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Aicinājums!

Redaktores sleja
Dzīve ir kā liels skrējiens, tā mēs nereti runājam. Bet kur tad mēs tā
skrienam? Vai zinām uz
Nākamais
kurieni? Un kāpēc? Un
kāda ir sajūta tā visu laiku
„Mērsraga Avīzes”
skrienot? Vai izjūtam prienumurs iznāks
ku par savu un citu skrējie10. novembrī.
nā padarīto? Ir ieveidojies
tīt līdz
paradums – steigties. Un
Materiālus var iesū
cik bieži izskan vārdi:
7. novembrim!
„Man nav laika”. Kur
Paldies!
tad palika? Vai tas palika
mājās, vai darbā, vai
paātrināti
aizsteidzās
prom? Bet varbūt mēs aiz vārda laiks vēlamies paslēpt lietas, kurām tur
nemaz nebūtu jābūt.
Reizēm ir lietas, tik ikdienišķas un pierastas, tik pašsaprotamas, bet tās
izprast un izvērtēt nebūt nav viegli! Dažkārt domu un pārdomu daudz, bet
trāpīgos vārdos tās ietērpt grūti! Man šķiet, ka lieliskas pārdomas par laiku
savās Epifānijās paudis Imants Ziedonis.
Dažas no tām: „Laime ir laiks. Piepildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām un
smaržām piepildīts laiks.” „Mana meitene ir mans laiks, mana sieva ir mans
laiks, mani bērni ir mans laiks.” „Kāpēc mēs esam tik laimīgi atcerēties? Ko
tad mēs pirmkārt atceramies – telpu vai laiku? „Bērnu dienas” – mēs sakām.
„Tās jaukās stundas” – mēs sakām. „Skaista bij jaunība” – mēs sakām. Un tas
ir laiks. Mēs vēlam „laimīgas dienas”. Mēs dziedam „daudz baltu dieniņu,
Laimiņa, dodi”. Nesaka taču „bērniem laimīgu māju” vai „bērniem laimīgu
automašīnu”. Laimīgu rītdienu, nevis „laimīgu bezmaksas sabiedrisko
transportu”. Arī šodien, pašlaik, katru dienu vispirms mēs sakām: „labrīt!”,
„labu rītu!”, nevis „labu laimi!”, „labu zemi!” vai „labu jūdzi!”. Nevis „arlabu-gultu!”, bet „ar labu nakti!”.” „Mīlestība neapšaubāmi ir laiks: pirmā,
visas pārējās, līdz pēdējai. Un audzināšana ir laiks, kad tu ieraugi sevi laikā.
Savā laikā atnāca mazbērni, un tā bija atkal laime. Man laime rādās tikai
laikā.” „Laiks ir kustības skaitlis, un laime ir savas kustības izjūta.”
Lai mums visiem izdodas piešķirt savam laikam vērtību!

Zināšanai!

Informācija!

Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības
cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, pašaizliedzīgu un aktīvu
kaimiņu, vai kādu citu labas gribas cilvēku – izsaki savu viedokli!
Aicinām Mērsraga novada iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos
novadniekus, kas būtu pelnījuši saņemt pateicības rakstu, kā arī
vienu iedzīvotāju, kas būtu jāgodina ar Goda mērsradznieka nosaukumu. Pieteikt var ikvienu, kas Jūsuprāt izcēlušies ar sevišķiem
nopelniem Mērsraga novada labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes
vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs
izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta
darbība.
Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu aicinām rakstīt
brīvā formā, norādot apbalvošanai pieteiktās personas vārdu,
uzvārdu, darba vai sabiedriskās darbības vietu un ieņemamo
amatu,kā arī motivētu pamatojumu, kādēļ jūsuprāt šī persona
būtu jāapbalvo. Tāpat lūdzam norādīt informāciju arī par pie
teikuma iesniedzēju – vārdu un uzvārdu vai organizācijas nosaukumu. Lēmumu par to, kuras personas apbalvot pieņems
apstiprināta padome, izskatot iesniegtos ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest Tautas namā, Mērsraga domē,
Informācijas centrā izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu
mersrags@mersrags.lv līdz 3. novembrim. Apbalvojumi tiks pa
sniegti – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā.

 14. oktobrī plkst. 13.00 Upesgrīvas Saieta namā
tikšanās ar P. Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas urologu Dr. Ivaru Smiltenu. Informācija pa tālr.
26342010.
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas
saieta namu 25. oktobrī, plkst. 12.00.

Nodarbības jaunajiem vecākiem.

Nodarbības paredzētas vecākiem, kuri audzina
bērniņu no dzimšanas līdz diviem gadiem. Nodarbībās jaunajiem vecākiem ir iespēja dalīties ar savu pieredzi, apgūt jaunas prasmes un būt kopā ar savu mazuli. Grupu nodarbību vada speciālists, kas nodrošina
vecāku izglītošanu bērna audzināšanas un aprūpes
jautājumos. Vienas nodarbības ilgums 1,5 h. Nodarbību laikā tiek veicinātas vecāka prasmes, kā audzināt
bērnu viņu izprotot, pieņemot un mīlot. Papildus tiek
mācītas praktiskās iemaņas: svētku svinēšana, galda
klāšana, sadzīves plānošana. Katrā nodarbībā māmiņas papildus mācās šūpuļdziesmas, pirkstiņrotaļas un
citas radošas aktivitātes. Nodarbības notiks vecākiem
kopā ar bērniņu Sociālā dienesta telpās. Nodarbības
paredzētas uzsākt novembra mēnesī. Nodarbību vadītāji: Ilona Talente vai Svetlana Stepule. Pieteikties
var jebkurš vecāks pa tālruni 63237708 vai 26464443,
Gunta Fībiga.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties balsošanā konkursā
„Ģimenei draudzīga pašvaldība”!
Laikā no 2. līdz 31. oktobrim novērtē pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm un reizi nedēļā
laimē 50 EUR dāvanu karti ģimenei un citas
vērtīgas balvas. Katru nedēļu izlozē trīs mobilo sakaru operatora „Amigo” dāvātās mobilo
tālruņu uzlādes baterijas un starptautiskās
izstādes „Baltic Beauty 2017” divas ieejas biļetes
(katra 2 cilvēkiem), kas notiks 3.–5. novembrī
Rīgā, Ķīpsalas hallē, kā arī trīs Rimi dāvanu
kartes katru 10 EUR vērtībā. Novērtēt var līdz
3 pašvaldībām. Novērtēt var arī tās pašvaldības,
kas nepiedalās konkursā „Ģimenei draudzīga
pašvaldība”.
Balsot iespējams www.vietagimenei.lv.

