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Sveicu visus lasītājus novembrī –
patriotu mēnesī!
Lāčplēša dienā pacelsim karogus, iedegsim
logos svecītes un klusējot pieminēsim mūsu
senčus – kurzemniekus, zemgaļus, latgaļus un
vidzemniekus. Viņi 1919. gada 11. novembrī,
apvienojušies Latvijas bruņotajos spēkos, ar
Rīgas līcī izvietoto sabiedroto – franču un britu kuģu artilērijas atbalstu, pēc gandrīz mēnesi
ilgušām cīņām Pārdaugavā, sakāva Pāvela
Bermonta-Avalova komandēto un Rīdigera
fon der Golca atbalstīto Rietumkrievijas brīv
prātīgo armiju. Viņi parādīja divām lielvarām,
ka arī maza tauta, ja tā ir vienota, spēj paveikt
grandiozas lietas.
Paliksim vienoti arī turpmāk, 18. novembrī
pacelsim karogus par godu Latvijai, par godu
tās tautai, mūsu dzimtajai zemei! Piecelsimies
kājās un visi vienoti katrā ģimenē nodziedāsim
Latvijas himnu. Iedegsim sveces un ar klusuma
brīdi padomāsim par tiem mūsu tautiešiem,
kuri atdeva savas dzīvības Latvijas vārdā.
Pieminēsim arī tos tautiešus, kuri ar visām
ģimenēm bija un ir spiesti pārcelties uz dzīvi
ārzemēs, jo nespēj sniegt pienācīgu atbalstu
saviem bērniem un tuviniekiem šeit. Par tiem,
kuri aizbraucot sarāvuši saites ar ģimenēm, jo

tur dzīve ir pilnvērtīgāka. Nenosodīsim viņus,
bet vēlēsim veiksmi.
Izkārsim karogus Latvijas svētkos par spīti
Solvitai Olsenai, kura Satversmes tiesā iztiesāja, ka karoga pacelšana privātmājā nav obligāta! Izkārsim karogus ne valdības, ne deputātu
vai ministru dēļ, bet tikai tādēļ, ka cienām savu
Tēvzemi un atceramies savu senču varoņdarbu
pirms daudziem gadu desmitiem. Izkārsim karogus, lai parādītu, ka šajā mājā dzīvo Latvijas
patrioti. Paceļot karogu, mēs paziņojam – mēs
esam daļa no mūsu Latvijas, mūsu māja ir daļa
no Latvijas. Mēs esam gatavi cīņai tāpat kā
mūsu senči – gan pret svešajām lielvarām, gan
pret pašmāju Kangariem. Esam vienoti Latvijas iedzīvotāji, un paziņojam – mēs nostāsimies pret visiem, kuri mūs centīsies nospiest
uz ceļiem. Vai ar kūts dakšām, vai traktoriem,
vai zvejas laivām, vai bisēm, vai karabīnēm, bet
mēs neatdosim savu senču asinīm slacīto zemi
nevienam.
Dievs svētī Latviju!
Egīls Bolmanis,
Pašvaldības policijas vecākais inspektors

18. novembrī sveiksim!
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā koncertā, 18. novembrī
plkst. 15.00, Mērsraga Tautas namā, apbalvosim titula „Goda mērsradznieks” ieguvēju, kā arī pasniegsim pateicības rakstus. Mūs priecēs lielu un mazu novadnieku sagatavoti priekšnesumi.
Tituls „Goda mērsradznieks” piešķirts ilggadējai skolotājai Marijai Cēbergai par mūža
ieguldījumu sabiedriskajā darbā Mērsraga kultūras dzīves attīstībā.

Redaktores sleja
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un cienīt. Par Latviju mēs varam lepoties, par tās trūkumiem nepārmetīsim,
bet domāsim un gādāsim, kā tos novērst.
Katram ir jāķeras pie darba, bez atrunām par to, ka nekas jau nav izmaināms, ka tā nu tas
ir un tur neko nevar darīt. Arī šķietami neiespējamo ir iespējams mainīt. Kā teicis Džons
Ficdžeralds
Kenedijs:
„Nevaicā, ko tava dzimtene var izdarīt tevis labā, –
pavaicā, ko tu vari izdarīt
savas dzimtenes labā.”
Es novēlu Jums skaistu šo
laiku, lai izdodas novembra īpašos datumus atzīmēt ne tikai kā Latvijai
nozīmīgus, bet gan kā sev
personīgi nozīmīgus un
svarīgus!

