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Mērsraga Mūzikas un mākslas skola
informē!
Mācību maksas pārskaitījumi veicami Mērsraga novada pašvaldības kontā:
Nr. LV85UNLA0050016515414. Lūgums precīzi norādīt skolu – Mērsraga Mūzikas
un mākslas skola, mēnesi (par kādu veikta mācību maksa), summu. Var veikt arī
skaidras naudas norēķinu Mērsraga novada pašvaldības kasē.

Mērsraga
Tautas namā

Dzejas dienu
pasākums

„Mūsu dzīves pieturas”.
Piedalās: Mērsraga radošās personas.

Redaktores sleja
Lai arī dienas kļūst īsākas un dzestrākas, vakari garāki un drūmāki, mums nav
jākļūst nomāktiem. Katram gadalaikam ir
savs šarms. Rudens ir īsts pārdomu laiks.
Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā
Zināšanai!
skrējiena. Laiks, kad pabūt vienatnē un
pasapņot. Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu
aga Avīzes”
košu gleznu. Laiks, kad baudīt dabas dāsNākamais „Mērsr
numu. Par krāsu spēlēm vien ir vērts iemī. septembrī.
numurs iznāks 27
lēt šo gadalaiku! Pagaidām vēl krāsu spēle
sūtīt
ir tikai nojaušama, bet galvenais ir pamanīt
Materiālus var ie
im!
to brīdi, kad tā sākas, nevis attapties, ka nav
līdz 24. septembr
vairs uz ko nolūkoties, par ko priecāties.
Ne velti Albērs Kamī apgalvojis, ka rudens
Paldies!
ir otrais pavasaris, kad katra lapa ir puķe.
Septembris vienmēr ļauj lēni sagatavoties,
pirms satikties ar rudens skarbo pusi, kurai
vēlāk seko ziema. Iespējams, ka viens no iemesliem, kas septembri padara tik rāmu, ir
Dzejas dienas. Esi vai neesi dzejas mīļotājs,
taču septembris rada lirisku noskaņojumu ikvienā. Tāpēc, pavisam vienkārši, vajag apstāties
un ļauties tam!

Kases darba laiks no 8.00–12.00, 13.00–17.15;
13.00–16.00.

piektdienās no 8.00–12.00,

SIA „Mērsraga ūdens” informē
SIA „Mērsraga ūdens” vadītājs vēršas pie iedzīvotājiem, kuri
izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus – tuvāko divu mēnešu laikā nomainīt ūdens skaitītājus, kuri ir vecāki par 4 gadiem
un nav veikta neviena ūdens skaitītāja verifikācija (tehniskā pārbaude). Par ūdens skaitītāja nomaiņu var pieteikties Lielā ielā 35, Mērsragā pie uzņēmuma vadītāja.
SIA „Mērsraga ūdens” informē, ka tiem iedzīvotājiem, kuri neizmantos mūsu
pakalpojumu ūdens skaitītāja nomaiņai, ir obligāti jāuzrāda vecais ūdens skaitītājs.
Iedzīvotāji, kuri noteiktajā laikā nebūs nomainījuši ūdens skaitītājus, tad saskaņā ar
līguma 2.2. punktu, izlietotais ūdens daudzums tiks aprēķināts pēc normas 4,5 m3
uz vienu cilvēku. Norēķini par piegādāto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem jāveic
katru mēnesi līdz sekojošā mēneša 15. datumam.

Atgādinājums!
Mērsraga novada bibliotēkā
joprojām turpinās makulatūras
vākšanas akcija „Zaļā bibliotēka”. Paldies visiem, kas savus
makulatūras krājumus jau nodevuši, bet visiem tiem, kuriem
vēl mājās atrodami veci žurnāli, grāmatas, kartona kastes, aprakstīts papīrs, bukleti, un tie kļuvuši par lietām, kas aizņem tikai vietu – nes uz bibliotēku! Makulatūras vākšanas akcija ilgs līdz novembrim. Gala rezultātā no veca papīra taps jauns
papīrs! Katra bibliotēka par katriem nodotiem 500 kg makulatūras dāvanā saņems
2,5 kg papīrfabrikā „Līgatne” ražota papīra. Pagājušajā gadā Mērsraga bibliotēkā,
pateicoties iedzīvotāju lielajai atsaucībai, tika savākti 4576 kg makulatūras! Mērsraga bibliotēka ieguva 22,9 kilogramus jauna papīra. Tas bija sestais labākais rezultāts
no 27 Kurzemes bibliotēkām, kas piedalījās makulatūras vākšanas akcijā.

Uzsaukums!
Tautas nama rudens sezonā darbību uzsāks
rokdarbnieku klubiņš. Ja arī Tu vēlies iemācīties,
ko jaunu vai dalīties savās zināšanās ar citiem, tad
pievienojies! Pirmā tikšanās notiks 26. septembrī
plkst. 18.30 Tautas nama 2. stāvā. Papildus informācija 28154515 (Sandija).

