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Kā mērsradzniekiem veicās
jauno vokālistu konkursā
„Gaismas dziesmas Kandavā 2020”?

Redaktores sleja
Nereti esam dzirdē
juši izteikumu: „Jauns
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da mērķis nav tas, lai
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mugurkaulam un tā tā
lāk. Kaut kas jau slēpjas
tajā mūsu vēlmē kaut ko
apņemties, sākot jauno
gadu. Ja kāds konkrēts cilvēks nepieņemtu Jaungada apņemšanās,
viņš iespējams nepieņemtu nekādas apņemšanās. Ja vien cilvēks ne
sāk no jauna, no jauna, viņš noteikti nedarīs neko efektīvu nekad.
Jauni gadi mūsu dzīvē turpinās nākt, kamēr vien mēs dzīvojam, bet
kā mums izdosies dzīvot ar labklājību šajā jaunajā gadā un palīdzēt
to darīt arī citiem mums apkārt… Vai tas nav tas, ko mums vaja
dzētu plānot un svinēt? Atzīmēsim to kā esam pilnveidojušies, nevis
kārtējo jauno gadu. Zem saules nav nekā jauna, ir tikai jauni veidi,
kā aplūkot tos pašus mūžīgos izaicinājumus un neatrisinātos jau
tājumus. Es novēlu Jums visiem izturību, kad mēs piedzīvojam vēl
vienu neierastu gadu. Es novēlu Jums drosmi noķert dažas dienas
(vai mirkļus) prieka, kad vēl viens gads slīd cauri laika pirkstiem.
Es novēlu jums daudz spēka, lai saglabātu savu līdzsvaru, kad mēs
sastopamies ar jaunām nenoteiktības zemestrīcēm. Galvenokārt es
vēlos, lai mēs nekad neatteiktos no iespējām rīkoties citādi. Es nezi
nu, ko Jūs šobrīd meklējat savā dzīvē, bet es ceru, ka Jūs to atradīsiet.
Es no sirds ceru, ka Jūs atradīsiet visu labāku, nekā varējāt cerēt.
Visbeidzot, es vēlos, lai šis Jaunais gads sniegtu jums papildu daļu
no visa, kas padara Jūs laimīgu, veselīgu, piepildītu, veiksmīgu, tā
sasniedzot izcilāko sevis versiju! Veiksmi!

Zināšanai!

Dzimtsarakstu
nodaļas
ziņas
2020. gadā Mērsraga novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
5 jaundzimušie – 2 meitenītes un
3 puisīši. Reģistrētas 12 laulības.
Mērsraga novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 8 mirušie. Saskaņā
ar Iedzīvotāju reģistra datiem
2020. gadā miruši 28 mērsradznieki.
Šobrīd normatīvie akti paredz,
ka dzimušos un mirušos, kā arī
laulības var reģistrēt jebkurā Latvijas
Dzimtsarakstu nodaļā.
2021. gada 4. janvārī dzīvesvietu
Mērsraga
novadā
deklarējuši
1506 iedzīvotāji.
M. Brāle

13. decembrī notika jauno vokālistu
konkurss „Gaismas dziesmas Kandavā
2020”. Šis konkurss tika organizēts citā
dāk kā ierasts, jo valstī spēkā ir dažādi
ar vīrusa Covid 19 ierobežošanu saistīti
liegumi. Bērni dzied dziesmas par zie
mu jau ceturto gadu un pirmo reizi tas
notiek attālināti. Sākotnēji nezinājām,
vai dziedātājiem attālinātā konkursā
būs interese piedalīties, taču dalībnieku
skaits patīkami pārsteidza. Mērsragu
pārstāvēja trīs vokālie ansambļi un
viena soliste. PII „Dārta” bērnu kvartets „Dārta” ieguva 3. vietu: Adrija
Dzērve, Elīza Brunsliepa, Andreta
Dzērve, Intars Kniploks, 6 un 4 gadi.
Ieguva 59 punktus. PII „Dārta” soliste Andreta Dzērve (6 gadi) vairāk kā
40 solistu konkurencē ieguva 62 punk
tus (trešajai vietai bija 65 punkti, otra
jai vietai – 66). Mērsraga Mūzikas un
mākslu skolas kvartets „Harmonija”
ieguva 3. vietu: Artūrs Ozollapa, Zane
Štrodaha, Emīlija Misiķe un Rebeka Laura Balode, 7, 8, 9 gadi. Ieguva
62 punktus. Duets „Ledenes” iegu

