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Vislielākā vērtība
Reiz kādā mazā, necilā pilsētiņā dzīvoja kurp
nieks Aleksandrs. Viņš viens pats audzināja savu
meitu, un viņi dzīvoja diezgan trūcīgi. Aleksandrs
nebija tik vecs, kā izskatījās. Iespējams, tas bija tā
pēc, ka viņam bija līka mugura un, staigājot, viņš
pievilka vienu kāju. Jaunā meitene bieži dusmojās
uz savu tēvu un iekšēji turēja rūgtumu, jo viņa
nevarēja, kā citas meitenes, doties ar savu tēvu uz
saviesīgiem pasākumiem, vai vienkārši lepni zem
viņa rokas doties pa mazajām bruģētajām ielām. Meitene dusmojās, ka viņai bija jādzī
vo tik trūcīgos apstākļos, kaut arī viņa vēlējās posties, vilkt skaistas kleitas, tāpat kā citas
meitenes pilsētā. Vēl vairāk, meiteni kaitināja tēva „ņemšanās” ar kādu mazu, noputē
jušu lādīti, kura bija tik veca, ka šķita saglabājusies no seniem laikiem. Tēvs vienmēr
meitenei teica, ka viņš parūpēsies, par viņas dzīvi, lai viņai nekas netrūktu… Tad kādā
dienā tēvs vairs nepamodās. Kā tas varēja notikt, viņš taču nebija nemaz tik vecs? Kas
tagad notiks ar mani – jaunajai meitenei, šķiet, visa dzīve, vēl īsti nesākusies, sāka brukt.
Bet tēt… tu taču solīji par mani parūpēties, kas tagad notiks ar mani? Sāpes un dusmas
uz visu pasauli lika mazajai meitenei aizsviest vistālākajā stūrī arī tēva lādīti, rūgtums
bija tik liels, ka viņa nevēlējās pat ieskatīties tajā.
Kādu rītu mazajās bruģētajās ielās atskanēja zirgu pakavu dārdoņa, un pie necilā
kurpnieka namiņa piejāja kavalēristu vienība, un namā iesoļoja kāds armijas virsnieks.
Sastapis pārbiedēto meiteni, viņš uzsauca – kur ir mans draugs, Aleksandrs? Kungs, Jūs
noteikti būsiet ko sajaucis… mans tēvs bija Aleksandrs, bet Jūs nevarējāt viņu pazīt un
viņš ir jau miris – atbildēja meitene. Mans draugs, miris? Pārsteigts uzsauca virsnieks?
Un, kāpēc jūs dzīvojat šādos apstākļos – viņš jautāja meitenei… Kungs, mēs vienmēr
esam dzīvojuši ļoti trūcīgi un vienīgais, kas manam tēvam piederēja, bija kāda maza lā
dīte, viņa atbildēja. Virsnieks lika sameklēt mazo lādīti, to atvēra un no tās izņēma kādu
senu, apdzeltējušu papīra rullīti, to attīstīja un sāka lasīt: „Karaļa pavēle. Šīs vēstules
uzrādītājam, pateicībā par karaļa gvardes virsnieka dzīvības glābšanu kaujas laukā, no
pils kases izsniegt tūkstoti zelta dālderu un nodrošināt ar augstmaņu cienīgiem sadzī
ves apstākļiem…”
Lūk, kādu dzīvi reiz kaujā smagi ievainotais virsnieks bija sarūpējis savai meitenei,
kā viņš viņu bija mīlējis…
Mīļie mērsradznieki, sveicu mūs visus šajā Dieva mīlestības laikā, ko Viņš dāvinājis
mums visiem. Es aicinu ikvienu mazliet piebremzēt mūsu ikdienas skrējienu, un šajā
laikā dāvāt mīlestību saviem bērniem, saviem vecākiem, es aicinu ikvienu ieraudzīt un
saprast tos mūsu vidū, kuriem klājas grūtāk un sniegt savu palīdzīgo roku. Kļūsim par
atbalstu viens otram. Izdarīsim to un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz eņģeļu šajos Zie
massvētkos dzīvo Mērsragā. Izdarīsim to un vismaz vienu eņģeli šajos svētkos tu varēsi
ieraudzīt, paveroties spogulī.
Patiesā cieņā,
Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Redaktores sleja
Gada beigas daudziem no
mums nozīmē, ka viss paiet vienā
lielā skrējienā – jāpaspēj tas, jāiz
dara vēl tas, jāuztaisa tāda atskaite
un vēl tāda, jānokārto neizdarītās
lietas... Un tā visa steiga tamdēļ,
lai atliktu laiks sarūpēt vajadzīgo
svētkiem – dāvanu iegāde, mie
lasta sagatavošana un vēl tā īstā
noskaņojuma meklēšana. Par dā
vanām runājot... Vislabākā dāva
na Ziemassvētkos ir – būt kopā.