Mazliet par afišām...
Man tiešām nepatīk vērsties pie auditorijas ar negatīvu vēstījumu, tomēr
ir kāda sasāpējusi lieta, par kuru apnicis klusēt. Esmu sapratusi, ka Mērsragā
dzīvo eposa cienīgs varonis, ko esmu
jau nodēvējusi par Afišplēsi. Cik jūtams,
tad šim varonim ir neizskaidrojama
pārliecība, ka informācijas dēlis ir jāatbrīvo tieši no afišām, kas ziņo par pasākumiem novadā. Kādu brīdi varbūt
liekas interesanti spēlēt pie sevis spēlīti
„Uzmini nu, vai rīt vēl afiša būs vietā”,
tomēr dažreiz tiešām sarūgtina fakts, ka
otra cilvēka darbs netiek cienīts un līdz

ar to cieš arī citi ciema iedzīvotāji, kas ir
ieinteresēti uzzināt, kas novadā notiek.
Es, protams, neceru, ka šis raksts liks
šim cilvēkam atmest savu diezgan dīvaino ieradumu, drīzāk atvainojos iedzīvotājiem par to, ka bieži vien rūpīgi veidotu afišu nomaina parasta informatīva
lapiņa vai pat tukšs afišu dēlis. Cienīsim
citus un labāk ieguldīsim savu enerģiju,
lai palīdzētu viens otram!
Cerot uz sapratni,
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska
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Mirklis vasaras atmiņu…
Saule mūs vēl lutina, bet gribot negribot
ir jāatzīst, ka rudens ir pavisam tuvu. Vasara ir paskrējusi nemanot, tāpēc rodas vēlme
pakavēties atmiņās un atcerēties spilgtākos
vasaras notikumus.

Jūnijs. Pašā pirmajā jūnija dienā Mērsraga brīvdabas estrādē pulcējās Talsu apriņķa dejotāji, dziedātāji, koklētāji un folkloristi,
lai ieskandinātu gan vasaru, gan Vispārējos
latviešu Dziesmu un Deju svētkus. Tā bija
iespēja vietējiem iedzīvotājiem sajust daļu
no lielo svētku norises arī tepat. Toties Līgo
vakarā uz skatuves kāpa jau mūsu novada iedzīvotāji un rādīja, ka prot gan dziedāt, gan
dejot, gan arī teātri spēlēt. Patiešām, pēc ilga
klusuma, Mērsragā pašu spēkiem atkal tika
uzvests iestudējums, turklāt, scenārija autore bija mūsu novadniece Dace Sadaka. Varu
vien atzīties, ka šis pasākums manā atmiņā
iespiedies kā īpašākais vasaras notikums, jo
tas apliecināja, ka Mērsraga novadā ir aktīvi iedzīvotāji, kuri labprāt iesaistās kultūras
dzīves veidošanā.
Jūlijs. Vasaras otrais mēnesis pagāja

Jūras svētku noskaņās. Vispirms Mērsragā
ciemojās Ziemeļvācijas koris, kas izpildīja dažādas jūras ziņģes, turklāt arī latviešu
valodā, bet skanējumu papildināja pūtēju
grupa „Zelmeri brass”. Turklāt, pēc nedēļas
norisinājās tradicionālie Jūras svētki un šogad Mērsragu apciemot bija ieradusies Jūras
valdniece. Nav skaidri zināms vai Neptūns
nobijās no Latvijas Spēkavīriem, kas arī bija
sabraukuši Mērsragā vai Jūras valdniece
meklēja kārtīgus vīrus savām meitām. Bet
ko nu par to! Jūrnieki, zvejnieki tika celti
godā un tas jau šajos svētkos arī ir pats galvenais!

Augusts. Varētu teikt, ka augustā sajutām īpašu vienotību gan novada, gan valsts
mērogā. Mēneša otrajā sestdienā atzīmējām Mērsraga novada svētkus un, kā jau ierasts, īpašākais notikums bija svētku gājiens.
Prieks par kolektīviem, kuri šogad jau paši
pieteicās dalībai vai bija īpaši domājuši par
noformējumu. Paldies visiem, kas iesaistījās
un pārvērta šo notikumu par košu un dzīvespriecīgu, neskatoties uz ne tik saulainajiem
laika apstākļiem. Otrs īpašais notikums,

kurā piedalījās Mērsraga novads, bija Lāpu
skrējiens „Apkārt Latvijai”. Pasākuma pirmā diena noslēdzās Mērsragā, līdz ar to pie
mums ciemojās atvaļinātais viceadmirālis
G. A. Zeibots, kā arī Zemessardzes 51. kājnieku bataljona vīru ansamblis „Dobeles Zemessargi” (A. Reinika vadībā). Savukārt, jau
no agra rīta lielāki un mazāki mērsradznieki
paši turpināja lāpu skrējiena otro dienu un
nodeva stafeti Rojas novadam.
Nu jau otro gadu vasaras sezona tiek noslēgta ar Seno Uguns nakti jūras krastā pie
bākas. Prieks, ka arī šajā pasākumā cilvēki
nenobijās no lietus, kas īsu brīdi pirms
pasākuma sākuma lika par sevi īpaši manīt.
Prieks, ka šī tradīcija sāk iedzīvoties Mērsraga
novadā un pamazām jūras krastā tiek iedegti
arvien vairāk ugunskuri. Par to lielu paldies
vēlos teikt Robertam Šiliņam, un SIA „Fineks
MT” (personīgi Aivaram Šaubergam) par
iespēju svētkos piešķirt malku ugunskuru
iedegšanai. Par malkas piešķiršanu arī citos
svētkos paldies SIA „Metsa Forest Latvia”.
Paldies ikvienam lielākam un mazākam
rūķītim, kas ir organizatoriski palīdzējuši