Zināšanai!

Ar Pateicības rakstiem apbalvos:
XX Ilzi Indruškeviču – par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu bāriņtiesas darba
ikdienā;
XX Litu Grudkinu – par ilggadēju, godprātīgu
un pašaizliedzīgu darbu bāriņtiesas darba ikdienā;
XX Mārīti Reinfeldi – par ilggadēju, apzinīgu,
godprātīgu darba veikšanu;
XX Baibu Ieviņu – par apzinīgu un godprātīgu
darba veikšanu;
XX Aldi Mežzīli – par atsaucību, apzinīgu un
godprātīgu darba veikšanu;
XX Inesi Lasenbergu – par apzinīgu darba
pienākumu pildīšanu, iejūtību, atsaucību un sirsnību;
XX Jutu Frēlihu – par izcilu darbu, audzēkņu
motivēšanu un ieguldījumu Mērsraga novada
popularizēšanā;
XX Agnesi Kreicbergu – par aktīvu sabiedrisko darbu;
XX Viju Blūmu – par ieguldīto darbu pensionāru apvienībā „Kaija”;
XX Ilgu Andrusi – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Ainu Ābolu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Gunu Jēkabsoni – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Rutu Kladerfeldi – par mūža ieguldījumu

Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Dzidru Krustu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Henriku Lustčiku – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Rūtu Mosu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Gunāru Ozolu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Visvaldi Paipalu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Loniju Puzānovu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Olgu Smilgu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Maigu Šteinbergu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
XX Arnoldu Baumani – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Zigrīdu Bergmani – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Mariju Cītneri – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Dzidru Fonzovu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Aivaru Gaismiņu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Viju Ozolu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Olīviju Seļicku – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
XX Dzidru Apšvalku – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā;
XX Veltu Ezerkalni – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā.
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Domes sēdē

18. oktobra novada
Domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plāna grozījumus 83 443 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības ieņēmumu plānu 1 644 465 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu
plāna grozījumus 57 276 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu
plānu 1 562 644 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta skaidras
naudas atlikumu uz perioda beigām
19 092 euro apmērā.
2. Apstiprināt interešu izglītības
pulciņus, kas tiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas Mērsraga novadā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības ceļu un ielas ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Niedriņi” (Čiekuru iela 4), Mērsrags, Mērsraga novads.
5. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalimbas”, Mērsrags, Mērsraga novads.
6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bākas ielas 23 C, kopējā platība
1,7 ha, atdalot zemes vienību 1 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai, 1 ha
platībā, piešķirt adresi Bākas iela 23 E,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
7. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Rožu iela 11, kopējā platība 0,8504
ha, atdalot zemes vienību 0,6004 ha
platībā. Atdalāmajai zemes vienībai,
0,6004 ha platībā, piešķirt adresi Rožu
iela 11 A, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284.
8. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazvāveres”, zemes vienību, ar
aptuveno platību 3,7 ha, piešķirot nosaukumu „Vāveres”.
9. Noraidīt Vladislava Ribuļa
iesniegumu per zemes lietošanas mērķu maiņu.
10. Lai nodrošinātu papildu pakalpojumu klāstu Mērsraga novadā, pēc
Ministru kabineta noteikumu projekta
apstiprināšanas, dome plāno piedalīties konkursā valsts budžeta dotācijas
valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru izveides saņemšanai. Dome nolemj piedalīties konkursā
valsts budžeta dotācijas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru izveidei saņemšanai, iesniedzot
attiecīgu pieteikumu valsts budžeta
dotācijas saņemšanai 30 darba dienu
laikā pēc Ministru kabineta noteikumu
spēkā stāšanās. Projekta apstiprināšanas gadījumā vienoto klientu centru
izvietot Mērsraga novada Informācijas
centra telpās, Zvejnieku ielā 2. Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā
īstenošanai nepieciešamo pašvaldības
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11. Piešķirt ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par 2016. gadu domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
daļēji – no šā gada 24. oktobra līdz
13. novembrim.
12. Piedalīties sadarbības projektā
Erasmus+Sport Programme: EU CoFunding for Sprinters Project.
13. Piedzīt no SIA „SAULES RAGS”
nekustamā īpašuma nodokļa parādu
1794.85 euro.
14. Uzdot par pienākumu Domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
noformēt un noslēgt vienošanos ar
Uldi Klaperi par nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas kārtību.
15. Atbalstīt iesniegumu par bērnu dalību florbola turnīrā Helsinkos,
katram bērnam apmaksāt izdevumus
70,00 euro.