JŪSU VIEDOKLIS

Mērsraga novada pašvaldība atkārtoti izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par
goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Tiek precizēts Apbalvojumu piešķiršanas
nolikums, kas būs pieejams novada mājaslapā un pašvaldībā no 18. oktobra. Aizpildītās anketas var ievietot
pasta kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga Tautas namā līdz
3. novembrim. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā.

Pāreja no vasaras laika
Latvijā pāreja no
vasaras laika uz
ziemas laiku notiks
svētdien,
29. oktobrī,
plkst. 04.00
(naktī no sestdienas uz
svētdienu), pulksteņa
rādītājus pagriežot

vienu stundu
atpakaļ!

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks”
piešķirt
(kam?)
tāpēc, ka

Jūsu vārds, uzvārds
Paldies!
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Domes sēdē

Dzejas dienas Mersraga

2017. gada 19. septembra
kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Apstiprināt kārtību kādā Mērsraga vidusskolā tiek sadalīta mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
2. Finansiāli atbalstīt Kristera Janberga dalību junioru komandas motokrosa sacensībās, 200 euro apmērā;
3. Uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no 1 fiziskas personas;
4. Apstiprināt saistošos noteikumus
„Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga
kanālā 2017.–2022. gadā;
5. Apstiprināt saistošos noteikumus
„Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”;
6. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu;
7. Apstiprināt atklātā konkursa
nolikumu uz vakanto amatu „Tautas
nama vadītājs”;
8. Noteikt 3 lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam Meža iela 18,
Mērsrags, Mērsraga novads;
9. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzlejas”;
10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2017 „Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Mērsraga novadā”.

2017. gada 26. septembra
ārkārtas domes sēdē nolemts:
1. Par Mērsraga novada Domes
priekšsēdētāju ievēlēts Roberts Šiliņš;
2. Par Mērsraga novada Domes
priekšsēdētāja vietnieku iecelts Andris
Leitas;
3. Par finanšu komitejas locekli
iecelt Andri Leitas;
4. Apstiprināt Mērsraga novada
vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Liāna
Lukse-Bolmane, Diāna Rubene, Rasma Grebeņņikova, Marika Rožkalne,
Elīna Misiķe-Rožkalne, Inta Krūze un
Mudīte Neilande.
Sekretāre M. Brāle

Septembrī, kad laika apstākļi nav
prognozējami, kad ļaudis izmanto
katru jauko dienu, lai apdarītu dārza darbus, katru brīdi, lai dotos uz
mežu baraviku medībās un salasīt
pilnus kurvjus ar sārtvaidzēm brūklenēm un dzērvenēm. Bagātīgajā rudens krāsu paletē, īpašu nokrāsu un
noskaņu septembrim piešķir Dzejas
dienas.
Pirmās Dzejas dienas Latvijā norisinājās 1965. gada 11. septembrī, atzīmējot Raiņa simtgadi. Tātad vairāk
nekā 50 gadus, mēs Latvijā, atzīmējam
Dzejas dienas.
Arī Mērsragā, 29. septembra pēcpusdienā notika Dzejas dienu pasākums. Šogad, tāpat kā daudzviet,
godinājām dzejnieku Eduardu Veidenbaumu, kuram 3. oktobrī, apaļa jubileja – 150! E. Veidenbaums – dzejnieks,
tulkotājs, zinātnes popularizētājs, pratis

desmit svešvalodas, bijis muzikāls, spēlējis vijoli. Tomēr plašākai sabiedrībai
pazīstams ar savu dzeju. Lai arī E. Veidenbaums atstājis vien ap 80 dzejoļiem,
vēl joprojām svētkos vai ikdienā, sastopoties ar dažādām dzīves situācijām,
atrodas pa kādam trāpīgam vārdam
no Eduarda Veidenbauma. Viņa dzeja
ir daļa no latvieša identitātes, kas sevī
vienmēr slēps sīkstu pretošanās garu,
tiekšanos pēc brīvības un skaistākas nākotnes.
Dzejas dienu pasākumā E. Veidenbauma dzīves gājumu palīdzēja ritināt,
dzeju lasīja un dziedāja: A. Barovska,
A. Kreicberga, V. Zvirgzdiņa, M. Brāle. Par muzikālo noformējumu rūpējās
J. Kaļiņičenko. Īpašs paldies A. Orlovam
par iejušanos E. Veidenbauma lomā.
Paldies visiem dalībniekiem un apmeklētājiem, kuri kuplināja Dzejas dienu
pasākumu.

Mērsraga bibliotēkas vadītāja
M. Petere

Mērsraga vidusskolas ziņas Gaidot Miķeļdienas
gadatirgu „Dārtā”...

