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Redaktores sleja
Kā tev iet? Parasts jautājums, pat priekš īpatnējās latviešu mentalitātes izpratnes
Zināšanai!
par apjautāšanos. Atbildes
gan var būt visdažādākās. Tā
Nākamais
arī man pajautāja, bet pašas
„Mērsraga
Avīzes”
atbilde bija pārsteigums, kas
numurs iznā
aizsāka nelielu domu lidojuks
14. august
mu. Es kādu brīdi klusēju,
ā.
Materiālus
tad apsēdos, dziļi izpūtu gaivar iesūtīt
su un atbildēju: „Nogurusi”.
līdz 10. au
gustam!
Un sajutos tik nogurusi kā
Paldies!
laikam nekad dzīvē. Pirms
brīža vēl varēja kalnus gāzt,
bet te pēkšņi nogurusi. Jā, kā
izrādās var nogurt no atkārtošanās… Un es šoreiz ne par runāšanu. Tās lietas, kas atkārtojas dienu
no dienas, var padarīt nogurušu. Pamosties no modinātāja zvana. Apģērbties. Pagatavot kafiju, atvērt aizkarus, lai gaisma ieplūst telpā. Turēt krūzi starp plaukstām un sajust siltumu. Dodies uz darbu. Astoņas
stundas turi prātu asu, galva augšā, acis slīd pāri burtiem, teikumiem
un vēstījumiem. Ja arī mazas domas par raizēm cīnās par vietu apziņā:
jāmet tās ārā un fokusējies uz darāmo. Nav nekas cits kā priekšā esošais
uzdevums. Prāts tā ir pieradināts. Beidz darba dienu un dodies mājās.
Apkārt ir citi cilvēki. Daži staigā steidzīgi, daži lēnām, kas smaida, kas
smejas, kāds virzās mērķtiecīgi tikai taisni uz priekšu, jo steidzās nokļūt
turp, kur jānokļūst. Tu esi tikai viens no viņiem. Ne vairāk, ne mazāk.
Pat diezgan nomierinoši, ka esi tikai viens no. Tavas rūpes: ne vairāk, ne
mazāk. Atgriezies mājās. Vakarā ieiet dušā. Nomazgāt dienas pēdas. Padarīt istabu tumšu, aizkarus aizverot. Apgulies un aizver acis. Klusums.
Sirds pukst. Galu galā, ko vari sev pateikt – tu to izdarīji, arī šodien.
Un tu varēsi atkal. Tev veicas lieliski. Tev klājas labi. No rīta celies un
atkārto. Secinājums jau tikai viens, lai nebūtu šāda noguruma, dzīve ir
jādažādo. Nevar sēdēt vienā komforta zonā un baidīties no jaunā, nezināmā. Ir jātiecas pēc mērķa – būt pareizajā laikā un vietā, lai piedzīvotu visneiedomājamākās lietas. Nogurstam, bet pavēršam nogurumu
vēlamajā virzienā, nevis pret sevi. Bet galvenais, nepārstājam jautāt…

Jūsu viedoklis

Informācija
 Mērsraga bāka gaida savus
ciemiņus – Mērsraga Informācijas centra darba laika ietvaros, ar
iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz
63237704!
 2. septembrī pensionāru
apvienība „Kaija” rīko ekskursiju
Kalvene–Rucava–Nīca. Izbrauksim plkst. 7.00 no Mērsraga centra
pieturas. Lūgums savlaicīgi sapulcēties. Pieteikties līdz 29. augustam
pa telefonu 27250151 pie Astrīdas
Neilandes. Uz tikšanos! Taču sekojam līdzi informācijai un situācijai
valstī!
 Kapu svētki Mērsraga kapos
9. augustā:
 plkst. 10.00 – jaunajos kapos
 plkst. 11.00 – vecajos kapos
Kalpos mācītājs M. Ķirsons

Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties
anketēšanā par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”.
Aptaujas mērķis ir veicināt labā novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var ievietot pasta kastītēs,
kas atrodas Mērsraga novada pašvaldībā un Mērsraga Informācijas centrā līdz
5. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga novada svētkos.