tapt nozīmīgākajiem svētkiem Mērsraga
novadā. Jūsu ieguldījums ir nenovērtējams.
Rudens. Protams, ka rudenī turpināsim
darboties, tāpēc aicinu ikvienu piedalīties
tautas nama aktivitātēs. Gan deju kopa „Silvas”, gan vokālais ansamblis „Kaprīze” gaida
jaunas dalībnieces un arī dalībniekus(!) pievienoties kolektīvam. Tāpat vasarā ir izveidota popgrupa „Mellenīte”, kurā mīļi gaidīts
ikviens bērns un jaunietis, kam dziedāšana ir
sirdij tuva. Rudens sezonā darbību uzsāks arī
rokdarbnieku klubiņš (pirmā tikšanās Mērsraga Tautas namā 26. septembrī plkst. 18.30).
Centīsimies radīt ko jaunu, tieši tāpēc, ja arī
Tev ir kāda ideja vai vēlme kā darboties jaunajā sezonā, būšu priecīga uzklausīt un realizēt to.
Bet tagad pakavējies atmiņās arī Tu un
sapratīsi, ka vasara ir bijusi piedzīvojumiem
bagāta. Krāsim pozitīvās emocijas un dalīsimies ar tām!

Vasaras izskaņa

Īsvēstis

Mērsraga novadā par vasaras izskaņu var nosaukt Senās Uguns nakts
pasākumu 31. augustā. Gar visu piekrasti cilvēki vienojās siltumā un
gaismā, lai atvadītos no vasaras un sajustu rūpes par Baltijas jūru.
Skolēni vasaras izskaņu noteikti sajuta 2. septembrī, kad bija jāatsāk

savas skolas gaitas. Īpašs brīdis tas ir pašiem
mazākajiem un pašiem lielākajiem skolēniem. Attēlā 12. klases skolēni saņem pēdējos vadošos norādījumus no klases audzinātājas, lai mazo pirmklasnieciņu ievešana
svinīgajā pasākuma – noritētu veiksmīgi!
Vasaru sev līdzi aiznes arī gājputni.

Zinību diena PII „Dārta”
Lai gan pirmā skolas diena nelutināja ar jauku laiku, PII „Dārta” audzēkņi centās pierādīt, ka nebaidās no lietus un, pulcējoties bērnudārza pagalmā, no ziediem veidoja skaistu saules vainagu. Nekas nevarēja izjaukt satikšanās un atkal redzēšanās prieku.
Nevar nepiekrist Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam, kurš svētku uzrunā apgalvoja, ka PII „Dārta” daudziem mērsradzniekiem ir bijusi un vienmēr būs mīļākā iestādē novadā. Un tā tas būs arī bērniem, kas braši uzsākuši doties uz bērnudārzu pirmo gadu, kā arī jaunajām
skolotājām Marikai un Evitai. Turklāt, Zinību dienā PII „Dārta” notika brīnumi, jo mācību gaitas uzsākt vēlējās arī Buratino, kurš gan paspēja nokavēt jau
pašu pirmo mācību dienu, tāpat mazie dārtenieki savā pulkā uzņēma Sarkangalvīti, Pepiju un pat dusmīgo Vilku. Bez vilcināšanās ar jaunajiem draugiem
tika dziedātas dziesmas un spēlētas rotaļas. Un tas nav pārsteigums, jo tieši
bērnu sirsniņās slēpjas patiesais gaišums un siltums, kuru jauno mācību gadu
uzsākot, saglabāt vēlēja arī PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle.
Lai daudz piedzīvojumu,
zināšanu un skaistu atmiņu nes jaunais mācību gads!
A. Barovska

Mērsraga pasta nodaļā varēs veikt latu maiņu pret eiro
Tuvojoties 2014. gada 1. janvārim, kad Latvija pāries no latiem uz eiro, Eiro ieviešanas plāns
Latvijā ir veidots tā, lai nodrošinātu efektīvu
šī procesa norisi. Kopš eiro ieviešanas pirmās
dienas būs noteikts divu nedēļu ilgs abu valūtu
(eiro un lata) vienlaicīgas apgrozības periods.
Tas nozīmē, ka šajā laikā ikviens varēs turpināt
norēķinos izmantot ikdienas tēriņiem paredzēto
latos saņemto skaidro naudu, neveicot nekādas
papildu darbības naudas apmaiņai.
Savukārt lielākus latu skaidrās naudas uzkrājumus pusgada garumā (sešus mēnešus) varēs

Ar siltiem sveicieniem,
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska (28354154)

apmainīt visās komercbankās, Latvijas Bankā.
Trīs mēnešus varēs apmainīt skaidro naudu arī
atsevišķās Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru teritorijās nav komercbanku
filiāļu. Naudas apmaiņu pēc fiksētā kursa varēs
veikt neierobežotā daudzumā.
Ministru kabinets ir noteicis „Latvijas Pasta”
pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās trīs mēnešus mainīs latus pret eiro. Kopumā noteiktas
302 pasta nodaļas. Tajā skaitā arī Mērsraga pasta
nodaļa.
Taču, lai izvairītos no jebkurām rūpēm, kas

saistītas ar naudas maiņu, ieteicams skaidrās
naudas uzkrājumus ieskaitīt bankas kontā vai
noguldīt bankā. Eiro ieviešanas dienā nauda
banku kontos automātiski un bez maksas tiks
konvertēta pēc fiksētā kursa, līdz ar to cilvēki
pat neizjutīs naudas maiņas procesu.
Lai jau savlaicīgi pierastu pie cenām eiro, jau
trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas tiks uzsākta
obligāta cenu paralēla atspoguļošana, un tā
turpināsies pusgadu pēc eiro ieviešanas. Šajā periodā cenas visiem tirgotājiem vai pakalpojumu
sniedzējiem būs jānorāda gan latos, gan eiro.