Uzzinājām, kas ir tulks un
kas tulkotājs!
29. septembrī, pie Mērsraga vidusskolas 9.–12. klašu skolēniem viesojās Ventspils augstskolas Tulkošanas
studijas fakultātes lektore Ieva Vizule,
lektors no ASV Dr. Thomass Springer,
Elīza Cimdiņa (TA 4. kurss) un Jānis
Preiss (TA 2. kurss), kuri pastāstīja par
VeA piedāvātajām programmām un
tulka/tulkotāja darba iespējām Latvijā
un ES. Kas ir tulks un kas tulkotājs? Vai
starp šiem terminiem vispār ir atšķirība?
To un ne tikai to pastāstīja lekcijas vadītāji. Tika runāts par tulkošanas garšām,
vajadzībām, iespējām, redzējumiem,
īpatnībām, prasmēm... Un bija daži
drosmīgie, kuri atsaucās uz studentu aicinājuma iejusties trešā kursa studentu
lomā, kādā prāta un reakcijas treniņā.
Par aktīvu līdzdalību skolēni saņēma
veicinošas balviņas no VeA.
Pasākums izdevās! Paldies viesiem
un paldies brīnišķīgajiem un aktīvajiem Mērsraga skolas jauniešiem. (Lita
Grudkina)

Ziedu izstāde

Ja jums ir divi klaipi maizes, apmainiet vienu pret ziediem!
Maize baro miesu, ziedi – dvēseli!
Antuāns de Sent-Ekziperī
Septembrī, neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika ap
stākļiem, kuri ietekmēja ziedēšanas ilgumu, Upesgrīvas
Saieta namā tika rīkota rudens ziedu izstāde. 45 lielākas
un mazākas krāšņās ziedu kompozīcijas – cēlās gladiolas,
skaistās hortenzijas, dažādu krāsu un formu asteres, dālijas, flokši, miķelīši, mārtiņrozes, samtenes, montbrēcijas,
kosmejas, saulespuķes un vēl un vēl, pat ananāslilija un
ūdensrozes, priecēja apmeklētājus.
Milzīgs paldies: Ārijai, Dainai, Dzintrai, Leldei, Lidijai,
Rēnai, Rudītei, Valdai, Vinetai, Vizmai par skaistajiem ziediem! Lai jums, jaukās dāmas, vienmēr dārzi ir košās ziedu
kupenās!
V. Brauere

Jau trešo gadu Zaļais Karogs
Mērsraga vidusskolai!
12. septembrī, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132
skolas saņēma prestižo starptautisko
Zaļo karogu. Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek
piešķirts skolām, kuras ir parādījušas
vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta
un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko
lepojas skolas visā pasaulē.

Uz pludmali –
pa gājēju celiņu!
EJZF Rīcības
„Zivsaimniecību
teritoriju dabas
un vides resursu
saglabāšana
un atjaunošana,
klimata pārmaiņu mazināšana”
projekta „Gājēju
celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē”
rezultāts. 

Noskaidroti labākie skrējēji Mērsragā!
Septembra pēdējā piektdienā Jēgerlejas piejūras pļavās projekta Erasmus
Sprinter ietvaros notika skriešanas sacensības, lai noskaidrotu spēcīgākos
skrējējus Mērsraga novadā. Sacensības
notika dažādās vecuma grupās un pulcēja daudz skriet gribētājus.
Jaunākajā grupā meitenēm uzvarēja
Andžela Dakstiņa, otrajā vietā Elizabete Cielava, bet trešajā vietā Marta Dakstiņa, zēnu grupā pirmais Alekss Afoņins, otrajā vietā Markuss Austrups,
bet trešais Dāvis Samovičs.
3.–4. klašu grupā meitenēm uzvarēja Viktorija Frīdenberga, otrajā vietā
Elēna Kniploka, bet trešā Loreta Grieze. Zēnu grupā pirmais Leo Adamovičs, otrais Jānis Brenčevs, bet trešais
Guntars Dakstiņš.

Novēlu ikvienam atrast pa kādām
E. Veidenbauma dzejas rindām, ko glabāt tuvu, rokas stiepiena attālumā.

5.–6. klašu grupā meitenēm
uzvarēja Līga Indruškeviča, otrajā
vietā Viktorija Purvinska, bet trešā
Laura Indruškeviča. Zēnu grupā
pirmais Artūrs Kasparāns, otrais
Mārtiņš Veinbergs, bet trešais
Kristers Janbergs.
7.–8. klašu grupā meitenēm
uzvarēja Rebeka Stepānova, otrajā vietā Alise Oboleviča, bet trešā
Amanda Mosa. Zēnu grupā pirmais
Daniels Karlsons, otrais Kristers Līcītis,
bet trešais Rihards Baņģis.
9.–12. klašu grupā meitenēm uzvarēja Sigita Mitenberga, otrajā vietā
Amanda Janberga, bet trešā Karlīna
Ansberga. Zēnu grupā pirmais Dāvis
Arbidāns, otrais Kaspars Zaļkalns, bet
trešais Edgars Erķis.

