi!
Tas arī ir tas romantisms. Un jūrnieka profesija vēl
joprojām ir ļoti apvīta ar to,” uzskata L. Karlsons.
M. Brāle
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Pār zemi iet jūlijs
Ar pīpeņu mākoni plecā.
Un liepziedos noreibis
Diendusu lilijās snauž.
Cik burvīgs šis laiks:
Vēl vaigam nav pieskāries vecums,
Bet vasaras rozes
Ar klēpjiem, kā jaunībā lauž.

Sludinājumi
Miniekskavatora un kravas busa
pakalpojumi.
Tālrunis 20213122.

PĒRKAM
MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes,
var izstrādātus un kopā ar
lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot
īpašuma tiesības.
Korekta samaksa.
Interesē īpašums Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai

MĒRSRAGA NOVADA DOME
sadarbībā ar

IVARU TIMERMANI

AICINA APGŪT BASKETBOLA SPĒLES
NOSLĒPUMUS
PIRMĀS NODARBĪBAS PLĀNOTAS
Mērsraga vidusskolas atklātajā basketbola
laukumā

t.-

26455993. –

t.- 27456052. –

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.

Kauguru veselības centrs,
kas piedāvā plašu medicīnisko
pakalpojumu klāstu, aicina ikvienu
iedzīvotāju rūpēties par sirds
veselību, veicot sirds izmeklējumus –
EHOKARDIOGRĀFIJU.
Būsiet laipni gaidīti:
Raiņa ielā 98A, Kauguri, Jūrmala, LV-2016
 Reģistratūras tālrunis: 67736350
@ www.kvc.lv info@kvc.lv

Ivars Indruškevičs
Ivars Timermanis

„Eco Baltia vide” pateicas iedzīvotājiem,
kas noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu
izvešanu un aicina to paveikt arī pārējos
Pēc abpusējas vienošanās ar pašvaldību, SIA „Eco Baltia
vide” iepriekš pagarināja līguma slēgšanas termiņu par sadzīves atkritumu izvešanu līdz 2013. gada 27. jūnijam. SIA
„Eco Baltia vide” pateicas iedzīvotājiem, kas jau paguvuši
noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Aicinām arī pārējos Mērsraga novada iedzīvotājus doties
noslēgt līgumu arī pēc 27. jūnija, lai arī turpmāk varētu saņemt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.
Atgādinām, ka saskaņā ar likumdošanu, iedzīvotāju iepriekš noslēgtais līgums ar SIA „Kurzemes ainava” zaudē
spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Eco Baltia vide” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju līgums ar SIA „Kurzemes ainava” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu zaudēja spēku 2013. gada
26. jūnijā.

„Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru darba laiki paliek nemainīgi. Mērsraga iedzīvotāji, kas nav paspējuši
noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir
aicināti doties uz kādu no SIA „Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centriem Rojā, Tukumā, Talsos vai Kandavā vai
ierasties Mērsraga kultūras namā klientu apkalpošanas dienās, t.i. katra mēneša pirmajā un pirmspēdējā ceturtdienā no
plkst. 15.00–17.00. Jūlijā klientu pieņemšana kultūras namā
būs 4. jūlijā un 18. jūlijā. Šajā laikā būs iespējams noslēgt līgumu, veikt maksājumus par pakalpojumu, iegādāties atkritumu maisus, kā arī saņemt klientu interesējošo informāciju
par „Eco Baltia vide” pakalpojumiem.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti
zvanīt SIA „Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centram
pa tālruņa numuru 67 799 999.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Novēlot veselību, mīlestību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Žīguram Ikaram,
Damblicai Maldai,
Urķei Gitai,
Zvaigznītim Jānim,
85. gadu jubilejā Fībigai Edītei.

Līdzjūtības
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Verneru Veržbilovski zaudējot.
Mērsraga novada pašvaldība
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka
mūžu.
(M. Bičuka)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Verneru Veržbilovski zaudējot.
Daudzdzīvokļu nama
„Sairas” iemītnieki

Pāri sirmām kāpu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem,
Verneru Veržbilovski pāragri
zaudējot.
Vēlētāju apvienība
„Mēs Mērsraga novadam”
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām līdzjūtību visiem tuviniekiem Verneru Veržbilovski
pāragri zaudējot.
Zvejnieku ielas 4 iedzīvotāji
Un sāpes dvēselē kā melni pelni snieg.
Un smagas sakrājas, bet aprakdamas
sagrūst.
Tik mēmi lūpas kliedz: par agru, ai, par
agru!

Vēl bij jādzīvo,
Vēl jāskata bij daudzu dienu spožums,
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams,
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
(Rainis)

Mūsu līdzjūtība Ainaram Veržbilovskim dēlu pāragri zaudējot.
SIA „MEŽMAĻI M” kolektīvs

Mārīt, dalām bēdu smagumu ar
Tevi dēliņu Verneru pāragri zemes
klēpī atdodot.
Tavas bijušās ceha meitenes:
Alda, Velta, Marta

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad
nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.

...Atmiņas ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot.
(J. Silazars)

Izsakām līdzjūtību Mārtiņam
Arnoldam un piederīgajiem tēti
kapu kalniņā guldot.
Kaimiņi
Ai, vējiņi, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu;
Ai, nāvīte, kam paņēmi
Vienīgo bāleliņu?
(T. dz.)

Māra, esam kopā ar Tevi lielajās
bēdās.
Sandra, Tatjana, Mairita,
Arita, Iveta
No atmiņām paliek tik starojums
maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar
Lauru, draugu pāragri aizsaulē
aizvadot!
Bijušie klases biedri
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību Andrim
un pārējiem tuviniekiem Ernestu
Ruskuli zaudējot.
Bijušie klases biedri

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mūsu līdzjūtība tuviniekiem
Verneru Veržbilovski zaudējot.
SIA „Ivdan”
Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ ....
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
(A. Vējāns)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Arnoldam Mārtiņam Veržbilovskim un piederīgajiem tēti un dēlu
pāragri zaudējot.
Mērsraga PII „Dārta” kolektīvs
Ai, vējiņi, kam nolauzi
Taisnāko ozoliņu?
Ai, nāvīte, kam paņēmi
Vienīgo bāleliņu?

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem Verneru Veržbilovski
zaudējot.
Mērsraga deju kopa „Silva”
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem VERNERU zaudējot.
Liene, Gints, Igors, Aldis, Uldis
Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves
taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs
un dārgs…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ivo, vecotēvu zaudējot!
Bijušie klases biedri

Redaktore Madara Brāle
28757923

