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Piektdiena, 2019. gada 15. marts
Informācija

16.00

Bibliotekārā punkta
izbraukums uz Upesgrīvas Saieta namu 27. martā
pulksten 12.00.

Mobilā diagnostika –

8. aprīlī no plkst. 10.00
līdz plkst. 17.00, pie Mērsraga Tautas nama, Lielā iela
25.

Mamogrāfija:

• ar Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 25,00
EUR
• Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 9,00 EUR,
(ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams)

D vitamīna noteikšana – 6,00 EUR
Kardiogramma
ar
aprakstu – 5,00 EUR (bez

ģimenes ārsta nosūtījuma).
Pacientiem lūdzam veikt
iepriekšējupierakstu – tālr.
25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.
Pakalpojumu
nodrošina
MFD Veselības grupa.
SIA „Mērsraga ūdens”
kase ar 2019. gada 15. martu piektdienās nestrādās.

Redaktores sleja
Sniega pārslas tajā pēcpusdienā bija lielas
un šķietami mīkstas, tās krita lēni un mierīgi. Kā mazā pasakā, kas norisinās kādā no
stikla bumbām, kuras sakratot, iekšā esošās
figūriņas pārklāj mirdzošs sniega plīvurs.
Skaists un nomierinošs skats. Tāda pēcpusdiena būtu tik skaista Ziemassvētkos. Tikai
viens bet... Tā bija 10. marta pēcpusdiena,
nevis brīdis pirms sēšanās pie svētku galda. Savukārt, 11. marts – brīžiem debesis ar
zemi sajaukušās kopā, jo sniega vērpetes visu
apņēmušas kā migla, te saule spoži žilbināja. Kāds to visu sauca par cīruļputeni, kāds
skaidroja ar sievišķīgo laikapstākļu dabu –
radio izskanēja ideja, ka tāpēc ir Māte Daba,
nevis Tēvs Daba, jo šādas garastāvokļu svārstības raksturīgas tikai... Vairāk kā skaidrs,
ka neviens vairs tā īsti sniega vērpetes nevēlas. Izspraukušies sniegpulksteņi, naskāko
gājputnu ierašanās, gaišie rīti un vakari liek
izteikt šo vārdu aizvien biežāk un biežāk –
pavasaris! Mēs nevaram apturēt ziemas vai
vasaras iestāšanos. Mēs nevaram apturēt
pavasari vai rudeni, vai padarīt tos citādus,
nekā tie ir. Taču šobrīd – kas gan varētu būt
priecīgāks mums, būtnēm, kas no ziemas
tumšā aukstuma dodas pretī uz šo gaismas
piepildīto pavasara laiku?

Zināšanai!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
aprīlī.
numurs iznāks 12.
īt līdz
ūt
ies
Materiālus var
8. aprīlim!
Paldies!

Pāreja uz
vasaras
laiku!
Pāreja
uz vasaras laiku
notiks 2019. gada
31. martā,
plkst. 03.00
(naktī no sestdienas
uz svētdienu),
pulksteņa
rādītājus pagriežot
par vienu stundu
uz priekšu!
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Domes sēdē

Deju kopai „Silva” – 10!

Mērsraga novada Domes sēdēs nolemts:

16. februārī, pašā ziemas viducī, atnāca pavasaris ne tikai dabā (Mērsragā +12 – vissiltākā
diena), bet arī mūsu prātos, sirdīs un dvēselēs.
Mērsraga Tautas namā pēcpusdien sākās lielās
svinības –10 gadu jubileja deju kopai „Silva”. Šim
notikumam gatavojāmies visas sezonas garumā.
Atkārtojām dejas, mācījāmies jaunus soļus un
dejas, risinājām dažādus organizatoriskus jautājumus un šūdinājām jaunus tērpus. Tie izdevās
brīnišķīgi, par ko mums jāpateicas šuvējai Lāsmai Tukumā un, protams, sponsoram – Mērsraga novada pašvaldībai. Liels paldies par finansiālo atbalstu!
Pasākuma pirmajā daļā, kuru vadīja un kuplināja ar priekšnesumiem Aija, lai mēs varētu pārģērbties, dejojām 10 dejas – no katra gada vienu
deju. Deju raitie soļi, smaidi un tērpi priecēja
daudzos skatītājus, kuri mūs dāsni sumināja ar
skaļiem aplausiem.
Otro daļu vadīja Edīte, uzstājās mūsu viesi:
deju kopas „Alianse” no Matkules, „Sarma” no
Balgales un „Rudens ritmi” no Engures. No viņiem saņēmām mīļus sveicienus. Šo pasākuma
daļu kuplināja arī mūsu Tautas nama pašdarbības kolektīvi: koris, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi. Jubilejā mūs sveica arī dažādi kolektīvi: bērnudārzs „Dārta”, pensionāru
apvienība „Kaija”, „Kurzemīte Plus”, Mērsraga
vidusskola, Mērsraga Mūzikas un mākslas sko-

