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Apsteigt laiku

Redaktores sleja

Mīļie mērsradznieki, no sirds Jūs sveicu ar iestājušos pavasari, bet jo īpa
ši – ar atnākušo Lieldienu laiku. Katrs mēs to svinēsim dažādi, tomēr vajadzī
bas mums vienādas – vēlu visiem šajā laikā piedzīvot mieru un mīlestību, kas
dziedē visu, satur mūs kopā un dod spēku ikdienai.

Ņemot vērā to, ka Lieldienas vairs nav aiz
kalniem, es centos atcerēties kādas ir manas
bērnības atmiņas par Lieldienām. Kad sapratu,
ka neko vairāk par to kā pa krūmiem meklētas
Lieldienu olas un šokolādes zaķi, es nevarēšu
atcerēties, domāju par citām atmiņām. Nevar
noliegt, ka arī Lieldienu olu meklēšana bija
liels un priecīgs notikums, taču citas atmiņas
ir spilgtākas. Protams, mana viena no
visspilgtākajām bērnības atmiņa saistīta ar
cepurēm...stāsts par nelaimīgo cepuri, kuru
mamma steigā aizmirsa man noņemt un
atstāja manā ziņā. Kā izrādījās, tā cepure bija
katra bērna ļaunākais murgs – ar pogu sānā,
kuru var atpogāt tikai tādas prasmīgas rokas,
kādas ir mammām. Es padevos cepurei. Gāju
gulēt ar visu cepuri galvā. Tālākos notikumus
gan neatceros, bet savu iekšējo pārdzīvojumu
pret cepurēm neesmu pārdzīvojusi vēl joprojām.
Es tās nevalkāju. Toreiz es nemaz nejutos tik
priecīga par šo notikumu, kā tagad. Es pat
nemāku pateikt, kāpēc tas šobrīd liek man
smaidīt. Bērnišķīgi domājot, laikam tāpēc, ka
tā izpaudās pirmais apzinātais apbrīns pret
mammu – viņa taču spēja tikt galā ar to cepuri!
Un mammas ir apbrīnas vērtas... Un nevar
teikt, ka tāpēc man būtu sabojāta bērnība,
tā ar tikai atmiņa, ar kuru smīdināt sevi un
citus, bet vienalga īpaša. Vairāk gan šoreiz
sanāca kā Mātes dienai veltīta sleja, bet redz,
ko spēj izdarīt domu lidojums. Lieldienu olu
kaujās ļaujiet mammām uzvarēt! PRIECĪGAS
LIELDIENAS!

Ko mēs šogad darīsim? Lai arī Mērsrags kādam var šķist ļoti mie
rīga atelpas sala pēc lielas pilsētas kņadas, tas tā ir tikai ārēji. Patiesībā gan
mērsradznieki, gan pats Mērsrags ir darbu un plānu pilns gan šodienai, gan
arī rītdienai. Tas notiek tā, it kā mēs censtos apsteigt laiku. Ceru, ka liela
daļa no Jums esat iepazinušies ar mūsu šī gada apstiprināto budžetu. Ja kādam
nav bijusi tāda iespēja, tas pieejams mūsu mājaslapā. Prioritātes arī šajā gadā
nemainīgas, un tas tā būs līdz brīdim, kad sasniegsim savus kopīgi uzstādītos
mērķus – pārtikušas un laimīgas ģimenes un bērni, kuriem nekas netrūkst.
Šogad esam palielinājuši budžetu, un no septembra brīvpusdienas atkal
par vienu klasi vairāk. Budžetā esam paredzējuši vairākus tūkstošus EUR
mūsu bērnu braucieniem pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas, kā arī uzņemsim
citu valstu viesus savā skolā. Par ES līdzfinansētiem līdzekļiem jau esam uz
sākuši ceļa izbūvi līdz skolai no Lielās ielas puses. Tas ir noslēdzošais, bet ļoti
vajadzīgais posms, lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem piemērotu piekļuvi
mūsu vidusskolai. Tomēr pats lielākais izaicinājums mums šogad ir sporta zā
les būvniecības procesa nodrošināšana. Uz šo dienu mums ir līgums ar būv
nieku un esam saņēmuši arī visu finansējumu pilnā apmērā. Zāles izmēri bez
palīgtelpām ir 42×21 metri un praktiski atbilst visu iespējamo sporta veidu
standartam. Milzīgs paldies visai lielajai komandai, kuri brīžiem strādāja liela
stresa apstākļos. Šobrīd pēc noslēgtā Līguma sporta zāle būs gatava jau rudenī.
Turam īkšķus, jo mūsu bērni to bija pelnījuši jau sen. Kāpēc tagad, ne agrāk?
To neprasiet man, bet vēsturniekiem. Iespējams, šis ir Mērsraga pats labākais
laiks un lielāko iespēju laiks. Savu novadu 2011. gadā iesākām ar lieliem parā
diem, mazu budžetu un bēdīgu vēsturi. Mums nebija nekā. Uz šo brīdi esam
atdevuši kredītus vairāk nekā miljons EUR apmērā, sakārtojuši savu svarīgāko
infrastruktūru, ēkas, ceļus utt., esam ļoti būtiski audzējuši savu budžetu, tātad
arī iespējas. Tāds plāns – vest Mērsragu šajā virzienā, bija uzstādīts 2011. gadā,
ko arī veiksmīgi esam realizējuši, lai Mērsragam dotu vislabāko iespējamo!
Turpinot ar ceļiem. Ir apstiprināts projekts – koka gājēju celiņa izbūvei uz
jūru pie bākas. Tā izbūve sāksies jau pašā vasaras sākumā. Ir apstiprināts Zivju
tirdziņa projekts pie vecā ūdenstorņa. Tā izbūve arī tiks uzsākta vasaras sāku
mā. Upesgrīvai ir apstiprināts ES projekts Saieta nama labiekārtošana – ievil
ksim apkuri, ūdeni un kanalizāciju, kā arī veiksim citus uzlabošanas darbus.
Upesgrīvnieki sevi ir pierādījuši, kā aktīvi Saieta nama apmeklētāji visu gadu.
Nodrošināsim viņiem cilvēka cienīgus apstākļus kopā būšanai, un tas nekas,
ka ciems ir maziņš. Mums katrs cilvēks ir vērtība, arī mazā ciemā.
Šogad mēs gandrīz dubultojām Mūzikas un Mākslas skolas budžetu. Tas
pamatā notiek uz inventāra iegādes rēķina. Mēs iegādāsimies gan modernus
pianīnus, gan citus instrumentus, jo mūsu bērni ir jau uzrādījuši augstu snie
gumu visas Latvijas mērogā. Šis ceļš ir jāturpina. Ir acīmredzami, ka nākotnē
mēs vēl daudz dzirdēsim par mūziķiem un māksliniekiem no Mērsraga. Ir ap
stiprināti arī ES finansēti projekti Engures ezera tālākai labiekārtošanai – tur
pināsim rakt un veidot, lai pamazām ezers atgūtu savu kādreizējo spožumu.
Visa Latvija Mērsragā? Nekas nedrīkst stāvēt uz vietas, nekas nedrīkst
apstāties. Tāda ir mūsu pārliecība. No 1. marta mūsu informācijas centrs ir
pārgājis jaunā darbības līmenī. Tur Jums palīdzēs tikt galā gan ar deklarāci
jām, gan ar VSAA, VID, Uzņēmumu reģistra un daudziem citiem pakalpoju
miem. Kāpēc? Tāpēc, ka Mērsrags ir centrs un tāds būs ar katru gadu arvien
vairāk. Mēs strādājam, lai Jūsu ikdienu padarītu ērtāku.