Rudens savu dāsnumu
dala nesavtīgi, tikpat nesavtīgi, kā laika tikšķi saveļ krāsainas lapu pogaļas,
izveļoties no vasaras zaļo
lapu saulainajām skarām
un ieveļoties rudens krāsu
villainē, kurā gribas satīties arvien ciešāk vakaros,
sildoties pie siltas krāsns
un vērojot uguns liesmu
stāstus tajā.
Miķeļus senie latvieši
svinēja trīs dienas – laikā, kad diena un nakts bija vienāda
garuma. „Dārta” šogad Miķeļu laiku
izdzīvoja, izgaršoja, izsmaržoja veselu
nedēļu. Nedēļas pirmajās divās dienās
visas grupas devās „ekspotīcijā”, kurā
bērni uzzināja daudz jauna par to, kas
rudenī notiek dabā – dārzā, mežā un
pļavā. Trešdien (vadoties pēc Miķeļa
instrukcijām vēstulēs katrai grupai)
bērni baudīja rudens priekus sportojot, ceturtdien – darbojoties rotaļu
rītā – rotaļājoties un reizē nostiprinot
apgūtās zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, ticējumiem, par aktivitātēm
dārzos un dārzeņu pagrabos, tā apgūstot dažādus dārzeņu nosaukumus un
izprotot, ko no katra dārzeņa var pagatavot. Ikkatrs uzzināja to, cik dārzos izaudzētie dārzeņi ir veselīgi, lai tos ēdot
ikdienā, bērni un pieaugušie vienmēr
būtu stipri un veseli. Nedēļas garumā
katrs, kas paviesojās bērnudārzā varēja
vērot krāšņo dārzeņu kompozīciju izstādi. Fantastiski, ka vienuviet satikās
tik dažādi redzējumi par savu rudens
kompozīciju un krāsām, svarīgākais,
ka gan tos darbiņus, kurus gatavoja vecāki, gan tos, kurus gatavoja bērni, gan
tos, kurus gatavoja visa ģimene kopā
vienoja darbošanās prieks un sajūta, ka
no kaut kā parasta ir tapis kaut kas pavisam neparasts.
Piektdiena, lielais Miķeļdienas tir-

gus – nedēļas noslēgums. Tirgus laukumu, kā jau kārtīgu tirgus placi rotāja ziedu un lapu vītnes rudenīgos toņos – par
to bija parūpējušies katras grupas bērni
kopā ar audzinātājām un auklītēm, tirgošanās vietas glīti noformēta un vecāku sarūpētie kārumi smaržoja gaisā pēc
rudenīgi ražīga darba. Pirms lielā andele
sāka uzņemt apgriezienus, visus pulcināja kopā Miķelis un ziņkārīgais vilks,
lai noskaidrotu maizes ceļu no grauda
līdz smaržīgam kukulītim uz mūsu
ikdienas pusdienu galda. Tika ķerts jumītis un atrasta īpašā zelta vārpa, kas
nes svētību ikkatram laukam, kurā tiek
audzēta maize. Spraigā izsolē tika izsolītas dažādas rudens veltes – ziemas salāti,
ievārījumi un pašu gatavotas ogu sulas.
Vaigos bija veselīgs rudens sārtums, acīs
prieks par vienu – jauki pavadītu rudens
nedēļu un kopā būšanu tās noslēgumā
lielajā Miķeļdienas tirgū.
Svētki ir tāds īpašs laiks, kurā mēs
priecājamies, baudām laiku kopā ar
saviem mīļajiem, savu ģimeni, un
reizē ieklausāmies, vērojam, mācāmies
saredzēt, sadzirdēt un izbaudīt laiku
kopā. Lai mums visiem saulains
rudens, un saulainajā rudenī mums
visiem redzīgas acis, dzirdīgas ausis un
gudra sirds!
Miķeļnedēļas ritējumā ieskatījās
„Kastanīšu” grupas audzinātāja Dace

Kurzemes 10 izcilāko ainavu
dārgumu meklēšana –
balsot var arī par Mērsragu!
Grupā līdz 35 gadiem pirmā Aija
Barovska, otrajā vietā Signija Mindere.
Vecākajā grupā uzvaras laurus plūca
Iveta Zaļkalne, otrajā vietā Zane Alkš
birze.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Kurzemes plānošanas reģionā līdz
15. jūlijam tika pieteikti 137 ainavu
dārgumi, no kuriem KPR sadarbībā
ar Kurzemes atbalsta grupu un starp
institucionālu ainavu ekspertu padomi identificēja tos 50 ainavu dārgumus, kuri Kurzemniekiem ir ar ļoti
īpašu nozīmi.
Kurzemniek, esi aktīvs dārgumu
meklētājs, un nobalso par, Tavuprāt,

10 izcilākajiem Kurzemes plānošanas
reģiona ainavu dārgumiem. Atceries,
ka to var izdarīt līdz 15. oktobrim, tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv!
Balsošanas noteikumi ir pavisam
vienkārši:
 balsot drīkst tikai par 10 katra
reģiona ainavu dārgumiem;
 viens cilvēks balso vienu reizi!
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Vai esat gatavi apkures sezonai?
Apkures sezona tā īsti vēl nav sākusies, bet Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes reģiona
brigādes Talsu daļā (turpmāk – Talsu
daļa), šajā gadā ir reģistrēti jau 20 gadījumi, kad ugunsdzēsējiem glābējiem
ir nācies braukt uz notikumiem, kur
konstatēta apkures iekārtas nepareiza
ekspluatācija vai sodrēju degšana dūmvadā. Šī vasara mūs nav lutinājusi ar
siltu laiku, tādēļ visa gada garumā vien
aprīlis un augusts ir bijuši tie mēneši,
kad glābēji nav izbraukuši uz notikumiem, kas saistīti ar apkuri. 2015. gadā
Talsu daļas un posteņu glābēji uz ar apkuri saistītiem notikumiem steigušies
14 reizes, pērn tās ir bijušas 15 reizes.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, sadaļa 4.2 par „Apkures un ventilācijas sistēma, iekārta un
ierīcēm” teikts, ka: „Dūmeju, dūmeni,
dūmkanālu, dūmrovi, ierīci dūmgāzu
novadīšanai (turpmāk – dūmvads), apkures iekārtu un ierīci, ventilācijas sistēmu un ierīci izbūvē atbilstoši apkures
ierīču būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja
prasībām.” Šīs pašas sadaļas 67. punkts
nosaka: Lai nodrošinātu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces drošu ekspluatāciju un nepieļautu sodrēju degšanu
dūmvadā, to tīra. 68. punkts nosaka,
ka sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma
(līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi
apkures sezonā (no 1. novembra līdz
nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes
cietā kurināmā apkures ierīce un iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura
neakumulē (sevī neuzkrāj) siltumu
ilgāk par trim stundām. Savukārt 69.