2019. gada 19. februāra kārtējā Domes sēdē
nolemts:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpildi
1 900 845 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžeta izdevumu izpildi
2 428 917 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpildi
4 541 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpildi
5 414 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta
ieņēmumu izpildi 871 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu izpildi 169 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada saņemto aizņēmumu no valsts kases
izpildi 808 660 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada aizņēmumu atmaksas valsts kasē izpildi 269 995 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada maksājumus pamatkapitāla palielinājumam SIA Mērsraga Ūdens 15 749 euro apmērā.
Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu Mērsraga novada pašvaldības norēķinu kontos un galvenajā kasē uz 31.12.2018. 16 137 euro apmērā.
2. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes
viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2019. gada 1. janvāra:
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola (neklātiene) 50%
Mērsraga PII Dārta

106.81
53.41
279.30

3. Noteikt divus lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam Ezera iela 7, Mērsrags, Mērsraga
novads, 0,2178 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 0,1333 ha
platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
4. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam daļēji –
no šā gada 18. marta līdz 22. martam. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda
domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas, par
ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba algu.
5. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Reimiņi” Mērsrags, Mērsraga novads.

2019. gada 8. marta ārkārtas sēde:

1. Izbeigt Jāņa Krūzes deputāta pilnvaras uz
laiku – no 2019. gada 11. marta līdz 2020. gada
10. septembrim.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

uzņēmīga, izturīga, pacietīga, radošu ideju pārpilna, dancotprieka iedvesmotāja. No mums visām
milzīgs paldies! Dancosim vēl 10 gadus!
Deju kopa „Silva”

Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā
Kriminālromāni un trilleri. Jauna grāmata
M. Bisī daiļrades cienītājiem „Laiks ir slepkava”.
Iepriekšējie darbi – „Meklējot spāri” un „Melnās
ūdensrozes”. Jauns darbs arī O. Trikam „Vilka jūras
šaurums”. P. Hokinsai „Meitenei vilcienā” autorei
jauns romāns „Ūdenī”. Nepārspējamajam trilleru
autoram T. Vudam kārtējais darbs „Hameleons”.
Vienai no labākajām jaunajām mūsdienu trilleru
autorei – N. Ouenai iznācis darbs latviešu valodā
„Zirneklis istabas stūrī”. Jauna autore arī ir Č. RīsaPraisa, vērtējumam viņas kriminālromāns „Mēmais
noslēpums”. Nozagt nepareizo lietu no nepareizā
cilvēka, par to raksta R. Kreiss darbā „Zaglis”.
Tallinas prelūdiju „Terorists” sarakstījis Dž. Lucs.
Spraigs trilleris izdevies T. Hantam – „Killera izvēle”.
Kārtējā psiholoģiskas spriedzes prozas grāmata
„Ideāla sieva” izdevusies J. P. Delanijam.

Romantiskā literatūra. Iemīļotajām autorēm
L. Teilorei un K. Vaitai jauni darbi, attiecīgi:
„Sniega roze” un „Vēlmju koks”. Arī Moriartijai
jauna grāmata – „Lielie mazie meli”. Romantiskā
žanra literatūrā parādījušies jauni autori:
Dž. Šetuka „Sieviete pilī”, S. Pinboro „Viņai
nemanot” un L. Alnats „Mums pieder debesis”.
Latviešu daiļliteratūra. Sērijā „Lata romāni”
divi jaunumi: D. Judinas „Ēnas spogulī” un
I. Dimantes „Paslēptā dzīve”. I. Pulvere – jauna
autore, viņas pirmais darbs „Gribu apprecēties”.
Vēsturiska literatūra. V. Šalamovs „Kolimas
stāsti”, I. Tasks „Pobeda 1946” un U. Neiburga
„Grēka un ienaida liesmās”.
Sports. M. Rīmenis „Veiksmei līdzās” un
„Latvijas leģendas” – par cilvēkiem, kas dara
Latviju lielāku.

Ceļojumu apraksts. L. Rinķe „Kā Sprīdīte
mājās pārnāca”.
Sevis izzināšana. D. E. Koena „Sapņošana
ar abām smadzeņu puslodēm”, S. Venkatesanda
„Augstākā Joga – Joga Vasišta”, S. M. Orsillo „Raizējies mazāk, dzīvo ilgi”, K. Daulinga-Singa „Uz
nāves sliekšņa” – vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgo pārveidi. Un M. Dočineca „Ilgu
mūžu. Laimīgu mūžu”.
Skolu jauniešiem. R. R. Raselai divas grā
matas: „Nikijas dienasgrāmata –12” un „Maksa
Kramblija dēkas”. T. Pračeta „Pilna cepure debesu”.
Vēl daudz jauku, krāsainu grāmatiņu biblio
tēkas jaunākajiem apmeklētājiem. Uz tikšanos
bibliotēkā!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Mērsraga
Mērsraga vidusskolas jauniešiem
Informācijas centrā – piešķirta „Latvijas jauniešu netiķetes”
simpātiju balva
Ulda Lapiņa filmas
Noslēdzoties Samsung Skola nākotnei šu, pārstāvot 45 komandas no dažādām Latvijas
tiešsaistes programmas „Skolēna digitālais skolām. Tālāk šos projektus apkopoja un esenci
divos cēlienos