Godināti bāriņtiesu darbinieki
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, 14. oktobrī, Rīgā,
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika svinīgais sarīkojums, kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus, kas ar godprātīgu un
nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu
darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri
piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un turpina to darīt arī šobrīd.
Ar Latvijas Republikas Labklājības
ministrijas Atzinības rakstu par vairāk
nekā 20 gadus ilggadēju un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā apbalvoja arī Mērsraga novada bāriņtiesas
vadītāju Ligitu Šucu. Savukārt Mērsraga
novada bāriņtiesas locekle Annemarija
Lormane par ilg
ga
dēju, pašaizliedzīgu
un nesavtīgu darbu saņēma Latvijas Republikas Lab
klājības ministrijas valsts
sekretāra Atzinības rakstu.
Svinīgajā pasākumā piedalījās un
svētku dalībniekus uzrunāja Labklājības ministrs Jānis Reirs, Labklājības
ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks,
tiesībsargs Juris Jansons, Ministra prezidenta
padomniece Lelde Līce-Līcīte, kā arī Tieslietu
ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības un citu
valsts, pašvaldību institūciju un biedrību pārstāvji, uzsverot bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot bērnu un citu rīcības nespējīgo personu per-

sonisko un mantisko interešu aizsardzību, tostarp
paužot visdziļāko pateicību un cieņu par padarīto, bieži vien emocionāli grūto, bet visai sabiedrībai nepieciešamo darbu. Savu īpašo apsveikumu
visiem bāriņtiesu darbiniekiem un svētku viesiem sūtīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
pateicoties par paveikto, vēlot izturību un spēku,

tostarp aicinot arī turpmāk stiprināt bāriņtiesu
kapacitāti. Video uzrunā visus sumināja svētku
norises vietas – Rīgas pašvaldības vadītājs – Nils
Ušakovs.
Mērsraga novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Ligita Šuca

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM!
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības
un licencēšanas komisija informē, ka ir sākusies
pieteikšanās 2017. gada zvejas rīku limitiem.

Pieteikšanās sākas
2016. gada 11. novembrī un ilgs līdz
2016. gada 11. decembrim.
Pretendentiem iesniegumi un laivu dokumentu (Reģistrācijas apliecība vai patapinājuma/nomas līgums) kopijas jāiesniedz personīgi
Mērsraga novada pašvaldības kasē vai pa pastu
līdz pieteikšanās termiņa beigām. Juridiskām
personām papildus vēl jāiesniedz komerclicences kopija.

Iesniegumu var iesniegt izmantojot Mērsraga novada pašvaldības mājas lapā pieejamo
iesnieguma veidlapu vai brīvā formā. Iesniegumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības
zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā
norādīt:
Fiziskām personām:
– Vārds, uzvārds,
– Tālruņa numurs,
– Deklarētā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers vai
Rīgas jūras līča piekraste);
– Pieprasītie zvejas rīki.

Juridiskām personām:
– Pretendenta nosaukums;
– Tālruņa numurs;
– Juridiskā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers,
Rīgas jūras līča piekraste, Grīvas upe);
– Pieprasītie zvejas rīki.
Dokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldībā kopēšanas pakalpojumi netiek sniegti. Kopēšanas
pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkā un informācijas centrā.
Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret Mērsraga novada pašvaldību.

