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Domes priekšsēdētāja apsveikums

Dārgie mērsradznieki! Pirms 102 gadiem tika aizdegta neatkarīgās Latvijas
liesma, kuru nespēja nodzēst okupācijas varas un kura joprojām deg mūsu valsts
patriotu sirdīs. Nacionālā teātra skatuvi toreiz rotāja sarkanbaltsarkanais
karogs, lai kā silts mātes lakats sargātu jaunās valsts trauslo neatkarības
liesmiņu. Atmodas laikā karogi Daugavmalā un uz barikādēm mums deva spēku
un ticību atgūt savu valsti. Šogad atzīmējot 102. valsts pastāvēšanas gadadienu
un 29. gadadienu kopš mūsu neatkarības atjaunošanas ir iemesls pavaicāt sev
pašiem - cik liela šodien ir mūsu drosme? Šie gadi nav bijuši viegli, bet tomēr
ražīgi un attīstoši. Atskatoties pagātnē, varam teikt, ka esam sasnieguši daudz
un šodien varam baudīt iespējas, par kurām pirms 29 gadiem tikai sapņojām.
Mēs pārlieku bieži aizmirstam, cik lieliski, pašaizliedzīgi un patriotiski cilvēki
dzīvo mums līdzās. Mūs iedvesmo tie, kas nes Latvijas vārdu pasaulē – ar saviem
talantiem, uzņēmumiem, un sasniegumiem. Taču ne mazāk spēka mums dod ļaudis,
kas ikdienā godprātīgi dara savu darbu, audzina bērnus un rūpējas par saviem
tuvajiem – bieži neprasot, kas „ man par to būs”. Atbalstīsim viens otru, šajā
saspringtajā COVID 19 laikā, jo postošs negatīvisms ir problēma, kas vispirms ir
jāpārvar ikvienam pašam sevī.
Mērsraga nākotnes pamats ir radošas pieejas, kvalitatīva izglītība, mūsu
uzņēmēju konkurētspēja un sakopta vide. Mēs varam paveikt ļoti daudz, ja būsim
uzņēmīgi un saliedēti. Šis ir pēdējais 18. novembris, ko sagaidām patstāvīgā
Mērsraga novadā un tāpat kā pirms vairāk nekā simt gadiem atkal mums priekšā
ir daudz nezināmā, bet es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka Mērsrags turpinās
attīstīties, ja cilvēki iemācīsies strādāt kopīgi, uzticēties un sniegt palīdzīgu
plecu cits citam, uzslavēt un lepoties, nevis apsmiet un noniecināt viens otru.
Tikai no mums pašiem turpmāk būs atkarīgs, kā mēs šeit dzīvosim un mums pašiem
būs jāiemācās aizstāvēt savas intereses lielā Talsu novada ietvaros. Tādēļ,
atskatoties uz paveikto un domājot par nākotni, mums jātur augstu paceltu
Mērsraga novada un Latvijas karogu – mūsu taisnības un drosmes karogus. Lai
mums visiem kopā izdodas! Dievs svētī Latviju!
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R. Šiliņš

Redaktores sleja
Nekas nav grūtāks un tāpēc arī dārgāks kā
iespēja izlemt. Ikviena cilvēka dzīvi veido daudzi
lēmumi, šie lēmumi veido to kā un kur dzīvojam,
arī kā veidojusies un pastāv valsts. Valsts nav tikai
teritorija, konkrētā teritorija ir tikai tās pamats.
Valsts ir ideja, kas rodas uz šī pamata, vienotības
noskaņa, sadraudzības izjūta saista visus šīs teritorijas piederīgos. Veidot mājas. Varbūt mājas nav
konkrēta vieta, bet vienkārši neaizstājamas sajūtas.
Patriotisms sākas un beidzas ar indivīdu, miers
sākas un beidzas ar indivīdu, saskaņa sākas
un beidzas ar indivīdu, cilvēcība sākas un
beidzas ar indivīdu – ar tevi. Bernards Šovs
apgalvojis, ka „Patriotisms ir pārliecība, ka
tava valsts ir labāka par citām tāpēc, ka tieši
tu tajā esi piedzimis.” Patriotisms nav tikai
mirkļa uzplaiksnījums īpašajos svētku datumos, bet gan mierīga un nemainīga uzticība visa mūža garumā. Tas nav jāiedomājas
esam, bet gan patiesi jāsajūt. Tāpēc, gribas
novēlēt, lai ikviens sajūt patriotismu, taču,
lai tas nav citu cilvēku vai mediju ieteikts
patriotisms, bet gan tikai un vienīgi katra
paša iekšējās izjūtas. Tāpēc varbūt labāk ir
nogaidīt to brīdi, kad patriotisma sajūtas
atnāk pašas. Patriotismu nevajag balstīt arī
tikai vēstures notikumos. Mūsu pienākums
pret vēsturi ir pastāvīgi to pārrakstīt. Rakstot jaunas vēstures lappuses, noteikti kāda
vieta, ar laiku, atradīsies arī īstam un patiesam patriotismam.
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Paldies!

Vimpelīšu-nozīmīšu izstāde
Novembrī, vispatriotiskākajā gada mēnesī, aicinām apskatīt un papildināt Mērsraga vimpelīšu – nozīmīšu izstādi Mērsraga Informācijas centrā.
Katrs no mums, šķiet, ir piedzīvojis
laiku, kad mājās tādu vimpelīšu pēc katriem svētkiem vai kādiem īpašiem pasākumiem, netrūka. Daudzi no Jums tos ir
izsvieduši, kādam varbūt tie piestiprināti
pie sienas vai glabājas kādā rakstāmgalda
atvilktnē. Arī pie manis šie vimpelīši nonāca pa dažādām takām – kurš kopā ar
senākām Mērsraga fotogrāfijām, kurš tāpat vien ticis atnests, citi – atdāvināti, jo
to zina daudzi – man būs žēl izsviest, un
gan es atradīšu pielietojumu. Skatoties uz
tiem, es daudz prātoju par tiem laikiem,
kad tāds vimpelītis šķita varbūt ne tik ļoti

nozīmīgs, bet tagad, šķiet, katrs no tiem
glabā veselu vēstures posmu. Senākie vimpelīši, kas pie manis glabājas un šobrīd ir
apskatāmi, ir pat vairāk kā 40 gadus veci.
Ja kādam no Jums mājās ir saglabājušies vairāki vienādi vimpelīši vai nozīmītes piemiņai no senākiem laikiem Mērsragā, atdāviniet kādu mums!
Atgādinām: Uz Mērsraga Tūrisma informācijas centru var nākt, iepriekš piesakoties pa tālruni (neaizmirstiet lietot sejas
un deguna masku!). Tiek nodrošināts arī
darbs attālināti, bet esam sazvanāmas:
26678815 (Inga), 27789250 (Evita).Uz
tikšanos!
Inga Hartika,
Mērsraga Tūrisma
informācijas centra vadītāja