va 2. vietu – Marta Mišele Ķevle un
Anna Krūze, 11 gadi. Ieguva 66 pun
ktus. Konkursā šogad piedalījās 137 vi
deo ieraksti, kuros dzied 173 dziedātāji
vecumā no 4 līdz 24 gadiem mūsdienu
estrādes un akadēmiskajā mūzikas žan
rā. To var ikviens YouTube „Gaismas
dziesmas Kandavā” kanālā noskatīties.
Dalībniekus vērtēja žūrija:
Annija Putniņa – dziedātāja, mū
ziklu aktrise, vokālā pedagoģe;
Gints Ceplenieks – Rīgas Doma
kora skolas vadītājs, XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku virs
diriģents;
Jolanta Strikaite – Latvijas Na
cionālās operas dziedātāja, bijusi po
pulārās meiteņu estrādes trio „Lady’s
Sweet”dalībniece un
Jānis Ķirsis – komponists, produ
cents, pianists, vokālās grupas „Fra
mest” dalībnieks un mākslinieciskais
vadītājs, akadēmiskās un estrādes mū
zikas pārstāvis.
Vokālā pedagoģe
Inese Ozollapa

Pie zvejnieka skulptūras jauna informatīvā plāksne!
Ikvienam tagad būs
iespējaizlasīt, uzzināt
vairāk ne tikai par zvej
nieka skulptūru Oskars,
bet arī par Mērsragu.
Informatīvā plāksne tika
pasūtīta novembra sāku
ma, bet izgatavota uzreiz
pēc skulptūras atklāšanas
novembra beigās. Priecā
jamies, ka beidzot izde
vās to izvietot pēc stenda
izgatavošanas. Pamatin
formācija – latviešu valo
dā, īsāks apraksts – angļu
valodā.
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Mērsrags – lampiņām apvīts

Mērsraga novada
Domes 2020. gada
15. decembra
kārtējā sēde:

Laikā, kad kalendārs jau rādīja
decembri, un naktis bija kļuvušas
garākas, arī mums, mērsradznie
kiem, ļoti gribējās vairāk gaismas.
Svētku sajūta bija jātver katram sa
vās mājās, tāpēc aicinājām uz sava
lampiņu drudža atrādīšanu – izgais
motās svētku eglītēs, izrotātos logos,
izdekorētās sētās. Milzīgs bija pār
steigums par vietējo iedzīvotāju at
saucību. Šķita, Mērsrags uz brīdi pa
tiesi ir apvienojis mūs visus, un ikkatru pastaigu cienītāju,
caurbraucēju vai vienkārši pa logu vērotāju priecēja Jūsu
veidotie, radošie, pat asprātīgie, iepriecinošie gaismas
objekti. Tas iedvesmoja arī mūs uz pasaku rakstīšanu,
ar kuru palīdzību internetā tikāt aicināti doties vakara
pastaigās. Gribam teikt Jums visiem kopā paldies, un arī
katram atsevišķi, bet to jau sapratīsiet aprakstā zemāk.
LIELĀ IELA. Vakara pasaka sākās no bērnu čalām pie
rimušā bērnudārzā sētā, kur no košumkrūmiem pilēja īsts
zvaigžņu lietus. No Lielās ielas redzējāt jau pa gabalu Ezera
ielas skaisto briedīti, tālāk dodoties varēja redzēt krāšņas
gaismiņas māju logos, arī eglītēs. Īpaši uzsvērt gribam Eze
ra ielas lielās egles košumu! Viszaļāko zvejnieku laivu visā
ciemā redzējāt tieši Lielajā ielā, daži šīs pašas ielas sākumā
vispār pirmo reizi atrādīja mums savas košās svētku virte
nes, par ko īpašs prieks. Lielā iela vispār bija rotājumiem
bagātākā visā Mērsragā – kam zili violeta eglīte sētā, kam
zili rozā eglīte. Arī garāko žoga virteni manījām tieši Lie
lajā ielā. Īpaši gribam uzsvērt, ka gluži kā pasaku namiņš
izskatījās viena no senajām dzīvojamajām mājām Lielajā
ielā. Izdaiļoti bija arī košumkrūmi māju pagalmos, un ik
viena garāmbraucēja sirdis un acis priecēja īpašais Lielās
ielas briedītis ar mirdzošo sniega bumbu un zilajām gais
mas lāsītēm. Īpašu svētku gaisotni radīja arī Sociālā die
nesta visi izgaismotie ēkas pirmā stāva logi.
BĀKAS IELA. Savukārt, Bākas ielā svētkus gaidošie rū
ķīši bija parūpējušies par īpašu atmosfēru – krāsaino lam
piņu dejas žilbināja jau pa gabalu abās ceļa pusēs, bet, do
doties uz priekšu aiz Mērsraga ev. lut. baznīcas, ikkatram
sveicienus sūtīja gan zila, koša eglīte un pat īsts gaismas
šovs ar eņģeļiem logos un skrienošām sniegpārslām. Šo
sētu, pavisam noteikti, varam atzīt par pamanāmāko visā
Bākas ielā. Arī košākais Mērsraga balkons bija redzams
tieši šajā ielā. Vēl mazliet uz priekšu dzeltenās gaismiņas
sūtīja sveicienus no kempinga, kur kā piparkūku namiņš –
dzīvojamā māja bija redzama jau pa gabalu. Arī tuvojoties
Bākas ielas galam, nevaldīja gluži klusums – pašā priekšā
balta izslējusies mūsu Mērsraga bāka, bet pa kreisi viens
zeltaino gaismiņu tilts!

1. Piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu bezstrīda kārtībā no
divām fiziskām personām.
2. Dzēst nekustamā īpašuma no
dokļa parādu 1016,00 euro, tai skaitā
pamatparāds 568,91 euro un nokavē
juma nauda 447,09 euro.
3. Nepiešķirt līdzfinansējumu Kur
zemes plānošanas reģionam 2021. ga
dam.
4. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada pamatbu
džeta ieņēmumu plāna grozījumus
18 872 eiro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2020. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plānu 1 814 211 eiro ap
mērā.
Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada Aizdevumu
plānu no Valsts kases 78 415 eiro ap
mērā.
Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada pamatbu
džeta izdevumu plāna grozījumus
97 287 eiro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2020. gada pamatbudžeta
izdevumu plānu 2 004 311 eiro.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 2/2020 „Par Mērs
raga novada pašvaldības 2020. gada
budžetu””.
5. Apstiprināt un piemērot nešķi
rotu sadzīves atkritumu apsaimnie
košanas maksu 17,21 euro par 1 m3,
ieskaitot PVN, no 2021. gada 1. jan
vāra.
6. Noteikt dalīto lietošanas mēr
ķi nekustamā īpašuma Ezera iela 37,
Mērsrags, Mērsraga novads.
7. Atļaut sadalīt nekustamo īpa
šumu Bākas iela 53, Mērsrags, Mērs
raga novads.
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpa
šumu Bākas iela 58, Mērsrags, Mērs
raga novads.
9. Atļaut sadalīt nekustamo
īpašumu Ceriņu iela 29, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Par sadarbību
ar Rojas novada
bāriņtiesu
Ievērojot ar Rojas novada pašval
dību noslēgto sadarbības līgumu,
lai nodrošinātu bāriņtiesu funkciju
izpildi Mērsraga novadā (izņemot
apliecinājumu veikšanu), bāriņtie
sas kompetences jautājumos var
sniegt informāciju vai vienoties par
tikšanos ar bāriņtiesas amatper
sonām, rakstot e-pastu un adresi:
barintiesa@roja.lv vai zvanot: Rojas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājai
Intai Zaķei – t. 27234284 vai Rojas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniekam Jānim Pāvuliņam –
t. 29421943.