Zināšanai!
Nākamais
s”
„Mērsraga Avīze
numurs iznāks
15. janvārī.
tīt
Materiālus var iesū
!
līdz 12. janvārim

Paldies!

Ziemassvētkos, ne tikai uz īsu brīsni
ņu tā kā garām skrienot apciemosim
savus mīļos, bet uzdāvināsim viens
otram īstu kopā būšanas prieku, kas
būs arī īstā svētku sajūta! Un tad jau
tas lielais skrējiens pirms tam, liksies
tā vērts!
Priecīgus svētkus!

Labie vārdi un vēlējumi
svētku gaidīšanas laikā!
Trīs baltas patiesības nemanāmas iet
		
pa gadu takām,
Ir pirmā Labestība –
Katrā vārdā, ko viens otram sakām.
Tai blakus Godīgums –
Kam jāvalda starp mums.
Un, ja vēl Pienākums šiem diviem
		
mērķiem līdzi iet,
Tad citas laimes nevajag.

Sirdis, lai piepildās baltām domām un sapņus,
lai mirdzošās zvaigznes, krītot, pārvērš īstenībā!

Jaunais gads, jaunas idejas
Darbi un cerības...
Lai Jaunais gads piepilda tās!

Gaišus, klusus Ziemassvētkus!
Labām domām un labiem darbiem
bagātu Jauno 2016. gadu visiem mūsu
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centra
biedriem un sadarbības partneriem!

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Balti lai nosnieg domu putni
pāri kā sniegpārslu baltums liegs.
Namos, uz logu rūtīm un dziļi
Tevī pašā lai piedzimst prieks.
Silti lai malkas šķilas kamīnā murrā,
ruds runcis ap dzijas kamolu šķeteres tin.
Lai mēs viens otrā kā sveces protam
iedegt liesmu,
kas nenodziest.
		
(D. Sadaka)

Lai Tavi Ziemassvētki iesākas tevī pašā –
piedzimst un cauri sniega baltumam
gaismas kurpītēs zvaigžņu lielceļos dejo!
Mērsraga PII „Dārta” kolektīvs
Tā noskaņa ir netverama,
Ko decembris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam saulesstaram
Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots.
Kas izplaukst dvēselē ikvienā,
Kad Ziemassvētki durvis vērs,
Un lielā prieka vēsts mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs.

Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un
mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus
un panākumiem bagātu
un laimīgu Jauno gadu!
Mērsraga novada
Sociālais dienests
un Mērsraga
novada
bāriņtiesa

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet…

Klusus un svētīgus Ziemassvētkus,
veiksmīgu un radošu Jauno gadu!
Lai gaišās domas, miers, labestība un
mīlestība, kas ielīs Jūsu sirdīs
svētvakarā, pavada visu nākamo gadu!
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Baltā pasaulē visas redzamās krāsas kļūst dzīvas.
Baltā pasaulē vērīga gājēja soļi atstāj
gaišu pēdu nospiedumus uz ceļa, ielas bruģī,
uz šauras, mežvīteņiem aizvītas taciņas
cilvēka dvēselē.

Paldies, Laila, ka esi daļa
no mūsu kopējās ciparnīcas
lielajā laika pulkstenī!
Mērsraga PII „Dārta” kolektīvs
Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz…

Klusus un svētīgus Ziemassvētkus,
veiksmīgu un radošu Jauno gadu!
Lai gaišās domas, miers,
labestība un mīlestība,
kas ielīs Jūsu sirdīs svētvakarā,
pavada visu nākamo gadu!
Mērsraga novada pašvaldība
Ziemassvētku jaukā rītā,
Tuvu draugu piepildītā,
Istabā pie eglītes
Iededzinām svecītes.
Un tad arī Jaunais gads
Pēc dažām dienām atnāks pats.
		
U. Polis-Polītis

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus.
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi
un gaišu svētku prieku Jaunajā gadā!
Veiksmi, radošu garu un nenogurstošu darba sparu!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē!
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt!
(L. Brīdaka)

Lai silti un mīlestības pilni Ziemassvētki!
Lai brīnumiem piepildīts Jaunais gads!
Lai laimīga katra diena, kuru izdzīvojam!

Tautas nama vadītāja Aija Barovska

Ziemassvētku laikā saķeras kopā visi gaismas puteksnīši, labās domas un domiņas, darbi un darbiņi. Neviena
doma, neviens vārds, neviens darbs nav sīks. Viss kopā tas
veido lielo gaismas kamolu, kas veļas cauri Ziemassvētku
laikam uz lielā brīnuma piedzimšanas
mirkli, tāpēc mana vissirsnīgākā pateicība
šai laikā ir ikvienam, kas veido „Dārtas”
bišu stropa harmonisko skanējumu visa
gada garumā.
Mērsraga PII „Dārta”
vadītāja Laila Štāle
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Labdarības koncerts

Gada balva
personu ar invaliditāti
atbalstam
3. decembrī īpašā apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti kon
kursa „Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” balvu saņē
mēji. Konkursu organizēja Tiesībsarga birojs, sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apei
rons”. Galveno balvu un atzinības rakstu saņēmēju vidū ir gan lie
lākas, gan mazākas nevalstiskās organizācijas no tuviem un tāliem
Latvijas novadiem.
Žūrija kopsummā vērtēja 52 pieteikumus septiņās nominācijās.
Zemāk uzskaitītas nominācijas un galveno balvu un atzinības
rakstus saņēmušās organizācijas.