Prezentējam
Mērsraga novadu Talsos!
Talsu Galvenā bibliotēka par
godu Latvijas simtgadei uzsāka tikšanās ciklu – iepazīšanās ar kaimiņu novadiem. Kā atzīmēja Talsu GB
direktore Vija Nagle, tad bieži mēs
zinām, kas notiek tālumā, bet nepazīstam savus tuvākos kaimiņus.
Cikls ilgs 3 gadus, lai iepazītos ar
Mērsraga, Rojas un Dundagas novadiem.
Mērsraga novadam bija gods
pašiem pirmajiem uzsākt šo tikšanās ciklu. Tā 14. oktobra novakarē,
Talsu Galvenajā bibliotēkā pulcējas interesenti, lai tuvāk iepazītu
Mērsraga novadu. Pasākuma moto:

„Mērsrags iespēju rags – toreiz un
tagad”. Mērsradznieki bija atveduši
muzikālus sveicienus, teatralizētus
uzvedumus, gan prezentāciju. Tas
deva ieskatu vēsturē, gan arī deva
iespēju uzzināt par aktuālo šodien.
Liels paldies par piedalīšanos
teātra kopas „Etīde” dalībniekiem:
Edītei, Valdai, Arnim, Ritmai, kā
arī tautas nama vadītājai Kristīnei.
Paldies Aijai un Jānim par muzikālo noformējumu, Madarai un Agnesei par novada prezentēšanu.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Ļoti cienījamie Mērsraga iedzīvotāji!
Ar lielu lūgumu vēršamies pie Jums Mērsraga iedzīvotāji! Lūdzu kanalizācijā nemest: avīzes, žurnālus, pamperus, higiēniskās paketes, lupatas, kā
arī citus sadzīves priekšmetus, tāpat ar nemest zivis, ēdienu atliekas, kartupeļus. Lai iztīrītu kanalizāciju, ir nepieciešamas lielas izmaksas!
Ar cieņu, SIA „Mērsraga ūdens” valdes loceklis Oskars Luksis

Informācija
Bibliotekārā punkta izbraukums
uz Upesgrīvas Saieta namu
30. novembrī pulksten 12.00.
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Babītē skan sudraba flautas
27. un 28. oktobrī Babītes Mūzikas sko
lā notika I Latvijas kameransambļu festivāls
„Sudraba flautas”. No Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolas šajā festivālā piedalījās
3. klašu flautu trio, kurā spēlē Laura Rolanda
Indruškeviča, Viktorija Poremska un Krists
Brinkmanis.
Pirmajā festivāla dienā bija ansambļu
koncerts, bet otrajā dienā flautu kora mēģi
nājumi un koncerts. Lai varētu piedalīties
flautu korī, bija jāsagatavo 3 jauni skaņdarbi.
Neskatoties uz to, ka bija brīvdienas, bērni
ar ļoti lielu atbildību mācījās. Liels prieks, ka
man nebija īpaši jāpierunā piedalīties šādā
pasākumā, bet paši vēlējās un vēl jo lielāks
prieks, ka tas godam attaisnojās. Paldies ve
cākiem par sarūpētiem koncerta tērpiem un
jo īpaši Krista mammai par atbraukšanu līdz.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
flautas spēles skolotāja Juta Frēliha
Festivālā „Sudraba flautas” mēs bijām di
vas dienas. Pirmajā dienā mēs uzstājāmies

kā ansamblis, bet otrajā mēs spēlējām flautu
korī. Šī bija pirmā reize, kad es spēlēju tik lie
lā kolektīvā. Tas bija aizraujoši, un tā bija arī
ļoti liela pieredze. Starp pārējiem flautistiem
es jutos ļoti ērti un brīvi, lai gan tur bija da
žāda vecuma spēlētāji. Man ļoti patika uzstā
ties gan korī, gan ansamblī.
Krists
Krista mamma: Es arī izmantoju iespēju
un devos līdzi mūsu mazo flautistu ansam
blim uz festivālu „Sudraba flautas”. Lai gan
biju festivālā tikai tā pēdējā dienā, bija jū
tams, kāds milzīgs darbs ir ieguldīts, lai noor
ganizētu šo pasākumu. Protams, ka festivālā
bija jūtama tā īpašā un neikdienišķā atmosfē
ra, kādā mūs var ievest mūzika – šajā reizē
flautu izpildījumā. Flautu koris, kurā skan
astoņdesmit flautas – tas bija kaut kas vienrei
zējs! Lai arī diena bija gara, domāju, ka mūsu
mazie flautisti var justies gandarīti, ka ņēmu
ši dalību šādā pasākumā un, protams, paldies
skolotājai Jutai par uzņēmību.