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

Jūsu vārds, uzvārds
Paldies!

Jūlija fotokonkursa uzdevums!

Lai top svētki!

Lūgums Mērsraga novada iedzīvotājiem sakopt sētas un pagalmus, lai
būtu prieks gan pašam, gan kaimiņam,
gan ciemiņam! Kā arī der atcerēties,
ka pirms Mērsraga novada svētkiem
notiks sakoptākās sētas izvērtēšana.

Jūlijā, Jūras svētku mēnesī aicinām fotografēt Mērsraga bāku! Mērsraga Informācijas centra fotokonkurss
būs aktīvs visa gada garumā. Labākā, populārākā mēneša bilde nokļūs nākamā gada kalendārā, kā arī – uz kāda
no 2020. gada suvenīriem (protams, ar atsauci uz foto
autoru!).
Šogad katru mēnesi tiek fotografēts cits objekts
Mērsragā, tātad, nākamā gada kalendārs būs veltīts dažādiem Mērsraga apskates objektiem! Veselu pusgadu
kalendāram jau esam sarūpējuši. Jūlijā gaidām Mērsraga
bākas foto!
Mērsraga bāka ir skaista visos gadalaikos, bet jūlijā,
Jūras svētku mēnesī, pavisam noteikti, to tuvāk aplūkosim gan mēs paši, gan Mērsraga viesi. Mēneša balva –
paša izvēlēti suvenīri 10 EUR vērtībā. Lai balvu iegūtu
un vasarā varētu priecāties par savu foto kā par kāda
suvenīra rotu, katra jauna mēneša sākumā lūgsim Jūs
balsot mūsu Facebook lapā par labāko MĒNEŠA foto!
Tātad, augusta sākumā balsosiet par JŪLIJĀ iesūtītām bildēm! Visu jūliju Mērsraga bākas fotogrāfijas gaidīsim e-pastā:
infocentrs@mersrags.lv!
Veiksmi un veselību vēlot, Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Domes sēdē nolemts
2020. gada 16. jūnija kārtējā
domes sēdē nolemts:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes
vienībai Bākas iela 31 („Klāvi”) Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0372,
saskaņā ar Zemes ierīcības projekta projektētās
teritorijas shēmu.
2. Apstiprināt un piemērot nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksu 13,49 euro
par 1 m3, neieskaitot PVN Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2020. gada
1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
3. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam – no šā
gada 29. jūnija līdz 24. jūlijam. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba algu.
4. Grozīt sarakstu „Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata darbinieki un
amata algas 2020. gadā”:
1. 14. struktūrvienībā „Saimniecības daļa”:
1.1. Izveidot jaunu štata vietu – „Strādnieks”,
profesijas kods 9214 03, ar amata algu 430,00 euro
mēnesī.
5. Nodrošināt PII „Dārta” darbību jūlijā, izveidojot vienu dežūrgrupu.

5 dienu skriešanas akcija apkārt Latvijai
„Gaismas ceļš”
20. jūnijā Kolkā noslēdzās
akcija „Gaismas ceļš”, kuras
laikā 87 skrējēju vienības nepilnu piecu dienu laikā veica
1836 kilometrus garo ceļu pa
pierobežu un izgaismoja Latviju, iededzot 87 simboliskus
ugunskurus. Akcija „Gaismas
ceļš” sākās 16. jūnijā Krāslavā,
bet jau 20. jūnija pievakarē, ar
svinīgu skrējēju vienību tikšanos, noslēdzās Kolkasragā.
Uzsākot skrējienu Krāslavā,
starts tika divām komandām –
Ziemeļaustrenis un Dienvidaustrenis, kuras, izgaismojot
sev ceļu ar lāpu, devās pretī
viena otrai, katra pa savu Latvijas pusi, lai satiktos Kolkas
ragā, simboliski apjožot Latviju ar gaismas viju. Gaismas
ceļā devās 87 vienības, kuras
savstarpēji nododot stafeti,
veica šo atbildīgo uzdevumu.
Ziemeļaustrumu
komanda