4. decembrī Tautas namā, jau sesto gadu, notika Labdarības pasākums, kura
mērķis ir atbalstīt mūsu novada bērnus. Jau ceturto gadu pēc kārtas Sociālais
dienests kopā ar Mērsraga vidusskolu un jau bijušajiem absolventiem rīko
Labdarības koncertu, katru gadu mēģinot pārsteigt koncerta apmeklētājus ar kādu
jaunu priekšnesumu.
Šogad paldies koncerta dalībniekiem varējam pateikt ar sadarbības partneru
palīdzību. Paldies atbalstītājiem – Skaidrītei Mežzīlei, Gitai Vaičulei un Marekam
Līcītim, „Skrīveru pārtikas kombinātam”, „Fazer šokolādei”.
Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja organizēt šo pasākumu un iepriecināja
skatītājus – Marikai Gavronai, Mērsraga bērnudārzam par jautriem pavāriņiem,
Laurai Rolandai Indruš

kevičai,
Arvim
Po
diņam,
deju
grupai
„Silvas”, grupai C#M,
deju
grupai
„Elfas”,
grupai „Tikai šoreiz”,
vokālajam
ansamblim
„Kaprīze”, Lidijai Sproģei
par brī
nišķīgo deju,
Mērsraga
vidusskolas
3.–4. klašu tautisko deju kolektīvam, Kristai Beātei Dārziņai, Elēnai Kniplokai,
Līgai Annijai Indruškevičai, Mērsraga vidusskolas aerobikas pulciņam, Aijai
Barovskai, Elīnai Mednei par jaukām fotogrāfijām, Dacei Matrozei par izturību,
kultūras nama meitenēm un Sandijai par skaisti izpušķoto kultūras namu,
Lailai Lindei un Mērsraga vidusskolas bērniem par gardām piparkūkām, Alisei
Garbaļdevai, Kārlim Brinkmanim, Klintai Brinkmanei un Gabriēlai Fībigai.
Vislielāko paldies tomēr gribētu teikt Anetei Āboliņai-Ābolai un Rolandam
Zibinam par drosmi un izturību, organizējot Labdarības pasākumu.
Šogad šajā Labdarības pasākumā tika saziedoti 277.69 eiro. Šogad saziedoto
naudu izmantosim – iepriecinot bērnus ar Ziemassvētku paciņām.
Ja kāds vēlas ziedot, to var izdarīt Mareka Līcīša un Gitas Vaičules veikalā
pie kasēm – ziedojumu kastēs.

Nominācijā „Nodarbinātības veicinātājs” atzinības rakstu
saņēma Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs, par personu ar
invaliditāti produktīvu nodarbinātības veicināšanu.

Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam
paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.
(Māte Terēze)
Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Patriotisma laiks

Izdod kalendāru
ar skolēnu zīmējumiem
Noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss „Tīrs ūdens – dabas velte” un noskaidroti sko
lēni, kuru zīmējumi veidos jauno – 2016. gada kalendāru. Konkursu jau sesto gadu rīko
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, lai veicinātu skolēnu izglītošanu
par vides aizsardzību, aicinātu bērnus un jauniešus rūpēties par dabas resursu saglabāšanu,
kā arī radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu.
Skolēnu atsaucība ar katru gadu pieaug un šogad konkursā piedalījās jau 405 dalībnie
ku no 48 Piejūras reģionā esošajām izglītības iestādēm. Tas ir par 100 dalībniekiem un
32 skolām vairāk kā aizvadītajā gadā.

 11. novembrī devāmies Lāčplēša
dienas gājienā, Valsts Robežsardzes
Mērsraga nodaļas pavadībā.
 18. novembrī godinājām cilvēkus, kas devuši lielu ieguldījumu Mērsraga novada labā.

Mērsraga novadu un Mērsraga vidusskolu pārstāvējuši četri skolēni, no tiem kalendārā
redzēsim Roberta Staceviča darināto zīmējumu. (Attēlā)
SIA „AAS „Piejūra”” izsaka pateicību visiem izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem
par centību un piedalīšanos zīmējumu konkursā. Kalendārus saņems visi skolēni, kuri
piedalījušies konkursā un iesnieguši savus zīmējumus.
Inga Priede,
SIA „AAS „Piejūra””
sabiedrisko attiecību
speciāliste
T.: 29417255
E-pasts:
inga.priede@gmail.com

 Titulu „Goda mērsradznieks” saņem
Arnolds Šteinbergs.