Paldies ziedotājiem!
Mērsraga novada Sociālais dienests 19. oktobrī
izņēma ziedojumu kastīti no SIA „Gabriēla” veikala. Ziedojumu vākšanas mērķis ir atbalsts Mērsraga
novada bērniem. Tika saziedoti 56,12 eiro (visa
šī summa tika ieskaitīta Mērsraga ziedojuma
kontā). Iepriekšējie ziedojumi tika novirzīti
Mērsraga novada bērna rehabilitācijai. Liels
paldies ikvienam par ziedojumiem. Liels paldies
SIA „Gabriēla” kolektīvam par atbalstu!

INFORMĀCIJA!
Pašvaldības autobuss
19. novembrī
uz Tukumu
nekursēs.

2
Domes sēdē nolemts

Kārtējā domes sēde
2020. gada
20. oktobrī:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lietgaļi”, Mērsraga novads;
2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Lielā iela 148 („Biškopji”) Mērsrags, Mērsraga novads;
3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8878 003 0883, kurā
ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0883 piešķirt adresi
„Santoriņi”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ozolu iela 15, Mērsrags, Mērsraga
novads. Atļaut atdalīto zemes vienību
ar aptuveno platību 0,12 ha pievienot
nekustamajam īpašumam Zvejnieku
iela 16, Mērsrags, Mērsraga novads;
5. Noteikt dalītos lietošanas mērķus
nekustamā īpašuma „Reimiņi”, Mērsrags, Mērsraga novads;
6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
Ceriņu iela 22, Mērsrags, Mērsraga novads;
7. Noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Zvejnieku iela
27A, Mērsrags, Mērsraga novads;
8. Piedalīties Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2030.
gadam izstrādē, noslēdzot sadarbības
līgumu;
9. Piedalīties Talsu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam
izstrādē, noslēdzot sadarbības līgumu;
10. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plāna grozījumus 92 760 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņē
mumu plānu 1 795 339 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus 92 760 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 1 907 024 euro;
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 4 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu””;
11. Piešķirt līdzfinansējumu 1605,42
euro (viens tūkstotis seši simti pieci eiro
un 42 centi) apmērā biedrības „Izglītībai Mērsragā” izstrādātajam projektam
„Āra klases izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai”;
12. Apstiprināt izsoles noteikumus;
13. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību
izmaksām pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2020. gada
1. septembra;
14. Izteikt 18.08.2020. lēmuma
Nr. 91 3. punktu sekojošā redakcijā:
„Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.09.2020. Mērsraga
pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta”
vadītājai 1056,00 euro (viens tūkstotis
piecdesmit seši eiro un 00 centu);
Izteikt 18.08.2020. lēmuma Nr. 91
4. punktu sekojošā redakcijā: Noteikt
pilna darba laika slodzes amatalgas
likmi ar 01.09.2020. Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” metodiķei 874,00 euro (astoņi simti septiņdesmit četri eiro un 00 centu)”.

Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Uzsākti Mērsraga tirdziņa būvdarbi!
Mērsraga novada pašvaldība informē, ka oktobrī uzsākti Tirdziņa izbūves darbi Lielā ielā 64, Mērsragā. Darbi tiek
veikti, Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta „Publiskās
infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā”, identifikācijas Nr. 19-08-FL06F043.0203-000006 ietvaros, kas tika apstiprināts 2019. gada
nogalē un uzsākti projekta īstenošanas darbi.
2020. gada 22. aprīlī Mērsraga novada pašvaldība izsludināja iepirkuma procedūru „Tirdzniecības vietas izveide
Mērsragā”, iepirkuma id. Nr. MNP 2020/2, kura rezultātā
tika noslēgts līgums ar SIA „P.M.G.”, reģ. nr. 50003699021
par tirdzniecības vietas izveides projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu ar kopējo līguma summu

EUR 98 760,00 (bez PVN). Tirdzniecības vietas izbūves
darbu būvuzraudzību veic SIA „Tectum supervising”, reģ.
nr. 40203083755. Plānots, ka būvdarbus paveiks līdz šā gada
decembra sākumam.
Projektā tiks izveidota jauna tirdzniecības vieta Mērsraga centrā, kurā būs trīs slēgtā tipa tirdzniecības namiņi, kas
aprīkoti ar elektrību, ūdeni un kanalizāciju, un divas atvērta
tipa tirdzniecības vietas. Plānots, ka namiņos varēs tirgot vietējo uzņēmēju zivju produkciju, bet atvērtā tipa tirdzniecības
vietas būs domātas mājražotāju lauku labumu tirgošanai.
Projekta mērķis – saglabāt un attīstīt jūras kultūras mantojuma pieejamību Mērsraga novadā, kas balstīts uz piekrastes zvejas prasmēm un zvejniekciemu tradīcijām. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 104 268,20, no kurām attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 97 286,67 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskais finansējums 90 %, t.i.
EUR 87 558,00.

Novembrī Mērsraga Tūrisma informācijas centrā
Nikolas Aleksandrovas fotoizstāde „Mērsrags toreiz un tagad”
Absolvējot Rīgas mākslas un mediju tehnikumu, izstādes autore izstrādāja
kvalifikācijas darbu par ciematu, kurā
dzīvo. Svarīgākais uzdevums bija salīdzināt, kā mainījusies apkārtējā vide Mērsraga novadā. Fotosērija sastāv no inscenētam ainavām, kurām maksimāli jāspēj
atdarināt arhīva fotogrāfiju. Pēcapstrādes
laikā fotogrāfijas no mūsdienām un vēsturiskās fotogrāfijas tiek sapludinātas vienā. Tā mūsdienīgā fotogrāfijā iespējams
sajust vēsturisku klātbūtni.
Ciemata izskats gadu gaitā ir, sapro-