SKOLAS IELA. Gribam uzsvērt
arī Skolas ielas krāšņumu. Pašā
meža maliņā, kur vietu atradusi arī
kāda viesu uzņemoša naktsmītne,
bija redzams arī izgaismots rūķu na
miņš. Pasakaino atmosfēru papildi
nāja arī visu kaimiņu pievienošanās
šajā mirdzošo lampiņu stāstā. Stāsts
turpinājās pie brīnišķīgi izrotātajiem
skolas logiem, kuros ieskatoties va
rēja sadraudzēties ne vien ar briedī
šiem, bet arī ar krāšņām papīra eglītēm, pārsliņām un pat
sniegavīriem.
OZOLU IELA. Jau nogriežoties uz Ozolu ielu no Prie
žu ielas priecēja dažādu krāsu lampiņas labās puses mājas
logos un sētā, kas bija redzamas jau pa gabalu. Kafejnīca
bija apbruņojusies ar krāšņām lāstekām, bet gribas teikt –
Ozolu iela bija briedīšiem bagātākā iela! Paveroties Ozolu
ielas un Zvejnieku ielas krustojumā pa labi, redzējām kādu
māju, kas spīdēja un laistījās jau pa gabalu. Pamanījāt? Zi
las gaismiņas košumkrūmos, varens zvaigžņu lietus bija
apņēmis arī māju. Aicinājām arī nebīties tumsas un doties
uz priekšu pa Ozolu ielu, kur visus sveicināja viskrāšņāk
rotātā Ozolu ielas dzīvojamā māja. Laternas, briedītis, ne
skaitāmas krāsainās lampiņu virtenes pa visu sētu, kā arī
mājas logos. Pirms šīs ēkas bija apskatāms arī vienīgais
rūķītis uz kādas mājas sienas. Viņš, tāpat kā mēs, ļoti, ļoti
gaidīja Ziemassvētkus un Jauno gadu.
CERIŅU IELA. Ceriņu ielā ļoti jūtama bija kaimiņu
saliedētība – gan ielas pašā sākumā, gan arī ielas beigās.
Neskatoties uz to, ka iela pati par sevi nav pārāk izgaismo
ta, Ceriņu ielas krāšņums bija pat ļoti pamanāms, par ko
pārliecinājāmies ne vien pašas savos vakara izbraukumos
un pastaigās, bet dzirdējām atzinīgus vārdus arī no citiem
ciema cilvēkiem.
Rotājumus manījām arī Brūkleņu ielā, Vēju ielā, Paparžu
ielā, Kanāla ielā, Rožu ielā, Meža ielā un citur. Prieku ikkat
rā, kas brauca cauri Mērsragam, pavisam noteikti radīja arī
krāšņā, lielā svētku egle, Adventes vainags, košie rotājumi
virs Tautas nama, Piparkūku vīriņš, centra akmeņu rotas,
izgaismotais Oskars, laiva un mazā informācijas centra eglī
te. Paldies arī visiem tiem, kuru rotājumus no ciema galve
najām ielām nevarēja redzēt, kā arī paldies tiem daudzdzī
vokļu mājās dzīvojošajiem, kas ikdienas steigā lika apstāties
un palūkoties viņu logu krāšņumā! Tas bija patiesi skaisti!
Paldies Jums visiem! Mums kopā izdevās radīt svētku gai
sotni ne vien iestādēs, kurās katrs strādājam, bet ienesām
gaišumu un krāsas arī savu māju logos un sētās. Paldies,
paldies, paldies!
Ar sveicieniem – Inga un Silva