sastāvēja no 46 vienībām, savukārt, Dienvidrietenis no
41 vienības, veicot gan īsākas,
gan maratona cienīgas distances. Sadarbojoties ar Latvijas
pierobežas pašvaldībām, katru
vienību maiņas punktos sagaidīja „Gaismas ceļa vēstneši”, kas
kopā ar akcijas dalībniekiem
iededza ugunskurus, izgaismojot pierobežas ceļu. Skrējiena
„Gaismas ceļš” noslēguma pasākumā Kolkasragā, lai Saulgriežos iedegtu ugunskuru,
apvienojot Ziemeļaustreņa un
Dienvidaustreņa Gaismas lāpas nesto uguni. Viens no stafetes nodošanas posmiem bija
arī Mērsragā.
Pasākums tapis sadarbojoties biedrībai „1836”, Stirnu
buks.lv un garo distanču
skrējējam Dinam Vecānam.
„Gaismas ceļš” – dod spēku,
attīra, vieno un iedvesmo!

Aktīvās atpūtas parka izbūve Mērsragā
Jūnijā tika uzsākti būvdarbi Aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Dzintaru ielā 11, Mērsragā. Darbi veikti, Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta „Aktīvās atpūtas parka izveide Mērsragā”, identifikācijas
nr. Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000006 ietvaros, kas tika apstiprināts pagājušā gada nogalē un uzsākti
projekta īstenošanas darbi. 2020. gada 17. janvārī Mērsraga novada pašvaldība izsludināja iepirkuma
procedūru „Aktīvās atpūtas parka projektēšana un izbūve Mērsragā”, iepirkuma id. Nr. MNP 2020/1,
kura rezultātā tika noslēgts līgums ar „SIA We Build Parks”, Reģ. Nr. 40103584871 par līguma summu
EUR 28 430,14 (bez PVN). Plānots, ka būvdarbi tiks paveikti līdz jūlija vidum.
Projektā paredzēts izveidot jaunu un modernu piedzīvojumu veloparku, kas ir velo taka pa mežu ar
dažādiem elementiem, kas gan padara šo braucienu pa mežu interesantāku, gan māca nepieciešamās
veloprasmes. Izveidotā trase būs piemērota dažāda vecuma velotrases apmeklētājiem, neatkarīgi no
prasmēm, kādas kuram ir. Ikviens, kam būs vēlme sportot svaigā gaisā un brīvā dabā, te būs gaidīts!
Projekta mērķis – Popularizēt veselīgu, sportisku un aktīvu dzīvesveidu jauniešiem un bērniem,
labiekārtojot teritoriju un izveidojot
aktīvās atpūtas parku Mērsragā.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 32 160,00 no kurām Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskais finansējums sastāda
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
EUR 18 000,00.

Urrā! Fotoorientēšanās sacensības 2020 ir galā!
Milzīgs prieks par visiem, kas šajā saulainajā
sestdienā baudīja atpūtu kopā ar sacensību garu
Mērsragā! Mums izdevās sarīkot mazos svētkus
sev pašiem! Jā, tieši tā – mazos, un tomēr noslēgumā ar lielām, lielām, patiešām kolosālām balvām!
Par piedalīšanos paldies sakām visām 9 komandām: „Gāzētie” ar kapteini Viktoriju, „ALAA”
ar kapteini Aneti, „Māsiņas – Krāsiņas” ar kapteini Kseniju, „4 tankisti un suns” ar kapteini Oskaru, „Mazkuģnieki 2” ar kapteini Elīnu, „Dzeltenā
māja” ar kapteini Ritvaru, „Raibie putni” ar kapteini Sindiju, „Grūžiņgals” ar kapteini Līgu, kā
arī komandai „Bākas gulbji” ar kapteini Mariusu!
Apsveicam ar iegūtajām balvām, apsveicam ar
diplomiem un vienkārši lieliski pavadītu dienu!
Malači!
Paldies par balvām sakām – Mērsraga novada
pašvaldībai un Mērsraga Informācijas centram,
kas sarūpēja 3 komandām medaļas un visām
3 pirmajām vietām pa sacensību kausam, ko uzticēt komandas kapteinim, kā arī – specbalvu visinteresantāk apģērbtākajai komandai
un vēl 7 dāvanu kastes ar dažādiem
pārsteigumiem, kā arī vairākām komandām tika dāvināti Mērsraga suvenīri! „Saldummīļu našķīši” divām
komandām dāvināja ciparu kūkas –
pirmajai un pēdējai vietai, kam lūdza nodot īpašu vēstījumu (jā, jā,
nākošgad Jums jābūt pirmajiem!)
„Mazkuģnieki 2” dāvināja savas
gardās marmelādes! #NācSētā kādai
komandai sarūpēja pilnu kasti ar
kūpinājumiem! Mājražotājs „Kundziņsiers” piešķīra pa sieram sešām
komandām! Kafejnīca – viesnīca
„Vētrasputns” dāvināja dāvanu karti