Mēs varam būt patiesi laimīgi par to vien, ka
mūsu vidū ir cilvēki, kas uzticīgi glabājuši dažas
no zvejnieku kolhoza „1. Maijs” ražošanas daļas
bijušā vadītāja Ulda Lapiņa veidotajām filmām.
Pateicoties šiem cilvēkiem un mūsdienu tehnoloģijām, arī tās Mērsragā esam skatījuši, uzzinot par
Mērsragu daudz vairāk.
Ik gadu 21. februārī tiek atzīmēta StarptautisIeskatoties vēstures lappusēs, jāmin, ka
kā dzimtās valodas diena. Starptautiskās dzimtās 1975. gada pavasarī Latvijas PSR kinoamatieru
valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir 17. filmu skates noslēgumā Jelgavā un Rīgā Ulda
pievērst uzmanību valodu daudzveidībai un veici- Lapiņa filmas guvušas labus panākumus. Diplonāt dzimtās valodas lietošanu.
mu toreiz saņēma filma „Skulptūru dārzā”, savuŠogad PII „Dārtā”, atzīmējot Dzimtās valodas kārt skates I grupas noslēgumā viņa filma „Tilts”
dienu, katra grupiņa gatavoja folklorizētu saņēma sudraba medaļu, diplomu un balvu par
priekšnesumu saistībā ar mēneša tēmu.
skates labāko 8 mm filmu. Uldis Lapiņš arī sekPasākuma laikā no visas sirds priecājāmies mīgi startēja ceturtajā starprepubliku kinoamakopā ar „Kastanīšiem” par ziemas priekiem. tieru filmu festivālā „Engure-75”, kas bija veltīts
Izvizinājāmies ar vienu no senākajiem transporta zvejnieku dzīvei un darbam. Te viņa filmai „Kas
līdzekļiem – zirgu – „Sprīdīšu” skandētajās un vainīgs?” piešķīra otro vietu un naudas prēmiju,
izdejotajās latviešu tautas dziesmās. Sacepām bet jau pieminētā filma „Tilts” ieguva trešo vietu.
kukulīšus un noklausījāmies pasaku kopā ar
Šajā reizē Ulda Lapiņa veidotās īsfilmas skamazajiem „Pīlādzīšiem”. Bijām aculiecinieki tīsim divos cēlienos, jo īsfilmu nav maz. Pirmajā
„Zīļuku” zeķu adīšanai, gatavojoties modes skatei. tikšanās reizē, 15. martā, plkst. 18.00 aicinu nākt
Īpaši nebēdnīgu noskaņu pasākumam piešķīra un noskatīties filmas „Hipokrāta zvērests”, „Tik
divi palaidņi, kuri bērnus priecēja gan ar ķērājspēli, dēļ jums”, „Savam un citu priekam”, „Aiz kalniņa
gan ragutiņu dalīšanu. Par tradīciju un senvārdu mēnestiņis” un arī jau pieminēto filmu „Skulptūaktualizēšanu virtuvē jeb ķēķī rūpējās mudīgā ru dārzs”, kā arī vairākas citas.
virtuves strādniece Rīka. Bet visus klātesošos
Otrajā tikšanās reizē, 22. martā, arī plkst. 18.00
„absolūti nošarmēja” vecāmāte ar saviem lindra- aicinu nākt un noskatīties filmas „Apstājies!”,
kiem, aubi, dzīparoto vamzi, nēzdogu, štrempēm, „Superimports”, „Jūras vilks”, godalgoto īsfilmu
kā arī krivuli. Pasākuma noslēgumā tradicionāli „Tilts”, „Strēlnieki” un citas. Uz tikšanos Mērsraga
katrai grupiņai tika dāvināta grāmata.
Informācijas centrā!
„Valodniece” Marita Kapeniece
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centrs

Dzimtās valodas
diena PII „Dārta”

la, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Informācijas centrs,
Tautas nams. Viņiem visiem
liels paldies! Jautrs sveiciens
bija arī no „Etīdes”– paldies!
Pārsteigumu sagādāja rokdarbnieces, kuras uzdāvināja mūsu deju kopas karogu.
Tagad varēsim lepoties ar to
mūsu izbraukumos. Liels paldies!
Esam pateicīgas Mērsraga
novada domei par transporta piešķiršanu un šoferīšiem.
Dāvana arī no Laura Karlsona – 1 stundas brauciens
ar jahtu „Palsa”. Prieks un
paldies! Paldies arī visiem
individuālajiem sveicējiem –
ģimenēm, radiem, draugiem,
kaimiņiem, paziņām, it īpaši
Gunitai un Bruno!
Tad sekoja dejas muzikanta Edgara Ziņģa vadībā.
Prieks un līksme valdīja līdz
vēlam vakaram. Ak, jā, protams, paldies mūzikas
operatoram Jānim un pasākuma vadītājām Aijai
un Edītei!
Bet visa tā nebūtu, ja ne mūsu vadītāja Silva –

IQ” projektu konkursam „Latvijas jauniešu
netiķete”, apbalvoti labākie „Latvijas jauniešu
netiķetes” projekti. Konkursā ar savu netiķetes
jeb labas interneta uzvedības redzējumu
dalījās vairāk nekā 200 jauniešu, pārstāvot
45 komandas no dažādām Latvijas skolām.

