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Redaktores sleja

Sveicam Līgo svētkos!

Jau jūnijs! Pats gaišākais
un satraucošākais mēnesis.
Satraucošs, jo vismaz jūnija
pirmā puse noteikti dau
dziem tiek aizvadīta eksāme
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laiks, kad jāsaka atvadas kā
Paldies!
dai izglītības iestādei un jāiz
vēlas turpmākais ceļš. Jūnijs
Mērsragā ir atkalredzēšanās
laiks, jo Mērsraga vidusskola aicina uz 135. gadskārtas salidojumu.
Gan lieliem, gan maziem domas riņķo ap Sauli... Kā nu ne, jo tā taču ir
visas vasaras talismans. Vasara vienmēr paskrien vēja spārniem, tāpēc
baudiet un tveriet ik mirkli, atrodiet katrs savu vasaras garšu! Tieka
mies jūlijā!

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz.

Prieku, līksmi Līgo svētkos! Lai līksma gada garākā diena un īsākā nakts!

Mīļi gaidīsim skolā no plkst. 12.00
Reģistrācija no plkst. 17.00
Tautas namā
Sīkāka informācija pa tālruni:
63237 841; 29 143 015
Dalības maksa: 7 EURO

Domē nolēma

20. maija novada domes sēdē nolēma:
1. Piedalīties un iesniegt projekta
iesniegumu „Zivju resursu aizsardzī
ba Mērsraga kanālā” Valsts atbalsta
pasākumā zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem – Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzī
ba.
2. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2013. gada publisko pār
skatu.
3. Izbeigt V. Rubenei zemes lieto
šanas tiesības uz daļu zemes vienības
„Baltkalni”, Mērsragā, Mērsraga nova
dā.
4. Zemei un ēkai (pirts), kas atro
das uz zemes ar adresi: Rožu iela 14B,
Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.
Nr. 8878 003 1118, piešķirt vienotu
adresi: Rožu iela 14B, Mērsrags,
Mērsraga novads.
5. Mainīt zemes lietošanas mērķi no
„lauksaimniecībā izmantojamā zeme”,
kods 0101, uz „sabiedriskas nozīmes

objektu apbūves zeme”, kods 0908,
zemes vienībai „Muciņas”, kadastra
Nr. 8878 003 1108, platība 0,557 ha.
6. Mainīt zemes lietošanas mērķi no
„individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”, kods 0601, uz „neapgūta indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves zeme”,
kods 0600, nekustamajam īpašumam
„Mazčankas” Upesgrīvā, Mērsraga
novadā, kad. Nr. 88780010056, platība
0,4883 ha.
7. Samazināt zemes nomas maksu
25% apmērā par zemi Lielajā ielā 166,
Mērsragā par 2014. gadu.
8. Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu īpašumam „Lazdāji” (Ozolu
iela 42) Mērsragā, Mērsraga novadā.
9. Atļaut atdalīt no zemes īpašuma
„Tālgali”, kadastra Nr. 8878 003 0331,
zemes vienību ar kadastra apzīmēju
mu 8878 0040151, ar aptuveno platību
3,49 ha. Atdalāmajai zemes vienībai
piešķirt nosaukumu „Meža Tālgali”.
Sekretāre L. Valdemāre

Paziņojumi!
Š. g. 9. jūlijā pensionāru apvienība „Kaija” organizē ek
skursiju uz Jelgavu un tās apkārtni. Autobuss un gides pa
kalpojums bez maksas, bet objektu apskate par samaksu.
Izbraukšana no Mērsraga autobusa pieturas plkst. 7.30. Pie
teikšanās pie Astrīdas Neilandes personīgi vai pa telefonu
27250151 līdz 4. jūlijam.

Visu jūnija mēnesi Mērsraga bibliotēkā apskatāmas izstā
des:
Intas Mednieces darinātā keramika un Anitas Dilānes
adītie apmetņi.
20. jūnijā no pulksten 12.00 līdz plkst. 14.00 Upesgrīvas
saieta namā bibliotekārā punkta izbraukums.
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„Kusties vesels – Mērsragā!”
2014. gada 6. maijā nevalstiskā organizācija „Mērs
raga Invalīdu atbalsta centrs” parakstīja līgumu
Nr. 5.2./2014-47 ar nodibinājumu „Borisa un Ināras
Teterevu fonds”, lai realizētu projektu „Kusties vesels – Mērsragā!”.
Projekta mērķis ir apgūt pareizu nūjošanas tehniku un ārstniecisko vingrošanu,
lai uzlabotu savu veselību, tā ceļot pašapziņu un dzīves kvalitāti. Iegūtās zināšanas
izmantot ne tikai savai un tuvinieku fiziskās veselības uzlabošanai, bet arī apkārtējo
līdzcilvēku pozitīvai motivēšanai izkustēties. Projekta ietvaros paredzētas
6. nūjošanas nodarbības. Notiek nūjošanas pamatu apguve sertificētas nūjošanas
instruktores pavadībā.
Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds” projektu finansē par summu
5580,00- euro, bet Mērsraga novada Domes līdzfinansējums ir 622,- euro. Projekts
ilgs no 01.05.2014. līdz 31.06.2015.
Mērsraga Invalīdu atbalsta centra vadītāja
Daiga Skvorcova

Pašvaldības policijas atgādinājums
Atgādinu visiem ēku, ēku daļu, būvju un zemes gabalu īpašniekiem, valdītājiem
un lietotājiem – Jūsu pienā
kums ir regulāri veikt zālāju
appļaušanu sev piederošajās,
kā arī valdījumā vai lietošanā
esošajās zemes platībās!
Zāles garums piemājas
zālienos, ceļmalās un grāvjos
saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ne
drīkst pārsniegt 20 cm. Sākot
no 20. jūnija, tiks apsekota
novada teritorija, un pret per
sonām, kuru īpašumos nebūs veikta sakopšana, tiks uzsākta administratīvā liet
vedība.
Cienīsim savus līdzcilvēkus un dzīvosim sakoptā vidē!
Mērsraga novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Egīls Bolmanis

Ceļojošā izstāde „Latvijas bērni”
Mērsraga Tautas namā
Līdz 1. jūnijam Mērsraga Tautas namā bija iespēja apskatīt mākslinieka Val
tera Poļakova fotogrāfiju izstādi „Latvijas bērni”. Izstāde kopš janvāra ceļo pa
Latvijas pilsētām un pagastiem un tās mērķis ir aicināt katru atsevišķi un visus
kopā apzināties savu atbildību par bērniem – gan tiem, kuri jau sper pirmos soļus
dzīvē, gan tiem, kuri vēl
tikai piedzims. Izstā
des atklāšanā, 20. mai
jā, ikvienam iedzīvo
tājam
bija
iespēja
pie
dalīties diskusijā un
demogrāfijas jautājumu
praktiskā
risināšanā
kopā ar Saeimas Demo
grāfijas lietu apakško
misijas priekšsēdētāju
Imantu Parādnieku, de
mogrāfu Ilmāru Mežu,
Latvijas Darba Devēju
Konfederācijas ekspertu Pēteri Leiškalnu. Lai gan valstiskā līmenī jau šobrīd ir
panākti daudzi uzlabojumi esošo un jauno ģimeņu atbalstam, jāsaprot, ko vēl
vēlamies sagaidīt no valsts drošas vides veidošanā visās jomās un ko mēs katrs
varam paveikt jau šodien.
Diskusijas laikā ikvienam bērnam līdz 7 gadu vecumam bija iespēja piedalī
ties Valtera Poļakova fotosesijā. Uzņemtās fotogrāfijas tiks izmantotas, lai veidotu
cerības un spēka koku, kas būs kā apliecinājums tam, ka latviešu tauta ir kupla,
varena un paliekoši iesakņojusies šajā vienīgajā zemē, kas mums ir dota – Latvijā!
Sīkāka informācija un fotoreportāža no diskusijas Mērsragā, redzama interneta
mājas lapā www.arsaknemtevzeme.lv
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska

Makšķernieku ievērībai!!!
1. Makšķerēšana Mērsraga kanālā
atļauta tikai ar Mērsraga novada do
mes izdotām licencēm, vai uzrādot
dokumentus, kas ļauj makšķerēt bez
licences atbilstoši licencētās makšķe
rēšanas nolikumam.
2. Pēc makšķerēšanas beigām aizpil
dītas licences jāatstāj tam paredzētajā
pasta kastītē vai jānodod izplatītājam.
3. Laika periodā no 20. marta līdz
31. maijam makšķerēšana aizliegta ziv
ju saudzējamās dienās – pirmdienās un
otrdienās (izņemot svētku dienas, ku
rās makšķerēšana ir atļauta);
4. Laika periodā no 1. jūnija līdz
19. martam makšķerēšana aizliegta
zivju saudzējamās dienās – pirmdienās
(izņemot svētku dienas, kurās makšķe
rēšana ir atļauta)