Bibliotēku darbinieku
izbraukuma seminārs
26. oktobrī Mērsraga tautas namā un bibliotēkā pulcējās Talsu,
Dundagas, Rojas novadu bibliotēku darbinieki uz izbraukuma
semināru. Semināra dalībniekus priecēja Aijas Barovskas un Jāņa
Kaļiņičenko muzikālais priekšnesums. Iedvesmojošu uzrunu tei
ca Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons. Darba
kārtībā bija vairāki profesionāli jautājumi. Pēc sātīgām pusdienām
ar prezentāciju par Mērsragu uzstājās Madara Brāle. Vēlāk semināra
dalībniekiem bija iespēja uzkāpt Mērsraga bākā un iepazīties ar
ekspozīciju Mērsraga muzejā. Paldies Dzintaram Ceravam un
Gunāram Ozolam.
Bibliotēkas vadītāja Maira Petere

Darbīgie „Zīļuki”
Pēc vasaras straujiem soļiem atnāca rudens un mazie „Zīļuki” atkal sabira savā grupiņā.
Pastiepušies garumā, aktīvi un mutītei paveroties, smaidam bija redzams, ka kādam ir
pazudis arī zobiņš. Un nu jau mēs bērnudārziņā esam paši lielākie!
Jau ar pirmajām nedēļām norisinās daudz un dažādi notikumi – sporta nedēļa, Miķeļ
diena, un kā katru gadu notiek akcija „Palīdzēsim nelaimē nokļuvušajiem dzīvnieciņiem”.
Miķeļdienas nedēļā bērni atceras kā var sašķirot augļus un dārzeņus, uzzina dažādus Mi
ķeļdienas ticējumus un izrīcības par Miķeļdienu, piedalās tirdziņā ar vecāku sagatavotiem
kārumiem. Nedēļas beigās paši gatavojām savus garšīgākos salātus pasaulē. Kāpēc garšīgā
kos? Jo bērni tos gatavo paši savām rociņām un tas ir ļoti svarīgi! Visiem taču patīk griezt
kartupeļus, burkānus, olas un desu, bet galvenais, ka atnāk kāds pieaugušais un paslavē par
to, ka ir ļoti garšīgi!
Oktobrī mūsu grupiņā bija maizītes nedēļa – „Kā top maizīte”. Šīs nedēļas ietvaros bērni
uzzināja daudz jauna. Piemēram, ka no grauda līdz gatavai maizītei ir ļoti tāls ceļš. Viņi uz
zināja kādi darba instrumenti, lai maizīti iegūtu, bija vajadzīgi kādreiz un kādi tagad. Bērni
ar latviskajiem rakstiem izgreznoja abriņu un dramatizēja pasaku „Zvēri un abras taisītājs”,
iemācījās deju „Rupmaizkukuls”. Nedēļas nogalē mēs visi kopā un arī ar mūsu pavārītes
Baibiņas palīdzību izcepām gardus, smaržīgus pīrādziņus.
Ļoti jauka nodarbība mums bija kopā ar mūzikas skolotāju Inesi. Uz iepriekš ar sve
ces sveķiem sagatavotām lapām bērni mūzikas pavadībā gleznoja ar guašu krāsām rudeni.
Darbiņi izdevās ļoti skaisti, krāsaini!
Audzinātāja Sarmīte

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve”