Mērsraga vidusskolas skolēnu komanda „Maladāma” (Marta Beatrise Kukle, Marijeta Meta
Ozoliņa, Laura Elizabete Ķiršakmene, Dāvis Arbidāns), skolotājas Aijas Barovskas vadībā, ieguva
žūrijas simpātiju balvu – izlaušanās spēles dāvanu
karti. Jaunieši izveidoja video par to, kā internetā
nereti nākas sastapties ar aizvainojošiem komentāriem un to, kā šādus pāridarījumus novērst.
Projekta rezultātus prezentēja un balvas pasniedza „Samsung ElectronicsBaltics” Korporatīvās komunikācijas vadītāja Līga Bite un Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā
Egle Tamelīte. „Projektu konkursā ar savu netiķetes redzējumu dalījās vairāk nekā 200 jaunie-

izvilka Rīgas Skolēnu domes jaunieši, radot Latvijas jauniešu netiķeti. Patlaban šis dokuments
ir nodots Izglītības un zinātnes ministrijai, kā
arī plānojam to nosūtīt visām Latvijas skolām,”
saka Samsung skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā, Egle Tamelīte. „Mēs patlaban piedzīvojam nebijušu situāciju – mūsdienās
katra indivīda spēja ietekmēt pasauli
ir milzīga. Viens sociālo tīklu ieraksts
var sasniegt cilvēku miljonus un radīt
ietekmi uz pasauli – labu vai sliktu.
Mūsu pašu rokās ir veidot tiešsaistes
vidi tādu, kurā būtu patīkami atrasties
gan pašiem, gan citiem.”
Konkursa darbu varēja gatavot, izmantojot un/vai apvienojot dažādus izpausmes
veidus – rakstītu tekstu, infografiku, foto,
animācijas, audio vai video u.c. Sadarbībā
ar Rīgas Skolēnu domi, iesniegtie netiķetes priekšlikumi tika apkopoti un izveidota Latvijā pirmā jauniešu netiķete, kurā
ietverti būtiskākie punkti par digitālo uzvedību,
e-saziņu, drošību un privātumu, kā arī autortiesību ievērošanu.
Par Samsung Skolu nākotnei. Samsung Skola
nākotnei ir „Samsung ElectronicBaltics” sociālā
iniciatīva, kuras ietvaros jau otro gadu tiek realizēta programma „Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi
sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem,
un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnu digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas
dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas
pieejama ikvienam.
Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv
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Mērsrags VIV Kurzemes un Žemaitijas
reģionu Mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu nodaļu
audzēkņu konkursā
5. martā Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas 5. flautas spēles klases audzēkne Laura Rolanda Indruškeviča un viņas
skolotāja Juta Frēliha un koncertmeistare
Inguna Grīnvalde devās uz Saldus Mūzikas skolu, kur notika VIV Kurzemes
un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
nodaļu audzēkņu konkurss.
Konkursā piedalījās audzēkņi no Tukuma, Engures, Piltenes, Jelgavas, Nīcas,
Saldus, Liepājas un audzēkņi no Žemaitijas reģiona mūzikas skolām. Saldus Mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bērtulis uzrunāja klātesošos ar emocionālu uzrunu
un aicināja no sirds izbaudīt šo muzikāli
bagātīgo dienu.
Laura uz šo konkursu bija sagatavojusi divus
skaņdarbus. Viņas izpildījumā izskanēja visu laiku izcilākā baroka laika komponista J. S. Baha
,,Siciliana” un V. Popa spraigā miniatūra ,,EinTuenzchenin der Spinnstube.” Neskatoties uz lielo
satraukumu, Laura muzicēja ar pilnu atdevi un
centās parādīt visu, cik vien labi varēja. Viņa ar
savu mērķtiecīgo darbu ir panākusi ievērojamu
muzikālo un tehnisko izaugsmi.
Liels paldies viņai, ka spēja izturēt lielo slodzi –

šis šajā semestrī ir jau 2. konkurss, bet neskatoties
uz visu, ir liels gandarījums par iegūto 3. vietu.
Liels paldies mūsu koncertmeistarei Ingunai, bez
kuras nebūtu iespējama dalība šajā konkursā.
Paldies šoferītim Aldim par laikā nokļūšanu
Saldū un Mērsraga novada pašvaldībai par atvēlēto transportu. Vislielākais paldies Ilzei Indruškevičai par operatīvo rīcību transporta jautājumu
risināšanā un atbalstu.
Juta Frēliha, Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas flautas spēles skolotāja