punktā teikts, ka dūmvadu un cietā
un šķidrā kurināmā apkures ierīci un
iekārtu, kas nav minēta šo noteikumu
68. punktā, tīra pirms apkures sezonas
sākuma (līdz 1. novembrim).
Netīrīts skurstenis – tātad ugunsbīstams. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās vir
smas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas
nosēdumi, kas, savlaikus nenotīrīti,
labākajā gadījumā samazina apkures
ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu dūmeņa iekšējo virsmu,
vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru tajā līdz pat 1000º C. Tas var
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot,
tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām
sienu, griestu un jumta konstrukcijām.
„Ugunsdrošības noteikumos” teikts,
ka viendzīvokļa objekta atbildīgā persona dūmvadu un dabīgās ventilācijas
kanālu, cietā kurināmā apkures ierīci
var tīrīt pats, bet dūmvada, apkures
iekārtas un ierīces tehniskais stāvoklis
ir jānovērtē, lai noteiktu tā atbilstību
būvniecību un ekspluatāciju regulējošo
normatīvo aktu un ražotāja prasībām
un šo darbu Jums var palīdzēt veikt
juridiska vai fiziska persona izsniedzot
„Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu
un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā
stāvokļa pārbaudes aktu”.
Ja jums ir malkas plīts, tad ir jāatceras, ka plītis laika gaitā nolietojas –
izdeg cepeškrāsns metāla apšuvums,
izļogās durtiņas, plīts virsmā parādās
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes,
šaudās liesmas. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām
periodiski nepieciešama atjaunošana,

rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
savlaikus nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot izļodzījušās durtiņas. Bieži izplatīta kļūda, kas tiek
pieļauta plīts kurināšanā, ir tā, ka plīts
durtiņu priekšā uz nedegoša materiāla
loksnes vai flīzējuma tiek salikta kurināšanai ienestā malka. Tas ir nepareizi!
Šai nedegošai plāksnei plīts priekšā ir
pavisam cits uzdevums. Tā uztver un
neļauj aizdedzināt apkārtējos degtspējīgos priekšmetus un grīdu no plīts
durtiņām izkritušajām sprakšķošajām
dzirkstelēm un degošām malkas daļiņām.
Ikdienā, kurinot cietā kurināmā plītis un krāsnis, jābūt uzmanīgam ar aizbīdni tautā saukto „šībera” lietošanu.
Bez uzraudzības atstāta iekurta plīts
vai krāsns ar aizvērtu „šīberi” pirms tā
izkūrusies, izraisīs tvana gāzes ieplūšanu telpās, kas neveiksmīgajam kurinātājam draud ar smagu saindēšanos
vai pat letālu iznākumu. Tvana gāzei
nepiemīt raksturīga smarža vai krāsa
kā dēļ tās klātbūtne telpā grūtāk pamanāma. Ja bez redzama iemesla sāk reibt
galva, strauji pasliktinās pašsajūta, tā
varētu būt tvana gāzes iedarbība – nekavējoties atveriet logu vai durvis, lai
pēc iespējas ātrāk izvēdinātu telpas, pēc
tam pārbaudiet apkures ierīci. Ugunsgrēki, kas, saistīti ar dažādām, ar apkures sistēmu saistītām problēmām nereti
izceļas privātmājās, lauku viensētās,
kur dzīvo sirmgalvji, kuriem pašiem
ir problēmas atrast skursteņslaucītāju,
atrast speciālistu, kurš varētu pirms
apkures sezonas sākuma pārbaudīt
krāsniņu un dūmvadu, vai nav radušās plaisas. Glābšanas dienests aicina
visus pirms ziemas sezonas apmeklēt
savus vecākā gadagājuma piederīgos,
lai pārliecinātos, ka viņu mājas ziemā

būs drošas un siltas.
Ja māja tiek sildīta vai apkurināta ar elektriskajām sildierīcēm!
Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu
prasībām, regulāri, reizi desmit gados ir jāveic elektroinstalācijas vadu
izolācijas pretestības mērījumi. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu
kvalitāti pārbauda ar termokameru.
Pārbaudi veic kopā ar iepriekš minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu.
Ir jāzina, ka šādus mērījumus veic ar
speciālas mēraparatūras palīdzību un
iegūtos rezultātus pienācīgi apstrādāt
un sniegt praktiskus ieteikumus var tikai kvalificēts speciālists.
Nākamais ugunsdrošības faktors ir
sildierīču pieslēgarmatūras – rozešu
un slēdžu stāvoklis. Ieteicams vismaz
reizi gadā, pirms aktīvas lietošanas uzsākšanas pārbaudīt kontaktu stāvokli
rozetēs un iztīrīt tās no putekļiem. Ja,
pieslēdzot sildierīci, rozetē konstatējat
sprakšķus, dzirksteļošanu, tas norāda
uz atslābušiem vadu stiprinājumiem
pašā rozetē. Ja, rozetē konstatējat
dzirksteļošanas rezultātā radušos vadu
izolācijas, kontaktu vietu apdegumus,
nepieciešams meklēt speciālistu, kas
palīdzētu sakārtot elektroinstalāciju un
nomainītu rozeti. Ignorējot norādītos
iespējamos bojājumus pieslēgarmatūrā, riskējat ar vadu sakaršanu un tam
sekojošu ēkas degtspējīgo konstrukciju
aizdegšanos.
No 2020. gada 1. janvāra personām
ir pienākums aprīkot savu dzīvokli ar
vismaz vienu autonomu ugunsgrēka
detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt
ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēmu.
Autonomais dūmu detektors ir efektīva