Mēs bijām, esam un būsim!
Mērsraga Tautas nams ir nosvinējis savu
55 gadu jubileju. Šis bija emocionāls un
prieka pilns koncerts, kurš ļāva ielūkoties
pagātnē un atcerēties – kā tas bija 55 gadus
atpakaļ. Koncerts norisinājās divās daļās.
Pirmā daļa tika veltīta vēstures faktu atspo
guļošanai, par ko parūpējās trīs kultūras
peles, kuras jau no Tautas nama izveides
laika ir dzīvojušas zem skatuves dēļiem un
redzējušas visu kas notiek namā – kā mai
nās vadītāji, pulciņi un kā tiek svinēti svētki.
Pasākuma otrā daļa tika veltīta priekšne
sumiem gan no pašmāju kolektīviem, gan
ciemiņiem. Uzstājās deju kopa „Silvas”, vo
kālais ansamblis „Cantabile”, Mērsraga Mū
zikas un mākslas skolas audzēknes – Elēna
Kniploka, Līga Indruškeviča, Loreta Gūt
šmite, kā arī Mērsraga vidusskolas ansamb
lis, kuru vada Aija Barovska. Pie mums
savas balsis skandināja Valdemārpils koris
„Akords” ar vadītāju Baibu Pipari, bet dejā
griezās Engures deju kolektīvi „Jadals”, „Un
gurs” – vadītājs Juris Poga, kā arī deju grupa
„Reda” – vadītāja Rima Mortuļeva.
Kā jau svētku reizē, neiztikām arī bez

svētku tortes un uguņošanas, par kuru Tau
tas nama kolektīvs vēlas pateikt sirsnīgu
paldies: Vijai Klēverei, Gvido Erķim, Aiga
ram Šteinbergam, Jānim Budreikam, Gitai
Vaičulei un Marekam Līcītim, Jānim Bulim,
SIA „IMS”, kā arī Skaidrītei Mežzīlei.
Lielu paldies vēlos teikt arī kafejnīcai

Fitness –tavam
ķermenim!
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 20.00,
Mērsraga Tautas namā treneris Andris un
aktīvais meiteņu pulciņš
aicina pievienoties!
Spriežot pēc smaidiem –
tas ir tā vērts!

„Kreses” par gardajiem groziņiem, deju
kopai „Silvas”, ansamblim „Cantabile”, ama
tierteātrim „Etīdes” par atbalstu pasākuma
organizēšanā. Sandijai Štreinertei un Aijai
Štreinertei-Roļai par skaistajām dekorāci
jām. Jānim Kaļiņičenko un Igoram Roļam
par mūziku. Laumai Gulbei, Kristai Zigne
rei, Klintai Brinkmanei par aktīvo piedalī
šanos pasākuma pilnveidošanā. Protams,
paldies arī Mērsraga vidusskolai, Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolai, pirmsskolas iz
glītības iestādei „Dārta” un visiem pārējiem
sveicējiem, tiem, kuri veltīja labus vārdus un
atrada laiku būt kopā ar mums šajā svētku
dienā.
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Kristīne Veinberga