tams, mainījies. Laikam ejot, mainījusies ēku arhitektūra, ēku pielietojums,
iedzīvotāji, kā arī parādījušās mūsdienu tehnoloģijas. Izstādes autores ģimene Mērsragā dzīvo jau paaudžu paaudzēs, tāpēc vēlējās kvalifikācijas darba
tēmu padarīt mazliet personiskāku.
Fotogrāfijās noteikti vēl kāds atpazīs
sev zināmas personības!
Pēdējos gados Mērsraga vēstures
tēmu izdevies, vairāk vai mazāk, aktualizēt. Un arī man pašai bija, kā reiz, ideja
par to, ka šāda izstāde, kurā atainots tik-

tu gan jau pagājušais laiks Mērsragā, gan
mūsdienas, bija. Bija doma par citu izpildījumu, bet, kad izstādes autore kopā
ar mammu nāca pēc vēsturiskajām fotogrāfijām, kā arī digitalizēja pašu krājumos esošās, ideja iepatikās arī man. Tas
būs pilnīgi citāds skatījums uz pagājušo
un esošo laiku šeit, mūsu novadā.
Paldies Mērsraga novada pašvaldībai un bijušajai mērsradzniecei Dzintrai Lundei par atbalstu šīs izstādes
tapšanā!
Inga Hartika, Mērsraga TIC vadītāja

Labdarības akcija
dzīvnieku patversmei

Mērsraga vidusskolas
bērni Pastariņa muzejā

Saule klusa pasmaidīs, suņus, kaķus apsildīs. (M.Čaklais)
Kā jau katru gadu, oktobrī Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestādē „Dārta” tiek organizēta labdarības akcija „Palīdzēsim nelaimē nokļuvušajiem dzīvnieciņiem!”. Labdarības akcijas mērķis
ir dzīvnieku barības ziedošana Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmei „Ausma”, tādejādi uzlabojot dzīvnieku ikdienu.
Visu grupu bērni kopā ar vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem
sarūpēja barību un dažāda veida mantas un piederumus priekš
suņiem un kaķiem, kas ļoti nepieciešams dzīvnieku patversmes
iemītniekiem, tuvojoties aukstajam ziemas periodam. Vadītāja
un medmāsa visu sagādāto 5. novembrī nogādāja uz Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmi „Ausma”. Izsakām pateicību
visu grupu vecākiem un darbiniekiem par aktīvu piedalīšanos
un atbalstu labdarības akcijā, izrādot pilsonisko līdzdalību.
PII „Dārta” vadītāja Dina Spunde

4. un 5. novembrī sākumskolas klasītes „Latvijas
skolas somas” ietvaros devās mācību ekskursijā uz
Pastariņa muzeju. Pastariņa muzejā skolēni uzzināja
daudz jauna gan par rakstnieka Andreja Upīša bērnību, gan turpmākajiem dzīves gadiem. Savas klases
ietva
ros gāja rotaļās, kuras bērnībā spēlēja mazais
Pastariņš. Mācījās staigāt ar „ķekatām”, cīnījās ar maisiem. Uzzināja kā kādreiz mala miltus, kūla sviestu un,
ka elektrības nemaz nebija, bet tā vietā dedzināja skaliņus. Nobeigumā bērni ugunskurā izcepa un nobaudīja
maizīti, kurai virsū tika smērēts pašu kultais sviestiņš
vai saimnieces piedāvātais, gardais ievārījums. Liels
paldies Pastariņa muzeja saimniecei – Sanitai Ratniecei
par jauko uzņemšanu, rotaļām un stāstījumu.
Skolotāja Sarmīte Laure

Informācija
zvejniekiem!
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija
informē, ka ir sākusies pieteikšanās
2021. gada zvejas rīku limitiem.

Pieteikšanās sākas 2020. gada
19. oktobrī un ilgs līdz
2020. gada 30. novembrim.
Iesniegumu var sagatavot izmantojot Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā pieejamo iesnieguma veidlapu
vai brīvā formā. Iesniegumu adresēt
Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā
norādīt:
Fiziskām personām:
– Vārds, Uzvārds,
– Tālruņa numurs,
– Deklarētā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures
ezers vai Rīgas jūras līča piekraste);
– Pieprasītie zvejas rīki.
Juridiskām personām:
– Pretendenta nosaukums;
– Tālruņa numurs;
– Juridiskā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures
ezers, Rīgas jūras līča piekraste, Grīvas
upe);
– Pieprasītie zvejas rīki.
Iesniegumam nav jāpievieno nekādu dokumentu kopijas, taču dokumentu oriģināli būs jāuzrāda saņemot
licenci.

Iesniegumi klātienē
netiek pieņemti!
Aicinām iesniegumus iesniegt:
¾¾ parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot tos uz e-pasta adresi mersrags@mersrags.lv;
¾¾ nosūtot pa pastu uz adresi: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284;
¾¾ iemest pie pašvaldības ēkas
(Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads) izvietotajā pasta kastītē.

Atgādinām, ka pretendentiem
ir jābūt nokārtotām saistībām
pret Mērsraga novada
pašvaldību.

Rudens sportiņš un krāsainie prieki
Rudens patiesībā ir skaists un jauks
gadalaiks. Ne velti mūsu senči rudens
posmā atzīmēja tik daudz svinamo dienu, nebija pat domas par bēdīgu noskaņojumu vai tā dēvēto „rudens depresiju”.
Saulstari rotājas koku zaros, veidojot
pasakainas gaismu spēles, gājputnu klaigas debesīs, visapkārt gan zeme, gan koki
pilni oranžu, dzeltenu, raibu un sārtu
lapu. Nerātnais vējiņš vienmēr vēlas rotaļāties ar lapām, spēlēties un dejot. Ja lapas
prot draiskoties, to droši varam darīt arī
mēs. Vai ne? Esam enerģijas pilni!

Arī mūsu iestādē rudens mēneši
bijuši gana aktīvi un ražīgi. Aizvadītajā nedēļā katra bērnu vecuma grupa
noteiktā dienā darbojās pagalmā un
sporta laukumā izvietotajos aktivitāšu
centros (Met un skaiti punktus; Čiekuru golfs; Dabas glezna; Kastaņu stafete; Krāsu spēle; Cik saskaitīji?; Veido
ritmu; Šķiro; Maini vietām) ar dažāda
veida uzdevumiem, atbilstoši bērnu vecumam, viņu spējām un varēšanai. Lai
izpildītu uzdevumus bija nepieciešama
gan pacietība un precizitāte, gan fiziska

un prāta piepūle, gan arī radoša iztēle,
jo nav kā veikalā – „tip, top” un gatavs!
Ieguldītais darbs un centieni attaisnojas, arī bērna rakstura veidošanā, tā ir
pārbaudīta patiesība.
Pasākuma noslēgumā izdejojām
tradicionālo „krāsaino lapu danci” un
ilgi gaidītais kulminācijas brīdis bija
klāt – „lapu salūts”! Tad vēl brīvās
darbības mūzikas ritmos, „lapu kauja”,
iegulšanās lapās un kustības „eņģelīšu”
formā. Pavadījām jautrus, darbīgus un
krāšņus brīžus.