Trīspadsmito reizi notika Ziemas sporta un
atpūtas diena invalīdiem

9. martā Pastendes sporta hallē „Akmeņkaļi” notika Ziemas sporta diena un atpūtas diena.
Piedalījās 8 komandas: Mērsrags, Dundaga, Talsi,
Talsu dienas centrs, Kuldīgas invalīdu biedrības,
Dundagas pansionāti, Laucienes pansionāts un
sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”. Visi sportot
gribētāji pulcējās vienkopus, lai izmēģinātu spēkus
un pārbaudītu savu precizitāti un veiklību, metot
basketbola metienus, lidojošos šķīvīšus, izmēģinot
spēkus golfā, batutbolā, klucīšu mešanā un stafetē.
Dalībnieku bija daudz, citam veicās vairāk,
citam mazāk. Protams, ka katram dalībniekam
ir prieks par iegūto vietu, diplomu un balvām,
bet ne jau tas šajās spēlēs ir galvenais. Galvenais
ir prieks piedalīties, būt kopā, atbalstīt vienam
otru, censties pašam un priecāties par otra
panākumiem. Pie medaļām tika visu disciplīnu
pirmo trīs vietu ieguvēji, bet Mērsraga novada
komanda uzvarēja stafetē.

Lai notiktu šāds pasākums, nevar iztikt
bez labiem atbalstītājiem. Paldies par atbalstu
Mērsraga pašvaldībai par transportu, Talsu nova
da domei un Ģibuļu pagasta pārvaldei par telpām
un pārējiem atbalstītājiem.
Vēl viena laba ziņa – Ziedot.lv, Latvijas Bērnu
fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau astoto gadu konkursa kārtībā sadalīja AS „Latvijas
Valsts meži” ziedojumu. Šogad 313907,89 eiro
ziedojums tiek sadalīts 57 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Finansējumu
projekta īstenošanai 480,00 eiro apmērā saņem
arī Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs. Projekta
mērķis ir izzināt, kā tiek nodrošināta sociālo pakalpojumu sniegšana Siguldas novadā un kādu
ieguldījumu pašvaldības sniedz (pērk pakalpojumu) sadarbībā ar NVO, dzīves kvalitātes uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes
locekļiem.

Atgādinājums Dzintaru ielas 6
mājas iedzīvotājiem!
Mērsraga novada domes saistošie noteikumi
Nr. 13/2011 paredz:
Dzīvojamās mājās a i z l i e g t s :
• smēķēt kāpņu telpās vai citās koplietošanas
telpās,
• radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un
koplietošanas telpās,
• glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem,
lodžijām, pagrabos, bēniņos ugunsnedrošus un
sprādzien – bīstamus priekšmetus,
• dzīvojamās telpās un koplietošanas vietās
veikt darbus, kuru dēļ tiek bojātas telpas vai traucēts mājas iedzīvotāju miers,
• novietot uz balkona vai lodžijas atklātās
daļas, kā arī koplietošanas un kāpņu telpās mājsaimniecības priekšmetus, aizšķērsot ar dažādiem
priekšmetiem kāpņu telpas un izejas durvis; par
šo noteikumu pārkāpumu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no Ls 10,- (15,00 euro
17.09.2013. grozījumi) līdz Ls 50, - (70,00 euro –
17.09.2013. grozījumi).
Ēku, ēku daļu, būvju, zemes gabalu un citu
teritoriju īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina:
• ēku fasāžu (t. sk. logu, durvju, balkona izkārtņu), žoga vārtu, vārtiņu sakopts izskats un tīrība, to savlaicīga krāsošana un remonts, stipri bojāto un neestētisko žogu un vārtu novākšana; par
šo noteikumu neievērošanu mājas īpašniekam vai
pārvaldniekam uzliek naudas sodu: fiziskai perso-

nai līdz Ls 20,- (29,00 euro – 17.09.2013. grozījumi), juridiskai personai līdz Ls 50,- (70,00 euro –
17.09.2013. grozījumi),
• teritorijas (t. sk. sakņu un augļu dārzi) uzturēšana kārtībā – appļaušana, gružu novākšana,
nogrābšana, noslaucīšana, par šo noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu no Ls 10,- (15,00
euro – 17.09.2013. grozījumi), līdz Ls 20,- (29,00
euro – 17.09.2013. grozījumi),
• zemes gabalā aizliegts veikt darbības, kas
kaitē kaimiņa interesēm, aizliegts piesārņot zemi
ar rūpniecības un citiem atkritumiem, kā arī notekūdeņiem, par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 10,(15,00 euro – 17.09.2013. grozījumi), līdz Ls 50,(70,00 euro – 17.09.2013. grozījumi), ja atbildība jau
nav paredzēta saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu,
• izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās
teritorijās un vietās, kas nav paredzētas atkritumu
savākšanai un glabāšanai, kā arī mest vai liet tos
ūdenstilpnēs,
• piegružot un piesārņot ceļu zemes nodalījuma joslas.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2011
var iepazīties pilnā apmērā Mērsraga mājaslapā.
Būsim atbildīgi!
Mājas sētniece