Jauno pensiju un pabalstu izmaksām būs pārejas periods
No 1. janvāra paaugstinātas mini
mālās vecuma pensijas, invaliditātes
pensijas un apgādnieka zaudējuma
pensijas un valsts sociālā nodrošinā
juma apmēri, tādējādi nosakot jau
nus, augstākus minimālos ienākumu
sliekšņus. Taču visiem to saņēmējiem
ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir no
teikts pārejas periods.
Attiecībā uz minimālo vecuma
pensijas, invaliditātes pensijas un
apgādnieka zaudējuma pensijas sa
ņēmējiem pārejas perioda noteikumi
nosaka, ka par laiku no 1. janvāra līdz
30. aprīlim šīs pensijas, kas nosa
kāmas minimālās pensijas apmērā,
izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija
noteikti līdz 2020. gada 31. decem
brim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada
maijam tiks veikts šo minimālo pensiju pārrēķins, un starpību
(naudu par iepriekšējiem mēnešiem
kopš janvāra) izmaksās vienlaikus
ar 2021. gada maija pensiju.

Attiecībā uz valsts sociālā nodroši
nājuma pabalsta saņēmējiem pārejas
noteikumi nosaka, ka no 2021. gada
1. janvāra līdz 30. aprīlim nodrošinā
juma pabalsta izmaksa tiks nodroši
nāta tādā apmērā, kā to noteica nor
matīvais regulējums līdz 2020. gada
31. decembrim. Savukārt par laiku
no 1. janvāra līdz 30. aprīlim Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās
starpības izmaksu maijā.
Vienlaikus maija mēnesī notiks
pāreja uz nodrošinājuma pabalsta
izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šo
brīd maksā par esošo), nodrošinot, ka
cilvēkam izmaksātais apmērs (star
pība par gada pirmajiem mēnešiem)
nav mazāks par 2021. gada aprīlī
piešķirtā nodrošinājuma pabalsta ap
mēru. Sākot ar jūniju, nodrošinājuma
pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšē
jo mēnesi. Nodrošinājuma pabalsta

apmērs personai ar I un II invaliditā
tes grupu būs atkarīgs no iepriekšējā
mēnesī fiksētajām dienām, kad per
sona ir bijusi nodarbināta vai neno
darbināta.
Tāpat no 2021. gada par bērniem
ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai
bērns turpina mācības pēc 15 gadu
sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes
valsts pabalsta izmaksa līdz bērna
20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim
pabalstam noteikts pārejas periods –
to piešķirs par periodu no 2021. gada
1. janvāra un izmaksās ne vēlāk kā
līdz 2021. gada 1. aprīlim.
Kopumā izmaiņas ietekmēs aptuve
ni 115 000 cilvēku. Tāpēc minētajiem
jauninājumiem nepieciešams pārejas
periods, lai tikko pieņemtās izmaiņas
likumos ieviestu VSAA administrētajās
informācijas sistēmās, kur nepiecie
šams izstrādāt un ieviest jaunus algo
ritmus pensiju un pabalstu piešķiršanas
un pārrēķināšanas operācijās.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus
Kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija, aicinām pie
teikties attālināti uz nekustamā īpašuma atvieglojumiem.
Uz tiem var pieteikties rakstiski, ieliekot iesniegumu pie
durvīm pastkastītē, vai telefoniski piezvanot pa tālruni
63237708; 26464443; 25669007. Lai pieteiktos uz atvieg
lojumiem jābūt deklarētam savā nekustamajā īpašumā
Mērsraga novadā teritorijā, kā arī nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāds.
• 1. grupas personām ar invaliditāti – 70 % apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas;
• 2. grupas personām ar invaliditāti – 50 % no nekus
tamā īpašuma nodokļa summas;

• personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vecā
kam vai apgādniekam – nekustamā īpašuma nodoklim
nosaka atvieglojumu 50 % no nekustamā īpašuma no
dokļa summas;
• 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss – 50 % ap
mērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Aicinām daudzbērnu ģimenes, kuru bērni apmeklē
PII „Dārta” pieteikties 50 % atvieglojumiem no mēneša mak
sas – rakstiski, ieliekot iesniegumu pie durvīm pastkastītē, vai
telefoniski piezvanot pa tālruni 63237708; 26464443.
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Zvejas atļaujas
(licences)
zvejniekiem
izsniegs pašvaldība!
Grozījumi Zvejniecības likumā, kā arī
ar to saistītajos Ministru kabineta trīs no
teikumos par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriāla
jos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos,
kā arī par zvejas tiesību izmantošanu pri
vātajos ūdeņos paredz, ka no 2021. gada
1. janvāra zvejas atļaujas (licences) zvejai
Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniegs pašvaldības. Pašvaldībām ir tiesības izsniegt zvejniekiem
zvejas atļauju (licenci), kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek
reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai
iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.
Lai visi ar zvejas pārvaldību saistītie
dati būtu pieejami vienkopus, pašvaldība
Latvijas Zivsaimniecības integrētā zvejas
un kontroles sistēmā (LZIKIS) ievadīs
un varēs tieši no sistēmas izdrukāt visus
nepieciešamos dokumentus, kas saistīti
ar zvejas tiesību nomu un izmantošanu
(nomas līgumi ar zvejniekiem, ikgadējie
nomas līgumu protokoli, kuros norādīti
zvejas limiti un zvejas atļaujas (licences)).
Tas nozīmē, ka Valsts vides dienests
zvejniekiem zvejas atļauju (licenci), kā
arī zvejas žurnālu vairs neizsniegs!
Mērsraga novadā licences izsniegs Mērs
raga novada pašvaldībā – Lielā iela 35. Par li
cenču un pārējo saistīto dokumentu izsnieg
šanu Mērsraga novada pašvaldībā atbildīga
pašvaldības sekretāre Madara Brāle.
Limitu izpirkšana, līgumu noslēgšana, kā arī licenču un ar to saistīto dokumentu izsniegšana sāksies 2021. gada
5. janvārī! Apmeklētāji tiks pieņemti
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta! Lai
pieteiktos zvanīt pa tel. 28757923.
Dokumentu saņemšanas kārtība:
1) Jāpiesakās apmeklējumam;
2) Jāveic maksa par limitu izpirkšanu
pašvaldības kasē;
3) Dodoties veikt maksājumu, līdzi jā
ņem laivas dokumenti, kā arī būs jānorāda
sava kontaktinformācija;
4) Pēc apmaksas veikšanas, visi doku
menti tiks sagatavoti 1–2 darba dienu lai
kā, par kuru sagatavošanu un saņemšanu
Jūs informēs telefoniski, vienojoties par
saņemšanas laiku!
Tāpat grozījumi paredz prasību zvej
niekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozve
jas datus ievadīt elektroniski un kārtību,
kā rīkoties, ja tas tehnisku iemeslu dēļ nav
iespējams. Komerczvejniekiem elektro
nisko datu ievade jāuzsāk ar 2021. gada
1. janvāri, bet pašpatēriņa zvejai noteikts
pārejas laiks līdz 2023. gada 1. janvārim.
Līdz minētajiem datumiem zvejnieki sa
vas ērtības labad, lai nebūtu katru mēnesi
jāiesniedz papīra zvejas žurnāli, jau uzreiz
būs iespēja to darīt elektroniski. Savukārt
iekšējo ūdeņu zvejā zvejniekiem būs dota
izvēles iespēja – lietot elektronisko zvejas
datu reģistrāciju vai darīt to papīra formā.
Madara Brāle
Tel. 28757923

Ziņa visiem
radošajiem!