„SeMS” viesojas Mērsragā. Kanāla LTV 7 raidījumā „SeMS ceļo”
Valters Frīdenbergs, Mikus Tillers
un Nauris Brikmanis savos planšetdatoros uzstādījuši aplikāciju
ar kompasu un dodas uz visām
debespusēm – austrumiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem.
„SeMA” puiši cenšas noskaidrot, kā
jaunieši dzīvo Latvijā, ar ko lepojas,
kur satiek draugus un kā izklaidējas. Savos meklējumos puiši nonāca arī līdz Mērsragam. Mērsragu
iepazīt un apskatīt palīdzēja vidusskolniece Anete Āboliņa-Ābola.
Dāvinājums pirmklasniekiem.
Lai skolas gaitas iesāktos ar papildus pozitīvām emocijām, SEB dzīvības apdrošināšana dāvina visiem
pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu
ar riska segumu 1000 latu vērtībā. Pirmklasnieka apdrošināšanas
noteikumus vecāki var saņemt:
reģistrējoties interneta lapā www.
seb.lv/pirmklasnieks, dodoties uz
jebkuru SEB bankas filiāli, kur SEB
dzīvības apdrošināšanas speciālists
izskaidros un izsniegs pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
sniegs finansiālu atbalstu neparedzētās dzīves situācijās.
Ideja brīvdienām! Sadarbībā ar
Latvijas Dabas muzeju no piektdienas, 13. septembra Talsu novada
muzeja apmeklētājiem tiks piedāvāta „Sēņu izstāde”. Izstāde būs skatāma tikai trīs dienas – līdz 15. septembrim. Piektdien, 13. septembrī,
plkst. 11.00 gaidāma tikšanās ar
Latvijas Dabas muzeja Botānikas
nodaļas vadītāju, mikoloģi Initu
Dānieli. Tikšanās laikā ikviens varēs parādīt sēņu speciālistei savus
atradumus un saņemt konsultācijas. Laipni aicināti skolotāji ar
saviem skolēniem, kam mācību
programmā ir tēma par sēnēm. Izstādes atklāšanas laikā ieeja būs bez
maksas.
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Sadraudzības nometne par īsu
No 19. līdz 23. augustam 50 jaunieši no Latvijas (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un Mērsraga vidusskolas) un Dānijas (no
septiņām Lejre novada pamatskolām) satikās sadraudzības nometnē „Camp 34”, svinot svētkus un daloties atšķirīgajā.
Nometnes mērķis bija veicināt latviešu un dāņu jauniešu sadarbību un draudzību gan novadu starpā, gan starptautiskā mērogā ar
sporta un kultūras aktivitāšu palīdzību, tādējādi vairojot ne vien
jauniešu zināšanas, bet arī izpratni par Dānijas un Latvijas kultūru
un tradīcijām.
Dalībnieku vidū bija 11 skolēni no Mērsraga vidusskolas vecumā no 13–19 gadiem un viens pedagogs. Ceļojums un sadraudzība jauniešus iedvesmoja interesantākas dzīves veidošanai, pozitīvi
uzlādēja tālākam lidojumam, radīja jaunas idejas viesu uzņemšanai
Mērsragā un Kandavā jau nākamā gada vasaras nogalē.
Turpinājumā Mērsraga vidusskolas jaunieši ļauj jums ielūkoties
ceļojuma dienasgrāmatā piecu brīnišķīgu dienu garumā.
Pirmdiena – iebraukšana un pirmā satikšanās. Pēc patīkamā
lidojuma mūs sagaidīja dāņu bērnu vecāki, lai vestu uz Hvalso skolu, kur notika pirmā satikšanās un savu draugu atpazīšana. Skolēniem pirms brauciena bija jāizveido bilžu prezentācija par sevi,
tādēļ vizuāli viņi cits citu zināja. Tad katras nometnes dalībnieks
izkrāsoja un noformēja savu nometnes kreklu. Patīkami bija vērot,
kā dāņu un latviešu skolēni šo darbu veica kopā, meklējot kopīgus
simbolus un motīvus savas personības atklāšanā uz T-krekla. Īpaši
veiksmīgs iepazīšanās veids bija latviešu skolēnu izmitināšana dāņu
ģimenēs, tā ļaujot tuvāk iepazīst savu jauno draugu, ģimeni, dāņu
dzīves veidu un kultūru, kā arī izmantojot savas angļu valodas zināšanas savstarpējā komunikācijā. (Zane Alkšbirze)
Otrdiena – viesošanās Alerslevas skolā. Rīts sākās pārsteigumiem bagāts: notika dāņu spēļu apguve aktīva, atraktīva un interesanta skolotāja vadībā. Tad mūs pārsteidza garš pārgājiens siltā
vasaras dienā gar baroka stila pili uz Vikingu brīvdabas muzeju. Pēc
neliela pārtraukuma mēs piedalījāmies dažādās interesantās aktivitātēs, saistītās ar dāņu un latviešu valodu. Vakars noslēdzās ar fut-