Bērnības atmiņas – katram
sava paradīze, kurā atgriezties
1982. gada 14. augusta „Padomju Karogā” kādas intervijas virsraksts bija „Viņa ir laimīga”. Jā,
un patiesi, tāda viņa ir arī šodien. Velta Erķe. Laimīga gan ar to, kas piedzīvots, gan ar to, ko dzīves
laikā apguvusi, sapratusi un iemācījusies. Man patīk Imanta Kalniņa retoriskais jautājums viņa paša
grāmatā par laiku un telpu – „Kāpēc mēs tik ļoti
domās labprāt atgriežamies bērnībā?”. Tur viss ir
labi, tur esam bijuši patiesi brīvi. Par to aizdomāties liek arī Velta Erķe savās atmiņās par bērnību.
„Godam nosvinēta Latvijas simtā dzimšanas
diena un manējā astoņdesmit piektā arī. Joprojām
mums ir 15 gadu starpība, jo esam dzimušas vienā
mēnesī, un man visu laiku nav miera, jo liekas –
esmu Latvijai kaut ko parādā – savas bērnības
atmiņas” – tā stāstu par savu bērnību iesāk Velta
Erķe.
Dzimusi tālajā 1933. gadā, brīvā Latvijas valstī
(Ulmaņlaikos), augusi Ķūļciema pagasta mazajā Krievragciemā Engures ezera krastā. Kā Velta
atceras – „Tanī laikā bērnus audzināja ticībā, mīlestībā un darba tikumā. Bērni auga kopā ar lopiņiem un mīlestībā pret viņiem. Teliņi un jēriņi
jau nedzima, bet atskrēja no ezera. No rīta visus
modināja gaiļa dziesma un putnu čalas.” Veltai Erķei palikušas siltas atmiņas par dzīvi dabā, kur arī
mājās katram bērnam bija savi pienākumi. Ģimenē viņi bijuši trīs bērni: māsa Elza (Daina Elza –
aut.) un brālis Leons, Velta – pastarīte. Abām ar
māsu bijis uzticēts puķu un sakņu dārzs, tā ravēšana un regulāra laistīšana. „Tā kā pašiem bija
visi lopiņi, tad arī bērniem bija jāiet ganos, turpat
gar ezermalu. Bet, kā Līgo vakarā tika appušķotas
govis un aitas! Arī zirgiem tika pa puķu pušķim
garajās krēpēs”, atceras Velta Erķe, minot, ka zirgi
viņai ir mīļākie dzīvnieki. Jāņos dziedātas dziesmas, gājuši cits pie cita ciemos.
„Atceros, kā ziedēja rudzi un zilie lini, un pat
to, kā šķindēja izkaptis, pļaujot sienu ezermalā.
Tāpat arī to, kā pēc tam uz lauka bija rudzu stati
salikti no saslietiem kūlīšiem. Atceros arī, kā plūca linus, apstrādāja, līdz tie nonāca galdautos uz
galda, palagos, kreklos un kleitās.” Īpaši sirsnīgi
Velta stāsta par to, kā tolaik ezermalā ziedējušas
zilās un baltās vizbulītes un naktsvijoles, kas tagad, tāpat kā daudzi citi augi, ierakstīti sarkanajā
grāmatā.
„Laukos katram gadalaikam ir savs skaistums.
Pavasarī viss tika sēts un stādīts, vasarā – kopts un
audzēts, bet skaistākais laiks bija ražas novākšanas
laiks rudenī.” Ražas novākšanā piedalījušies visi
kopā, vākti kartupeļi, citi dārzeņi arīdzan, un sieti
rudzi statiņos. Kad viss novākts, varēja sākties apkūlības. Apkūlības Veltas kundze atceras kā vienus
no skaistākajiem, kopīgi svinētiem svētkiem. „No
mājas uz māju ar 5 zirgiem tika vesta kuļmašīna,
labība pārtapa graudos, un neiztika bez svinēšanas, jo reizēm kādā mājā kūla pat 3 dienas. Visi
dzīvoja ļoti draudzīgi un palīdzēja viens otram.”
Viņa atceras, ka tolaik mazajā Krievragciemā
bijušas vien aptuveni 30 mājas un neviens nav
skatījies uz to, cik nu kurš turīgs, visi dzīvojuši
saskanīgu dzīvi. Trīsdesmito gadu beigās lauku
apstrādāšana tolaik notika ar zirgiem, to Veltas
kundze piedzīvojusi kā bērns un arī šodien ļoti
labi atceras. Tehnika bijusi vien dažiem, bet arī
tad cits citam palīdzējuši.
Kad rudens darbi padarīti, svinēti Miķeļi
un Mārtiņi, un tad jau bijis klāt klusais laiks –
Ziemassvētki. „Viss ciems svinēja kopā, rads pie
rada, kaimiņš pie kaimiņa. Viens pie otra devās
ar bērīti cauri visam piesnigušajam ciemam –
no mājas uz māju. Galvenās eglīšu rotas tad bija
āboli, pašu gatavotas konfektes, eglītē tika kārti arī
cepumi.” Pēc Ziemassvētkiem apstrādāja vasarā
izaudzēto, veda uz dzirnavām malt graudus
lietošanai pārtikā gan pašiem, gan lopiņiem.
Lobīja pupiņas un zirņus, šķiroja dārzeņus, un
tad jau klāt bija Lieldienas. Bija jāiet uz ezermalu,
meklēt, kur zaķi atstājuši olas. Pie katras mājas,
bez izņēmuma, bija šūpoles.
Veikals Kūļciemā bija tikai viens. Visu audzē
juši paši, un uz veikalu bijis jāiet vien pēc sāls,
cukura un petrolejas. Dzīvojuši taupīgi. Rauši
cepti teju katru sestdienu, maizīte – reizi nedēļā.
Galvenos ienākumus devusi zvejniecība, darbs
mežā un piena nodošana Ķūļciema pienotavā.
Svētdienās gājuši baznīcā. Visi pucējušies, jūgti
zirgi un ģimene kopā braukusi uz baznīcu, kas
bijusi 4 km no mājām, Dzedros. Pie tam, tā bijusi
celta par tautas saziedotiem līdzekļiem.