Pateicība visiem atsaucīgiem un izpalīdzīgiem kolēģiem, jo izglītības process vienmēr ir komandas darbs.
P.S. Baudīsim košās dabas nokrāsas,
arī draiskulīgo, reizēm pat neganto
vēju un slapjdraņķīti, jo nekas jau nebeidzas, viss mainās tāpat kā gadalaiki,
un dabas untumi mūs tikai norūda.
Cerēsim uz labāko, un veselīgas domas
iegūstam caur dzīvošanu mierā, saticībā un sapratnē. Sargāsim paši sevi, savu
ģimeni un līdzcilvēkus.
Skolotāja Lilita

„Es sevi saucu par miglas bērnu”
Mērsraga vidusskolā atgriezusies tradīcija veidot nelielu izstādi ar
fotogrāfijām, kuru autori ir skolas
audzēkņi. Šobrīd mūsu skolā noteikti
nevienam nav noslēpums, ka fotografēšanas un video veidošanas talants ir
11. klases skolniecei Laurai Elizabetei Ķiršakmenei. Tieši viņa pēdējos
gados visbiežāk iemūžinājusi skolas
notikumus, piedalījusies dažādos
konkursos un guvusi atzinību tajos.
Domāju, ka šobrīd ļoti daudz
cilvēku Tevi pazīst kā fotogrāfi,
kvalitatīvu un dziļu ideju video autori,

tomēr tā nav nesen aizsākta nodarbe.
Kā nonāci pie fotografēšanas, video
veidošanas un kā saprati, ka šī nodarbe
Tevi iedvesmo? Viss sākās mammas
dēļ. Kad man bija seši gadi, mammai
bija spoguļkamera, kuru es pa kluso
aizņēmos un taisīju bildes. Pirmoreiz
viņa uzzināja par to tad, kad pazuda
visas fotogrāfijas, jo, pētot iestatījumus,
biju netīšām tās izdzēsusi. Tad arī es
uztaisīju pirmo fotogrāfijas rediģēšanu
programmā ,,Paint’’, uzzīmējot sev uz
sejas sirsniņu. Tad man likās, re, ko es
jau māku. Tā es sāku pati fotografēt.

Astoņu vai deviņu gadu vecumā es biju
sakrājusi naudu savam pirmajam ziepju
trauciņam. Sāku publicēt fotogrāfijas
internetā, tāpēc mana draudzene mēdz
teikt, ka es esmu bijusi pirmā Mērsraga
influencere (smejas).
Tad jau sanāk, ka pavisam drīz būs
desmit gadi, kopš ar to nodarbojies.
Vai kaut kas šo desmit gadu laikā ir
mainījies? Sākumā es fotografēju puķes un dabu, bet labi, ka man tās foto
grāfijas nav saglabājušās, jo tās noteikti
nebija labas. Šobrīd man nepatīk fotografēt puķes vai, noguļoties zemē, ko-

kiem zarus, putnus. Retu reizi to daru,
piemēram, attālināto mācību laikā, kad
man nebija cilvēku, kurus fotografēt, jo
mana ģimene reti piekrīt fotografēties,
reizēm izdodas pierunāt vecāko māsu
Martu. Īstenībā arī es kameras priekšā
jūtos neērti, tāpēc saprotu cilvēkus, kurus fotografēju. Jā, šobrīd man vairāk
patīk fotografēt cilvēkus.
Tev ir salīdzinoši liela pieredze,
vai esi pamanījusi, cik vidēji daudz
laika nepieciešams, lai cilvēks sāktu
justies brīvi kameras priekšā?
(Turpinājums 3. lappusē.)
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Mazā vēstures stunda
Mērsrags 1962. gadā.

Mērsrags jau bija mainījies līdz nepazīšanai. Ciems izaudzis, apbūvēts,
kuģi devās ekspedīcijas zvejā uz Atlantiju, zivju konservu fabrika deva darbu
daudzām ģimenēm, tāpat kā zvejnieku
kolhozs „1. Maijs”. Mērsraga zivju konservu fabrikā uzstādīta nepārtrauktas
darbības kūpināšanas līnija ar iepriekšēju zivju apžāvēšanas kameru pirms
kūpināšanas procesa un atvēsināšanas
kameru pēc kūpināšanas. Uzstādīta arī
mehanizētā mazgāšanas – uzvēršanas
līnija zivju kūpināšanai, kuras ieviešana
devusi iespēju izveidot cehā divas kompleksās zivju vērēju brigādes. Pirmo reizi visā republikā tieši pie mums ieviesta
ražošanā mehanizētā kūpināšanas ratiņu pagrieziena līnija pie iesaiņošanas
galdiem. Togad Mērsraga ceha galvenā
ražošanas korpusa otrajā stāvā nodeva
ekspluatācijā divas mehanizētās līnijas
šprotu un konservu tomātos ražošanai. Vasaras periodā, īstenojot partijas
XXII kongresa lēmumus, Mērsraga astoņgadīgā skola veikusi komunistiskās
audzināšanas darbus, kas nozīmēja – lai
ieaudzi
nātu proletāriskā internacionālisma jūtas skolēnos, vairākas klases
sarakstījās ar Vācijas Demokrātiskās
Republikas skolām. Pēc tam tikusi uzsākta sarakste arī ar Krievijas Federatīvās republikas skolām. Problēmas bijušas ar bērnudārza neesamību Mērsragā,
jo fabrikas darbinieki bija spiesti nereti
atstāt bērnus vienus mājās bez uzraudzības. Protams, tas varēja izraisīt arī daudz
lielākas nelaimes par mājās palikušu
bērnu mēģinājumiem iedarbināt elektrisko plītiņu aizkaru tuvumā. Togad
uzsākta ceļa Mērsrags–Kolka asfaltēšana, bet sanitārā inspekcija ierosinājusi
slēgt Mērsraga ēdnīcu, lai to varētu izremontēt. Sūdzības bijušas arī par antisanitāro stāvokli un prusakiem tajā.
10. septembra naktī dežūrējošā
naktssarga nolaidības dēļ aizdegusies
Ceļu celtniecības rajona tilta būves
materiālu noliktava Mērsragā. Paldies
visiem, kas šos īsos stāstus par Mērsragu gaida, uzdod jautājumus, papildina,
dalās ar fotogrāfijām!