bola spēli. (Inga Andra Pērkone, Normunds Banģis
un Eva Laukšteina).
Trešdiena – viesošanās Ostedas skolā. Mums
bija lieliska iespēja iemācīt tradicionālas dāņu rotaļas jaunāko klašu skolēniem, kuri ļoti priecīgi un
aktīvi apguva jaunas rotaļas ārpusstundu laikā. Pēc
tam mēs spēlējām orientēšanās spēli pilsētā, izmantojot datoru, navigācijas sistēmu un telefonu, lai
sazinātos ar grupas biedriem un uzzinātu norādes
par kontrolpunktiem. Pateicoties tam, mēs varējām
iepazīt pilsētu un viens otru. Vakarā mēs katrs bijām
pie savas dāņu ģimenes. Ģimenes bija ļoti centušās
ar vakariņu gatavošanu. Pie galda uzturējām sarunu
ne tikai ar draugiem, bet arī ar viņu vecākiem. (Eldars Rožkalns, Helvijs Smetana un Rolands Indruškevičs).
Ceturtdiena – viesošanās Bramsnevigas skolā.
Kā katru rītu brokastojām dāņu ģimeņu lokā, devāmies ar mašīnām
uz Bramsnevigas skolas sporta kompleksu ar galveno halli, trenažieru zāli, palīghalli, vairākiem futbola laukumiem un atpūtas zāli.
Dāņu skolotāji mums piedāvāja vairākas sporta aktivitātes: futbolu,
florbolu, galda tenisu un braukšanu ar smailītēm. Mums bija iespēja
mēroties spēkiem gan ar skolēniem, gan skolotājiem. Vakaru noslēdza kopīgs pasākums brīvā dabā, kur dāņu un latviešu skolēni
sagatavoja vietu un maltīti projektā iesaistīto dāņu skolēnu ģimenes
locekļiem un Lejres novada pašvaldības ielūgtajiem viesiem. Pēc
oficiālā pasākuma beidzot varējām atpūsties. Visi kā viens skrējām
uz bērnu laukumu un atkal sajutāmies kā bērnībā. Vislielāko gandarījumu sagādāja gokarti un bumba, kura atgādināja šūpoles. Sarunas, joki un smiekli – mūsuprāt, lieliski izdevies vakars bija brīdis,
kad bijām sadraudzējušies tik ļoti, ka vairs neviens nevēlējās doties
mājās. (Jānis Bervalds, Vivita Ozoliņa un Jānis Indruškevičs).
Piektdienas rīts – atvadas, mājupceļš. Iepriekšējā vakarā kopā
ģimenēs spēlējam spēles un atvadījāmies, noskaidrojot, ka tā īsti ne-

maz negribas braukt mājās, un arī manai dāņu draudzenei negribējās, lai dodos prom. Pienākot rītam, bijām noskumuši un devāmies
uz lidostu. Tas bija skumjš un emocionāls brīdis. Visi atvadījās ne
vienu reizi vien. Dāņu draugi mūs pavadīja, cik vien tālu bija iespējams. Atvadījāmies ar domu, ka nākošgad, cerams, atkal tiksimies.
(Vivita Ozoliņa).
Katra šķiršanās ir jaunas satikšanās sākums. Mēs, pedagogi, ļoti
ceram, ka šī projekta dalībnieki vēlēsies atgriezties Dānijā atkal un
dāņu skolēni atbraukt uz Latviju, lai satiktu savus draugus un turpinātu sadraudzību. Skolēnus vienmēr sildīs patīkamas atmiņas par
dāņu atsaucību, draudzīgo attieksmi, interesi par skolēnu personību
un Latviju.
Man ir prieks, ka Mērsraga vidusskolas skolēni novērtē sadraudzības nepieciešamību un visi kā viens uzskata: sadraudzības nometne bija par īsu.

Ārpus Mērsraga novada robežām

Mēs mīlam Mērsragu!

Starp Latvijas galvaspilsētas Rīgas ielu nosaukumiem zināmi tādi nosaukumi kā Brīvības iela, A. Čaka iela, Krišjāņa Barona iela, Tallinas iela, Maskavas iela un vēl daudzas
citas. Taču starp šiem daudzajiem nosaukumiem atradīsies divi ielu nosaukumi, kas nozīmīgi liksies tikai mūsu novada iedzīvotājiem. Tā ir Mērsraga un Upesgrīvas iela. Tad nu
bija jādodas nelielā ekskursijā, lai mazliet tuvāk apskatītu šīs ielas.

Šā gada 24. augustā Tautas namā kārtējo reizi bija
ienākusi saule, laime, ziedi, vasara un cilvēks. Bija
kārtējais, bet tomēr neparasts pensionāru sarīkojums. Pensionāru apvienības „Kaija” padome D. Krūmiņas vadībā atvadījās no draugiem un apvienības
pensionāriem, ar kuriem kopā bija strādāts vairāk kā
16 gadu. Šos gadus gribam salīdzināt ar mazām zvaigznēm, kas nemitīgi mirdz katra cilvēka dzīves gājumā. Mēs vairs nevadīsim padomi, bet vieta jau nekad
tukša nepaliek. Mūsu vietā nāk jauna pensionāru apvienības padome Ārijas Loginas vadībā.