5. Makšķerēšanas licences var iegādāties pie licenču izplatītāja Mērsragā, Zvejnieku ielā 4, t. mob. 22129082.
6. Lūdzam aiz sevis neatstāt atkritu
mus un nepiemēslot kanāla krastus.
7. Mērsraga novada dome jau vai
rākus gadus veic ālantu populācijas at
jaunošanu Engures ezerā un Mērsraga
kanālā. Ja mēs vēlamies panākt ālantu
populācijas atjaunošanos, tad atcerēsi
mies, ka lomā drīkst paturēt ne vairāk
kā trīs ālantus, kuru izmērs nav mazāks
par 30 cm.
8. Mērsraga kanālā aizliegts nodar
boties ar zemūdens zveju.
Sods par makšķerēšanu bez licen
ces – 35 EUR.
Ne asakas vēlot,
Mērsraga novada dome

Mērsraga ostas rezultāti vieš
optimismu
Neskatoties uz pieaugošo ģeopolitisko saspīlējumu, pašlaik Mērsraga ostas re
zultāti ir iepriecinoši un visi ostas uzņēmumi strādā pēc ierastā grafika.
2014. gada 4 mēnešos ostā pārkrauti 71,5 tūkstoši tonnu apaļkoku, 29,2 tūksto
ši tonnu koksnes šķeldas, 24,5 tūkstoši tonnu koksnes granulu, 6,6 tūkstoši tonnu
kūdras, 2,6 tūkstoši tonnu svaigo zivju un 20,8 tūkstoši tonnu akmens šķembu.
Kopā tas sastāda 155,2 tūkstošus tonnu dažādu importa un eksporta kravu, bet
2013. gada 4 mēnešos pārkrauti tikai 118,8 tūkstoši tonnu kravu. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ostas kravu
apgrozījums ir pieaudzis par
36,4 tūkst. t jeb 31 procentu.
Sasniegtie rezultāti ir ļoti
labi, tāpēc gribu izteikt lielu
paldies visiem ostas pārval
des darbiniekiem un visiem
mūsu sadarbības partneriem.
Mērsraga ostas
pārvaldnieks
Jānis Budreika

Jauna tradīcija Mērsragā!
Pasaulē sākot ar 2005. gadu tiek atzīmēta Vispasaules Pub
liskā adīšanas diena. Kā vēstī Wikipedia, tad šo tradīciju aizsā
ka Danielle Landes. Lai cilvēki nedomātu, ka adīšana ir domāta
tikai vecmāmiņām, tika noorganizēta adītāju kopā sanākšana kādā publiskā vietā.
2005. gadā visā pasaulē tika noorganizēti 25 pasākumi un ar katru gadu pasā
kumu skaits un dalībvalstu skaits arī pieauga. Latvijā šādas kopā sanākšanas sākās
ap 2007. gadu.
Šogad Vispasaules Publiskā adīšanas diena var tik organizēta laikā no 14. jū
nija līdz 22. jūnijam. 2014. gada 15. jūnijā (svētdiena) plkst. 12.00, Mērsraga rok
darbnieku klubiņš Publiskās adīšanas dienas ietvaros aicina:
„APTAMBORĒSIM MĒRSRAGA AKMENI”!
Visi interesenti mīļi gaidīti ar savu baltās dzijas kamolu un rupja izmēra tam
boradatu, lai kopīgiem spēkiem sapostu Mērsraga centrā esošo akmeni (saposīsim
vienu no tiem).
Rokdarbnieku klubiņa vārdā – Sandija

Siltums Ģimenes dienā
Šī gada 8. maijā kultūras namā notika māmiņām veltīts koncerts Ģimenes dienai.
Šo siltuma pilno pasākumu vadīja skolotāja Eva Niegliņa, kura, pēc manām domām,
to izdarīja ļoti labi.
Koncertā piedalījās dažāda vecuma bērni no Mērsraga vidusskolas, kuri spē
lēja instrumentus, dejoja un
dziedāja. Kad bija dzirdamas
dziesmas, kuras izpildīja ma
zais koris (vadītāja Daiga Kru
gaļauža), vecāku acis iemirdzē
jās, un bija vērojams lepnums
par viņu talantīgajiem bēr
niem. Klausītājus iepriecināja
arī Elgara Jaunskalžes vadī
tais ģitāristu ansamblis, kurā,
starp citu, spēlēju arī es, kā arī
Marks, Alberts un Nikola.
Ikvienu uzrunāja arī Evas
Niegliņas vadītais teātris, kurā
ikreiz kā pipariņš ir sajūtams mazliet humora par dzīvi un kurš vienmēr liek
mums smaidīt.
Arī šogad Ģimenes dienas koncerts aizritēja gaišā noskaņā, un atkal nākas se
cināt, ka ar katru gadu vairāk talanta pumpuru tajā atplaukst savām ģimenēm par
gandarījumu un prieku.
Nadīna Lūrmane-Lūriņa (10. kl.)

Astmas slimniekiem pieejama jauna
bezmaksas ārstniecības programma;
pacienti aicināti pieteikties!
Gaisa piesārņojums, pelējums, mājas putekļu ērcītes, tabakas dūmi un dažādi
alergēni ir tikai redzamā aisberga daļa, ja tiek runāts par bronhiālās astmas cēlo
ņiem. Astma tiek uzskatīta par nākotnes civilizācijas lielāko epidēmisko draudu,
jo pieaugošā gaisa piesārņojuma rezultātā saslimšanas risks jebkuram cilvēkam,
kas dzīvo pilsētā, ir ļoti augsts.
Bronhiālā astma ir hroniska elpošanas sistēmas saslimšana, kas raksturojas ar
ilgstošu iekaisumu un bronhu gļotādas tūsku un spazmām, kas izraisa lēkmjveida
elpas trūkumu un spēcīgu klepu, kas var pāriet un simptomi var šķietami izzust,
tomēr slimība ir progresējoša un bojājumi ir neatgriezeniski. Šī slimība ir ļoti iz
platīta un ar to slimo gan bērni, gan pieaugušie.
Astmas ārstēšanas iespējas ir dažādas, tomēr pilnībā astmu izārstēt ir gandrīz
neiespējami un ļoti grūti. Ārstēšanās nav viegla, jo slimniekiem ir jādzīvo vidē,
kurā nav attiecīgais alergēns, tas nozīmē, ka šīs slimības ārstēšana veido slimnieka
dzīvesveidu – nepieciešami medikamenti, aizliegts smēķēt, arī pasīvā smēķēšana
rada draudus veselībai, kā arī jānodarbojas ar sportu un jānodrošina veselīgs uz
turs, kā arī jāatceras izvairīties no nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, tādiem
kā aspirīns. Astmas slimniekiem pieejami arī daudz un dažādi medikamenti, to
mēr nereti ārstēšanas un medikamentu izmaksas ir augstas un slimniekiem nav
iespējas sev nodrošināt kvalitatīvu ārstēšanas kursu.
Veselības centrs „Adoria” vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodro
šināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto
pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu slimības simptomus un ietekmi. Iero
bežotam skaitam pacientu ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti bez mak
sas. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā. Bušmanes pa tālruni 29275401,
darbdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00.

Īsvēstis
EZF un LPS viesojas Mērsragā.