Informācija
 No 15. decembra bibliotēkā būs apskatāma Intas Mednieces darināto keramikas
darbu izstāde.
 20. decembrī plkst. 13.00 Upesgrīvas Saieta namā ezotērikas nodarbība.

 18. novembra koncerta īpašie
viesi – koris „Lauciene”.

 23. decembrī pulksten 12.00 bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta
namu.
 Uzmanību! Uzmanību! 18. decembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Mērsraga Tautas namā būs iespēja iegādāties grāmatas (gadagrāmatas, ārzemju un latviešu literatūru,
grāmatas bērniem, dzejas krājumus u.c.). Piedāvā; „Virja”. Draudzīgas cenas, tiekamies!
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17. novembra
novada Dome
sēdē nolēma:
1. 1) Pieņemt lēmumu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0146 precizēt zemes lietošanas mērķiem piekrītošās platības, nosakot lietošanas mērķi „rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve”, kods 1001, platībai
6,8896 ha.
2) Izteikt Mērsraga novada Domes
2015. gada 20. oktobra sēdes (protokols
Nr. 11) lēmuma Nr. 12 „Par lietošanas
mērķu noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā ietilpstošajiem zemes gabaliem”
punktu 2) sekojošā redakcijā: Samazināt
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0146 platību, kam noteikts zemes lietošanas mērķis „noliktavu apbūve”, kods 1002, par 0,1749 ha.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā”;
3. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par Mērsraga novada Domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;
4. Par izmaiņām komisiju sastāvā
4.1. „Zvejniecības un licencēšanas
komisijā” I. Timermaņa vietā par komisijas locekli iecelt Dz. Ceravu;
4.2. „Ārkārtas situāciju komisijā”
I. Timermaņa vietā par komisijas locekli iecelt A. Kreicbergu;
4.3. Komisijā „Būvju pieņemšana
ekspluatācijā” I. Timermaņa vietā par
komisijas locekli iecelt A. Kreicbergu;
4.4. „Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisijā” I. Timermaņa vietā
par komisijas locekli iecelt A. Kreicbergu;
4.5. „Īpašumu apgrūtinājumu komisijā” I. Timermaņa vietā par komisijas locekli iecelt A. Kreicbergu;
4.6. „Iepirkumu komisijā” I. Timermaņa vietā par komisijas priekšsēdētāju iecelt A. Kreicbergu;
4.7. „Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvajā padomē” I. Timermaņa vietā par komisijas locekli iecelt
A. Kreicbergu;
4.8. „Mantas atsavināšanas komisijā” I. Timermaņa vietā par komisijas
locekli iecelt A. Kreicbergu;
4.9. Komisijā „Lēmumu pieņemšana darījumiem ar lauksaimniecības
zemi” I. Timermaņa vietā par komisijas priekšsēdētāju iecelt A. Kreicbergu.
5. Noteikt divus lietošanas mērķus
īpašumam „Isaki”, Mērsrags, Mērsraga
novads, kad. Nr. 8878 003 0892, kopējā
platība 1,3 ha:
1) Platībai 0,5 ha – apbūves zeme,
kods 0601 (sask. ar eksplikāciju: zeme
ūdens – 0,03 ha, meži – 0,19 ha, krūmāji 0,27 ha, zem ceļiem – 0,01 ha);
2) Platībai 0,8 ha l/s izmantojamā
zeme, kods 0101 (sask. ar eksplikāciju:
ganības – 0,66 ha, krūmāji – 0,14 ha).
6. Apstiprināt noteikumus „Par inventarizācijas norisi Mērsraga novada
pašvaldībā”.
7. 1) Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2015. gada grozītu budžeta
ieņēmumu plānu 1610 033 euro apmērā.
2) Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2015. gada grozītu budžeta
izdevumu plānu 1 626 451 euroapmērā.
8. Mērsraga novada pašvaldība
apņemas veikt Aizņēmuma pamatsummas un Aizņēmuma procentu
maksājumus 2016. gadā 16 688.70 euro
apmērā, saskaņā ar Kredīta līgumu
Nr. TA 12137 un Kredīta procentu dzēšanas grafiku 2016. gadam.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus „Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