Mērsraga iela Rīgā atrodas
Zemgales priekšpilsētā. Krustojas ar Kolkasraga ielu, Mazo
nometņu ielu un Pārslas ielu.
Tālu no Mērsraga ielas nav jāmeklē Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca, kā arī
Āgenskalna tirgus. Iela nav liela
un gara, uz ielas atrodas vairākas daudzdzīvokļu mājas – ar
diviem vai trīs stāviem. Tomēr
kāpēc ielai dots tieši tāds nosaukums, skaidru ziņu nav. Par to
nav informēti arī ielas iedzīvotāji. Ainas kundze gan uzsver, ka
ne jau bez iemesla ielai tiek piešķirts kādas vietas vai personas
vārds. „Acīmredzot Mērsrags ir
pietiekami īpaša vieta, lai nestu
šīs ielas nosaukumu,” apgalvo
Ainas kundze. Par Mērsragu kā
par apdzīvotu vietu Aina uzzinājusi pavisam nejauši – dodoties uz Kolkas ragu. Savukārt,
kāds kungs – Valdis, kas dzīvo
vienā no daudzdzīvokļu mājām,
apgalvoja, ka nevar dzīvot kādā
vietā, nezinot neko par to vietu,
kurā dzīvo, ar to domājot, ka
viņš ir papētījis, kas par vietu ir
Mērsrags. Vismaz kartē. Tomēr
sarunas gaitā atklājās, ka par Mērsragu kungs ir dzirdējis! Laika ziņās! „Protams, ka skatoties
televizoru uzmanību pievērš tas, ka tiek nosaukta vieta, kas iekļauta ielas nosaukumā uz kuras
dzīvoju. Mērsrags dzirdēts ar to, ka izcēlies ar laikapstākļiem, tagad neatceros ar kādiem tieši,
bet laikam ir bijis, ka gan ļoti auksts, gan ļoti karsts,” stāsta Valdis. Vēl pieciem uz Mērsraga ielas
satiktajiem cilvēkiem nebija īstas nojausmas par ielas nosaukuma izcelsmi. Vienīgi priecē fakts,
ka vienai sievietei pazudīs šaubas par to vai Mērsrags izrunājams ar šauro vai plato „ē”. Līdz šim
viņai tas īsti nebija zināms, jo runāts gan tā, gan tā.
Upesgrīvas iela ir daudz lielāka un garāka nekā Mērsraga iela. Daļēji Upesgrīvas iela ir piederoša gan Rīgas pilsētai, gan Mārupes novadam. Uz ielas pārsvarā atrodas privātmājas. Jo tālāk
dodas pa Upesgrīvas ielu, jo mazāka ir sajūta, ka tā atrodas lielas pilsētas tuvumā, jo pilsētas
trokšņi liekas ļoti attālināti. Upesgrīvas iela krustojas ar Lielirbes ielu, Kukšu ielu, Kalnciema
ielu, Volguntes ielu, Zalves ielu, Šampētera ielu un Apuzes ielu. Tikai 2011. gadā Upesgrīvas iela
no grants seguma tika pie asfaltbetona seguma. Ar Upesgrīvas ielā satiktajiem cilvēkiem gāja
mazliet bēdīgāk. Neviens no sešiem aptaujātajiem, par apdzīvotu vietu Upesgrīvu nebija neko
dzirdējis. Izskanēja versijas, ka Upesgrīva ir kādas upes nosaukums. Kaut gan no patiesības ļoti
tālu jau nebija. Radās iespaids, ka neviens tā īsti pat nebija pievērsis uzmanību nosaukumam,
jo laikam vārdu savienojums ar „upi” un „grīvu” liekas diezgan ierasts un nekādas pārdomas
neizraisošs, lai par to painteresētos mazliet vairāk. Iespējams, ka kāds no aptaujātajiem tomēr
saņemsies un dosies apskatīt vietu, kura lasāma uz viņu mājas adreses plāksnītes.
M. Brāle

Mūsu vēlējums jaunajai padomei:
Paņem vienu saulainu smaidu
Uz plaukstas un draugiem sniedz.
Tikai sapņus un cerību starus –
Saturi, nepalaid vējā,
Lai tie ikdienai ceļu rāda,
Lai tie sazied jūsu un mūsu sirdīs.
Cilvēku ļoti laimīgu dara, ja atzīst un priecājas par
to darbu, ko Tu dari. Darboties un strādāt pensionāru
labā bija mūsu sirds darbs bez nosacījumiem. Aizejot no šī darba mēs gribam vislielāko pateicību teikt
L. Loginova kungam, vairākiem novada uzņēmējiem,
biedrībai „Kurzemīte Plus”, draugiem no Rojas, Lubes, Laidzes, Ķūļciema, Valdemārpils, Engures, Vandzenes. Mūsu novada pensionāriem, kuri mūs ie-

Zane Alkšbirze

priecināja apmeklējot mūsu organizētos pasākumus.
Bet lielu paldies sakām novada domes priekšsēdētājam Laurim Karlsona kungam, kurš kopā ar saviem
darbiniekiem vairākkārt mūs apsveica pa SMUKO,
arī 24. augustā. Sakām sirsnīgu paldies par dāvanām,
kas tika pasniegtas sarīkojuma dienā. Paldies citu novadu kolēģiem, jaunajai padomei. Un visiem, visiem
pašmāju pensionāriem, kuri mūs apsveica ar ziediem
un labiem vārdiem. Šo pateicības rakstu gribam pabeigt ar mūsu novadnieka Helmuta Feldmaņa dzejas
rindām:
Tagad mēs varam sākt dzīvot,
Jo esam ieguvuši
Gan draugus, gan ienaidniekus.
Tagad mēs zinām,
Ko saule pirms lēkta un rieta jūt.
Un vai gaismu dāvāt
Ir viegli vai grūti.
Tagad mēs zinām,
Kā lietus lāse piedzimst un mirst,
Un kādēļ mākoņa mētelim
Poga vaļā virst.
Tagad mēs varam dzīvot,
Jo nu skarbie vēji garām mums skries
Un liktenim sejā smies.
Ar cieņu Daina, Ruta, Velta, Ausma,
Lidija, Spodra, Anniņa, Guna, Jānis