1963. gads Mērsragā.

Arī 1963. gada 10. maijā ugunsdzēsēji cīnījušies ar liesmām. Dega Mērsraga
zivju konservu fabrikas taras remonta
un kokmateriālu apstrādāšanas ceha
koka šķūnis, un bija sācies degšanas process piramīdās sakrautajās parafinētajās
mucās. Ugunsgrēku izdevies likvidēt
nepilnas pusotras stundas laikā. Jūnijā
„Padomju Karogu” rotājis pavisam lepns
virsraksts – „Mērsradznieki – labākie
dejotāji”! Rajona deju skates komisija
pirmo vietu piešķīrusi skatē tieši Hildas Pūliņas vadītajam deju kolektīvam.
Jau jūlijā gada nozvejas plānu izpildījuši
„1. Maija” ezera brigādes zvejnieki, kas
turpināja ālantu, līdaku un asaru zveju.
Kā allaž, veiksmīgi strādāja mērsradznieki arī Atlantijā. Rudenī Mērsraga zivju
fabrikas konservu cehs ticis pie jaunas
šprotu ražošanas līnijas, kas šprotu izlaidi
palielināja gandrīz divkārt.
Vēl togad par smaga nozieguma
izdarīšanu Mērsragā zvejnieku kolhoza „Padomju zvejnieks” motoristam
(vārds un uzvārds ir zināms, bet neminēšu to) piespriests nāves sods. Bet
ko nu par nebūšanām! 1963. gads vēl
ir īpašs ar to, ka iznākusi Viļa Veldres
grāmata „Dzīve pie jūras”, kurā aprakstīta Latvijas jūrmala no Kolkas līdz
Ainažiem. Jā, arī Mērsrags un Upesgrīva, kas bagāta seniem nostāstiem
par hercoga Jēkaba un Bīrona laikiem.
„Padomju Venta” vēl 1963. gadā vēstīja,
ka no Stendes pa dzelzceļa sliedēm ar
mazbānīti aizceļoja Rojas un Mērsraga
zivju fabrikas ražotā zivju produkcija,
Sabiles augļu konservi un Dundagas
silu „zaļais zelts”. Notikumi bijuši dažādi – kāds, lai palielinātu apgrozījumu,
Mērsragā organizējis sviesta pārdošanu
nevis veikalā, bet ēdnīcā, kur uzcenojums bijis 35 kapeikas uz kilogramu;
kāds cits sūdzējies par kaimiņieni, kas
no darba čiepj maizi un nes to uz mājām, vēl kāds norādījis uz dāmām, kas
ar mātes pienākumiem īsti nav tikušas
galā, jo prātā bijušas izklaides; bet vēl
kāds pamazām sācis publicēt rakstus
par revolucionāru tradīciju vēsturi un
četrdesmitajos gados piedzīvoto.
Šo rakstu vēlos izmantot arī, lai at-

vainotos bij. skolotājai Olīvijai Seļickai,
kas dzīvojusi kopš bērnības – pirmajos
„Bezmeros” un tad otrajos, ko uzcēla
pāris metrus no pirmajiem (otro māju
celt pabeidza 1937. gadā – aut.). Cilvēks, kas man sniedza informāciju par
„Bezmeriem”, patiešām savā materiālā ir
ierakstījis, ka māju „cēlis kapteinis Vilis
Bezmers, bet to pabeidza celt Bezmera
dēls”. Ja nu gan materiāla īpašnieks lasa,
gan arī cien. Olīvija Seļicka, tad vēlos
pateikt paldies O. Seļickai par norādi uz
precīzāku informāciju. Tātad – „Bezmerus” cēla nevis kapteinis pats vai viņa
dēls pēc kapteiņa bojāejas, bet gan vairākas strādnieku grupas. Kuri pie mājas
sienām strādājuši, kuri pie jumta, tad
viens pie koka durvju, logu aiļu izgatavošanas. Un bijis pat cilvēks, kas no Talsiem teju katru otro dienu ar motociklu
braucis, lai pārbaudītu, uzraudzītu, kā
tad norit mājas celtniecība. Ķieģeļi mājai vesti no Stendes ar mazbānīti.

lai zivju produktu ražošanas plāns pa sortimentiem tiktu izpildīts ar uzviju. Lielu
ieguldījumu fabrikas tālākās ekonomikas nostiprināšanā un attīstībā, protams,
deva mūsu racionalizatoru kolektīvs,
kuru priekšlikumi palīdzēja darbu sekmēt, ietaupot izdevumus un laiku. Fabrikas strādnieki ar darbu bija nodrošināti
beidzot visu gadu. Vēl togad fabrika sāka
celt 10 dzīvokļu dzīvojamo māju ar centrālo apkuri, lai nodrošinātu strādniekus
ar dzīvokļiem. Pavasarī mērsradznieki
devās uz Kolkas zvejnieku kolhozu „Brīvais zvejnieks”, lai apgūtu pieredzi zušu
zvejā ar murdiem. Mūsu pusē bija labas
zušu zvejas vietas, tāpēc pieredze zvejas
rīku apguvē noderēja.
Vēl joprojām cieņā bija arī koka laivas, ko izgatavoja Alberts Ozols. Pēckara gados viņš uzbūvējis ap 300 laivu, bet
1964. gadā laivas vairs nebija jābūvē zem
klajas debess vai caurā šķūnī, kā tas bijis
senāk. Tās tika būvētas plašās darbnīcās.

1964. gads Mērsragā.

1965. gads Mērsragā.