ierīce, kas brīdinās par gaidāmo nelaimi un ļaus to novērst. Ar spalgu signālu dūmu detektors brīdinās par jebkuru
sadūmojumu.
Ugunsdzēsēji glābēji novadu
iedzīvotājiem novēl drošu un mierīgu apkures sezonu! Ja tomēr atgadās
nelaime, atcerieties, ka glābšanas dienestu tālrunis ir 112. Jo ātrāk paziņosiet par nelaimi, jo ātrāk to būs iespējams novērst!

nis, Kristers Līcītis, Artūrs Veinbergs un
Artūrs Kasparāns).
Spēļu starplaikos notika dažādi
konkursi ar futbola spēles elementiem
un tā:
Pēcspēles soda sitienos labākais
Oskars Sproģis.
Sitienos no centra uz precizitāti labākais Reinis Rubenis.
Futbola bumbas žonglēšanā uzvarēja Mārcis Grīnšteins.
Bet tālākais sitiens padevās Mihailam Kedešam.
Latvijas izlasei astotā vieta „Coupe
de l’Avenir” motokrosā!
7.–8. oktobrī Beļģijā notika pasaules čempionāts komandu cīņā motokrosā. Latvijas izlases sastāvā iekļautais mērsradznieks Kristers Janbergs
četrdesmit divu braucēju konkurencē
pirmajā braucienā izcīnīja vienpadsmito vietu, bet otrajā braucienā četrpadsmito vietu. Latvijas izlase kopvērtējumā ierindojās astotajā vietā.
Apsveicam ar sasniegto un gaidām
jaunus panākumus!
Mērsraga abas komandas saņem
Latvijas čempionātā medaļas!
23. septembrī Engures ezerā risinājās kārtējais Latvijas čempionāts
spiningošanas divcīņā. Spiningotāji
no rīta sešas stundas darbojās Engures
ezerā, bet pēcpusdienā krastā mērojās
ar spēkiem mērķī mešanā Ārenberga
mērķī. Individuālajā vērtējumā Latvijas čempiona titulu izcīnīja Talsu
komandas pārstāvis Renārs Herings,
otrajā vietā Mārtiņš Reks (Talsi), bet
mērsradzniekam Aināram Pumpuram
Latvijas čempionātā bronzas medaļa.
Komandu vērtējumā pirmajā vietā Talsi, otrie Mērsrags-2, bet trešajā vietā
Mērsrags.
Talsu komandā startēja Romalds

Ribuzuls, Mārtiņš Reks, Renārs Herings un Austris Feldmanis. Mērsrags-2 komandā startēja un Latvijas
čempionāta sudraba medaļas izcīnīja
Ralfs Baļķītis, Tomas Ratenieks, Sandis Enzelis un Dzintars Stacēvičs.
Mērsrags komandā startēja un Lat-

vijas čempionāta bronzas medaļas
izcīnīja Viktors Sibiļevs, Uldis Zutis,
Ainārs Pumpurs, Jānis Jurkevics.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

VUGD KRB Talsu daļas
inspektore Dace Legzdiņa

DZEJAS STŪRĪTIS

Līdz nākamam pavasarim
Klinta Brinkmane (10. kl.)

Vasara aizejot ardievas pamāj
Pīlādžu pilniem koku zariem,
Nosmaidot noskatās mūsu dvēselēs,
Sakot: „Līdz nākamam pavasarim!”
Gājputni uzlido augstu debesīs,
Dziedot skumju atvadu dziesmu:
„Līdz nākamajai vasarai,
mana dzimtene!”
Līdz nākamam pavasarim.
Tā mēs paliekam savā rudenī
Ar pīlādžu pilniem koku zariem.
Vien mūsu domas uz priekšu lido
…Līdz nākamam pavasarim.

Jaunumi sportā!
Olimpiskā diena Mērsraga
vidusskolā.
Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus sportā, Latvijas
Olimpiskā komiteja (LOK) katru
gadu rīko Olimpisko dienu. Mērsraga vidusskolā Olimpiskās dienas rīts
iesā
kās ar atklāšanas parādi, kurā
katra klase marša pavadībā iesoļoja skolas sporta laukumā. Mērsraga
vidusskolas piektās klases zēni ienes
olimpisko karogu, kas skanot LOK,
himnai tiek uzvilkts mastā. Olimpisko zvērestu par godīgu sacenšanos
savā starpā skolēnu vārdā nolasa Keita Barovska, bet tiesnešu olimpisko
zvērestu par godīgu tiesāšanu Klinta Brinkmane. Lai sacensības varētu
pilnvērtīgi sākties, skolotāja Dace
Ansberga ar aerobikas grupu veic
visas skolas kopīgu iesildīšanu. Pēc
atklāšanas parādes skolēni dodas uz
nozīmētajām vietām, lai sacenstos
savā starpā dažādās disciplīnās. Labākie tiek noskaidroti sākumskolas
grupā un pamatskolas grupā. Paldies
visiem, kas palīdzēja Olimpiskās dienas organizēšanā un tiesāšanā.
FK Mērsrags futbolisti izcīna Talsu
novada kausu futbolā.
30. septembrī komanda FK Mērsrags Talsu novada vasaras sezonas noslēguma turnīrā – Talsu novada kausa
izcīņā futbolā izcīna uzvaru.
FK Mērsrags komandā spēlēja
un par Talsu novada kausa ieguvēju titula īpašniekiem kļuva Jānis Indruškevičs, Valts Rožkalns, Aigars
Krikauskis, Kārlis Treimanis, Krišs
Treimanis, Mihails Kedešs, Mārcis Grīnšteins, Kārlis Brinkmanis,
Dāvis Arbidāns un Ingus Pudurs.
Mērsraga jaunie futbolisti savā pirmajā