15. maijā Latvijas pašvaldību savienī
bas priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis,
kā arī Eiropas Zivsaimniecības fonda
pārstāvji apmeklēja Mērsraga nova
du, lai pārrunātu pašvaldību attīs
tības iespējas, to raizes un nākotnes
ieceres. Apskatītu, kā pēdējo gadu
laikā attīstījies Mērsrags, kā arī aplū
kot kādi projekti realizēti. Galvenais
mērķis parādīt, ka kaut arī novadi,
kas nav definēti kā attīstības centri,
spēj paši attīstīties, piesaistīt inves
tīcijas un vēlas pretendēt uz Eiropas
Savienības fondu līdzekļiem arī nā
kamajā plānošanas periodā.
Mērsraga vidusskolas 10. klase
uzvar E-klases un Skolas Dienas
konkursā „Mēs varam labāk!”.
Mācību gads beidzies, un kļuvis
skaidrs, kuras no visām 5483 kla
sēm, kas šogad piedalījās E-klases
un Skolas Dienas konkursā Mēs
varam labāk!, izcīnījušas uzvarē
tāju laurus, panākdamas vislielāko
sekmju progresu. 10. klašu grupā
uzvaru izcīnīja Mērsraga vidussko
las 10. klase. Malači! Mēs varam
labāk! noslēgumu kopīgi nosvinē
ja vērienīgā pasākumā Rīgā Kino
Citadele 12. jūnijā, uz kuru E-klase
personīgi aicināja Top 3. klases kat
rā klašu grupā un to skolotājus. Gan
skolēnus, gan pedagogus apbalvoja
ar vērtīgām balvām.
Aicina piedalīties fotokonkursā
„Latvijas spēks”. Ikviens interesents
aicināts piedalīties fotogrāfiju kon
kursā „Latvijas spēks”. Konkursam
jāiesūta paša uzņemta digitāla foto
grāfija, kurā atainots, kur slēpjas mūsu
valsts spēks. Fotogrāfijas konkur
sam var iesūtīt līdz 15. septembrim.
Katrs dalībnieks konkursam var
iesniegt līdz trim fotogrāfijām, ku
rām jāpievieno arī nosaukums, un,
ja autors vēlas, īss idejas apraksts.
Trīs labāko fotogrāfiju autorus gai
da balva – grāmata „Latvija Sočos”
ar olimpisko medaļu ieguvēju auto
grāfiem. Grāmatu šī gada Muze
ju naktī Saeimas namā parakstīja
mūsu olimpieši Martins Dukurs,
Andris un Juris Šici, Oskars Melbār
dis, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga.
Konkursu rīko Saeima sadarbī
bā ar Latvijas Olimpisko komiteju
(LOK). 20 labākos darbus pub
licēs Saeimas un LOK mājasla
pās, kā arī parlamenta Flickr kon
tā un LOK Facebook profilā.
Iesūtītās fotogrāfijas vērtēs žūrija,
kuras sastāvā būs Saeimas Sabiedris
ko attiecību biroja un LOK pārstāvji,
kā arī profesionāls fotogrāfs. Uzvarē
tājus paziņos 29. septembrī. Fotogrā
fijas līdz šī gada 15. septembrim var
sūtīt uz e pastu info@saeima.lv, no
rādot autora vārdu, uzvārdu un kon
taktinformāciju (e-pastu un telefona
numuru).
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Vasara Mērsraga novadā sākusies!
 Svētki arī pašiem mazākajiem.

Ģimenes svētki

 Zālītē soļi bija jāsper uzmanīgi!

 Dažādajās atrakcijās iesaistījās ne tikai bērni! Palī
dzīgu roku sniedza arī pieaugušie.
 18. maijā pie Mērsraga Tautas nama
pulcējās gan lieli, gan mazi, lai kopīgi
svinētu svētkus ģimenei.

 Svētku izskaņā katrs bērns saņēma pa īpašam pārsteigumam!
 Mūzikas skolas audzēkņi sniedz priekšne
sumu svētku koncertā.

 Arī lielie rādīja,
ko nu prot. Pie
dziedāja visu Tau
tas namu.

Vasaras sezonas
atklāšana «Jēgerlejā»
Liela rosība!



Ne tikai fiziskās aktivitātes, bet arī prāta treniņš.

 Bija arī tādi, kas nespēja nosēdēt malā
un devās dejot.

Dejotāju kopbilde.

 Festivālā „Sveika, jūra” īpa
šu sajūsmu izpelnījās šis an
samblis, jo tas bija vienīgais
vīriešu ansamblis.
 Pasākums iesākās ar dejām.

 Raitus dejas
soļus un svei
cienu vasarai
sniedza
gan
lieli, gan mazi
mērsradznieki,
kā arī tuvāki un
tālāki ciemiņi.

 Festivāls „Svei
ka, jūra” Mērsragā
atkal pulcināja lie
lu skaitu ar dziedā
tājiem.

 Kājas zib!
Engures dejotājas.

 Laikapstākļi gan pārāk ne
lutināja, bet pareizi jau saka,
ka nav nepiemērotu laikaps
tākļu, ir tikai nepiemērots
apģērbs.
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Jaunumi PII „Dārta”
Par spīti ikdienišķībai – uzplaucēt brīnumu dzīvē.

(Terēzija Zondaka, Mērsraga PII „Dārta” metodiķe)

Tā varētu nosaukt šī gada pasākumu veltītu Bērnu aizsardzī
bas dienai. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas par mācību gada
noslēgumu PII „Dārta” neformāli tiek uzskatīts tieši šis pasā
kums. Šogad tas bija mums īpašs, jo oficiāli tika atklāta jaunā la
pene, kuras krustmāte un sponsore bija Vija Lapiņa no uzņēmu
ma „Mežmaļi”. Mīļš un silts paldies viņai par šo lielisko dāvanu.

Savukārt bērni savu
prieku par jaunieguvu
mu izrādīja nodziedot
grupas iemīļotāko dzies
mu.
Šogad akcents tika
likts uz bērnu un viņu

vecāku kopā būšanu un darbošanos dažādu aktivitāšu cen
tros. „Pie sportiskā Topa” bija iespējams pārbaudīt un pie
rādīt savu varēšanu lēkšanā ar ķengurbumbām, izveicību un
precizitāti Gorodki spēlē un florbola elementos kā arī spēlē
Iegūsti lielāku punktu skaitu! „Zemūdens valstības mazajā
darbnīcā” Astoņkājīte un Zelta zivtiņa aicināja ielūkoties
okeāna dzīlēs, to krāsās un iemītniekos, ļaujot visiem vie
siem – lieliem un maziem kļūt par zemūdens valstības māk
sliniekiem, piedāvājot iespēju zīmēt un gleznot, izmantojot
molbertus kā visīstākajiem pasaules krāsu atklājējiem. „Pie
lustīgajiem zvejniekiem” – ikviens varēja pārbaudīt savu
varēšanu zivju vēršanā, pabarot pīlēnu ar noķertajām zivti
ņām un pielikt roku savas sapņu zivtiņas tapšanā. „Pie jautrā
klauniņa un Tipa” varēja ļauties Aklās laimes priekam, kur
dalībniekiem ar aizsietām acīm vajadzēja trāpīt kādam no
podiem, zem kuriem bija vai arī nebija paslēpies kāds brīnumiņš. Savukārt pie Jautrā klauniņa mazākajiem bija iespēja
tikt pie kāda kāruma, ja vien trāpīs ar bumbiņu skanīgajam
maisiņam, bet lielākie dalībnieki varēja izmēģināt laimi – likt
klauniņam uzdejot pirueti, liekot tam apgriezties vienu vai
vairākas reizes ap savu asi.
Omulību un prieka dzirksti pasākumam piešķīra divi jautru
ļi: Tips un Tops, kuri ik pa brīdim iekļuva kādā ķezā un tikpat
veikli ar burvju triku palīdzību izkļuva no tās ārā. Tika uzburts
gan salūts, gan šķērītes lentas pārgriešanai un pašās beigās me
daļu vietā pārsteigums maisā, kur kā izrādījās bija saldējums vi
sām gaumēm.
Pēc aktīvas darbošanās visi pēc signāla lielā gonga pulcējās
jaunatklātajā lapenē pie lielā Dārtas ģimenes galda, lai atjaunotu
enerģiju, baudot picu, piedzerot kvasu un jauki patērzējot.
Paldies visiem, kas bija atnākuši uz šo pasākumu. Lai jauka
jo jauka vasara! Un centieties par spīti ikdienišķībai – uzplaucēt
brīnumu dzīvē!

Šūt, tamborēt un adīt

Maija un jūnija mēnesī Mērsraga bibliotēkā no
risinās Anitas Dilānes adīto apmetņu izstāde. Tie
darināti no dažādu faktūru dzijas un visdažādākajā
krāsu gammā.
Iepazīsimies ar Anitu tuvāk: viņa dzimusi un
augusi Dundagā, tur arī uzsāktas skolas gaitas.
Profesijas apguves ceļš aizvedis uz Rīgu. Pabeig
ta profesionāli tehniskā skola un iegūta audējas
profesija. Dzīves un darba gaitas turpinājās Rīgā.
10 gadi nostrādāti „Rīgas audumā”. Tika nodibinā
ta ģimene, bet dažādu apstākļu sakritības dēļ nācās
atgriezties Dundagā.
Interese par rokdarbiem izveidojās skolā. Jau
mazākajās klasēs vajadzēja izšūt, tamborēt un
adīt. Mīļākais mācību priekšmets skolā bija rok
darbi, tas pateicoties pirmajai rokdarbu skolotājai
V. Metenai. Pirmā jaka jau tapusi mācoties skolas
7. vai 8. klasē. Anita atzīmē, ka dzīves laikā tapuši

Aizlidot līdz savam sapnim no bišu ligzdas Dārtiņā.

(PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle )

31. maijā Mērsraga Tautas namu pārņēma īpaša aura, jo
savus sapņus izdziedāt un izdejot, izrunāt bija ieradušies bēr
nudārza „Sprīdīšu” grupas bērni. Tajā dienā bērniem bija svēt
ki – pirmais izlaidums, kuri pārkāpj savu pirmo slieksni, šūpuļa
malu savai bērnības zemei un atslēdz daudz plašāku apvāršņa
zilo vāku… Kā jau ik gadu pavasarī vēl nesen kā pasakā, kāds
milzis bija piebēris pilnas riekšavas koši dzeltenas pogas un tās
izbārstījis, kur pagadās, tās priecīgi smaidīja un katrā no tām
bija daļiņa no saules siltuma, bet tad kādu dienu skaties un pie
neņu pļavās baltas, lidinās pūkas, jo pavasaris pamodinājis visus
tālākai, jaunākai dzīvei, tās pūkainas un trauslas izslējušas savas
sejiņas pret sauli un gaida ceļavēju, lai sēkliņu saknes atrastu citu
vietiņu, kur gaidīt savu nākamo ziedēšanu…
…un tāpēc no šīs pasakas mūsu „Sprīdīšu” bērnos šajā pava
sarī ir tāds savāds vieglums iemeties rokās, kājās, kuriem gribas
lidot, sapņot un doties pasaulē – mēs redzam un saprotam, ka
viņi savai cerībai pieaudzē spārnus un viņiem izdodas sarunāt
savu nevarību, ka visi ceļi nolīdzinās, visi vārti atveras un debe
sīs uzlido krāsaini baloniņi un katrs no viņiem ir piepildīts ar
ticību sev un trauksmainām dzirkstelēm, un viegli, viegli uzlido
baloniņi… un bērni sauc:
„Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs
Iznācis no senās pasakas.
Katram gribas lielu laimi gūt,
Gribas drošam, labam, stipram būt.”
Bet šodien vēl gribas teikt – tāpat te saule spīd siltāk un kur
pēs atmiņas smeļas, ka nevar izkratīt kā smiltis, jo Dārtas zaļais
priedes zars sveicienam ceļas, puķes ir košākas un smaida, un
šeit vēl ir tava izteka, sākums, kur laimīgs esi – Dārtas pasaulē.
Ļausimies sapņu lidojumiem un veiksmīgu gala mērķi!

Taisni iekšā pavasarī un jaunā draudzībā
diezgan daudzi džemperi. Anita nāk no darbīgas
un radošas dzimtas. Mamma pēc profesijas bija
šuvēja, tēvs galdnieks. Daudzie tēva brāļi un mā
sas savā dzīves laikā darbojušies radoši. Viens tēva
brālis bijis gleznotājs, tēva māsa audusi lakatus. Vēl
dzīvais palikušais brālis, savā cienījamā vecumā no
klūgām darina dažādas lietas.
Krīzes laikā radās vairāk brīva laika un Anita
sāka nodarboties ar tamborēšanu – tika kārtīgi no
stiprinātas tamborēšanas prasmes. Viņa aizrāvās ar
tamborētu trauciņu izgatavošanu, reti kurš mācēja
tādus izgatavot. Anitai palaimējās, jo viņa šīs iema
ņas apguva no savas radinieces Valdas Bērentes. Ir
tapuši dažāda lieluma, formas un krāsas trauciņi.
Sākumā tie tika rūpīgi uzskaitīti, bet vēlāk skaits
sajucis. Darinājumu skaits tiek lēsts pāri simtam.
Krīzes laiks ieviesa korekcijas arī darba dzīvē, jo
to nācās zaudēt. Bijusī darba kolēģe strādāja Mērs
ragā, zivju fabrikā. Darba biedrenes aicināta Anita
sāka dzīvot un strādāt Mērsragā, un par šo iespē
ju bija ļoti laimīga, jo bezdarbnieces pabalsts jau
bija beidzies. Tad sākās volānšaļļu „bums”. Ar šīm
šallēm un tamborētajiem trauciņiem Anita pie
dalījusies fabrikas organizētajos tirdziņos. Pēdējā
kundzes aizraušanās ir adīti apmetņi. Apmetņu
izgatavošanas ideja noskatīta kādā rokdarbu salo
nā. Viņai šie apmetņi ļoti iepatikušies un tas radīja
vēlmi pašai iemācīties tādus uzadīt. Anitai šie ap
metņi ir ļoti tīkami, un tas ir stimuls, tos izgatavot.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja:
Maira Petere

Ar dziesmām, dejām un draudzēšanos
atklāta vasaras sezona
31. maijā brīvdabas estrādē „Jēgerleja” tika atklāta vasaras sezona. Šogad atklāšanas pasākumā estrādē
pulcējās četri deju kolektīvi un trīspadsmit vokālie ansambļi. Koncertu „Deju solī pretī vasarai” atklāja
Mērsraga vidusskolas 1.–4. klašu deju kolektīvs. Gan ciemiņiem, gan mūsu mazākajiem dejotājiem bija
jauna pieredze, jo tie pirmo reizi dejoja Mērsraga estrādē. Koncerta laikā Balgales, Engures un Mērsraga
senioru deju kolektīvi ar dažāda rakstura dejām priecēja skatītājus un vienojās divās kopdejās. Paldies vi
siem kolektīviem, vadītājām Alitai Ozoliņai, Rimai Mortuļevai, Dainuvītei Mireckai un Silvai Štreinertei,
kā arī pasākuma vadītājām Kristai un Lienei par ieguldīto darbu un enerģiju!
Atklāšanas pasākuma ietvaros no jauna tika iedzīvināta kāda aizmirsta tradīcija – vokālo ansambļu
festivāls „Sveika, jūra!”, kas agrāk katru gadu notika Mērsragā. Festivāla mērķis ir veicināt vokālo ansam
bļu koncertdarbību un kolektīvu sadraudzību. Šogad, pēc vairāku gadu pārtraukuma, festivālā piedalījās
kolektīvi no Stendes, Pastendes, Laidzes, Virbiem, Engures, Lapmežciema, Sabiles un Mērsraga. Katrs
kolektīvs izpildīja 2–3 iepriekš sagatavotas dziesmas un, protams, noslēgumā neiztika arī bez kopdzies
mas. Liels prieks par kolektīvu atsaucību un paldies kolektīvu vadītājiem – Romutai Ozolniecei, Mārai
Gulbei, Ilzītei Zvirgzdiņai, Ivetai Ingevicai – Bērziņai, Jurim Lasenbergam, Armandam Ulmani un Inesei
Ozollapai! Paldies arī visiem dziedātājiem, skatītājiem un pasākuma vadītājai Madarai Brālei!
Līdz ar to vasaras sezona ir sākusies un katru mēnesi būsiet mīļi gaidīti kādā no pasākumiem. 23. jū
nijā plkst. 20.00 atzīmēsim Līgo svētkus kopā ar tautas nama amatierteātri izrādē „Kāda pastnieka stāsts”.
12. jūlijā priecāsimies kopā Jūras svētkos. Savukārt, 9. augustā visi gatavojamies Mērsraga novada svēt
kiem un svētku gājienam.
Lai krāsaina un pozitīvām emocijām bagāta vasara!
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska

Aprīļa otrajā pusē trīs mūsu skolas zēni – Jānis Kaļiņičenko un Juris Baņģis (12. kl.), kā arī
Rolands Indruškēvičs (11. kl.) – jau atkal metās
uz galvas iekšā jaunā piedzīvojumā. Ar angļu
valodas skolotājas Zanes Alkšbirzes gādību viņiem bija iespēja 2 nedēļu garumā paviesoties
mums tik noslēpumainajā Melnkalnē. Šajā asiņaino Dienvidslāvijas sadalīšanos pārcietušajā valstī notika Eiropas Savienības jauniešiem
domāta nometne pret vardarbību „Peers, Let’s
Spread Culture of Non-violence”.
No Latvijas šajā jauniešu apmaiņas projektā
iesaistījās pieci skolēni: mūsu puiši un vēl divas
meitenes no Daugavpils. Kopumā 45 jaunie
ši vecumā no 17–30 gadiem pārstāvēja deviņas
ES valstis: tādas kā Albānija, Grieķija, Spānija,
Malta, Melnkalne un citas. Sākotnējās bažas par
to, kā izdosies saprasties tik dažāda vecuma cil
vēkiem, izrādījās liekas, jo visu dalībnieku do
māšanas veids bijis līdzīgs, tāpēc komunikācijas
problēmu, pēc puišu teiktā, neesot bijis. Lielākās
atšķirības esot bijušas mentalitātē: mums, atturī
gajiem ziemeļniekiem, nav bijis viegli pierast pie
dienvidvalstu pārstāvju atvērtības, tomēr, kā atzi
na mūsējie, tieši siltā uzņemšana palīdzējusi labi
iejusties jau pirmajā vakarā.
Tomēr dažas atšķirības dienvidnieku domā
šanā tomēr iezīmējušās jau pirmā vakara iepa
zīšanās ballītē, kur katras valsts pārstāvjiem bija
10 minūtēs jāprezentē sava dzimtene. Latvieši
daudzas savas ieceres atmetuši, tikai lai iekļau
tos sev atvēlētajā laikā, taču dienvidniekiem
tas nav traucējis savas prezentācijas izvērst pat
četrreiz garākas, tajās bieži informācija atkārto
jusies pat vairākas reizes. Tāpat visā ciemošanās
laikā ir bijis jārēķinās ar to, ka Eiropas ziemeļos
un dienvidos laika izjūta būtiski atšķiras – nav
bijis iespējams kaut kur nokļūt tieši tad, kad tas
paredzēts.
Šīs atšķirības varbūt arī bija vienīgais kultūr
šoks, ko nācās pārdzīvot latviešiem, tāpēc iespai
di par Melnkalni ir tikai vislabākie. Zēni ir arī
apmierināti ar to, ka viņiem bija iespēja klīdināt
aizspriedumus par Latviju kā Krievijas sastāv
daļu. Citi dalībnieki bijuši pārsteigti par to, cik
daudz interesantu apskates objektu ir Latvijā,
piemēram, Kuldīgā un Rīgā (puiši bija iepriekš
sagatavojuši informatīvu prezentāciju), arī mūsu
šprotes no traukiem pazuda gaismas ātrumā,
un tika prasītas papildporcijas. Tāpat mūsējiem
īpaši vērtīgi bijis iepazīt dažādu tautību cilvēkus.
Pēc viņu teiktā, grieķi esot dzīvesgudri, klusi un
mierīgi, ar spāņiem esot izveidojies vislabākais
kontakts, jo tie mūsējos uzreiz pieņēmuši gluži
kā savas ģimenes locekļus. Jurim vislabāk pa
tikusi turku atturība un tradīcijas, piemēram,
atteikšanās ēst cūkgaļu. Maltietis gan esot bijis