Svētki atnāk un aiziet, bet ir lietas, kas paliek sirdī,
ko cilvēks neaizliedz savai dvēselei, mācot būt baltai
un paturēt patieso prieku par dzīves vērtībām, kas ir
kā mazi brīnuma gabaliņi ikdienas ritējumā.
Šajā pasaulē ir tik daudz brīnumainu lietu. Taču
dažreiz, kad tās pastāvīgi atrodas mūsu acu priekšā,
mēs tās uztveram par pašsaprotamām. Mēs skatāmies, taču īstenībā neredzam; mēs klausāmies, taču
īstenībā nedzirdam. Mēs gaidām un gaidām, ka brīnumu īstenos kāds cits... ka brīnums būs kāds cits.
Tomēr brīnumus varam paveikt mēs visi. Brīnumi
notiek tad, kad parasts cilvēks rīkojas neparasti. Būt
brīnumam – tas nenozīmē, ka jātiek galā ar visām pasaules problēmām. Tas nozīmē, ka ikviens spēj kaut
ko mainīt uz labu arī savā dzīvojamā istabā, darbavietā, ģimenē un tuvākajā apkaimē.
Mēs visi ik dienas esam brīnumdari, lielākoties
maskējušies par parastiem cilvēkiem: ārsti, frizieri,
celtnieki, skolotāji, pārdevēji, grāmatveži, sētnieki un
daudzi citi sava darba profesijas darītāji. Nav jābūt
bagātam, lai kaut ko mainītu, lai varētu vairot labo,
pilnīgi pietiek ar to, kas Tev jau ir – veidojot atbildību,
attieksmi un citas cilvēciskās vērtības.
Daļa cilvēku uzskata, ka brīnumi notiek tikai
pasakās, bet citi tos piedzīvo katru dienu. Neticība
brīnumiem radusies, pateicoties modernās zinātnes
attīstībai, kas pasauli sāka uzlūkot kā slēgtu sistēmu,

Brīnumu brīnums…
kurā valda noteikti likumi. Tagad, kad jebkuru neparastu parādību var mērīt, pārbaudīt un zinātniski
skaidrot, vietas brīnumiem paliek aizvien mazāk.
Taču iespējams, ka mēs nenovērtējam to, kas notiek
mums apkārt. Katra bērna piedzimšana taču ir liels
brīnums, tieši tāpat kā saules atgriešanās, sniega nokušana un ābeļu saplaukšana!
Un tāpēc izlasiet, varbūt tā ir pasaka vai dzīves realitāte un Jūs sapratīsiet brīnuma eksistenci ik mirkli:
„Ir Ziemassvētku vakars. Latvijā snieg. Lielas baltas
pārslas kavēdamās krīt uz zemi un klusina cilvēku
steigu, it kā vēlēdamās apturēt skriešanu un kaut ko
pateikt. (Atskan baznīcas zvani). Ļaudis steidzas uz
dievnamu. Nāk ar kājām, piebrauc ar mašīnām. Priecīgi satraukti ver dievnama durvis un, laimīgi par atrasto brīvo vietu, apsēžas. Nu uz kādu īsu brīdi steiga
rimusi un sirds kaut ko gaida. Kā jau katros Ziemassvētkos tā gaida brīnumu. Ka notiks kaut kas neparasts un pārvērtīs visu dzīvi. Bet vai tad tā notiek? Vai
Ziemassvētkos notiek brīnumi?
Meitene: Kur palika tētis?
Mamma: Meklē kur nolikt mašīnu. Tas jau būtu
brīnums, ja viņš varētu kādu brīvu vietu atrast.
Meitene: Mamm, vai tad tas ir brīnums, ja atrod
brīvu vietu, kur nolikt mašīnu? Es domāju, ka brīnums...

Ventspils reģiona mūzikas skolu
klavierspēles audzēkņu festivāls
21. novembrī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika Ventspils reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivāls, kurā piedalījās arī 4 manas audzēknes – Elēna Kniploka (2. klase), Ieva Loreta Kraģe (3. klase), Līga Annija Indruškeviča (3. klase) un Loreta Gūtšmite (4. klase).
Kopā šajā festivālā piedalījās 26 audzēkņi no Ventspils, Ugāles, Valdemārpils,
Kuldīgas un Talsu mūzikas skolām. Festivālā katram audzēknim vajadzēja atskaņot divus skaņdarbus. Mūsu meitenes šoreiz spēlēja baroka laikmeta komponistu – F. Kuperēna, H. Persela, Ž. F. Ramo, D. Skarlati un G. F. Telemana darbus.
Viņas bija tērpušās šim gadsimtam atbilstošās kleitās un uz skatuves izskatījās ļoti
skaistas.
Arī uzstāšanās
visām audzēknēm
bija veiksmīga, par
ko dzirdējām ļoti
labas atsauksmes
no klausītājiem un
citu skolu pedagogiem. Mājās atgriezāmies priecīgas un
gandarītas par jauki pavadīto dienu.
Šādi festivāli ir
ļoti vērtīgi un noderīgi. Tie paver
iespēju pārbaudīt
sevi un redzēt un
dzirdēt citus. Novēlu savām mīļajām audzēknēm nepagurt šajā grūtajā, bet skaistajā ceļā uz mūzikas virsotnēm!
Inguna Grīnvalde, klavierspēles pedagoģe