20 EUR vērtībā vienai komandai. Kafejnīca „Kreses” uzsauca 3 picas vienai komandai. Viesu nams
„Amoliņi” bija sagatavojuši patiešām skaistu pārsteiguma balvu kādai komandai. Viesu nams „Cerību Liedags” sarūpēja trīs īpašus vēja „zvanus”
(roku darbs!), kā arī karstā gaisa fēnu vieglākai
grila iekuršanai vasarā. Kempings „Noras” uzsauca nakti vienā no kempinga namiņiem kādai komandai! brauciens.lv – iepriecināja ar dāvanu karti 30 EUR vērtībā no brauciens.lv dalībai jebkurā
no brauciens.lv rīkotajiem pasākumiem (Dāvanu
karte derīga būs līdz 2021. gada beigām). Veikals
„IK Atvasīte” dāvināja dāvanu karti 20 EUR vērtībā kādai komandai. Vietējais ziedu veikals Mērsragā jeb „IK Š.TIMS” ne tikai skaisti iesaiņoja
Mērsraga informācijas centra dāvanu kastes, bet
sarūpēja arī savu dāvanu kādai no komandām!
Paldies Jums visiem, visiem! Tiksimies atkal
nākamgad? Pavisam noteikti!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

9. klases izlaidums

12. jūnijā absolventi kopā tikai ar pašiem tuvākajiem un mīļākajiem pulcējās savā
izlaidumā. Šogad izlaidums devītajiem bija! Citāds, neierasts, bet bija! Svētku sajūtu
radām mēs paši, tāpēc, attālināti vai klātienē, galvenais, ka esam kopā ar savējiem!
Novēlam absolventiem ticību saviem spēkiem, izvēles skaidrību un veiksmi turpmākajās
gaitās!

Dabas pieejamības sertifikāta
„NaaC” karogs šosezon paplašina
savu ģeogrāfiju
12. jūnijā jau otro sezonu tika pacelti „NaaC”
karogi trijās Ziemeļkurzemes pludmalēs, kuras
pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un
tās var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem. Rojas novada Rojas galvenā peldvieta,
Mērsraga novada Mērsraga bākas pludmale un
Engures novada Ķesterciema peldvieta jau otro
sezonu apliecina savu virzību uz pieejamības nodrošināšanu savām kāpu atpūtas vietām un pludmalēm. Savukārt Dienvidkurzemes piekrastē, pie
Ventspils novada Jūrkalnes pārvaldes atpūtas laukuma jau otro sezonu 15. jūnijā tiks uzvilkts zaļibalt-zaļais „NaaC” karogs. Savu virzību uz kāpu
dabas pieejamību apliecinājušas arī Grobiņas un
Nīcas novadu pašvaldības.
2018. gadā, par godu Latvijas Simtgadei,
Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu
draugu apvienību „Apeirons” izstrādāja jaunu
dabas pieejamības sertifikātu – NaaC („Nature
Accessible” ang.). Sertifikāts balstās uz vairāku
konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir

divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina,
ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams,
bet tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un
universālā dizaina elementi, kas konkrēto objektu
padarītu pilnīgi pieejamu un izmantojamu, kā arī
zaļais sertifikāts, kas ar „NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu
cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu
universālu tualeti.
LZK programmas „Saglabāsim Latvijas kāpas”
2018.–2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti
piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un
izglītošanas kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras
Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstam, līdz šim
dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos,
Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē. Šogad projekta finansētās universālās zaļās
tualetes tiks uzstādītas Nīcas novada Bernātu
pludmalē un Grobiņas novada Medzes pagasta
kāpu atpūtas vietā „Liedagi”.
Jānis Matulis
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Mazās vēstures stundas
1949. gads Mērsragā
Pēc vietējās padomes vēlēšanām (18.01.1948.) arī ciema izpildu
komitejas ēkā bijušas jūtamas pārmaiņas. Ciema padomē par priekšsēdētāju ievēlēta Anna Jurševica, kas kopā ar ciema zemniekiem un
citiem aktīvistiem uzposa arī ciema centru. Rīkota talka, kurā piedalījušās 28 ciema saimniecības. Izgatavotas betona kāpnes ciema padomes ēkai, ēkā nomainīta grīda, siltinātas telpu sienas, balsināti griesti.
Uzgaidāmajā telpā iekārtots sarkanais stūrītis, kurā novietotas grāmatas un laikraksti, parādījusies arī sienas avīze. Cilvēki prata ne tikai
cits citu kaunināt laikrakstos, bet dažkārt arī paslavēt. Tā, piemēram,
zvejnieku atzinību izpelnījies zvejnieku kooperatīva veikala vadītājs,
kas rūpējies par to, lai veikalā būtu kārtība un tīrība.
Līdzīgi kā ciema padomes ēkā, arī zvejnieku arteļa „1. Maijs” telpās iekārtots sarkanais stūrītis. Tajā zvejnieki pavadīja savu brīvo
laiku. Neskaitot grāmatu, laikrakstu lasīšanu un radio klausīšanos,
vīri te mēdza spēlēt arī šahu un dambreti. Tā bija arī vienlaikus vieta
sanāksmēm. Reizi mēnesī pie sienas parādījās arī avīze „Dzintarkrasts” , kurā bija aprakstīta arteļa iekšējā dzīve, sasniegumi, ierak
stīti arī labāko arteļa biedru vārdi un uzvārdi. Protams, te bija lasāma arī kritika. Arteļa sarkanajā stūrītī bija bibliotēka ar vairāk kā
800 grāmatām.
Starp citu, bibliotēku darbība arī regulāri tika pārbaudīta tādos
kā reidos. Jūnija un jūlija mēnesī tā 34 bibliotekāri apbraukāja,
apskatīja, izvērtēja 21 bibliotēku. Ar labu darbu un telpu gaumīgo
iekārtojumu izcēlās arī Mērsraga ciema bibliotēka.

Mērsragā dramatiskais pulciņš režisora Erkena vadībā vienkārši
turpināja darbu, lai gan laiku pa laikam tas tika pie kritikas devas,
dramatiskā pulciņa dalībnieki nemeta plinti krūmos. Kā visu piemērs allaž tika minēts tautisko deju kolektīvs, ko turpināja vadīt
enerģiskā skolotāja Hilda Pūliņa.
Mērsraga pagasta kolhozā „Plēsums”, lai bērniem nebūtu jādodas uz 6–8 km attālo Mērsraga 7 klašu skolu, 6 gadus vecos bērnus
apmācīja uz vietas, pieaicinot palīgā skolotājus.
Pavasarī visas mūsu apriņķa sievietes gatavojās lielam notikumam – pirmajām sieviešu sanāksmēm kolhozos, padomju saimniecībās, iestādēs un uzņēmumos. Tādās sanāksmēs pārrunāja
dažādus jautājumus, kas attiecās tolaik uz sievietes dzīvi un darbu,
galveno uzmanību pievēršot bērnu novietņu (līdzīgi kā bērnudārzs mūsdienās) organizēšanai vasarā un dažādu pulciņu radīšanai.
Vīri turpināja sekmīgi doties zvejā, un cīnoties par nozvejas plāna izpildi pirms termiņa, guva arī ievērojamus panākumus. Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrikas zivju žāvēšanas un sālīšanas cehā
veica pēdējos būvdarbus – iestikloja logus un krāsoja telpas. Ciemā
viss strauji mainījās, pārmaiņas, pavisam noteikti, bija jūtamas ik
uz stūra.