Tuvākās skolas bijušas Ķūļciemā un Dzedros,
ceļš uz tām mērots kājām. „Visu šo interesanto
un darbīgo dzīvi pārtrauca karš (1941.–1944. g.)
„Bet tas jau ir cits stāsts.” – skumji atceras Velta
un turpina stāstu par to, kā 1946. gadā kopā
ar mammu pārcēlušies uz mammas dzimto
māju Ķipatciemā, un kas vēlāk mainījies viņas
dzīvē. Tur kopā ar mammu nodzīvoti vien
divi gadi, jo „1948. gadā no dzīves smaguma
aizgāja mamma, un mēs ar māsu pārcēlāmies
uz Mērsragu. No pirmās dienas es to pieņēmu
par savējo. Vienmēr esmu bijusi darboties
griboša un varoša, tāpēc aktīvi iesaistījos arī
Mērsraga sabiedriskajā dzīvē, esmu dejojusi
10 gadus Mērsragā pirmajā deju kolektīvā, ko
vadīja skolotāja Hilda Pūliņa. Ir dziedāts korī
un ansambļos.” Arī par Hildu Pūliņu Veltai ir
silti vārdi sakāmi – viņa to allaž uztvērusi kā
milzīgu ieguvumu Mērsragam.
„Ir dziedāts korī un ansambļos. 1948. gadā
ar skolas kori pirmoreiz ieraudzīju Rīgu un
Daugavu” – atceras Velta. Viņa savā dzīvē bijusi
bagāta un laimīga, un tāda, kā jau stāsta sākumā
minēju, izskatās arī šodien.
Veltas pirmā darba vieta jau 15 gadu vecumā
bijusi Mērsraga septiņgadīgā pamatskola, kurā
viņa nostrādājusi 2 gadus kā skolas rēķinvede.
Pirms 18 gadu sasniegšanas sākusi strādāt
hidrometeoroloģiskās stacijas Mērsraga punktā.
„Tur bija speciāla aparatūra. Uz lauka bija
jāuzņem vēja virzieni, bija jāziņo par dabas
parādībām, un ik pēc pusotras stundas bija
jāsūta telegramma ar saviem novērojumiem uz
meteostaciju pārvaldi”. Tur aizvadīti 6 darba
gadi, un joprojām Veltas kundze mēdz noteikt
laiku, skatoties mākoņos. Vēlāk jau Mērsraga
zivju konservu fabrikā blīvētas šprotes, strādāts
kasieres amatā, arī par noliktavas pārzini, un
kopumā tur nostrādāts 21 gads.
Dzīve piejūras ciemā allaž bijusi mainīga, bet
kā jūtamāko Mērsraga izaugsmes laiku, Velta
atceras laiku, kad uzbūvēts Mērsraga kultūras
nams (1961. g.), pirms tam visi pasākumi, filmu
skatīšanās notikusi Mērsraga skolā. Svētkos ciems
viscaur bijis ziedu rotā, dekorēts ar karodziņiem,
un arī Zvejnieku dienas gājienam katrs cehs,
katrs kolektīvs gatavojies īpaši, pat izgatavojot
komandas atribūtus. Velta atceras arī to, ka pie
tilta bijis apgaismots afišas stabs, kas vēstījis par
aktuālāko ciemā. „Svētku sajūta, kad mums bija
jau stadions, vienmēr bija īpaša, jo sabrauca no
malu malām, un visi zināja un redzēja – Mērsragā
ir svētki”, viņa atceras.
Jūra joprojām ir tā vieta, kur Veltai Erķei gribas
būt, lai pārdomātu savu dzīvi, tās notikumus,
prieku, laimes mirkļus un grūtības. Sievietes
misiju, kā Velta pati saka, viņa izpildījusi,
izaudzināti trīs dēli. Bet tas vēl ne tuvu nav viss,
kas piedzīvots – „Piedzīvojusi simtgades un
tūkstošgades maiņu, manā maciņā ir bijušas
5 veida naudas zīmes. Esmu redzējusi, kā raud
Staburags un, kā čalo Pērses ūdenskritums. Manā
dzīvē ir notikušas tik daudz pārvērtības – gan
labas, gan ne tik labas… Neskatoties uz to, esmu
optimiste, un ticu, ka Latvija vēl piedzīvos daudz
labu pārmaiņu – ar mani, vai bez manis. Nevaru
iedomāties citu vietu kā Latviju un Mērsragu,
un esmu pateicīga Dievam par to, ka arī mani
dēli ir Latvijā, Mērsragā. Es mīlu Latviju un
savu Mērsragu.” Te stāsts pamazām apraujas un
pārtop īpaši sirsnīgās, emocionālās atmiņās un
mīlestībā pret Krievragciemu, ko Velta Erķe kopā
ar ģimeni pamazām iekopj. Tā ir viņas miera osta,
kurā joprojām zied vizbulītes un naktsvijoles. Un
sariešas acīs asaras, vien aizdomājoties par to, cik
katram būtiski ir dzīves laikā šādu vietu atrast.
Velta ar ģimeni tur svinējusi vienus Jāņus. Par
šo vietu viņa saka tā: „Sajūta, kāda pārņem, tur
atgriežoties, ir tāda, it kā es būtu dzīvojusi tur
vakar.”
Velta joprojām dzīvo Mērsragā, mājā, ko
uzcēluši kopā ar vīru. Tur viņa ikdienu aizvada
kopā ar dēlu Gvido un viņa ģimeni. No sirds
tik dzīvu mīlestību pret sev mīļajiem, tuvajiem
cilvēkiem un vietām novēlu ikkatram!
Ar Veltu Erķi, kas pērn, tieši Latvijas simtgadē,
Mērsragā godināta kā „Goda mērsradznieks”
titula saņēmēja, bijusi 16 gadus pensionāru
apvienības „Kaija” padomē un organizējusi ciema
pensionāru ekskursijas, sarunājās, viņas atmiņas
pierakstīja Inga Hartika.
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Sludinājums
 Pārdod skaldītu malku. Iespēja iegādāties arī malku maisos. Zvanīt 25489482.