Violetā siksniņa. No pirmās dienas, kad ierados jaunajās mājās,
cilvēks man iedeva tādu interesantu lentīti violetā krāsā ar skanošu
bumbulīti pie tās. Viņš sacīja, ka lentīte nepieciešama, lai mani var
vieglāk atšķirt no brāļiem un māsas, bet bumbulītis skanot parā
da, kur esmu noslēpies vai pazudis. Brāļi un māsa, cilvēka stāstu
nedzirdējuši, nemitīgi mani iztaujāja par savādo rotu – kam tā do
māta, vai tā nav smaga, vai arī viņiem tādu iedos? Es gan nebiju līdz
galam pārliecināts, bet sacīju, kā uzskatīju par pareizu: „Krāsainā
lentīte nozīmē, ka man pieder tie cilvēki, es viņus vienmēr mīlēšu
un viņi mīlēs mani. Arī jums tā būs, es zinu! Jums tikai jāatrod savi
sirdscilvēki.” Es gan atļāvos nedaudz arī palielīties – saimnieki man
apsolīja, ka ar laiku manai lentītei būs arī piekariņš ar vārdiņu, ja
nu es kādreiz pavisam tālu nomaldos. Tādās reizēs nevajag bīties no
svešiem, bet tai pat laikā labiem cilvēkiem, tie man palīdzēs atrast
mājupceļu. Jā, skaista un grezna tā dzīvošana pie cilvēkiem – tevi
pabaro, samīļo, palutina ar kādu gardu desas gabalu vai svaigu fileji
ņu, un pat krāsainas rotiņas dāvā! Varētu šķist, ka uz šo brīdi man ir
viss, par ko vien tāds mazs kaķēns kā es varētu vēlēties!
Izbīlis. Ir lietaina pēcpusdiena. Pik, pak, pik, pak, pik... Lietus
nu jau līdzīgi pulkstenim skan. Es nezinu, vai lietus prot burvestības
vai pie vainas kas cits, bet māja ir neierasti mierīga un klusa. Vismaz
tā man šķita, līdz pēkšņi sākās negaidīta kņada. Viss sākās ar to, ka
cilvēks, visus darbus mājās sadarījis, nolēmis doties lejā. Viņš vien
piebilst, ka dodas skatīties kā lietū jūtas mūsu māmiņa ar diviem brā
līšiem, kas vēl dzīvoja pagalmā, jo mājā dzīvot vēl nedaudz tā kā bai
dījās. Varbūt viņi vēlas uzēst pusdienās kādu zivtiņu. Likās, ka cilvēks
knapi paguvis nokāpt lejup pa kāpnēm, kā viņš jau satraukts steidzās
atpakaļ augšā. Māmiņa ar brālīšiem pazuduši! Nu visi cilvēki saskrien
no malu malām kopā un sāk prātot, kas gan varētu būt atgadījies. Ja
nu garām gājis kāds slikts cilvēks un viņus paņēmis? Esmu dzirdējis,
ka slikti cilvēki tādus mazus kaķīšus kā es liekot maisā, to aizsienot
ciet un sūtot uz jūras skolu. Nez kādēļ man šķiet, ka tā sūtīšana neno
tiek pa pastu... Pusstundu visi skraida, meklē, pavisam pretēji lietus
burvestībai. Ak tavu viltīgo kaķa dabu! Māmiņa, no lietus slēpdamās,
aizvedusi brāļus pa
tverties zem ne
pabeigtas dārza
terases, un nu visi
tur saldi guļot un
neliekoties par lie
tu un vēju ne zinis.
Bet slēptuve viņiem
gan labu labā, lietū
sausi un silti, karstā
vasaras saulītē patī
kami vēsi.
Turpinājums
sekos...
Zīmējumi: Santagora
Teksts: Jans Ikes un
Laura Soboļeva
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku
dzimšanas dienā:

Kad rītausma iziet
ar vēju liedagā skrieties,
kad klusums kā vīraks
ap kafijas krūzi sāk vīties,
ieskanas akords smalkāks par sniegu,
lai sietu dienu ar visbaltāko diegu.
		/D. Sadaka/

„Laimes
stūrakmeņi
cilvēka
organismā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Seminārs

„Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda
(EJZF) finansējuma piesaistes iespējas”
16. novembrī plkst. 11.00
Mērsraga tautas nama mazajā zālē, Lielā iela 25, Mērsrags
Darba kārtība
Laiks

11.00–12.00

Aktivitāte

Lektors

Eiropas Jūrlietu un
Zivsaimniecības fonds –
atbalsts, nosacījumi,
Sabiedrības virzīta vietējās
attīstības Stratēģija un
MK noteikumi.

12.00–12.15

Kafijas pauze.

12.15–13.15

Informācija par projektu
iesniegumu sagatavošanas
kārtību un iesniegšanu.
Jautājumi/atbildes.

Lolita Pļaviņa
biedrības „Talsu rajona
partnerība” administratīvā
vadītāja

Tāds ir lekcijas nosaukums, uz
kuru mīļi aicinām ikvienu, kurš
audzina bērnus! Ja gribi iepazīties
ar lielisku cilvēku – Gundari Kukli,
tad atnāc 23. novembrī, plkst. 18.30
uz Mērsraga vidusskolu. Gundars
Kuklis ir ģimenes ārsts, kurš labprāt
saprotami un interesanti izstāsta
savā pediatra praksē gūto pieredzi
plašākai auditorijai. Ārsts jau vairāk
kā 70 Latvijas skolās ir paviesojies ar
lekcijām, piedalījies intervijās, rai
dījumos Latvijas radio un televīzijā.