1964. gadā avīzēs aizvien biežāk mērsradznieki atļāvās par daudz ko sūdzēties – te maizes kvalitāte veikalā apšaubāma, te zivju fabrikas direktors Melzobs
nav piešķīris fabrikas darbinieka ģimenei
šoferi ar fabrikas automašīnu, lai ģimenes mammu ar jaundzimušo no dzemdību iestādes atgādātu mājās, te Mērsraga
telefoncentrāles telefoniste Slaktere uz
zvanu atbild tik ilgi, ka „labāk ar laivu
pāri ezeram uz Mērsragu, tā ir ātrāk”…
Vai zināt, ka 1964. gadā Mērsraga zivju
konservu fabrikā pēc maiņas darba laika
beigām dega citādāks apgaismojums? Jā,
tās nebija parastās dienas spuldzes, bet
apgaismojums, kas tolaik bija vien fizikālās terapijas kabinetos – tā saucamās
„kalnu saules” seansos. Tie bija bakteriocīdie gaismas ķermeņi, kas nakts laikā
samazināja baktēriju skaitu visā lielajā
fabrikas telpā vismaz par desmit reizēm.
Starp citu, tas bija laiks, kad konservu
fabrika zivis ņēma ne vien no mūsu pašu
zvejnieku kolhoza „1. Maijs”, bet iepirka
tās arī no Rīgas, Liepājas, Ventspils, Skultes, Ainažu un pat citām fabrikām, kā arī
no Kaļiņingradas zvejas flotes saldētavas
bāzes un Klaipēdas okeāna zvejas bāzes,

Tas bija laiks, kad tie, kas darba
vietā lietoja alkoholu un tika pieķerti, saņēma arī sabiedrības nopēlumu,
jo tika publicēti laikrakstos. Sodu saņēmuši arī kungi par necenzētu vārdu lietošanu. Aprīlī par pirmā gada
ceturkšņa rezultātiem nozvejā atkal
priecāties visvairāk varēja MZT-114
komanda ar kapteini Andreju Griezi.
Andreja Griezes komanda aprīļa sākumā bija izpildījusi jau pusgada plānu.
Vai zināt, kā sauca MZT-114? „Bute”!
Decembra vidū „Butes” vīri jau gada
plānu izpildījuši vairāk kā par 158%.
Runājot par dejotājiem, raitā solī aizvadīts arī Padomju Latvijas Dziesmu un
deju svētku ieskaņu koncerts Stendē,
kur skatītājus priecēja Mērsraga ciema
zvejnieku kolhoza „1. Maijs” dejotāji.
Kolektīvu joprojām vadīja Hilda Pūliņa. Jūnijā 70 gadu dzimšanas dienu
svinēja Mērsraga zivju konservu fabrikas direktors Juris Melzobs. Augustā
pēc sūdzību saņemšanas par Mērsraga
dežūrveikalu darba laikiem, to darba laiks mainīts – veikali pārmaiņus
strādāja no pulksten 8.00 līdz 22.00,
mainīts arī ēdnīcas darba laiks. Mērs-

rags vienmēr lepojās arī ar jaunajām,
čaklajām rokām ikkatrā darba sfērā.
Tā meitene vārdā Valija Langzāne sāka
strādāt Mērsraga zivju konservu fabrikā un sevi pierādīja ne vien darbos, bet
arī Zvejnieku svētkos, kad zivju vērēju
sacensībās Valijas pirksti strādājuši tik
veikli, ka arī pieredzējušajām zvejnieku sievām bijis pārsteigums. Jāpiemin
arī paši 11. jūlijā notikušie Zvejnieku
svētki. Tajos ar LPSR Nopelniem bagātā zvejnieka krūšu nozīmītēm apbalvoti ne vien tādi mērsradznieki kā
kapteinis Pēteris Kadiķis, bet arī „Brīvā viļņa”, „9. maija”, „Sarkanās bākas”
kapteiņi. Mērsragā, šķiet, bija pulcējušies visas Padomju Latvijas zvejnieki.
Apsveikt viņus ieradās arī rakstnieks
Žanis Grīva. Bet iedo
mājieties, kāds
skats greznoja mūsu ostu! 19 „1. Maija”
flotiles kuģi, greznojušies karogiem un
meijām, maršam un aplausiem skanot,
atstāja ostu, lai dotos parādes braucienā! Stadionā notikušas sporta spēles,
milzumdaudz skatītāju varēja vērot gan
volejbola, gan zivju vēršanas un kādas
tik vēl ne sacensības. Novembrī mērsradznieki atbalstījuši Jāņa Miķelsona
kandidatūru tautas tiesneša vēlēšanām
Talsu rajonā. Notikusi plaša iedzīvotāju un vietējās zivju konservu fabrikas
strādnieku un inženiertehnisko darbinieku sapulce, kuru vadījusi fabrikas
vecākā kadru inspektore uzvārdā Blusiņa. Rajona pionieru nometnes „Raķete
Usma-3” noslēgumā par rosīgu darbu
nometnē un savā pionieru vienībā varēja tikt pie ceļazīmes uz Vissavienības
pionieru nometni „Arteks”. Tādu saņēma arī Mērsraga astoņgadīgās skolas
vienības padomes priekšsēdētāja Dzintra Romanova, kas 30 neaizmirstamas
dienas pavadīja Melnās jūras piekrastē.
Arī togad netrūka kuriozu. Viens
no tiem bijis vasarā, kad mūsu zvejnieku kolhoza „1. Maijs” šoferis Grīnbergs
iedevis skolniekiem izbraukt ar savu
darba auto. Pie stūres ticis skolnieks
Ēriks Fībigs, bet kabīnē vizinājušies
vēl 3. Protams, viss beidzies labi!
Inga Hartika,
Mērsraga Tūrisma informācijas
centra vadītāja

„Es sevi saucu par miglas bērnu”
(Sākums 2. lappusē.)
Tas noteikti ir kā kuram, bet neesmu to piefiksējusi. Man liekas svarīgi
sākumā vienmēr parunāties. Nesen
bija meitene, kura minēja, ka ļoti baidās fotografēties, ka viņa to neprot.
Mēs sākumā parunājām par to, ko viņai
patīk darīt, iepazinu viņu vairāk, sapratu, ka varu pajokot, tad arī fotosesijā
viņa kļuva arvien brīvāka, jau pati sāka
pozēt, un viss izdevās. Ne ar visiem
cilvēkiem izdodas izveidot kontaktu,
tomēr vislabāk palīdz tieši dažādi joki,
cilvēku sasmīdināšana.
Kam Tu dod priekšroku – fotografēšanai vai filmēšanai? Man labāk patīk fotografēt. Nejūtu, ka būtu tik prasmīga filmētāja, turklāt uzskatu, ka arī
mana kamera šobrīd nav tik piemērota
filmēšanai. Protams, filmējot ir iespēja
noķert emocijas, bet vairāk to izjūtu
fotografējot. Man patīk noķert tos mirkļus, kad cilvēks no sirds smejas.
Ko Tev labāk patīk fotografēt –
individuāli cilvēkus, publiskus pasākumus, kāzas vai kādus citus notikumus? Man patīk fotografēt kāzās, kā
arī cilvēkus, kad esmu viens pret viens.
Protams, varbūt liekas, ka drošāk ir tad,
kad blakus ir kāds pazīstams cilvēks,
tomēr man ir labāk, kad esmu tikai ar
to cilvēku, kuru fotografēju. Kāzās var
noķert tik daudz – vienā kadrā kāds
smejas, citā ir prieka asaras. Publiski
pasākumi laikam nav tas, ko ļoti vē-