Filma
„Prāta Vētra: Starp Krastiem”

18. decembrī Mērsraga Tautas namā būs iespēja noskatīties dokumentālo filmu
„Prāta Vētra: Starp Krastiem”. Filma ir dokumentāls stāsts par četriem draugiem.
Par četriem atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu vidū,
izauga ar padomju
multenēm un tukšajiem veikalu plauktiem. Mūsu valsts neatkarības priekšvakarā
izveidojot jaunu grupu
„Prāta Vētra”. Pirmo
reizi grupa atklāti stāstīs par kopābūšanu,
krīzēm un prieka brīžiem. Par Rietumiem
un Austrumiem. Šī būs
iespēja būt klāt grupas
jaunākā albuma tapšanas pro
cesos Berlīnē
un redzēt vēsturiskus
kadrus no arhīviem.
Filma būs stāsts par
„Prāta Vētras” un
mūsu valsts ceļu. Par
nepadošanos un spītību. Par neatlaidību,
krišanu un atkal celšanos.

Tētis: Jūs vēl te?! Es domāju, ka esat jau aizņēmuši
vietas. Brīnums, ja vēl dabūsim sēdvietas. Citādi atkal
jāstāv kājās.
Vecmāmiņa: Jūs dariet kā ziniet, bet es jau nu gan
kājās nestāvēšu. Bērnus jūs ņemiet pie sevis, es gribu
mieru un klusumu. Viņi jau baznīcā nemaz nemāk
uzvesties. Brīnums, kur tādi bērni gadījušies!?
Meitene: Tēti, bet vai tad tas ir brīnums!?
Tēvs: Kas tad?
Zēns: Mamma teica, ka tas ir brīnums, ja tu atradīsi kur mašīnu nolikt…
Meitene: Un tu teici, ka brīnums būs tad, ja mēs
dabūsim sēdvietas baznīcā.
Zēns: Un vecmāmiņa teica, ka mēs ar māsu esam
„gadījušies” un, ka tas ir brīnums.
Māte: Nu redzi, cik daudz brīnumu vienā vakarā.
Meitene: Bet vai tad tas ir brīnums??? Vai tad Ziemassvētkos nenotiek nekādi īsti brīnumi?
Māte un tēvs: Kā nu ne, kā nu ne, tieši Ziemassvētkos notiek visīstākie brīnumi.
Visa pasaule ir brīnumu virkne, bet mēs pie tiem
esam tā pieraduši, ka saucam par ikdienu. (Hanss
Kristians Andersens )
Lai Ziemassvētku brīnums paver durvis uz nākamā gada lielo sapņu piepildījumu.
Brīnumus vēlot,
PII „Dārta” vadītāja L. Štāle

Brīnumu nedēļa Dienas centrā
14. decembris – eglītes gatavošana no dabas materiāliem
15. decembris – virteņu gatavošana no papīra
16. decembris – Ziemassvētku rotājumu gatavošana no dabas materiāliem
17. decembris – eglītes pušķošana
21. decembris – apsveikumu gatavošana
22. decembris – Ziemassvētku sagaidīšana mūsmājās no plkst. 15.00

Karatē jaunumi
31. oktobrī Saldus sporta centrā notika Kjokušinkai karatē turnīrs, kuru organizēja Saldus karatē klubs. Turnīra mērķis bija izvērtēt un sagatavot sportistus
pirms starptautiskās olimpiādes Martial Art Olympics „Baltic Open 2015”. Saldus
turnīrā no Mērsraga piedalījās Alekss Fībigs un Reinis Rubenis. Abi sportisti ieguva godalgotas vietas, A. Fībigs – 1. vieta, R. Rubenis – 2. vieta.
Panākumi Saldus turnīrā sportistiem deva iespēju piedalīties starptautiskajā
olimpiādē Martial Art Olympics „Baltic Open 2015”, kura notika 21. novembrī
Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Olimpiādē piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Krievijas, Igaunijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas un Vācijas. Cīņas
notika pēc Kjokušinkai karatē noteikumiem. Mērsraga sportisti sīvās cīņās ieguva
godalgotās vietas: 3. vieta – A. Fībigs, 3. vieta – R. Rubenis.