Zināšanai!
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„Mērsraga Avīzes”
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Materiālus var iesū
9.maijam!
Paldies!

Informācija
Lielā talka 2017 – 22. aprīlī!
Mērsragā pulcēšanās plkst. 10.00
pie pašvaldības ēkas. Sīkāka in
formācija sekos!
25. aprīlī plkst. 15.00 Upes
grīvas saieta namā prezentācija:
Dabīgās alvejas produkcija. Laipni gaidīti visi interesenti!
Bibliotekārais izbraukuma punkts uz Upesgrīvas
Saietanamu – 26. aprīlī plkst. 12.00.
No 3. aprīļa Swedbank filiālei Talsos mainīts darba
laiks. Lai sniegtu vēl labāku servisu un stiprinātu ilgter
miņa attiecības ar klientiem, no 3. aprīļa Swedbank Talsu

filiālē mainīsies klientu apkalpošanas laiks, pielāgojot to
klientu vajadzībām un paradumiem.
Pirmdienās klientu apkalpošana notiks no 9.00 līdz
18.00, ar pusdienas pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00.
No otrdienas līdz piektdienai klientu apkalpošana no
tiks no 9.00 līdz 16.00, ar pusdienas pārtraukumu no
13.00 līdz 14.00. Pusdienas laikā filiāle klientu apkalpo
šanai būs slēgta.
Klientiem ir iespēja arī rezervēt konkrētu laiku klātie
nes konsultācijai filiālē zvanot uz Swedbank pa tālruni
67 444 444.

Vai reforma? Agrāk Mērsragu biedēja ar bankrotu (mūsu pašu cilvēki,
vai atceraties?). Šodien, kad darba nedēļu beidzam ar apmēram simts tūksto
šiem EUR kontā un bez neviena rēķina, ko apmaksāt, šīs balsis ir pieklusušas.
Tomēr paceļas jauna cilvēku „baidīšana” ar kārtējo Novadu reformu un Mērs
raga pievienošanu kaut kur. Lai šīm muļķībām pieliktu punktu, 31. martā Tal
sos tikāmies mēs – četru novadu mēri (Talsi, Dundaga, Roja, Mērsrags) un
VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis, kur vēlreiz tika apliecināts –
novadu piespiedu apvienošana NENOTIKS. Piedāvātais „Sadarbības terito
riju” modelis ir kā iespēja sakārtot uz kartes to sadarbību, kuru jau šobrīd
realizē, mūsu gadījumā, šie četri novadi. Varam šeit likt punktu. Vidusskola.
Arī mūs biedē ar „reformām”. Mērsraga vidusskola nav „lauku vidusskola”, bet
gan savā ziņā reģiona līmeņa vidusskola, tāpēc arī šeit liekam punktu. Mērsra
gā bija, ir un būs vidusskola.
Svētki Mērsragā, pie jūras. Tieši tāpēc, ka esam tur, kur esam, mums
šogad būs iespēja svinēt daudz varenus svētkus. Visus nepārskaitīšu, seko
jiet līdzi informācijai, bet jau šodien ir skaidrs, ka vasaru vajadzēs pavadīt
Mērsragā. Mērsraga svētkos būsim kopā parādē ar daudzu valstu Jūras spēku
jūrniekiem, Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un vēl citām augstā
kajām Valsts un Bruņoto spēku amatpersonām. Kāpēc? Tāpēc, ka Mērsrags
ir svarīgs.
Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
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Mērsraga novada pašvaldības
policija informē!