Satikšanās ar cilvēkiem
Apstākļu sakritības dēļ vai vienkārši tā tam vajadzēja notikt, iepriekšējo „Mērsraga Avīzes” numuru
pa pastkastītēm iznēsāju es un mans lieliskais palīgs
Tautas nama vadītāja Aija Barovska. Protams, ļoti
atvainojamies, ja mums kāda pastkastīte paslīdēja
garām, jo šis tomēr bija mūsu pirmais mēģinājums
iejusties pastnieku lomā, kā arī dažas pastkastītes nemaz nebija tik vienkārši atrast un ieraudzīt. Sākumā
uzdevums šķita, kā neiespējamā misija, tomēr visas
dienas garumā guvām ļoti pozitīvas emocijas un vielu
pārdomām.
Pastnieka profesija nav no tām novērtētākajām
valstiskā līmenī, taču pastniekiem par mierinājumu
var teikt, ka Jūs veicat ļoti nozīmīgu darbu un, kas
ir pats svarīgākais, cilvēki Jūs ļoti gaida! Ne velti,
pastnieks vairāk vai mazāk zina un pazīst iedzīvotājus,
jo iedzīvotāji nereti ir ārā, lai pastnieku sagaidītu.
Šaubos vai pilsētās tas tā ir. Tas gan nenozīmē, ka
pilsētas ļaudis būtu sliktāki – vienkārši ar viņiem
kontakts ir tikai pastkastīšu līmenī, kamēr mazākas
apdzīvotas vietas ļaudīm sūtījumu bieži nākas atdot
tieši rokās. Jūtams, ka daudzi preses un vēstuļu
nesēju speciāli gaida, noteiktajā stundā atrodot darbu
pagalmā vai pie vārtiem, lai varētu aprunāties par
savas sētas un ciema jaunumiem.
Pasta kastītes ir dažādas – cita metāla un

aprūsējusi, cita – koka un skaisti izgrebta. Cita ļoti
viegli ieraugāma, savukārt cita atrodama tikai pēc
kāda laika. Noteikti, ka strādājot dienu no dienas,
pastniekam ceļš pie katras pastkastītes ir zināms,
un tā noteikti ir sava veida māksla, kas piederas pie
šīs profesijas. Iesācējiem vispirms jāietrenē acis uz
pastkastītes ieraudzīšanu.
Visbiežāk gan pastnieku sagaida nevis mājas
saimnieks, bet gan suns. Tas izskrien vai nu asti
luncinādams vai skaļi riedams. Daži uzvedas īpaši
nejauki. Nevar saprast vai viņiem nepatīk pats
pastnieks vai fakts, ka kāds kaut ko cenšas ielikt
pastkastītē, kas atrodas viņa apsargājamajā teritorijā.
Katram savs darbs. Varējām secināt, ka ar suņiem
visapdzīvotākā iela ir Ezera iela, jo gandrīz katrā sētā
bija pa savam sagaidītājam. Ja dzirdat, ka uz šīs ielas
suņi īpaši skaļi rej, šaubu nav – ieradies pastnieks.
Kopumā izvērtējot, tiešām šī diena bija ļoti
pozitīva. Prieks, ka cilvēki gaida ne tikai „Talsu
Vēstis”, bet arī mūsu pašu avīzīti. Bija prieks iepazīties
ar daudzām jaunām sejām un dzirdēt labus vārdus.
Savukārt, pastniekiem varu novēlēt izturību un
spēju nezaudēt entuziasmu! Lai Jums viss izdodas!
Un izmantojot šo izdevību, jau laicīgi, sveicu Jūs
9. oktobra svētkos – Pasaules pasta dienā!
M. Brāle
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu ko mūza aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.
(Lauma Daugiša)

Novēlot veselību, mīlestību un dzīvesprieku
dzimšanas dienās:
Cinim Alfrēdam,
Bērziņai Selgai,
Leitānei Dzintrai,
Ginterei Renātei,
Rubenei Regīnai,
80. gadu jubilejā Mārtiņsonei Elgai,
85. gadu jubilejā Rožkalnei Jūlijai!

27.09.2013. – SĀKUMS 9:30

Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Uz skolas kāpnēm
Uz skolas kāpnēm saule spēlē
Rudens mīklu spēli –
Aplaista ar dienas veldzi
Visus soļus un solīšus –
Tie dodas augšup!
Tā aplaista
Baltos un krāsu saķertos oļus un
olīšus.
Tie dus,
Kad diena raksta uz griestiem un
sienām
Visus gada labos nodomus.
Uz skolas kāpnēm izbirst ziedlapu
fejas
Un smejas,
Un klauvē pie sanošās bišu skrejas
Pie sapņu un ieceru kamoliem,
Lieliem un maziem vējmezglu riteņiem,
Skrējienu cauri skanošiem
gaiteņiem
Uz jaunu pavasari..