neticami aktīvs: viņam raksturīga pastāvīga vēl
me pēc uzmanības un ļoti patikuši dažādi jociņi,
piemēram, ne no šā ne no tā viņš pēkšņi ielēcis
kādas privātmājas baseinā vai nočiepis kartupeļu
maisu, kuru atstiepis uz dalībnieku busiņu eks
kursijas laikā. Jautrības tiešām nav trūcis. Tāpēc
jaunieši secina, ka tieši atšķirīgā iepazīšana un
respektēšana bija vislabākā skola pret stereoti
piem, kuri taču ir saknes vardarbībai.
Eiropas dienvidiem raksturīgā stilā nometnes
tēma „Pret vardarbību” bijusi tikai iemesls, lai sa
tiktos. Tāpēc šim jautājumam dalībnieki uzma
nību pievērsuši tikai pastarpināti: notikušas lek
cijas un diskusijas par varas lomu vardarbībā, par
varmācību mīlestībā un citiem personas brīvības
pārkāpšanas veidiem. Interesantas esot bijušas
lomu spēles par emocijām, piemēram, mēmais
šovs pāros, kur pēc mīmikas jāuzmin otra sajū
tas. Tomēr šajā jomā neko jaunu puiši neesot uz
zinājuši, tāpēc labākās atmiņas esot tieši no kopā
būšanas brīžiem un ekskursijām.
Dalībnieki labi iepazinuši savas nometnes
pilsētiņu Bar, kura atrodas pie Adrijas jūras un
vasarās ir aktīvs kūrorts. Vienu dienu tajā visiem
dalībniekiem notikusi orientēšanās. Maršruts
bijis interesants – 7,1 km gara pastaiga pa vec
pilsētu. Mazajā pilsētiņā, izrādās, tomēr varot sa
stapt gan ķīniešu, gan melnādaino kultūras. Tā ir
viesmīlīga un raiba kā pupas zieds. Ļoti labi Bar
raksturo zēnu teiktais: „Pa labi – mežonīgs kalns,
pa kreisi – mežonīga jūra.” Vēl viena diena tika
pavadīta, apceļojot trīs citas pilsētas: 2 vēsturis
kas un 1 pēdējo piecu gadu laikā radušos „jau
no krievu” apdzīvotu vietu, kurai raksturīgs viss
dārgākais un labākais. Arī nācijas pazīme.
Pēc nometnes visi trīs zēni ir ļoti apmierinā
ti. Jurim šis ceļojums ļāva iepazīt dienvidu dabu.
Pārsteigums bijis tik vienkāršā saprašanās starp
tik atšķirīgiem cilvēkiem. Vēl šis piedzīvojums
ir bijis arī pagrieziena punkts Jura nākotnes plā
nos: viņš sapratis, ka vēlas vairāk ceļot un varbūt
pat mācīties ārvalstīs. Katrā ziņā tagad ir pilnīgi
skaidrs, kāpēc ir jāapgūst svešvalodas. Jāni pār
steidza tas, cik netīra ir dienvidu pilsēta, taču ta
gad viņam ir daudz labāks priekšstats par citām
tautībām, to domāšanas veidu. Ļoti iespaidīga
likās daba. Rolandam pats svarīgākais ieguvums
bijusi jaunu kultūru iepazīšana un pozitīvās
emocijas, kuras pavadījušas ik dienu, bet traucē
jusi mūžīgā kavēšana.
Tā vien liekas, ka ieguvumu tomēr ir bijis
krietni vairāk par vilšanos, tāpēc jau drīz vēl
noteikti dzirdēsim par puišu piedzīvoto jau citā
pasaules malā. Un tas atkal būs iespējams, patei
coties skolas direktores Ilzes atsaucībai.
Iveta Balode
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Jaunumi sportā
Talsu novada sporta spēles! 7. jūnijā Valdemārpilī pie Sasmakas
ezera notika Talsu novada sporta spēļu noslēguma – vasaras posms.
Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti no Talsu novada
pārvaldēm, kā arī uzaicināti blakus novadi – Rojas, Dundagas un Mērs
raga novadi. Sporta spēles sadalītas divos posmos – ziemas posmā un
vasaras posmā.
Ziemas posmā Mērsraga komanda izcīnīja otro vietu un pirms vasa
ras posma saglabāja labas izredzes saglabāt vietu labāko trīs komandu
vidū.
Pirmie sacensības jau 1. jūnijā atklāja makšķernieki – Mērsraga ko
mandu pārstāvēja Oskars Apsītis, Andris Pērkons, Andris Žurakovskis.
Pēc četru stundu garas cīņas ar Talsu ezera iemītniecēm vīri nes malā
svēršanai lomus un trešais labākais no visiem ir tieši Mērsraga mak
šķernieks Andris Žurakovskis! Sasummējot kopā visu makšķernieku
iespēto – Mērsraga komanda otrajā vietā.
Kamēr makšķernieki cīnījās ar zivīm, Mērsraga futbola izlase iero
das Talsos, lai pierādītu savu spēku futbola laukumos. Komanda pēc
iepriekšēja gada neveiksmes ir maksimāli koncentrējusies cīņai, bet
pirmās trīs grupu spēlēs bumba spītīgi neiet pretinieku vārtos. Trīs
spēlēs vien vieni gūtie vārti, toties aizsardzība ir līmenī un pašu vārti
nosargāti neieņemti. Tas pēc grupu spēlēm dod otro vietu grupā un
salīdzinoši sliktākas izredzes uz labu rezultātu, tomēr futbolisti izslēg
šanas spēlēs, pieveicot vienu pretinieku aiz otra, aizcīnās līdz finālam,
kur diemžēl nākas atzīt Vandzenes pārākumu un šoreiz mūsējie tiek pie
sudraba medaļām.
7. jūnijā Valdemārpilī sacensības sākas ar atklāšanas parādi.
Pēc atklāšanas parādes, svinīgajām uzrunām un laba vēlējumiem sā
kas cīņas basketbola un volejbola laukumos, kā arī sāk startēt ģimeņu
stafetes un veiklības stafete. Godalgotajā trešajā vietā ģimeņu stafetēs
ierindojās Fridenbergu ģimene. Vēl ģimeņu stafetēs godalgotajā otrajā
vietā ierindojas sacensību debitanti Lauru ģimene – Kaspars, Sarmīte
un Mārtiņš. Trešo vietu izcīna arī Ivars Indruškevičs startējot ar māsām
Līgu un Lauru. Vēl Mērsragu pārstāvēja Grīnbergu-Zaļkalnu ģimene un
Driņķu ģimene. Ģimeņu stafetes kopvērtējumā Mērsraga novadam otrā
vieta.
Pirms ģimeņu stafetēm starts tiek dots veiklības stafetei, kurā izpildot
dažādus elementus jāveic sarežģīta distance. Vieni no labākajiem, veik
lākajiem un ātrākajiem ir Mērsraga komanda, kurai tomēr mazliet pie
trūkst veiksmes, lai iekļūtu godalgoto vidū – Dita Upesjure, Monta Ziņ
čuka, Jānis Kuklis, Valts Rožkalns, Jānis Indruškevičs un Artūrs Linde.
Sacensības turpinās sporta spēlēs un pentangā, kur Mērsraga ko
mandas cīnās ar mainīgām sekmēm un paralēli savas cīņas vieglatlēti
kas sektoros uzsāk vieglatlēti.
Mērsradznieki atkal ir vieni no labākajiem un plūc laurus 60 metru
sprintā: pirmajā
vietā Edgars Jan
sons, otrajā vietā
Leonīds Zīverts,
Uldis GrinbergsZaļkalns, trešajā
vietā Dita Upesju
re, Daiga Auziņa,
Gaidis Gailītis.
Tāllēkšanā otrā
vieta Gaidim Gai
lītim, trešā vieta
Aigaram Gūtšmi
tam. 500 metros
sievietēm un 1000
metros vīriešiem mērsradznieki sekojošās vietās: pirmā vieta Aigaram
Gūtšmitam, otrā vieta Mārtiņam Rēvaldam, bet trešā vieta Edgaram
Jansonam, Leonīdam Zīvertam un Daigai Auziņai.Visā vieglatlētikas
kopvērtējumā Mērsraga komanda izcīna otro vietu starp visām Talsu
novada komandām!
Sacensības noslēdzas ar atraktīvo smagās automašīnas stumšanu.
Mērsraga novads izlozē otro starta numuru un vīri (Uldis Zaļkalns,
Jurģis Upesjozups, Jānis Indruškevičs un Jānis Kuklis) savu darbu iz
dara godam uzstādot labāko laiku, kas tomēr beigās tiek pārspēts un
Mērsraga komandai vieta ārpus goda pjedestāla.
Sasummējot visus sporta veidus Mērsraga komanda gada kopvēr
tējumā izcīnījusi augsto otro vietu sev priekšā palaižot tikai Talsu pil
sētu!!!
Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem, kas startēja gan zie
mas, gan vasaras posmā. Paldies arī līdzjutējiem, atbalstītājiem. Šis
panākums ir mūsu visu kopīgā darba rezultāts. Tiksimies nākošajās
2015. gada sporta spēlēs ar mērķi būt vislabākajiem.
Mērsraga komanda stipro skrējienā! Stipro skrējiens ir Baltijā
vienīgais ekstremālais masu izturības skrējiens, kur ikviens, pārvarot
vairākus desmitus šķēršļu, var mācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus
spēkus, fizisko formu un saprast, ka piedalīšanās pasākumā ir lieliska
motivācija pašam sev. Tā ir iespēja citādāk svinēt Neatkarības atjauno
šanas gadadienu – skrienot par Latviju!
Stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks, tas ir cilvēks, kas neveido intrigas
pret citiem un dzīvo ar labām domām. Palīdziet citam dalībniekam un
arī Jūs saņemsiet palīdzību, kad tas būs nepieciešams. Stipro skrējiens
ir cīņa ar sevi, ne rezultātu vai konkurentu!
Arī Mērsraga novads ar savu komandu tika pārstāvēts šai populārajā
pasākumā un 920 komandu konkurencē mūsējie Dita Upesjure, Valts
Rožkalns, Kaspars Koško un Jānis Kuklis izcīnīja augsto 20. vietu, bet
svarīgs jau nav rezultāts, bet gan iegūtās emocijas un sajūta – mēs to
varam!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Par jūniju, Mērsragu un skolu domājot!
Skolotājs – gaismas nesējs –
vakar, šodien, rīt!
Tāds viņš allaž būs.
Ies gadu desmiti un simti,
Bet dzīve no skolotāja plaukstām
Sauli gūs.
(A. Vējāns)
Esiet sveicināti, mērsradznieki! Ar šo rakstu Jūs uzrunā sense
na Mērsraga skolas skolniece Veronika Rutka, sena latviešu valo
das un literatūras skolotāja Veronika Dorbe-Širina.
Klāt jūnijs – ziedoņlaiks, pirmais vasaras mēnesis ar lielu svi
namu un atceres dienu skaitu. Svinamās dienas: 1. Vasarsvētki –
Svētā Gara svētki; 2. Līgo – zāļu un līgošanas svētki; 3. Jāņi – Jāņa
Kristītāja diena – ticīgajiem, vārda svētki visiem Jāņiem, saules,
gaismas un līksmes svētki mums visiem.
Vairāk par svētkiem jūnijā ir atceres dienas: 17. jūnijs, 14. jū
nijs, II Pasaules kara sākums arī ap Jāņu laiku. Šie drūmie pa
gātnes notikumi no vēstures un tautas atmiņas neizgaist. Tie
atgādina – būt modriem, lai šādi baigi pagātnes notikumi nekad
vairs neatkārtotos. Ir aizvadīts 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena. Tā katru gadu cildina mīlestību, laipnību,
iejūtību bērnu audzināšanā, vēršas pret psihisku un fizisku var
darbību ģimenēs, skolās, sabiedrībā. Ļoti žēl, ka vēl mūsdienās
ne visi bērni ir pasargāti no vardarbības. Te paveras ļoti plašs jo
plašs darba lauks skolai, sabiedrībai. 15. jūnijā atzīmē Medicīnas
darbinieku dienu. Varbūt tā ir zīme, ka visai sabiedrībai vienoti
jāveic lielais tautas veselības, izglītības, labklājības veicināšanas
darbs.
Maijā un jūnijā, kad visapkārt dzirkst un smaržo dārzi, pļavas,
meži – skolās viskarstākais darba laiks – eksāmeni, izlaidumi, jau
natnes pošanās jauniem un tālākiem izglītības ceļiem. Lai labām
sekmēm, veiksmes un līksmes bagāts šis laiks ikvienā skolā!
Uzzināju, ka Mērsraga novada vidusskolai šogad, Līgo un Jāņu
priekšvakarā, 21. jūnijā būs skaista svētku diena. Skola atkal savē
jos sauc kopā jubilejas svinībās uz salidojumu. Šī vēsts arī man
atkal un atkal rosina staigāt mīļos un neaizmirstamos atmiņu ce
ļus – tāpēc rakstu.
Mērsrags – šis skaistais ciems pie jūras, kas pirmoreiz minēts
rakstos 15. gs, kas tagad ieguvis novada nosaukumu, ir arī mans
dzimtais pagasts. Cauri laikiem vēl arvien izjūtu piederību Mērs
ragam.
Manā bērnībā, tālajos 20. gs. 30.–40. gados, Mērsrags man
pavērās kā liels brīnums – ar jūru, ostu, naksnīgām atblāzmām
pie debesmalas no Rīgas ugunīm. Mērsrags tad likās kā dižpilsēta,
kas toreiz jau varēja lepoties ar vairākām divstāvu mājām, kādas
nebija manā mazajā Ķūļciemā. Kā maza meitene biju 1938. gada
Mērsraga dziesmu svētkos kanāla – upes krastā, jo mani vecāki
dziedāja korī no Ķūļciema.
Mērsraga skolā mācījos no 5. līdz 7. klasei, pārnākot no Ķūļu
četrgadīgās skolas. Kaut tas bija skaudrais II pasaules kara laiks,
skola direktora Kārļa Miesnieka vadībā man pavēra plašu skatu uz
pasaules notikumiem, mūsu tautas vēsturi, audzināja Tēvzemes
mīlestību ar folkloru, literatūru, mūziku – mūsu tautas dižajām
kultūras vērtībām.
No skolotājām manu mīlestību, cieņu, apbrīnu ieguva mate
mātikas skolotāja Marija Mazapša un latviešu valodas un literatū
ras skolotāja Mirdza Jurēvica. Šo skolotāju radošā darba iespaidā
arī manī dzima vēlēšanās kļūt par skolotāju. Cik labi, ka šī iecere
arī piepildījās! Visās skolas gaitās esmu pārliecinājusies, cik ļoti
liela loma katra bērna dzīves ceļā ir skolai un skolotāja personī
bai. Palikusi dziļa sāpe dvēselē, kāpēc šīs talantīgās, brīnišķīgās
Mērsraga skolas skolotājas un viņu ģimenes tika salauztas un iz