Apsveicu visus mērsradzniekus un to viesus ar
astronomiskā pavasara iestāšanos!
Līdzi pavasarim ir atnācis silts un saulains laiks,
kurš tā vien sauc pamest izsēdētos klubkrēslus,
izslēgt televizorus un doties pie dabas. Citam tas
saistās ar piknika grozu vai gājputnu vērošanu,
citam – ar grila ierīcēm bruņotam uzbrukt savlaicīgi
sagatavotam šašliku spainim, bet citam – vienkārši
tāpat, grabinot kabatā sērkociņus, doties padedzināt
pērno kūlu savā vai kaimiņa zemes gabalā.
Un šajā brīdī pašvaldības policija atgādina:
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
179. pants nosaka:
Par kūlas dedzināšanu — uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz
septiņsimt euro.
Nelie ls skaidrojums – vai aiz nolaidības ne
nopļautā zāle tiek dedzināta 1–2 ha platībā, vai
apsvilinātas tikai grāvmalas, tā tik vai tā skaitās
KŪLAS DEDZINĀŠANA, un soda apmērs ir vie
nāds abos gadījumos, t.i., ne mazāk kā 280 EUR
(protams, ar nosacījumu, ka reizē ar pērno zāli
nenosvilst arī valsts mežs vai kaimiņa māja). Tā
pēc iesaku labi apdomāt, pirms sākt darboties ar
sērkociņiem.
Brīdinu, ka sakarā ar sausā laika iestāšanos,
pašvaldības policija pastiprināti apsekos novada
teritoriju, veicot regulārus reidus gan ar automašīnu, gan grūtāk izbraucamās vietās ar kvadriciklu.
Apsekošana notiks arī sestdienās un svētdienās (atkarībā no laika apstākļiem).
Lūdzu visus iedzīvotājus būt modriem un jau
iepriekš pateicos visiem, kas informē pašvaldības
policiju un vietējos ugunsdzēsējus, sajūtot gaisā
degošās zāles smārdu. Pašiem dedzinātājiem jā
atceras, ka šo likumpārkāpumu ir grūti noslēpt –
jūs to paziņojat visai apkaimei ar brīdinošo dūmu
stabu. Atgādinu, ka joprojām sadarbība notiek arī
ar kaimiņnovada helikoptera īpašnieku, kurš ne
kavējoties mums paziņo par lidojumu laikā redza
majiem dūmiem.
Ieteikums visiem – lūdzu neizaiciniet likteni
un dzīvojiet paklausīgi likumam. Paldies par sa
pratni un lai visiem prieka pilns šis pavasaris!
KUR ZVANĪT ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS:
Mērsraga novada pašvaldības brīvprātīgo
ugunsdzēsēju vienība +371 28326056.
Mērsraga novada pašvaldības dežūrgrupa
+371 27234282.
Mērsraga novada pašvaldības
policijas priekšnieka p.i. +371 20703443.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112.
Mērsraga novada pašvaldības
policijas priekšnieka p.i. E. Bolmanis

Mērsraga vēlēšanu komisija informē!
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 18.–24. aprīlis. Sarakstus var iesniegt Bērnu un Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā, Lielā iela 53, Mērsrags,
iepriekš piesakoties pa tālruni: 29341472 (Marika Rožkalne – vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja) vai 28154515 (Sandija Štreinerte – vēlēšanu komisijas
sekretāre). Viss par kandidātu sarakstu noformēšanu un iesniegšanu: https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html

Ekspedīcija uz Svētmeitas akmeni
Kopā ar gidi Silvu Štreinerti
1. aprīlī devāmies visai biezos un
brikšņainos mežos, lai uzmeklētu
teikām apvīto Svētmeitas akmeni.
„Satiec savu meistaru 2017” pa
sākuma ietvaros, nolēmām doties
arī piedzīvojumu meklējumos. Visai
kuplā skaitā devāmies meklēt skais
to, lielo dižakmeni, kas slēpjas dziļos
Kurzemes mežos. Akmens izmēri:
garums 6,55 m, platums 3,6 m, augs
tums 2,3–2,9 m, apkārtmērs 17,1 m,
tilpums ~35 kubikmetri. Atlūzas iz
mēri: garums 2,25, platums 0,2–0,3 m,
augstums 1,3 m. Pēc sastāva tas ir
sarkans lielkristālisks granīts. Pārgā
jiens uz šo dižakmeni prasīja vairā
kas aizraujošas stundas svaigā gaisā,
un jāatzīst – tas tiešām bija tā vērts!
Nevar nepieminēt, ka akmenim bla
kus arī interesants slēpņotāju (Geo
Catching) punkts, bet par to mēs