23. septembrī
Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.20 pie ambulances
10.40 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie „Saivas”;

Mērsraga novada dome rīko

MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
ŠAHĀ
SACENSĪBU 10. POSMS
NOTIEK 06.10.2013.
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ.
Sacensību sākums 10:00.
Interesēties
pa tālr. 26455993 (Ivars)

11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.20 pie bērnudārza;
12.40 pie Tautas nama;
14.00 pie SIA „IMS”.

Mērsraga novada dome rīko

MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
ZOLĪTĒ 2013
SACENSĪBU 3. RIŅĶA
3. UN 4. KĀRTA NOTIEK
20.09.2013.
Kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 16:00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties
pa tālr. 26455993 (Ivars)

 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. Tālrunis 20213122.
 SIA „Bērzciems” aicina darbā
zivju apstrādātājas/us. Ar transportu
nodrošina.
Sīkāka informācija pa tālruni
63154323, 29346336.

Kauguru veselības centrs, kas piedāvā plašu medicīnisko
pakalpojumu klāstu aicina ikvienu
iedzīvotāju rūpēties par sirds veselību,
veicot sirds izmeklējumus – EHOKARDIOGRĀFIJU.

Pacientu iemaksa 3.00 Ls

(ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu)
Bez nosūtījuma konsultācija pie speciālista
un diagnostiskie izmeklējumi ir maksas (28.00 Ls)
Pacientiem ir iespējams ātri saņemt medicīniskos
pakalpojumus bez rindas.
Būsiet laipni gaidīti:
Raiņa ielā 98A, Kauguri, Jūrmala, LV – 2016
Reģistratūras tālrunis: 67736350
@ www.kvc.lv  info@kvc.lv

Mērsraga kausa ieguvēji spiningošanā noskaidroti!
7. septembrī laivu bāzē „Bebri” tika dots
Šoreiz, atšķirībā no pirmajiem posmiem sastarts Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2013 – censību dalībnieku aktivitāte bija ievērojami
3. noslēguma posmam.
mazinājusies, pavisam dalību trešajam posmam
pieteica 16 laivu ekipāžas. Gandrīz visas vadošās ekipāžas bija ieradušās un cīņa par kopvērtējuma noslēguma vietām solījās gana spraigas.
Mērķi bija uzstādīti atkarībā no vietas turnīra
tabulā, citi cerēja saglabāt vietu vismaz pirmajā
sešiniekā, citi vēlējās izstumt vadošās ekipāžas
un paši iekļūt slavas saulītē. Jāsaka, ka papildus
stimulu deva arī solīdās dāvanu kartes, ko saņēma ekipāžas, kas ierindojās sacensību kopvērtējuma pirmajā sešiniekā.
Sacensību rīts bija skaidrs, pūta dzestrs vējiņš, saulītei austot gaiss iesila pavisam vasarīgi
un nekas netraucēja sportistiem sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus.
Pirmie ar nopietnu pieteikumu uz medaļām
ieradās Uģis Gross un Leonīds Antēns – lomā
7,485 kilogrami zivis, bet kā izrādījās vēlāk ar
to pietika tikai trešajai vietai. Drīz ar iespaidīgu
lomu ierodas mūsu Edgars Stiķis un Dainis Arbidāns lomā 10,200 kilogrami zivis, otrajā vietā
atkal mūsējie – Pāvels Sibiļevs un Ralfs Baļķītis – 9,500 kilogramu liels loms. Sacensību pār-

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

Sludinājumi

liecinošie līderi pēc pirmajiem diviem posmiem
Oskars Apsītis un Zigmunds Ziediņš-Sudrabiņš
diemžēl bāzē ierodas ar vienu no posma mazāko
lomu, kas dodot pamatīgu triecienu viņu pozīcijām kopvērtējumā.
Saskaitot punktus sacensību kopvērtējumā
noskaidrojās, ka 2013. gada Mērsraga kausa ieguvēji ar 10 punktiem ir Edgars Stiķis un Dainis
Arbidāns, otrajā vietā ar 12,5 punktiem, Pāvels
Sibiļevs un Ralfs Baļķītis, trešie ar 16 punktiem
Oskars Apsītis un Zigmunds Ziediņš-Sudrabiņš, ceturtā vietā arī ar 16 punktiem Uģis
Gross un Leonīds Antēns, piektie ar 17 pun
ktiem Aigars Rudziks un Igors Kude, bet sestajā
vietā ar 21,5 punktiem Jānis Ozols un Jurijs Jevstignejevs.
Sacensību organizatori Oskars Apsītis un
Ivars Indruškevičs, saka lielu paldies visiem,
kas bija iesaistīti sacensību sarīkošanā un atbalstīja mūs!

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mēs esam kopā
ar Latvijas pensionāriem
jau 20 gadus.
Svinot jubileju
LAFIKO.LV pazemina
procentu likmes
aizdevumiem līdz
30. septembrim!
K. Valdemāra iela 17, Talsi,
tālr. 29159682; 63223707
Piesakiet aizdevumu
arī pie sava pastnieka,
neizejot no mājas!
Informācija
pa tel. 67316047, 67316048.

Pateicība
Sirsnīgs paldies SIA „Mērsraga
ūdens” vadītājam Andrejam Kozlovam un SIA „Mežmaļi-M” darbiniekiem par atsaucību kanalizācijas aizsprostojuma novēršanā pie skolas.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Līdzjūtība
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)
Skumjās esam kopā ar Saniju
un viņas ģimeni, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Mērsraga vsk. 4. klases skolēni
un audzinātāja

Redaktore Madara Brāle
28757923