nīcinātas padomju okupācijas represijās un izsūtījumā uz Sibīriju!
Paliek mūžīgais jautājums: „Kāpēc?”
Ar Mērsragu saistās arī manas darba gaitas. No 1968. līdz
1974. gadam Mērsraga vidusskolā strādāju par latviešu valodas
un literatūras skolotāju, arī mācību daļas vadītāju. Toreiz skolā
ilggadējā direktora Kārļa Baumaņa vadībā bija izveidojies ļoti
darbīgs, čakls skolotāju kolektīvs, kas nežēloja laiku ne ārpusstun
du darbiem ar skolēniem, viņu vecākiem, ne sabiedrisko pienā
kumu veikšanai. Kārlis Baumanis gluži kā dižozols bija ieaudzis
latvju skolas druvā, paceldamies tālu pāri viduvējībām. Viņš bija
liels humānists, labsirdīgs, dzīvi un skolēnus saprotošs kolēģis
un domu biedrs. Viņa vadībā mēs, skolotāji, strādājām radoši,
jutāmies droši, labi, jautri. Viņa optimisms palīdzēja dzīvot un
strādāt. Toreiz Mērsraga Tautas namā arī man ne vienu reizi vien
nācās vadīt gan Bērnības, gan Pilngadības svētkus, gan dažādus
literāros vakarus sadarbībā ar bibliotēku. Te izcils piemērs man
bija skolotājas Hilda Pūliņa un Marija Cēberga, kas vadīja skolas
un ciema deju kolektīvus; skolotājs Valdis Cēbergs vadīja kori.
Lai pateicība un mūžīga piemiņa visiem aizsaulē, mūžībā aiz
gājušajiem skolotājiem! Mani toreizējie klasesbiedri, darba kolēģi,
kas vēl dzīvojam un strādājam –būsim veseli, priecīgi, laimīgi! No
manis vissirsnīgākā pateicība par visu labo Mērsraga vidusskolai,
maniem bijušajiem kolēģiem, kā arī visiem mērsradzniekiem, kas
mani pazīst un vēl atceras!
Viss mans garais mūžs bijis saistīts ar Mērsragu, jo te dzīvo
ja un strādāja mani vistuvākie radi un draugi. Te braucu ciemos
vēl šodien. No skolas laikiem par mūža draudzeni kļuvusi gudrā,
apdāvinātā klasesbiedrene Olivija Bezmere, vēlāk darba kolēģe,
talantīgā zīmēšanas un rokdarbu skolotāja Olivija Seļicka. Arī vis
labāko draugu mājai „Strautiņiem” garām paiet nevaru. Kad tagad
iebraucu Mērsragā, priecājos par tīro, saposto ciema centru, dau
dzajiem veikaliem, skaisti sakopto kapsētu ar balto baznīcu vidū,
kas aicina, pulcina novadniekus pie sevis uz Dievkalpojumiem.
Būsim atsaucīgāki! Tad arī saņemsim lielāku svētību mazā, bet
skaistā un rosīgā novada dzīvē. Domās iztēlojos, cik skaisti būtu,
ja atkal pie Tautas nama, kanāla malā būtu estrāde vasaras koncer
tiem un citiem brīvdabas sarīkojumiem. Varbūt vēl ir tādas iespē
jas? Tas būtu lieliski! Kaut Mērsragā atkal atjaunotos zvejniecība,
osta pavadītu un sagaidītu zvejas kuģus! Kaut būtu vairāk darba
vietu jaunatnei! Lai visos darbos Mērsraga novada Domei un ik
vienam mērsradzniekam veiksme, radošas ieceres un panākumi!
Mīļie tautieši – mērsradznieki! Lai visus mūs spārno mīlestība
pret Tēvu, Sentēvu zemi, šo svēto mantojumu, šo zilās Dzintarjū
ras apskaloto zemi, šo skaisto Latviju ar četriem gadalaikiem! Lai
izglītība un mūsus tautas bagātā kultūra palīdz katram skolēnam,
jaunietim, meitenēm un zēniem kāpt darbu, zinību, mākslas kal
nu virsotnēs! Lai svešvalodu mācīšanās palīdz apgūt pasaules kul
tūras vērtības! Lai dzimtā valoda grūtos brīžos dod sparu „visus
ļaunos mezglus pušu cirst”. (J. Jaunsudrabiņš)
Šobrīd mūsu Tēvzemei daudz problēmu. Daudzi, pamatotu
iemeslu dēļ, brauc prom, pamet dzimteni, mājas, ģimeni... Ir sva
rīgi palikt un kopt savu zemi, tikai tā Latvija var būt arī mūsu
Laimes Zeme. Dzīvosim, strādāsim, mācīsimies tā, lai arvien dai
ļāka, latviskāka, svētāka kļūst mūsu Latvija! Jo mīļāka un dārgāka
mums visiem Dzimtene kļūs, jo Saules mūžs būs Latvijai un mūsu
tautai. Bērni ir, bija un būs mūzu zemes viskrāšņākais zieds. Tā
pēc, jaunie ļaudis, veidojiet ģimenes, radiet un audziniet, mīliet,
lolojiet, skolojiet bērnus, lai jaunie aug par krietniem cilvēkiem!
Esiet visi patiesi laimīgi savā novadā, savā Tēvzemē!
Ar cieņu,
ļoti sena Mērsraga skolas absolvente Veronika Rutka,
sena Mērsraga vidusskolas skolotāja Veronika Dorbe-Širina

Pēdējais zvans
Mērsraga vidusskolā 16. maijā notika pēdējais zvans mūsu
beidzējiem: devītajai un divpadsmitajai klasei.

dziesma lika viņiem atcerēties mazākās klasītes, kurās paši mā
cījās alfabētu.
Noslēgumā divpadsmitie pasniedza katrai skolas skolotājai un
darbiniecēm nominācijas, ar ko vienmēr šie skolotāji un darbi
nieki viņiem asociēsies. Kad viņi bija pasnieguši visus titulus un
puķes, viņi novēlēja veiksmi devītajiem. Pēdējā zvana izskaņā
divpadsmitā klase dziedāja skolas himnu un sekoja pēdējā skolas
zvana skaņām pirmklasnieku pavadībā.
Dzintra Ozola, 7. klase

Ja savējie necienīs, tad svešie ne tik!
(sakāmvārds)

Pašpārvalde bija sa
gatavojusi uzdevumu, lai
pārbaudītu, cik labi šie
skolēni ir mācījušies šo
gadu laikā. Skolēniem
bija jānosauc alfabēts, ar
diezgan lielu domāšanu
tomēr abas klases iztu
rēja šo pārbaudījumu. Beidzēji arī vēlējas apsveikt citas klases.
Mazākie, kuri tik ļoti viņus nepazina, tik un tā veltīja sirsnīgas
dziesmas, kas iepriecināja katru. Lielākas klases arī vēlējās viņus
apsveikt un deklamēja skaistus dzejoļus.
Kad šīs dienas gaviļnieki bija pārbaudīti un apsveikti, tika
dots vārds arī viņiem pašiem. Devītā klase uzstājās ar māksli
niecisku priekšnesumu, dziedot dziesmu „Joka pēc alfabēts”. Šī