jums priekšā vairāk neko neteiksim!
Interesanti bija klausīties ne tikai
pašas gides stāstījumā par akme
ni, bet arī mērsradznieku atmiņās,
un uzzinājām, ka starp mums bija
tādi, kas visu savu dzīvi nodzīvo
juši Mērsragā, un tomēr ne reizi
nav devušies Svētmeitas akmens
meklējumos. Ir teikas, ka akmenī
dzīvojot svētās meitas, kuru rosīša
nos varot saklausīt. Pēc nostāstiem,
divpadsmitos dienā varot dzirdēt, kā
dūc svētmeitas ratiņš. Ar akmeni ir
saistīti nostāsti ne vien par vērpjo
šu svētmeitu, bet arī jūras laupītāja
Markgrāfa pili un apslēptu mantu.
Akmens sānos agrāk bijusi redza
ma „durvju vieta”. Kā „svēto meitu”
akmens tas ir unikāls, jo faktiski vie
nīgais Latvijā tieši ar šādu nostāstu.
Biežāk svēto meitu nostāsti saistīti ar
alām — Māras kambari un Svētmei

tu kambari (abas vietas Kurzemē),
kur mitoloģijas pētnieki tās saista ar
pazemes dievībām. Varbūt arī šeit ti
cis uzskatīts, ka akmens saistāms ar
kādām pazemes dievībām, bet iespē
jams arī, ka akmens nosaukums ir ti

kai dažus gadsimtus vecs un saistīts
ar kristietību. Paldies liels gidei Silvai
Štreinertei, bez kuras mēs noteikti
arī neatrastu Svētmeitas akmeni!
Uz tikšanos atkal!
Mērsraga Informācijas centrs

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
Latvijā 25. marts ir sēru diena,
kad tiek pieminētas 1949. gada de
portācijas un komunistiskā geno
cīda upuri. Tā ir diena, kad no sa
vām mājām un dzimtenes svešumā
tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu.
Daudzi no viņiem, tostarp sievietes,
sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā
vairs neatgriezās. Šajā dienā notika
visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū
tīšana uz Sibīriju un citiem attāliem
Padomju Savienības reģioniem. Uz
Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cil
vēku – ģimenes ar bērniem un sirm
galvjiem.
1948. gadā komunistiskā parti
ja gatavojās sākt veidot zemnieku
kopsaimniecības pēc Krievijas pa
rauga. Latviešu zemnieki nevēlējās
labprātīgi atteikties no savas zemes.
Izsūtīšana skāra galvenokārt turīgo
zemnieku ģimenes, kurām bija la
bāk iekoptās saimniecības. Turklāt

Domes sēdē
Mērsraga novada Domes 21. marta sēdē nolēma:
1. Piedzīt nokavētos nodokļa maksājumus bezstrīda kārtībā no 3 fiziskām
personām.
2. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas telpu nomas izmaksas 2017. gadā:
Telpas
4,00 eiro diennaktī no personas (t. sk. PVN)
Telpas ar gultām
6,00 eiro diennaktī no personas (t. sk. PVN)
Telpas ar gultām un
8,00 eiro diennaktī no personas (t. sk. PVN)
gultasveļu
Telts vieta
2,00 eiro no personas (t. sk. PVN)
Duša
1,50 eiro no personas (t. sk. PVN)
2.1. Apstiprināt ēdamzāles telpu nomas izmaksas:
Telpu noma pasākumiem
1,00 eiro no personas (t. sk. PVN)
bez virtuves pakalpojumiem
Telpu noma ar virtuves
1,50 eiro no personas (t. sk. PVN)
pakalpojumiem
2.3. Noteikt, ka Līgums jānoslēdz 1 nedēļu pirms pasākuma uzsākšanas
(atbildīgajam darbiniekam savlaicīgi jāiesniedz informācija administrācijas
darbiniekiem);
2.4. Noteikt Līgumam priekšapmaksu 50% apmērā;
2.5. Iepriekš minētais neattiecas uz Mērsraga novada pašvaldības iestādēm
un tās darbiniekiem.
3. Apstiprināt kursu „Audzināšana – skolēna vispusīgās attīstības pamats”
programmu.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rožu
iela 11”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0404:
4.1.Atdalāmajai zemes vienībai 0,4807 ha platībā piešķirt adresi Rožu iela
11 A, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
4.2.Pēc sadalīšanas paliekošai zemes vienībai 0,3697 ha saglabāt esošo ad
resi Rožu iela 11, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
5. Vienoties ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” par Mērsraga novada teritorijā eso
šo VAS „Latvijas Valsts ceļi” piederošo valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas
daļas un tajā esošo apgaismojumu stabu pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
Nākošā kārtējā Mērsraga novada Domes sēde 2017. gada 16. maijā.
Sekretāre M. Brāle