sezonā arī tika pie pirmās trofejas– Fair
play kausa.
Futbola diena Mērsragā.
Futbola diena ir īpaša, UEFA un
Latvijas Futbola federācijas izsludināta
diena visiem futbola draugiem. Futbola
dienas mērķis ir sekmēt masu futbola
popularitāti un radīt īstus svētkus visiem futbola cienītājiem. Mūsdienās
FUTBOLS ir viena no spilgtākajām
sociālajām parādībām sportā, ar kuru
aktīvi nodarbojas miljoniem pasaules iedzīvotāju, un vadošajiem futbola
sarīkojumiem līdzi seko vairāk nekā
viens miljards cilvēku. Lai godinātu
futbolu un tā cienītājus, UEFA ir izsludinājusi īpašu dienu, kas ir veltīta
visiem futbola draugiem. Futbola dienas galvenais mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt futbolu
un sportu kopumā, kā vērtību, radot
iespēju kopīgi piedalīties kvalitatīvā, informatīvi izglītojošā pasākumā.
Arī Mērsragā 7. oktobrī Futbola dienas ietvaros notika futbola draudzības
turnīrs, kur piedalījās četras Mērsraga
novada izlases, kas sastādītas pēc sekojošiem principiem:
U-12 Kapteinis Krists Brinkmanis
U-15 Kapteinis Daniels Karlsons
U-19 Kapteinis Miks Laukšteins
U-29 Kapteinis Jānis Indruškevičs
Turnīrā uzvarēja U-29 (Jānis Indruškevičs, Mihails Kedešs, Ivo Linde, Valts
Rožkalns, Mārcis Grīnšteins, Kristaps
Smilgainis, Oskars Sproģis un Ivars
Indruškevičs), otrajā vietā U-19 (Jānis
Bervalds, Kārlis Brinkmanis, Rihards
Rožkalns, Kristers Dakstiņš, Reinis
Rozentāls, Miks Laukšteins, Tomass
Ratenieks, Kristaps Lauris un Dāvis Arbidāns), bet trešie U-15 komanda (Daniels Karlsons, Kaspars Zaļkalns, Toms
Driņķis, Rihards Baņģis, Reinis Rube-
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Daudz dziesmu uz baltajām tāsīm
Ir rakstījis, dziedājis vējš –
Pat saule, lietus un sniegi,
Un gadi tās neizdzēš.
Sirsnīgi sveicam dzīves jubilejā

Dzintru Blūmu!
Pensionāru apvienības
„Kaija” padome
Mēs gadus vērojam ar darbu,
Kas krietni paveikts, ir tavs gods,
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot.

Dzintra!
Sirsnīgi sveicam
Tavā nozīmīgajā dzīves jubilejā.
Novēlam veselību, izturību un
dzīvesprieku turpmākajos
dzīves gados!
Upesgrīvas pensionāru galdiņš

Pateicības
Darbs mums palīdz izsargāties
no trim lieliem ļaunumiem:
No garlaicības, netikuma un trūkuma.
(Voltērs)

Līdzjūtības

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Krāsas no rudenī ieaustiem rakstiem
Vējš izkaisa pagalmos,
Pie dzīvi mīlošiem namiem.
Tur esmu es ūdens krūka
Uz svaigi lakota galda,
Maizes rika,
pieneņu medus lāse jums,
Gaismas un ēnu zīmējums.
/D. Sadaka/

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību audzinātājai
Vairiņai, mammīti zemes klēpī guldot.
„Sprīdīšu” grupas vecāki

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, sveicam dzimšanas dienās:

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Skumju brīdī esam kopā ar Vairu Vārpiņu un viņas piederīgajiem, māmuļu mūžībā
pavadot.
PII „Dārta” kolektīvs

Piedāvā darbu Tautas nama vadītājam

Svētdien ap plkst. 13.00 starp Mērsragu
un Upesgrīvu, mežā pazuda mans vectēvs
Jānis. Atrada ap plkst. 16.00. Vēlamies pateikties visiem, kas palīdzēja meklēt: Talsu
un Mērsraga pašvaldības policijai, Talsu
kriminālpolicijai, Valsts policijai, Mērsraga robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam, kaimiņam Aivaram
Limbergam ar ģimeni, Jānim Freimanim ar
ģimeni un draugiem, kā arī Mērsraga mednieku kolektīvam, Gatim Fībigam ar ģimeni
un visiem pārējiem līdzcilvēkiem. Mūsu ģimene ir neizsakāmi pateicīga Jums visiem!
Paldies!
E. Mieze

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vairiņai,
māmuļu smilšu kalniņā pavadot.
„Sprīdīšu” grupas audzinātāja un
auklīte

65 gadu jubilejā Ilgoni Vili Bervaldu;
70 gadu jubilejā Rudīti Bīlandi;
75 gadu jubilejā Dzintru Blūmu;
80 gadu jubilejā Mariju Cēbergu;
81 gada jubilejā Visvaldi Paipalu;
85 gadu jubilejā Rutu Šteinbergu;
86 gadu jubilejā Olīviju Seļicku;
87 gadu jubilejā Elgu Strautiņu;
87 gadu jubilejā Arendu Jāni Lapiņu
88 gadu jubilejā Ainu Akmeņlauku.
89 gadu jubilejā Emīliju Rubuli;
89 gadu jubilejā Maigu Bandenieci;
89 gadu jubilejā Alfredu Kūlēnu;
90 gadu jubilejā
Spodru Veroniku Bandenieci!