Toreiz + tagad = vienmēr?
Cik tad mēs patiesībā zinām par dzīvi pirms mums? Mūsu pasaule sākas ar
mūsu piedzimšanu un nereti ap mums pašiem tikai vien riņķo. Tāpēc ļoti vajadzīga ir katra iespēja paplašināt loku ap sevi: ne tikai redzesloku, bet sajūtu, atziņu,
interešu apvārsni. Katra šāda reize ļauj mums pakāpties augstāk savas dzīves pieredzes kalnā un nonākt tuvāk gan Patiesībai un Iecietībai, gan izpratnei, ka šajā
dzīvē mainās ļoti maz. Arī pirms mums bērni mācījās un reizēm nemaz negribēja
mācīties skolā, arī senāk vecāki centās viņus audzināt par labiem cilvēkiem, paši
savam darbam atdodami gan spēku, gan, cerams, arī sirdi. Un vai esat kādreiz
iedomājušies, ka tā vecenīte, kas jums klibo pretī pa ielu, pirms 40 gadiem bija
balles karaliene? Un reizēm īgnais kaimiņš – izcils kapteinis?
Tāpat bieži stundās no skolēniem dzirdam daudz stereotipu par aizgājušajiem
gadiem: parasti no vēstures grāmatas viņi atceras tikai dažus teikumus, piemēram, ka bija cenzūra, ka bija bailes, citiem vārdiem, ka viss bija slikti. Bet vai tikai
slikti? Ļoti bieži ļaudis, kas šos laikus paši piedzīvojuši, atceras labo, un daudzas
mūsdienās pašsaprotamas lietas, kā visiem pieejama augstākā izglītība vai vismaz
dienišķās kotletes ēdnīcā, ir nākušas tieši no laika pirms 50 gadiem. Pat ikgadējās
Lielās Talkas saknes meklējamas tur.
Lai ļautu bērniem interesantā, radošā pētniecības procesā atklāt to, cik dažāda
Latvija ir bijusi agrāk, un secināt, vai tiešām viss pirms mūsu ierašanās šajā pasaulē allaž ir bijis nožēlojams, kā arī saprast, vai dzīve Latvijā šodien tomēr nav arī
daudz interesantāka un ērtāka par iepriekšējo, skolotājas Ilzes Mosas ļoti neparastajam ierosinājumam 11. novembrī atsaucās visas „lielā gala” klases.
Skolēni un viņu audzinātāji bija ieguldījuši patiesi lielu darbu un radošumu, lai
veiktu ļoti saistošus pētījumus par tematu „Latvija toreiz un tagad”. Katrai klasei
ir savs raksturs gluži kā cilvēkam, tāpēc bija ļoti aizraujoši vērot, cik dažādos interesantos veidos mums tika demonstrēts salīdzinājums starp „toreiz” un „tagad”
kulinārijā, vieglo auto būvē, Rīgas centrāltirgū, frizūru modē, mūzikā un vēl, un
vēl. Bija ļoti aizraujoši vērot gan skolēnu gatavotus video materiālus, gan prezentācijas, gan pat atraktīvās skolotājas Zanes vadībā 6. klases frizūru modes skati.
Kaut kas izdevās, kaut kas mazāk, bet skatītāju un, šķiet, arī dalībnieku svarīgākais
secinājums bija: pasākums – ļoti labs un noteikti šī tradīcija ir jāturpina, jo tik
bagāta ir mūsu vēsture. Bija nepārprotami redzams, ka arī paši skolēni ir priecīgi
par paveikto.
Es ļoti ceru, ka šāda pasākuma tradīcija turpināsies, tāpēc ļoti liels paldies skolotājai Mosai, visiem klases audzinātājiem un skolēniem, kuri rūpējās par to, lai
pasākums izdotos. Lai izdodas arī nākamgad! Mīlestība uz Latvijas vēsturi ir bijusi
pirms mums, ir vēl joprojām un, cerams, tādā veidā tiks nesta tālāk, lai turpinātos
vienmēr ikvienā no mums.
Iveta Balode

4
Pateicības

Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

Sociālais dienests izsaka lielu paldies Benitai
par siltām zeķēm, Silvai par gardiem kārumiem.
* * *

Es tagad zinu, ja es kādu saukšu,
Būs noteikti, kas tāpat atsauksies.
Un manai sirdij nekad nebūs auksti,
Jo drauga roka pretī pasniegsies.
			
(L. Bērze)

Vissirsnīgākais paldies par sirds siltumu un
palīdzību grūtā brīdī Gunitas, Agneses, Ivetas
un Maijas ģimenēm, Oskaram, Kasparam,
Oskaram B., Dzintaram, Inesei un Antonam
Kiščenko, kā arī Mērsraga vidusskolas kolektīvam.
Ingrīda Robalde
* * *
Smaids: ... neko nemaksā, bet dara tik daudz.... ilgst vie-

Es ziemu uzposīšu šogad pamazām –
pamazām sakāršu kailu
		
koku pazarēs prieku,
un iedegšu skalus laika spurgalās –
veselu gaismas sieku.
Laimes putnus lūgšu, lai salido
atvērtu logu ailās,
lai iedzied tie
ik sanošu rietu,
gulbju baltdūnu laivās.
				