zemnieki bija galvenie nacionālo
partizānu atbalstītāji.
1949. gada 25. martā uz Sibīriju
deportēja aptuveni 44 000 cilvēku–
ģimenes ar bērniem un sirmgalv
jiem. Pretestība kolektivizācijai bija
lauzta – mēnesi pēc izvešanas jau
vairāk kā 70% zemnieku bija iestāju
šies kolhozos.
Pēc 1956. gada liela daļa izsū
tīto tika atzīti par nevainīgiem un
viņiem atļāva atgriezties Latvijā. Iz
sūtīšanas brīdī konfiscētais īpašums
netika atdots un vajadzēja paiet vēl
ilgiem gadiem, lai represētie atgū
tu godīga cilvēka vārdu. 1949. gada
25. martā deportētie pilnībā tika re
abilitēti tikai pēc 1989. gada.
Pasākumā tika lasīti arī frag
menti no Anitas Liepas grāmatas
„Ekshumācija”, sirmgalvji dalījās arī
atmiņās gan no pašu piedzīvotā, gan
arī no tā, ko viņu ģimenes piedzīvo

FOTO: Deivids Lagzdiņš
jušas. Muzikāli priecēja vokālais an
samblis „Cantabile”. Piemiņas brīža
ietvaros runu teica arī novada do

mes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.
Tika iedegtas svecītes un nolikti zie
di pie pieminekļa.

PII „Dārta” priecēja ar
„Bišu stropa dziesmu” labdarības koncertu
Būt labam ir labi, to zina gan liels, gan
mazs. Bet vēl labāk, ja varam palīdzēt nesav
tīgi viens otram. Tā gluži vienkāršā, nepie
spiestā gaisotnē arī sākās pats skaistākais –
iespēja palīdzēt un saņemt pretim patiešām
fantastisku dāvanu bērnu koncerta izskatā!
Kā atzina jau pašā pasākuma sākumā
PII Dārta vadītāja Laila, bišu strops ir ne
daudz iesanējies. Labdarības akcija vairo
vēlmi sniegt prieku, gandarījumu saviem
pašiem tuvākajiem – bērniem, jo tieši ar
viņiem kopā arī mēs augam par daudz la
bākiem cilvēkiem.
Mērsraga tautas nama skatuvi atdzīvi
nāja pavasarīgs košums – bitīte ar saviem
palīgiem, kas apvienojās Dārtas himnā.
Himna bija kā lielisks sākums labam, ko
pīgam darbam cēlu mērķu labā – mūzikas
skaņu rīku iegādei.
Ar mums kopā jestrā polkas solī laidās pats Vinnijs Pūks!
Un kas gan viņam kopīgs ar bitēm, to zina pat paši mazākie.
Viens mazs vārdiņš, kas izsaka tik daudz – MEDUS! Bērni
kopā ar audzinātājām bija labi gatavojušies, lai gan tas noteikti
nebija viegls darbiņš, īpaši marta mēnesī, kad saaukstēšanās
pieveic daudzus no mums. Un atkal viens risinājums imūnsis
tēma jāstiprina, jā: arī ar medu!
Uzstājās ne tikai katra grupiņa kopā ar audzinātājām, bet
arī Dārtas vokālais ansamblis kopā ar mūzikas pedagoģi Ine
si, un pat ar ansambli „Cantabile”! Bet lielisko svētku izska
ņā bērni parādīja, cik liela nozīme viņu dzīvē ir arī auklītēm,
kas ik dienas kā mazas kamenītes viņus aplido – te dziesmiņu
padziedot pirms diendusas, te kādu pasaku izlasot.
Tā, miegu velkošās pelītes dziesmai skanot arī atvadījāmies,
uzzinot lieliskus jaunumus – saziedoti 229,15 EUR! Kopā mēs
varam, un šis koncerts bija lielisks atgādinājums!

Man bitītes pačukstēja – liels paldies jāsaka ne tikai katram,
kas atnāca ar saviem iekrājumiem, un varbūt pat kādam našķim
taupīto naudiņu, bet arī īpaši Brunsliepu ģimenes dēlam
Kristapam, kas viena, divu un piecu centu monētās bija rūpīgi
iekrājis pat teju 15 EUR, ko dāvāja SAVAM bērnudārzam! Tāpat
kā skatītāja vēlos teikt milzīgu paldies visiem tiem bērniem,
kas, iespējams, ikdienā nav starp dziedātāju rindām, bet tieši
šajā skaistajā svētku reizē uzdrošinājās kāpt uz skatuves kopā
ar mammām un dziedāt kādu īpašu dziesmu! Tas bija vareni!
Drosmīgi, un no sirds! Mēs, pieaugušie, dažkārt neapzināmies,
cik liela nozīme dzīvē ir tieši visām mazajām lietām, kas
ikdienas steigā paskrien garām! Mīļās audzinātājas, auklītes
un viss, viss bērnudārza personāls, JŪS darāt lielisku darbu!
Paldies Jums!
Marisas,
Adrijas un Andretas mamma Inga Dzērve
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Mērsraga Informācijas centrā
„CAKU” izstāde

Grāmatu tirdzniecība

Gandrīz gadu dzīvojot, strādājot un elpo
jot Mērsraga jūras tuvumu, radusies „CAKU”
mazo jaunkundžu aksesuāru kolekcija par jū
ras tēmu. Iedvesma rasta tepat Mērsragā, jūras
tuvumā – saullēktos un saulrietos, vētrās un
arī tās rimtumā. „CAKAS” košos saules laka
tiņus un matu rotas apskatāmas Mērsraga In
formācijas centra izstādē. Ej droši ciemos, ap
skaties, pielaiko, pasmaidi un priecājies! Mīļie
mērsradznieki un visi pārējie, kam ceļi ved uz
vai cauri Mērsragam, pašā centrā ir Mērsraga
Informācijas Centrs, nāc uz izstādi un aplūko
„CAKU” jaunumus. Lai košs un krāsains pava
saris mums visiem! Pie jūras!