los fotografēt. Tad ir svarīgi, lai saturs
nebūtu līdzīgs, jo bieži priekšnesumi
atkārtojas, tad jūtu, ka man pašai nav
interesanti. Atceros, kad dejotāji bija
iestudējuši deju ar karotēm, tas likās
kaut kas jauns, tad arī bija vēlme uzņemt pēc iespējas vairāk kadru. Ja man
ir jāizvēlas viens, tad priekšroku dodu
kāzām.
Tu pēc ilgāka laika esi pirmā, kura
skolā veido izstādi, turklāt fotogrāfijas, kuras esi izvēlējusies, manuprāt,
ir ļoti personīgas un dziļas, jo tajās
redzami Tavi tuvinieki. Vai, saņemot
piedāvājumu veidot izstādi, uzreiz zināji, kuras fotogrāfijas izvēlēsies? Kāpēc tieši tāda fotogrāfiju izvēle?Kad
direktore mani uzrunāja, uzreiz piekritu, pēc tam mājās izveidoju datorā at-

sevišķu mapi, kur atlasīju fotogrāfijas.
Saliktu tajā senākas dabas ainavas no
2018. gada, tomēr kaut kas mani neuzrunāja. Pēc tam apskatīju 2017. gada
fotogrāfijas, tad pirmoreiz fotografēju
vecvecmāmiņu. Man bija viena melnbalta fotogrāfija, kura pašai vecvecmāmiņai vismazāk patīk, bet man tā ir
vismīļākā. Tajā viņa skatās tālumā, it kā
ielūkotos nākotnē, bet tikpat klātesoša
ir pagātne. Viņas skatiens fotogrāfijā
ir tik dziļš, tāpēc sapratu, ka tā ir īstā.
Tā kā nevarēju veidot izstādi tikai no
vienas fotogrāfijas, turpināju meklēt.
Atradu mammiņas māsas fotogrāfiju,
kura man ļoti patīk, lai gan viņai pašai
tā ne pārāk simpatizē. Vēl fotogrāfijās ir
redzams mans brālēns, māsīca un mazā
māsa Rūta.

Fotogrāfijās redzamas visas paaudzes? Nē. Man ir ļoti žēl, ka vecmāmiņa
nav šajā izstādē, bet viņai ļoti nepatīk
fotografēties, tāpēc arī viņas fotogrāfiju man nav. Paši svarīgākie man ir šie
dziļie skatieni. Es nespēju komunicēt
ar sekliem cilvēkiem. Zinu, ka visi šie
cilvēki ir ļoti daudz piedzīvojuši, viņu
dzīvēs ir bijuši brīži, kuros liekas, kad
tālāk vairs nevar, tomēr viņi iet tālāk.
Jā, pat manai māsai ir dziļš skatiens un
skatījums, lai gan viņa vēl ir maziņa.
Mana ģimene man ir viss, es varu iztikt
bez draugiem, bet nevaru bez ģimenes.
Es sevi saucu par miglas bērnu, jo es
bieži nezinu, kur man vajadzētu būt un
kur es iederos, bet ģimenē es vienmēr
jūtos labi, lai gan arī ir nesaskaņas un
strīdi. Ir bijušas daudzas kompānijas,
kur saprotu, ka tās nav domātas man,
es sevi meklēju, tāpēc priecājos, ka
esmu atradusi kādu hobiju.
Manuprāt, tas ir ļoti drosmīgi:
saprast ka man nav jāpielāgojas, lai
iederētos, bet turpināt meklēt. Pēc
mūsu sarunas noprotu, ka fotografēšana nav nodarbe, kuru veic, jo ir
pieprasījumus, bet Tev ir iekšējā nepieciešamība to darīt. Jā, noteikti! Bija
viens posms, kad to nedarīju, jo sakrājās ļoti daudz darbu skolā un mūzikas
skolā. Kad atkal fotografēju, sapratu: jā,
man tas ir nepieciešams. Īstenībā man
ļoti patīk rediģēšanas process. Bieži
vien esmu pieķērusi sevi smaidām,

rediģējot fotogrāfijas. Man parasti ir
liels uztraukums pirms fotografēšanas,
bet pēc tam ir tik forši. Es nesaku, ka
negribētu to darīt kā pamatdarbu nākotnē, bet saprotu, ka tie nebūtu stabili
ienākumi, tāpēc noteikti atstātu to kā
hobiju.
Esmu pamanījusi, ka savām fotogrāfijām izmanto īpašu filtru. Kā nonāci pie tā? Mani ir iedvesmojuši divi
fotogrāfi no Talsiem – Aivars Vilks un
Ainārs Mazjānis. Man ļoti patika, kā
viņi rediģēja savas fotogrāfijas. Tad es
sāku pati meklēt dažādus iestatījumus,
pētīju informāciju youtube, google.
Man sanāca izveidot savu filtru, kas
kaut kādā ziņā ir līdzīgs minēto fotogrāfu rokrakstam, tomēr nav tas pats.
Man patīk, ka fotogrāfijās, kuras izveidoju, nav tik zaļa zāle. Man vecmāmiņa
to pārmet, jo viņai liekas, ka tās ir kā
vecās fotogrāfijas, kas noslēpj īsto, bet
man gan tas patīk. Šis efekts, manuprāt,
der visam.
Ko Tu noslēgumā vēlies citiem pateikt par fotografēšanu?
Noteikti vajag fotografēt un fotografēties, jo fotogrāfija paliek. Kad cilvēks
būs aizgājis, būs palikusi vismaz viena
bilde, tā var atgādināt tik daudz emociju un atmiņu.
Ar Lauru Elizabeti Ķiršakmeni
sarunājās skolotāja
Aija Kaļiņičenko

4
ŠĶIRO PAREIZI!
DRĪKST

NEDRĪKST

Plastmasas dzērienu pudeles
(PET (01))
Plastmasas kanniņas/pudeles
(HDPE (02))
Metāla iepakojumu (konservu
kārbas, dzērienu skārdenes)
Plēvi (LDPE (04))
Avīzes, žurnālus (arī glancētos)
Kartona kastes (cepumu, brokastu
pārslu, apavu un citas)
Biroja papīru
Bukletus
Grāmatas