Pateicības
Sociālais dienests vēlas pateikt lielu paldies Olgai
Budreikai par sniegto palīdzību Mērsraga novada
iedzīvotājiem.
* * *
Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu
Zaglis pa vārtrūmēm velk labu maisu...
Lai labi sokas cilvēkam, kas nozaga man riteni!
Mīļš paldies par atsaucību un pa
līdzību Jurģim Ozoliņam, Egīlam
Bolmanim, Andrim Meram, Guntai
Jozupupei-Upesjozupai un visiem pā
rējiem, kas piedalījās meklēšanā.
Ina

Sludinājumi

 Elektromotoru remonts. Tukuma

novads, „Rauciņi”. Telefons 29253411.

 Veicam visa veida celtniecības


Pieteikšanās un informācija:
22328884 – Lolita Pļaviņa, administratīvā vadītāja
29193595 – Antra Jaunskalže, sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Mūžības
svētdienas
dievkalpojums

Jauns pāris vēlas īrēt māju vai
dzīvokli Mērsragā. Telefons 20615878.



Pārdod labā kvalitātē pīšanai
sagatavotas kārklu klūdziņas dažādos
izmēros, arī klūdziņu gareniskai šķel
šanai metāla šķēlējēvelīti. Vēl pārdod
vieglās automašīnas nelielu piekabi,
saimniecībā lietojamu: malkas vai ra
žas vešanai (lēti). Zvanīt pa telefonu
20236823.

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas
Manus vārdus dzird un tic Tam,
kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā,
bet no nāves ir iegājis dzīvībā.
		(Jaņ. 5:24)

Pieminēsim savus mīļos
un iedegsim sveces
Mūžības svētdienas
dievkalpojumā

Mērsraga ev. lut. baznīcā
27. novembrī
plkst. 14.00.

23. novembrī

Sporta pasākumi NOVEMBRĪ
11.11.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā
9. posms

Mērsraga vidusskola

17.00

16.11.

Mērsraga vidusskolas kauss dambretē

Mērsraga vidusskola

12.00

19.11.

Mērsraga kauss novusā

Mērsraga vidusskola

10.00

27.11.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 9. posms

Mērsraga vidusskola

10.00

27.11.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
9. posms

Mērsraga vidusskola

12.00

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

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

Kad vakars dzēš staru lāpas
Un sasaucas mežs ar jūru
Caur vētru par likteni sūru –
Noliecas priede šmauga
Savās vientuļās ilgās pēc drauga.
		
(H. Dorbe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumjā brīdī esam kopā ar
Artūru un viņa ģimeni, aizvadot
aizsaulē Maiju Birznieci.
„Taimiņu” kaimiņi

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Maiju Birznieci pēkšņi
zaudējot.
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs

Cik savādi – kā gribējās dzīvot!
Un laimīgi ziedēt!
Neizdevās.
		(Gēbere)
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Artūru, no
dzīvesbiedres Maijas atvadoties.
„Sīgu” mājas iedzīvotāji

Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiktos.
		
(V. Rūja)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Mariju Radvilu mūžībā
pavadot.
Politiski represētie

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;

Tavs vārds ir dzīvs,
Un saviem bērniem
Atmiņā tu dzīva.
(A. Balodis)
Skumstam kopā ar Dailu un
Viesturu, no mammas uz mūžu
atvadoties.

pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Līdzjūtības

Kaut nekad vairs nepārnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, telefons 20213122.

darbus. Telefons 22841761.

Lolita Pļaviņa
biedrības „Talsu rajona
partnerība” administratīvā
vadītāja

Anitai Birzniecei;
75 gadu jubilejā Hildai Inaburgai Kocerei,
Andrejam Nierliņam, Tillai Paipalai,
Edgaram Albertam Krikauskim, Aleksandrai Burkānei
un Inārai Tanbergai;
80 gadu jubilejā Henrikam Lustčikam;
81 gadu jubilejā Anitai Miķelsonei;
82 gadu jubilejā Elgai Annai Mārtiņsonei un Zeltītei Pokšānei;
83 gadu jubilejā Veltai Erķei;
85 gadu jubilejā Arnoldam Baumanim;
87 gadu jubilejā Maijai Anstrautai
un Alidei Birutai Liepiņai;
88 gadu jubilejā Ainai Japinai
un Ansim Rudzītim;
89 gadu jubilejā Ausmai Būcēnai;
90 gadu jubilejā Dzidrai Apšvalkai!

Darbabiedri

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