Latviešu un ārzemju daiļliteratūra,
bērnu grāmatas, gada grāmatas,
dzejas krājumi u.c.
Piedāvā: „Virja”

Draudzīgas cenas, tiekamies!

Dots devējam atdodas – paldies saka
amatierteātra „Etīde” vadītāja!
Ir pienācis laiks, kad šis sakāmvārds ir jāpiemē
ro mums. Kad 2016. gadā iestudējām lugu „Gadās
arī tā”, mēs to darījām uz ziedojuma fona. Šo lugu
ne tikai parādījām Mērsraga iedzīvotājiem, bet
ar izrādi viesojāmies arī Engurē. Mērsragā par šo
lugu Jūs, mīļie skatītāji saziedojāt 88,84 eiro, bet
Engurē saziedoja 30,73 eiro.
Ir pienācis laiks jums paziņot, ka šo naudiņu

19. aprīlī
No 12.00 līdz 14.00
Mērsraga tautas namā

Deja varavī ksnes dārzā

esam likuši lietā! Par šo kopējo summu –
119,57 eiro esam iegādājušies teātrim „Etīde”
sekojošus rekvizītus: 6 parūkas, 3 boa, 4 matu
tīkliņus, ūsas. Šis viss klāsts ir pateicoties jums,
mīļie skatītāji! Ar šo visas „Etīdes” vārdā es saku
lielu PALDIES par atbalstu mums!!!
Amatierteātra vadītāja – Edīte

Kustību rotaļu festivāls „Dārtā”
22. marta rītā „Dārtas” sētā varēja saklausīt
klusu motora rūkoņu, tad plaši atvērās durvis un
bērnus negaidīti pārsteidza ņipra, bet mīlīga balss:
„Čau, čau, draugi! Es esmu ieradies, lai kopā ar
jums parotaļātos!” Kā dāvanas, rokās viņš turēja
daudz dzeltenas, smaidīgas balonsejiņas un vēl
otrā rokā groziņu ar mums nezināmām lietām.
Vai zināt, kas ir vislabākais bērnu draugs pasau
lē? Kā viņš pats saka: „Esmu labākais bērnu auk
lis (aukle) un bērnu dīdītājs.” Un vēl, viņam ļoti
garšo saldumi, jo dzimšanas dienā vēlas saņemt
vairākas tortes un tikai vienu svecīti.
Jūs droši vien uzminējāt, protams, tas ir slave
nais Karlsons, kas lido un dzīvo uz jumta.

Kā pirmos viņš apciemoja jaunāko grupu bēr
nus un pavadīja laiku jautrā, darbīgā un omulīgi
rotaļīgā gaisotnē. Darbojoties visiem kopā laiks
aizsteidzās nemanot un pacienājis bērnus ar sarū
pētiem saldumiem Karlsoniņš turpināja lidojumu
uz otro stāvu, kur „dzīvo” vecāko grupu bērni. Šeit
tika izspēlētas rotaļas ar nopietnāku un sarežģītā
ku saturu, kas prasīja ne tikai veiklību un ātrumu,
bet arī pacietību, gudrību un uzmanību.
Kustību rotaļas saistītas ar patīkamu fizisku un
garīgu piepūli, tajās vienmēr ir kaut kas jauns un
neatklāts. Vienai un tai pašai rotaļai pēc zināma
laika var būt citāda nokrāsa, jo bērniem ir neiz
mērojamas spējas uz jaunradi, tādēļ rotaļas zinā
mā mērā ir arī „prāta vingrināšana”. Rotaļu
noteikumi palīdz bērnā ieaudzināt godīgu
mu, taisnīgumu, apzinātu disciplīnu – īpa
šības, kas tik ļoti nepieciešamas ikvienam
cilvēkam.
Bet vai rotaļas piemērotas tikai bēr
niem? Bez pārspīlējuma var apgalvot, ka
tām neviens nav par vecu. Cik svētīgi ir dar
boties un mācīties kopā ar bērnu pārdzīvot,
izcelt patīkamās emocijas, mācīt bērnu būt
līdzjūtīgam un saprasties ar citiem, paust
rūpes un mīļumu. Tas ir daudz vērtīgāk
nekā uzstādīt mērķi bērnam priekšlaicīgi
apgūt lasītprasmi. Bērns priecāsies, ja bū
siet atsaucīgi rotaļu partneri!
Sporta skolotāja Lilita

10. martā Kuldīgas Mākslas namā nu jau 9. rei
zi notika Kurzemes reģiona Mūzikas skolu vispā
rējo klavieru klašu audzēkņu koncerts-festivāls,
kur mūsu skoliņu devās pārstāvēt 5. flautas klases
audzēkne Sanija Luīze Ščebrova.