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku dzimšanas dienā:

Valdai Andersonei; Dzintrai Blehmanei;
Aijai Otmanei; Dzintrai Vīgantei;
70 gadu jubilejās Dzintrai Čivželei un Dainai Gulbei;
75 gadu jubilejā Viktoram Fjodorovam;
83 gadu jubilejā Elgai Gulbei;
85 gadu jubilejā Aleksandrinai Barilo;
86 gadu jubilejā Milijai Baumanei;
90 gadu jubilejā Austrai Lasmanei;
92 gadu jubilejā Valentīnai Sproģei!

nu mirkli, bet atmiņas par to var saglabāties visu mūžu...
...ir atelpa nogurušajiem, cerību stars izmisušajiem,
saules siltums skumjajiem...
...to nevar ne aizņemties, ne nozagt, jo tā ir bagātība,
kura tiek dota no tīras sirds...

Vissirsnīgākais paldies dr. Annemarijai
Lormanei un māsiņām Velgai un Kristīnei par
sirsnību, iejūtību un profesionālo medicīnisko
palīdzību slimības gadījumā!
Māra Fībiga
* * *
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Sirsnīgi pateicamies visiem, visiem, kas bijāt ar mums sērās, mūsu mīļo ARVĪDU ELSONU mūžības ceļā pavadot.
Sieva Inta ar bērniem
* * *
Patiesībā viss ir tik vienkārši:
		
viens silts vārds ir pietiekami,
Lai pretim vēl siltāku dabūtu.
Atvērt durvis uz prieku, pavisam niecīgu dzirkstelīti
Zem savām debesīm iekurt – tā, lai atnāktu sildīties,
Kāds, kuram logā nav gaismas...
Patiesībā viss tiešām ir vienkārši – ja dzīvo ar prieku!

Gribu izteikt lielu, lielu paldies – Jēgerei Rutai, Veltai Erķei un Boroņinai Marijai!
Alda
* * *
Ļoti pateicos visiem, kas mani apsveica ar
titula „Goda mērsradznieks” piešķiršanu.
Arnolds Šteinbergs
* * *
Paldies Aleksandram Limbergam par atsaucību un robežsargu saorganizēšanu Lāčplēša
dienas lāpu gājienam.
Aija

Paziņojums!
23. decembrī
Izbraukuma
tirdzniecības
grafiks:

09.30 pie
SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga
pašvaldības ēkas;
11.00 pie Tautas nama;
11.30 pie ambulances;
No 11.45 līdz 12.10
pie Mērsraga
vidusskolas;
12.10 pie veikala
„TOP”;
12.30 pie bērnudārza;
14.00 pie
SIA „Sabiedrība IMS”;
15.00 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

Cienījamie seniori!
Klusus un gaišus Ziemassvētkus,
veselīgu un veiksmīgu Jauno gadu!
Pošamies Jaungada ballei 2016. gada
23. janvārī plkst. 13.00 Mērsraga Tautas namā. Dalības maksa 2,00 eiro. Pieteikties par dalību: 26642416 (Vija),
29115739 (Ārija).
Pensionāru apvienības „Kaija”
padome

Līdzjūtības
Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
Sirds tik ļoti piekususi,
Nav vairs spēka pašam iet.
		
(Z. Purvs)
Dalām bēdu smagumu ar piederīgajiem, Ausmu Mildu un Jāni Arvīdu Piparus zemes klēpī guldot.
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centra
biedrības biedri

Rokas, kas mīlēja darbus, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
Izsakām līdzjūtību Aleksandram
Limbergam, māti zaudējot.
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

Tikai tavā pavardā, māt,
Uguns tik silti degs,
Ka smiltis, pat smiltis aukstās
Nekad viņu neapsegs.
		
(I. Rudene)
Izsakām līdzjūtību Aleksandram
Limbergam, māti – Veru Limbergu
mūžībā pavadot.
Kolēģi Valsts robežsardzes Mērsraga nodaļā

Tas, kas pasaulei dzīvību devis,
Šinī naktī no mūžības cēls,
Zvaigžņu apmirdzēts, atnāks pie Tevis
Tevi mīlēt kā Cilvēka dēls.
		
(J. Ziemeļnieks)

Ziemassvētku dievkalpojums
Mērsraga ev. lut. baznīcā
24. decembrī plkst. 18.00

Kalpos māc. M. Ķirsons
Autobuss no bērnudārza pieturas plkst. 17.40
(pieturēs arī centrā un pie „Vecās bodes” krustojuma).

Visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem –
svētīgus Ziemassvētkus!
Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem novada domes
sekretāre vai arī nosūtīt uz

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

... es aizeju un tomēr palieku –
gan baltajā saulē,
gan zilajā jūrā,
gan šalcošā vējā –
es esmu pie jums.
		
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību Kristapam un piederīgajiem, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Kristapa Leonarda klasesbiedri
un audzinātāji

Tā kā akmens pēc rieta
Vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas saglabā sirds.
		
(O. Lisovska)
Izsakām līdzjūtību Karīnai Limbergai vecvecmāmiņu pavadot.
Pīlādzīšu grupiņas bērni,
audzinātājas un auklīte

Redaktore Madara Brāle
28757923