Pateicības
Ar darbiem Tev ir pilnas rokas
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Paldies Pranim Sebeckim par čaklajām rokām un labām domām, palīdzot atbrīvot stirniņu, kura bija iesprūdusi kaimiņu sētas vārtos.
Kaut vairāk būtu tādu cilvēku!
Ārija
No mūža kamola pa dzijai attinusi,
iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)
Paldies Mērsraga novada
pašvaldībai, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, Mērsraga sociālajam
dienestam, draugiem, paziņām, kaimiņiem,
Velgai un Veriņai, ārstei Benitai Zibinai par
atbalstu, siltiem vārdiem un līdzjūtību no Minnas Ērikas Štreinertes atvadoties.
		
Piederīgie

A pasākumi

martā

31.03.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 3. posms

Mērsraga sporta halle

10.00

31.03.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 3. posms

Mērsraga sporta halle

12.00

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Līdzjūtības
Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam
Nesatiktos.
		
(V. Rūja)
Izsaku līdzjūtību Silvai, Sandijai,
Aijai un pārējiem ģimenes locekļiem
mammu, vecomammu, vecvecmammu
zaudējot…
Inga Hartika
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem MINNU ŠTREINERTI mūžībā izvadot.
Deju kopa „Silva”
Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvai,
Sandijai un Aijai, no mīļa cilvēka atvadoties. Mērsraga tautas nama kolektīvs
Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašam sevī
Un		
atmiņu lappuses šķirt. (Z. Purvs)
Līdzjūtību, vecmāmiņu zaudējot,
Sandijai Štreinertei izsaka Rokdarbnieču klubiņa sastāvs.
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …
Izsakām Tev, Sandija, mūsu
vissirsnī
gāko līdzjūtību, vecmāmiņu
zaudējot.
Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
Līdzjūtība Aijai no mīļās omītes atvadoties!
Žeņa un Vivita
Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Līdzjūtība Štreinertu ģimenei no
mammas, omes un vecvecomes atvadoties.
Žeņa un Vivita

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

vai arī nosūtīt uz
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu
		atmiņu balss.
(Rainis)
Izsakām līdzjūtību Štreinertu ģimenei, no mīļa cilvēka atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava
gaisma līdzi ies.
		
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību Sabīnei Ūdrei,
mammu mūžībā aizvadot.
Deju kopa „Silva”
Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
		
(P. Priede)
Izsakām līdzjūtību Sabīnei Ūdrei, māmuļu mūžības ceļos pavadot.
Darba kolēģi
Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
		(O. Vācietis)
Mūsu līdzjūtība Valdai Arbidānei,
tuvu cilvēku zemes klēpī guldot.
Deju kopa „Silva”
Rokas, kas mīlēja darbu, nu gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
		
(Z. Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Leldei
Hodjačikai, mammu smiltainē pavadot.
Tavi klasesbiedri
Klusu, klusu nu uz dusu,
Ne vairs grūti, ne vairs sāp.

(D. Avotiņa)
Izsakām līdzjūtību Ērikam Fībigam,
brāli mūžībā aizvadot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji
Tālumā aiziedams,
Tu atstāj mums savu tuvumu.
		
(J. Osmanis)
Līdzjūtība tuviniekiem, DINĀRU
BALODI zaudējot.
Bijušie klasesbiedri
Viss aizgājis – kas izdzīvots nu bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.
(J. Jaunsudrabiņš)
Mūsu līdzjūtība Ojāram Vecvagaram,
brāli zaudējot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji
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