Sanija pie manis klavierspēli apgūst pirmo
gadu. Droši vien ne visi zina, kas ir vispārējās
klavieres? Tas ir instruments, kura spēle obligāti
jāapgūst tiem audzēkņiem, kuri mācās spēlēt citus
mūzikas instrumentus.
Šogad festivālā piedalījās 22 audzēkņi no
Ventspils, Liepājas, Talsiem, Kuldīgas, Tukuma,
Saldus, Kalētu, Nīgrandes, Piltenes un Sabiles
Mūzikas skolām.
Festivālā vajadzēja atskaņot divus dažāda
rakstura skaņdarbus – deju un skaņdarbu par
ziediem. Manuprāt, ļoti jauka tēma! Sanijai
izvēlējāmies populārā operešu komponista
I. Kalmana Valsi no operetes „Silva” un latviešu
tautasdziesmas ,,Stādīju ieviņu” Jēk. Graubiņa
apdari. Sanijas sniegums bija drošs un muzikāli
izteiksmīgs. Satraukums bija milzīgs, jo zāle liela,
klavieres arī lielas un skanīgas, daudz publikas
(visiem pat nepietika vietas, kur apsēsties), taču
Sanija ar visu veiksmīgi tika galā. Man patiešām
bija prieks par viņu!
Mājās atgriezāmies ar pozitīviem iespaidiem
un emocijām. Nākamgad noteikti brauksim
atkal! Liels paldies mūsu skolas direktorei Alitai
Ozoliņai par atbalstu! Tādos brīžos ir patīkami, ka
blakus ir cilvēks, kuram nav vienalga, kā nospēlēs
audzēknis. Arī es jutos priecīga, ka viņa mums bija
līdzi! Protams, ka paldies arī mūsu pašvaldībai
par transportu un šoferītim Jānim par vizināšanu.
Inguna Grīnvalde,
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
klavierspēles pedagoģe

„Satiec savu meistaru 2017” ietvaros
mācījāmies tamborēt no T-krekliem

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve””

Ziniet, reizi pa reizei kļūst gauži garlaicīgi – tā
diendienā spēlēties tikai ar brāli. Ar mazo cilvē
ku nekādas rotaļas ar nesanāk, bet pārējiem cil
vēkiem bieži vien pašiem savi darbi darāmi. Ko
lai tādās reizēs viens mazs kaķēns iesāk? Šķiet, ka
zeme pat pārstājusi riņķot! Bet šī tomēr nebija tā
diena, paldies, saimniek! Ak, kas šī par neaizmirs
tamu dienu izvērtās, jo saimnieks mājās pārradās
ar tādu mazmazītiņu radībiņu, tādu pīkstošu.
Cik jautri, uzspied ar ķepiņu un tas pīkst! Uh, nu
gluži kā tāda maza poga telekastes pultij. Un to
mēr, kas tas ir par radījumu? Tas neņaud kā mēs
ar brāli, tas arī nerunā kā cilvēki. Tas ir tik sīks
kā Lego Duplo spēļu klucītis. Savādi, bet tas ne

pārtraukti cenšas aizbēgt no mums. Es gan tam
neko ļaunu nevēlēju, bet ja gar degunu tāds mazs
radījums lēkā un skraida, man sirsniņā iedegas
tāda kā uguntiņa (vēlāk gan saimnieks izstāstīja,
ka tie ir mammas dabas dāvātie kaķu instinkti).
Nu paskraidīju tam nedaudz pakaļ, pabakstīju,
pabikstīju, laikam beigās pāri nodarīju... Nemūk.
Nepīkst. Pat nedaudz saskumu neizpratnē par no
tiekošo. Saimnieks pienāca pie manis, noglaudīja
galviņu un paslavēja. Sacīja, ka tas ir labs darbs,
ka peles ķert ik kaķim ir goda lieta. Varbūt tas tā
arī ir, bet tomēr žēl tādu mazu draudziņu pelīti
apbižot. Runči esot mednieki, un arī es kādu die
nu izaugšu par lielu un spēcīgu runci. Tāda dzīve,
tādus mamma daba mūs ir radījusi.
Bija jauki šeit reizīti mēnesī ar jums tikties, bet
nu man pienācis laiks atvadīties. Ne uz ilgu laiku,
nebēdājiet. Šie bija vien daži stāsti kas man stāstāmi jums, pārējos jau visai drīz varēsiet lasīt manā
grāmatiņā, tā būs gaidāma ap pavasari, kad laiks
kļūs siltāks un patīkamāks. Ja vēlaties to iegādāties
arī sev, droši jautājiet manam saimniekam. Bet pagaidām, uz redzīti! 
Zīmējums: Santagora
Teksts: Jans Ikes un Laura Soboļeva