Mērsraga novada pašvaldība

Lielie un mazie „Sprīdīši” saka lielu
PALDIES, Marisas tētim Egīlam par
jauno garderobes skapīšu salikšanu!

Cik darbīgas, saudzīgas bija tev rokas,
Cik maiguma vārdu tev glabāja sirds…
(J. Tabūne)

Pienākumi:
– Plānot, organizēt un vadīt kultūras pasākumus un
norises Mērsraga Tautas namā un Mērsraga novadā
– Sastādīt un īstenot Mērsraga Tautas nama kultūras pasākumu mārketinga plānu
Prasības:
– Zināšanas kultūras pasākumu organizēšanā, scenārija izstrādē
– Labas iemaņas darbā ar datoru
– Izpratne par mārketinga instrumentiem, prasmes
tos pielietot
– Vēlama augstākā izglītība ar kultūru saistītā jomā
– Vēlama iepriekšēja pieredze ar kultūru saistītā
jomā
– Svešvalodas zināšanas – angļu un krievu valodā
– Labas komunikācijas spējas
– Spēja pastāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību visa darba procesa laikā
Priecāsimies savā komandā uzņemt radošu, elastīgu, zinošu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst
ideju pasākumu norisēm Mērsraga novadā.
Nolikums pieejams Mērsraga novada pašvaldības
mājas lapā www.mersrags.lv
Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. oktobrim sūtīt pa pastu, norādot adresātu:
Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā
aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres
Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei
„Konkursam uz Tautas nama vadītāja amatu”.

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)

Izsakām līdzjūtību Vairai Vārpiņai, māmiņu
zemes klēpī guldot.
Mērsraga novada pašvaldība
Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Visdziļākā līdzjūtība Ilgai Andrusei māsu
mūžības ceļā pavadot.
Mājas kaimiņi, Malda,
Austra, Agrita
Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet
Mūžs ir bijis goda vērts.
(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edvīnam
Sproģim un piederīgajiem, tēvu zaudējot.
Darbabiedri
Jūrā iegrimst nogurusi diena,
Būs vakars vēls un zvaigžņu pilna nakts,
Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens darba mūžs būs kapu smiltīm segts...

Izsaku visdziļāko līdzjūtību Edvīnam un
Ivaram Sproģiem, no tēva Aivara Sproģa atvadoties, un skumju brīdī esmu domās kopā
ar Jums.
Nauris tālajā Dānijā
Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vārtiem,
Neskanētu atmiņu balss.
(Rainis)

ZVANĪT UZ TEL.NR.

25489482

Visdziļākā līdzjūtība Ivaram un Edvīnam
Sproģiem, tēvu pēkšņi zaudējot, jūtu līdzi lielajās bēdās.
Naura mamma

Sporta pasākumi
OKTOBRIS
18.10.
13.10.
28.10.
29.10.
29.10.

Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – kross
Mērsraga kausa izcīņa florbolā – 8. posms
Mērsraga kauss pokerā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms

Talsi
Mērsraga vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

10:00
17:00
10:00
10:00
12:00

Sporta organizators: I. Indruškevičs. Telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Amandai
Mārtiņsonei opīti zemes klēpī guldot.
„Sprīdīšu” grupas audzinātājas un auklīte
Un tā es aiziešu
Caur rīta miglu,
Vien rasā
Pēdas atstāšu, –
Līdz saule izdzers tās
Un jaunā siltumā
Pār zemi izstaros….
(E. Dortāne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Inesi Fonzovu un piederīgajiem, māmuļu mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību Inesei Fonzovai un piederīgajiem, no māmiņas atvadoties.
Kolēģi Mērsraga novada pašvaldībā
Tikai tavā pavardā, māt,
Uguns tik silti degs,
Ka smiltis, pat smiltis aukstās
Nekad viņu neapsegs.
(I. Rudene)

Skumju brīdī esam kopā ar Inesi Fonzovu,
no mammas atvadoties.
Klasesbiedri un audzinātāja
Sirds nepukst vairs
Bet vēl tai bija skanēt
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot….
(J. Sudrabkalns)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Inesi Fonzovu un piederīgajiem, māmuļu mūžībā pavadot.
Mērsraga evaņģēliski luteriskā draudze un
mācītājs
Iznāk pretī rudens diena
Aizlijusi pelēkruda
Kā ar rudens lietus lāsēm
Sirds ar skumjām sarunājas.
(S. Kaldupe)

Inesīt, mūsu vissirsnīgākā līdzjūtība,
māmiņu Dieva valstībā aizvadot.
Daina un Velta ar ģimeni
Mēs brīdi ceļojām šai dzīvē kopā,
Jo ir kāds pāri mums,
Kam cieši iegulst rokā kā stīga zeltīta
Ik dzīves pavediens.
(I. Gubiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ernestam
Smelterim, sievu zaudējot.
Noliktavas darbinieki
Nieka attālums
No debesīm līdz zemei
No zemes līdz debesīm –
Skatiens aizceļo vienā mirklī
Un putns pāris līganos spārnu vēzienos
Dvēseli uznes sev līdz…
(M. Laukmane)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem Ingrīdu Smelteri mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z. Purvs)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārtiņam
Fišeram, omīti un opīti zemes klēpī pavadot.
„Sprīdīšu” grupas audzinātājas
un auklīte

Redaktore Madara Brāle
28757923