1948. gads Mērsragā

raga pagasta klubs, kurā pulcējušies aktīvie iedzīvotāji un klausījušies radio raidījumu ar Kalnbērziņa runu.
Mērsraga zvejnieku artelis „1. Maijs” jau 1948. gada maijā tika
pie prēmijas, kas, patiesībā, bija ieguvums visiem ciema iedzīvotājiem. Prēmiju 12 000 rubļu apmērā mūsu zvejniekiem piešķīra
Republikāniskā zvejnieku savienība, un nauda daļēji tika izlietota
mērsradznieku kultūras dzīves uzlabošanai – tika iegādāts kino aparāts un iekārta kino demonstrēšanai, kā arī radio uztvērējs.
Mērsradznieki sekmīgi uzsāka zvejas laivu izgatavošanu Republikas zvejniekiem. Laivu būvētāji (tostarp E. Mera un M. Miķelsons – aut.) līdz maija mēnesim bija uzbūvējuši 4 motorlaivas.
Līdz gada nogalei gatavas bijušas arī 7 ezera laivas un pagatavoti
80 brētliņu tīkli
Mēs varam tikai iedomāties, kādi lomi pārvesti krastā. Laikrakstos minēts gan tas, ka ar zušu dibenmurdu vienā reizē loms bijis
ap 200 kg liels, gan arī tas, ka ezera brigāde vienā dienā varējusi
nozvejot, piemēram, 1700 kg zivju.
Vai arī Jūsu ģimenes lokā ir kāds, kas vēl var pastāstīt kaut ko
par 1948. gadu Mērsragā? Varbūt ir kāds saglabājies laikraksts? Oriģinālus cilvēkiem nost neņemu, nokopēju, ieskenēju, atdodu īpašniekam!
Nāciet ciemos uz Mērsraga Informācijas centru!

Gads ciemā iesākās ar vēlēšanām, kam par godu Mērsraga 7. kl.
pamatskolā uzvesta Leona Paegles luga „Par un pret”, uzposts Mērs-

Jūras svētki Mērsragā!
Kad visā valstī, mēs dzīvojam sekojot un ievērojot virkni noteikumus, Mērsrags, tāpat kā daudzviet Latvijā, nolēma svinēt Jūras svētkus, svētki kurus gaida gan lielie, gan mazie. Šogad, gan izpalika
rīta sacensības, izklaides mazajiem, izbraucieni ar
kuģīti, kā arī vakara balle.
Svētku rīts šogad sākās ar jūrnieku sveikšanu.
Mērsraga novada pašvaldības pārstāvji devās personīgi sveikt „vecos jūras vilkus”, kuri gaidīja katrs
ar savu stāstu un atmiņām. Šogad, izpalika jūrnieku vizināšana ar kuģīti, bet katrs no viņiem saņēma apsveikumu. Tas šogad tika īpaši pārdomāts, jo
apsveikumu rotā – mērsradznieces, ļoti talantīgas
meitenes Marisas zīmējums.
Kā jau iepriekš tika vēstīts, mērsradzniekus
apsveikt ieradās jūras valdnieks Neptūns
ar saviem palīgiem un daiļajām nārām.
Neptūns šī gada laikā apceļojis daudzus
krastus. Āfrikas krastos viņš satika žirafi, par
kuru skanīgu dziesmu nodziedāja Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolas duets „Ledenes” –
Anna un Mišela, Ineses Ozollapas vadībā.
Dienvidamerikas krastos jūras valdnieks
iemācījās jautrus deju soļus, ko mums izdejoja Talsu novada Bērnu un jauniešu centra Sporta
deju klubs SARA, vadītājs – Aleksandrs Aļošins. Bet, protams, atgriežoties mūsu piekrastē, jūras
valdnieks sajutās kā mājas un sapratis, ka nekur nav tik labi, kā šeit – Mērsragā! Neptūns uz
sarunu aicināja un visus klātesošos svētkos sveica Mērsraga novada domes izpilddirektore Agnese
Kreicberga. Pēc apsveikuma, mērsradznieki un mūsu viesi varēja dziedāt līdz Aijas Kaļiņičenko
izpildītajai dziesmai „Pie jūras dzīve mana”. Šīs dziesmas vārdi lika aizdomāties, cik skaistā vietā
mēs dzīvojam un cik patiesībā mums daudz pieder.
Kad Neptūns atvadījās un devās prom, uz skatuves kāpa koncertaģentūras „Bravisimo”
koncertprogramma „Īsas pamācības mīlēšanā” kopā ar aktieri Mārtiņu Eglienu un grupu „Musturis”.
Jautras dziesmas, humors un smiekli lika paskriet laikam un jau plkst.16.00 uz skatuves kāpa grupa
„Otra puse” un dziedātāja Antra Stafecka, bet pasākumu noslēdz mūziķis Mārtiņš Jātnieks.
Lai gan svētku programma nebija tik plaša kā ierasts, tomēr organizatoriem darba netrūka. Paldies
vēlos teikt visiem, kas piedalījās svētku tapšanā, bet īpaši liels prieks man ir par mūsu jauniešiem!
Paldies, Jums!
Mērsraga Tautas nama vadītāja I.Šaudena

Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Par Tevi daudz ko labu teikt, kad nākam Tevi sveikt,
Tik daudz Tu palīdzējusi esi,
Kad un kam vien varējusi,
Tev tiešām zelta rokas
un visi darbi ātri sokas.

Mīļi sveicam
zobārsti Viju Klēveri
jubilejā!
Vēlam labu veselību,
dzīvesprieku
turpmākajiem dzīves gadiem.
Helga un pārējie

Pateicības
Pateicamies Mērsraga pašvaldībai, Upesgrīvas skolai, radiem, draugiem, kaimiņiem un visiem, visiem labajiem cilvēkiem, kuri bija kopā ar mums Mudru pēdējā gaitā pavadot.
Piederīgie
Mīļš paldies Mērsraga novada pašvaldībai par apsveikumu
manā dzimšanas dienā.
Velta Rožkalne
Liels un sirsnīgs paldies Mērsraga novada pašvaldībai par
apsveikumu manā 70 gadu jubilejā. Novēlu Mērsraga novada
pašvaldībai veselību, spēkus turpmākajam darbam un turpmākajai Mērsraga attīstībai.
Valts Valters Vilkenss

Sludinājums
 Iepērku SENLAICĪGUS PRIEKŠMETUS – sadzīves
priekšmetus, traukus, grāmatas, monētas, nozīmes, porcelānu, dzintaru, ordeņus u.c. Kaspars – 20320155.

Līdzjūtības
Ar bērniem un mazbērniem
Un padarītiem darbiem,
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
		
(E. Vēveris)
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Viktorijai un Ingai ar ģimeni, uz mūžu no vecmāmiņas, vecvecmāmiņas atvadoties.
8. klase, vecāki un audzinātāja
No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jurim Cēbergam, mammu,
mūsu mīļo audzinātāju, MUDRU CĒBERGU zaudējot.
Bijušie audzēkņi 1983. gads
Ņem manu mūžu, ugunskuru zeme,
Ņem manu taku,
Ceļa jūtīs sien!
(L. Ikere)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Dainai Gulbei, māsu mūžības ceļā pavadot.
Dzintaru – 6 mājas iedzīvotāji
Viena mūža ir par maz!
Viena mūža nav vēl gana.
Visu sasniegt, veidot, post, –
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos.
(A. Krūklis)
Līdzjūtība Astrīdai, tuvu un mīļu cilvēku pavadot.
Deju kopa „Silva”
Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
(P. Priede)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Astrīdai Neilandei,
brāli zemes klēpī guldot.
Darba kolēģi

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