„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība ir
vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa
zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pār
mantotas no paaudzes paaudzē. „Satiec savu
meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo
prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā
Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”.
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākums „Satiec savu meistaru” 2017. gadā no
31. marta līdz 2. aprīlim notika jau vienpadsmito
reizi.
Tā nu arī pie mums – Mērsraga Informācijas
centrā tikāmies ar savu meistaru – Sandiju Štrei

nerti, kas vietējiem interesentiem palīdzēja apgūt
tamborētprasmi. Un jāatzīst – tā nebija parasta
tamborēšana, bet gan paklāju tamborēšana no
T-krekliem! Bet pats interesantākais – pie mums
ciemojās ne tikai tie, kas ar tamborēšanu jau pa
zīstami, bet tamborētprasmi šodien apguva arī
cilvēks, kas tamborēt iemācījās tepat – meistara
pavadībā! Milzīgu paldies sakām Sandijai Štrei
nertei par atsaucību un savu prasmju ierādīšanu
arī citiem! Prieks, ka ir cilvēki, kas netur sveci zem
pūra! U
 z tikšanos citā reizē!
Mērsraga Informācijas centrs
Foto: Evita Albano
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Aprīlis pamodina tevī jaunu varēšanu,
jaunus asnus, kas diedami dej,
jaunas notis, kas klusuma miglājā skan.
Aprīlis pamodina jaunus avotus, kas urdz,
jaunus vējus, kas paijā,
jaunu pavasari, kas liek sapņot,
alkt un meklēt pēc kāda maza sapņa,
lai tas pārtaptu putnā,
kas dzīvos cauri vasarai
uz jaunu baltu ziemu.
			(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienā:
65 gadu jubilejā Artūram BIRZNIEKAM;
65 gadu jubilejā Ainai KURINOJAI;
65 gadu jubilejā Annai MOROČKO;
70 gadu jubilejā Venerandai NEILANDEI;
70 gadu jubilejā Veltai ŠVABINSKAI;
70 gadu jubilejā Annai VIĻUMSONEI;
75 gadu jubilejā Inesei AKMEŅKALNEI;
81 gadu jubilejā Dzidrai KRUSTAI;
83 gadu jubilejā Vijai Veltai SIMSONEI;
84 gadu jubilejā Veltai ROŽKALNEI;
84 gadu jubilejā Zeltītei SERGETEI;
84 gadu jubilejā Jāzepam SVOKAM;
87 gadu jubilejā Benitai DRUVIŅAI;
89 gadu jubilejā Veronikai KRŪMIŅAI!

Mans Jēzus dzīvs!
No kapa akmens vēlies.
Mans Jēzus dzīvs!
Viņš šodien augšāmcēlies!
(A. Galiņš)

Mērsraga ev. lut. draudze
aicina uz
Palmu svētdienas
dievkalpojumu
9. aprīlī plkst. 11.oo
Lielās piektdienas
dievkalpojumu
14. aprīlī plkst. 14.oo
Lieldienu dievkalpojumu
16. aprīlī plkst. 11.oo
Gaišus un priecīgus visiem
Kristus Augšāmcelšanās
svētkus!

Sludinājumi
 Vēlos īrēt dzīvokli/māju Mērsragā, Mērsraga tuvumā. Telefons
26250041.

Uzsaukums!

Hei, hei Mērsragā! Lai nepazaudētu nodarbības – mums vajag sarosīties!
Tāpēc nākamo pirmdien (10.04), plkst. 18.00 visiem, kas vēlas patestēt Zumba
Fitness nodarbības un saprast, ka varbūt kaut kas ir mainījies un ir vēlme atsākt
apmeklēt – tad piedāvāju bezmaksas testa nodarbību – temps iesācēju līmeni,
lai visi tiek līdzi!
Amanda

Sporta pasākumi
			
APRĪLĪ
08.04.
19.04.
21.04.
30.04.
30.04.
Talsu

Priekules kausa izcīņa telpu futbolā

Lūgums!

Gan jaunajos, gan vecajos kapos ir ieraktas mucas, tāpēc lūgums nemest
kaudzēs stiklus!!! Varbūt kādam ir idejas vai ir pieejama vieta, kur uzglabāt
kapu atkritumus?! Priecāšos dzirdēt!
Silva

25. aprīlī

Priekules sporta halle 10.00

Talsu novada skolēnu olimpiāde sportā –
10.00
Vandzene
Krosa stafetes
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā
Mērsraga vidusskola 17.00
4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga vidusskola 10.00
šautriņu mešanā 4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga vidusskola 12.00
galda tenisā 4. posms
novada atklātais čempionāts telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

 Veicam visa veida celtniecības
darbus, telefons 22841761.
 Pārdod skaldītu malku, telefons
26301108.

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

 Piedāvā darbu galdniekam, telefons 29415085.
 Rakšanas darbi ar JCB 4CX
traktoru. Telefons 26666834 (Zigurds).

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

 Kārtīga pensionāre vēlas īrēt
2 istabu dzīvokli ar ērtībām Mērsragā.
Vēlams 1.–3. stāvā ar balkonu. Mob. telefons 26391552.

Atvainošanās

Atvainojos par sagādātajām neērtībām Upesgrīvas pensionāru galdiņam,
marta avīzes numurā neievietojot līdzjūtību.
M. Brāle

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