Nemaz nav pagājis ilgs laiks, kad „Lielās Talkas” ietvaros tika
sakopta Mērsraga novada teritorija, tajā skaitā arī kapi. Lai cik žēl
arī to nebūtu konstatēt, bet jau pēc neilga laika apkārtne tiek atkal
piegružota. Visi šie centieni ir izrādījušies veltīgi, jo kapos atkal
jāsaskaras ar citu cilvēku atstātām drazām, ko šķiet kādam ir slin
kums aiznest dažus metrus tālāk uz paredzēto vietu. Cienījamie
mērsradznieki! Mēs labi zinām, cik kaitīgi ir dedzināt plastmasas
izstrādājumus, mēs zinām cik dārgi tagad izmaksā atkritumu iz
vešana. Vecajos un jaunajos kapos ir paredzētas vietas, kur var
stiklu un plastmasu mest iekšā. Lūdzu, NEMETIET visu zaru,
lapu un krūmu dedzināmajā kaudzē, kur nu vēl sasistās stikla
burciņas, stikla lauskas, svečturus. Kapu atkritumu kaudzes nav
domātas personīgo atkritumu izmešanai. To visu un vēl visādas
lietas, nevajag mest aiz kapu vaļņa. Tas nedara godu mums – dzī
vajiem. Ļoti daudzi saprot un zina, ka aiz sevis jāsatīra un jāsavāc
atkritumi – paldies viņiem! Un arī visa pagasta teritorijas tīrība ir
atkarīga no Jūsu līdzdalības.
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Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Sasmel prieku –
no rītiem, no vakariem, no dienas vidus,
no tasītes tējas pēcpusdienas palaunadzī.
Ņem un sasmel to
kā bite savā stropā medu smeļ
un dali – pa lāsītei, pa kausiņam, pa bļodiņai!
Dali un dalies!
Tavs prieks taps liels un dzīvs,
medaini salds un vējaini brīvs.
(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Elmāram Milleram,
Regīnai Strodei,
Arvidam Gūtšmitam,
80. gadu jubilejā Jāzepam Čuiželim,
Ārijai Ivanovai un Annai Rudzītei,
81. gadu jubilejā Amandai Briņķei,
82. gadu jubilejā Pēterim Lubgānam,
83 gadu jubilejā Jānim Urķim,
85. gadu jubilejā Žanim Jankevicam,
86. gadu jubilejā Validai Cīrulei,
90. gadu jubilejā Annai Krekovskai!

Pateicības
Šeit mēs esam tāpēc, lai palīdzētu cits citam mūsu
kopīgajā ceļojumā pa dzīvi.
(V. Dž. Benests)
Sirsnīgs paldies SIA „Mērsraga ūdens”
valdes loceklim Andrejam Kozlovam
par atsaucību un izpalīdzību.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
***
Šajā pasaulē mūs bagātus dara nevis tas,
ko mēs saņemam, bet gan tas, ko mēs atdodam.
(Bīčers Henrijs)
Paldies Mārtiņam Jankevicam par ieguldīto
darbu skolas inventāra sakārtošanā.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Pašā vasaras vidū no 19.–23. jūlijam
aicinu doties braucienā
uz Čehiju un Vāciju!
Romantiskā Prāga – pilsēta ar simts
torņiem. Ekskursija pa pilsētu: Lore
ta, Sv. Vita katedrāle, Prāgas Grads,
Kārļa tilts, Kārļa IV piemineklis, senais
Rātsnams un vakara ekskursija – izbrau
ciens ar kuģīti pa Vltavas upi. Izbraukuma
ekskursija uz pasaulslaveno kūrortpilsētu
Karlovi Vari ar iespēju apmeklēt minerāl
ūdens baseinus, vakarā Muzikālo strūk
laku apmeklējums. Ekskursija uz Vācijas
pilsētu Drēzdeni. Cvingera pils an
samblis, Drēzdenes gleznu galerija,
porcelāna muzejs, senlaicīgo ieroču gale
rija. Cena: 190 eiro.
Ceļojumu organizatore un gide:
Indra Kraģe
tel. 28355983,
e-pasts: indra.krage@inbox.lv

Darba plāns Dienas centram

Darba laiks no plkst. 13.00–17.00
9.–13. jūnijs – rokdarbu nedēļa;
30. jūnijs – 11. jūlijs – izstāde „Toreiz un ta
16.–20. jūnijs –Jāņu nedēļa;
gad” (izstāde apskatāma no 13.00–16.00 Dienas
25.–27. jūnijs –gatavošanās izstādei;
centrā, Lielā ielā 53);
30. jūnijā izstādes „Toreiz un tagad” atklāšana
14.–18. jūlijs – Jūras svētku noskaņās;
Dienas centra telpās (izstādē būs apskatāmi bērnu
21.–5. jūlijs – papje mašē tehnikā gatavoti dar
darbi no laikiem, kad Dienas centrs vēl bija Krīžu biņi;
centrs);
28. jūlijs – 1. augusts – papīra nedēļa.

Laidzes Profesionālā vidusskola ar
2014. gada 1. septembri
PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
teritoriālā struktūrvienība Laidze
sākot ar 16. jūniju, katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz 16.00,
uzņem audzēkņus šādās specialitātēs –
ar vispārējo pamatizglītību, 4 gadi:
• Klientu apkalpošanas speciālists;
• Mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
• Apdares darbu tehniķis;
• Ar pabeigtu 8 klašu izglītību, 3 gadi:
• Apmetējs.
ESF finansētās grupās no 17 līdz 29 gadiem:
• Ar vidējo izglītību – Klientu apkalpošanas
speciālists, 1,5 gadi;
– Pavārs, 1 gads;
• Ar pamatizglītību – Apdares darbu strād
nieks, 1 gads.
ESF finansētajās grupās mērķstipendija no
70 līdz 115 eiro mēnesī.
Skola audzēkņiem piedāvā dienesta vies
nīcu, ēdnīcu, ikmēneša un ESF mērķstipen
diju, interešu izglītības pulciņus.
Mācību laikā bez maksas kursē skolas
autobuss maršrutā Talsi – Laidzes Profesionā
lā vidusskola.
Tālrunis: 27808440, 63221761, 63221886.
Mājas lapa www.laidzespv.lv

Sporta pasākumi jūnijā
28.06.
28.–29.06.

Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā – 1. posms.
LČ spiningošanā no laivām 2. kārta.

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

Grūžiņgala laukums
Koknese

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

10:00

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Rīts...

Rīta stunda nopaijā domas
tik maigi kā vēja rādītaju krusa.
Tā nav smalka dusa,
kas kavē ieilgušo esības mieru.
Atverot acis vien
tās nekļūs redzīgas.
Ieelpojot rīta dvesmu,
dvēsele nekļūs dzīva.
Auklas – vienu pēc otras vaļā raisot,
un nesamaisot labu ar ļaunu
var atdarīt durvis
uz kaut ko pavisam jaunu...

Sludinājumi
20 gadus kopā ar Jums!
AIZDEVUMI PENSIONĀRIEM
K. Valdemāra iela 17, Talsi
tālr. 63223707, 29159682

Aizņemies arī pie sava pastnieka!
Info pa tālr. 67316047.
 Veic iekšdarbu remontus. Tel. 20655707.
 Pļauju zāli ar trimmeri. Tālruņi: 26309428;
22444314.
 Pārdod vieglo automašīnu Ford Mondeo
1996. gads 1.6 benzīns. Tel. 29421495.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, sak
tas, neapstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515, Jānis.
 19. jūnijā Mērsraga sociālajā dienestā no
plkst. 9.00 līdz 17.00 jebkurš interesents var nākt
paņemt un atnest lietotas drēbes un apavus.

19. jūnijā 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 Tautas nama;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.20 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „IMS”;
15.15 pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Jauno produktu:

„Sāļais gardums” ar linsēklām;
Klasiskā „Gotiņa” ar nerātnajām
latviešu tautasdziesmām – DEGUSTĀCIJA!

Līdzjūtības
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Skumju brīdī esam kopā ar Eduardu opi mū
žībā pavadot.
Klasesbiedri un audzinātāja

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību Lienei no vectēva atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātāja

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Šajās sāpēs, Lana, esam kopā ar Tevi tēti zaudējot.
Tavi bijušie „Dārtas” kolēģi

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lanai Smilgainei
tēti mūžībā aizvadot.
SIA „Sabiedrība IMS”
gatavās produkcijas noliktavas kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