,

Jogurta, krējuma iepakojumu
Vienreizlietojamos traukus
(plastmasas, kartona u.c. veida)
Eļļas pudeles
Rotaļlietas
Iepirkuma maisiņus (plastmasas,
papīra)
Laminētu, slapju, netīru papīru
Tetrapakas
Olu iepakojumu (plastmasas,
kartona)
Putuplastu
Autiņbiksītes

NEDRĪKST

DRĪKST
Stikla pudeles
Stikla burkas un burciņas

Spoguļu stiklu
Automašīnu stiklu
Logu, siltumnīcu stiklu
Stikla, keramikas, porcelāna,
māla traukus
Māla pudeles
Eļļas pudeles
Spuldzes (visa veida)
Lampu kupolus

Līdzjūtības

Ja vīruss piespiež aizvērt durvis,
mēs atveram logus!
No 9. novembra kafejnīcā „Kreses” var pusdienas
pasūtīt līdzņemšanai. Katru dienu kafejnīcas „Kreses”
Facebook lapā tiks publicēta ēdienkarte, lai zinātu uz ko
gatavoties, bet, ja paslīd garām, tad varēs ar ēdienkarti iepazīties pie kafejnīcas vai, ja nepieciešama piegāde
zvanīt – 26511167.

info@piejuraatkritumi.lv

+371 63123306

www.piejuraatkritumi.lv

Pateicības

		(Ā. Elksne)

Sociālais dienests izsaka lielu paldies Liestiņu ģimenei
par ļoti centīgu ārpuses kopšanu.
Sirsnīgs paldies Mārītei Reinfeldei par sirsnību, labestību un palīdzību.
Skaidrīte

Nāc, aizdedz sveci
un atceries...
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Mērsraga ev. lut. baznīcā 22. novembrī, plkst. 15.00.

Vakance uz
pirmsskolas
izglītības skolotāja
vietu PII „Dārta”
Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestāde „Dārta” aicina pastāvīgā darbā
radošu un aktīvu pirmsskolas izglītības
skolotāju (profesijas kods 2342 01) uz
pilnu (1,0) slodzi.
PIENĀKUMI: plānot un organizēt
kvalitatīvu pedagoģisko procesu atbilstoši izglītojamo spējām, interesēm,
rūpes par bērnu drošību, saskaņā ar
amata aprakstu.
PRASĪBAS: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši 2018. gada
11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” vai arī pedagoģiju studējošos
studentus; prasme labi strādāt ar datoru (Word, Excel zināšanas) un darbs
Eliis sistēmā; labas sadarbības prasmes
ar kolēģiem un pārējiem darbiniekiem,
psiholoģiskā noturība un augsta atbildības sajūta.
ATALGOJUMS: algas likme EUR
790,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikties sūtot CV uz e-pastu:
darta@mersrags.lv līdz 2020. gada
20. novembrim. Gaidiet uzaicinājumu
uz pārrunām Jūsu norādītajā e-pastā 2020. gada 25. novembrī (tikšanās
laiks tiks precizēts).
KONTAKTPERSONA: Mērsraga PII
„Dārta” vadītāja, tālrunis 26124788.
Iestādes adrese: Lielā iela 3, Mērsrags,
Mērsraga pagasts, Mērsraga novads,
LV-3284.

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.

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

Līga, izsakām visdziļāko līdzjūtību, mammu mūžībā pavadot.
„Taimiņu” mājas kaimiņi

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību Līgai Bērziņai, māti guldot zemes klēpī.
Mērsraga novada pašvaldības
saimnieciskās daļas kolēģi

Likās, ka tu dzīvot spētu
Vēl trīs mūžus, māmulīt,
Ka tu aiziet nevarētu tur,
Kur tikai klusums mīt.
(M. Ķempe)

Atvadu brīdī raud pelēka diena,
Krāsainās lapas sedz noietās takas.
		

(N. Dzirkale)

Izsakām līdzjūtību Laimai Valdemārei, māsu zaudējot.
Mērsraga jauktais koris „Pa vējam”

Es visu atstāju jums – savas skumjas
un prieku, kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzīpars vijies.
(V. Kokle-Līviņa)

Terēzija, esam ar Tevi un Taviem
mīļajiem skumjā dzīves brīdī, tēti
mūžības ceļā pavadot.
PII „Dārta” darba kolēģi

Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens Tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
(Autors nezināms)

Izsakām līdzjūtību Inesei un
Līgai, mammu mūžībā pavadot.

Izsakām līdzjūtību Terēzijai
Zondakai, tēti aizsaulē aizvadot.

Mērsraga novada pašvaldība

PII „Dārtas” vecāku padome

Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.

(V. Grēviņš)

Līdzjūtība Ilzei Mosai, no tēta
atvadoties.
5. klases audzēkņi un vecāki

Aiziet var, bet nemūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.

		

(Rainis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei Mosai, tēti zaudējot.
Kora ,,Pa vējam” kolektīvs

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
skolotājai Ilzei Mosai, tēti mūžībā
pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Viens otram tikai uz laiku.
Kā sniega pārsliņas matos,
Kā laipiņas pāri upēm.
Mēs iedoti tikai uz laiku...
		

(M. Laukmane)

Izsakām līdzjūtību mūsu mīļajai
skolotājai Ilzei Mosai, mammu zaudējot. Esam domās ar Jums!

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

(Autors nezināms)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Terēzijai Zondakai, tēti zemes klēpī
guldot.
Dižpēteru ģimene

Lai Tev dzimtās zemes vēji
Siltu miega dziesmu dzied.
Izsakām līdzjūtību Ausmai un
tuviniekiem, no brāļa atvadoties.

„Kaktiņu” mājas iedzīvotāji

Norimst vēji koku zaros
Dzīves liktens pārāk skarbs.
Tomēr visu sirdīs paliks
Tavas dzīves skaistais stāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ausmai Kristapsonei, brāli pavadot
mūžībā.
Biedrības „Kurzemīte Plus” kolēģi

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt...
		

(A. Krūklis)

Izsakām līdzjūtību Intai, mammu mūžībā pavadot.
Kolēģi pašvaldībā

Šī gada absolventi

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss…

Viss aizgājis – kas izdzīvots nu bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.

Izsakām līdzjūtību Amandai,
vectētiņu mūžībā pavadot.

Visdziļākā līdzjūtība Ivaram
Ermansonam, brāli zaudējot.

11. klases audzinātāja un skolēni

„Sīgu” mājas iedzīvotāji

(N. Dzirkale)

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

		

(J. Jaunsudrabiņš)

Redaktore Madara Brāle
28757923