Lai arī nav zināms, kādus ierobežo
jumus atnesīs jaunais gads, Mērsraga
Tautas nams aicina pieteikties dažādus
māksliniekus savu darbu populari
zēšanai. Ja esi apsvēris domu kādreiz
eksponēt savus darbus plašākai publi
kai, nevilcinies un piesakies, sūtot ziņu
uz tautasnams@mersrags.lv. Mērķis –
iepriecināt tautas nama un bibliotēkas
apmeklētājus visa gada garumā. Tātad,
ja vēlies, vari pieteikt savu izstādi jebku
ram no 2021. gada mēnešiem.
Uz sadarbību!
Mērsraga Tautas nams
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Mazā vēstures stunda
1968. gads Mērsragā.
1968. gads bija laiks, kad kokmate
riālu pārvadāšanai izmantoja jau tikai
automašīnas. Mazbānītim mūsu pusē
bija pienācis laiks godam doties pen
sijā 1. augustā pēc aptuveni 50 gadu
gara darba. Pēdējos gados pasažierus
tas vairs nepārvadāja, vien kalpoja kā
čakls palīgs Dundagas un Vandzenes
mežsaimniecībām, lai gan bija laiks, kad
mērsradznieki Mazbānīti izmantoja arī
zivju pārvešanai uz Stendi. Zvejnieku
kolhozs „1. Maijs” organizēja Mērsraga
balvas izcīņas sacensības – volejbolā,
vieglatlētikā un peldēšanā. Tiesa, te gan
šoreiz neiztika bez pārpratumiem, jo ne
katrs varēja samierināties ar to, ka tieši
„1. Maija” kolektīvs uzvarēja visos spor
ta veidos, izņemot volejbolu vīriešiem.
Mērsraga zvejniekiem, tāpat kā
iepriekšējosgados, bagāti lomi, bet, lai
tie tādi būtu – kuģiem jābūt kārtībā.
Viens no tiem, kas par to rūpējās, bija
arī atslēdznieks Uldis Froms. Pašā gada
sākumā no Mērsraga zivju konservu
fabrikas z/k „1. Maijs” nopirka Bērzcie
ma zivju apstrādes cehu, kam pirmajā
pusgadā jau bija labi darba rezultāti,
saražots vairāk produkcijas, kā plānots.
Vasarā uzsākta ceha rekonstrukcija, lai
cehs spētu apstrādāt vēl vairāk zivju.
Togad remontēta arī Mērsraga ēdnīca.
Vēl tas bija laiks, kad kolektīvos kolēģi
apguva politiskās zināšanas. Zvejnieku
kolhoza „1. Maijs” atpūtas telpās pulcē
jās gan mehāniķi un atslēdznieki, gan
brigadieri, meistari un kantora darbi
nieki, lai piedalītos marksisma-ļeņinis
ma skolas nodarbībās.
Tolaik pie mums svinēti arī Pilnga
dības svētki. Mērsraga ciema bibliote
kāres iekārtoja grāmatu izsniegšanas
punktus, bet skola piedzīvojusi remon
tu. Pirmo reizi mūsu skolā uzsāktas
mācības kabinetu sistēmā. Klašu vietā
izveidoti fizikas un matemātikas, ķī
mijas, valodu un vēstures kabineti. Tā
kā pēc klašu remonta un šādas telpu
pārveides, atbrīvojušās vairākas tel
pas, vienā no tām iekārtots pat kauju
un darba slavas muzejs, ko iekārtoja
skolas komjaunieši un pionieri. Atbal

stu, protams, sniedza arī z/k „1. Maijs”.
Atceraties, pieminēju iepriekš Alksnā
ju autobusa pieturas paviljonu? Jauno
pieturu pirmajā gadā pieteicās apsekot,
uzturēt kārtībā ne vien bijušais mūsu
skolas skolotājs Kārlis Kreicbergs, bet
arī 3. klases skolēns Arnis Šmits, kas
paviljonu regulāri izslaucīja un citu
atstātās piezīmes uz sienām aizkrāsoja.
Arnim labprāt esot palīdzējuši arī ve
cāko klašu skolēni. Pensionāre Hilda
Sakare uzgaidāmās telpas puķu vāzē
ievietoja ziedus, Ziemassvētku gaidās
te pat bija izrotāta eglīte.
Ik gadu, ieskatoties vēstures lappu
sēs, mērsradzniekus skāruši raibi no
tikumi. Un ne vienmēr viss bijis tikai
balts. Tā mērsradznieki – jaunieši pie
ķerti Upesgrīvas pieturas demolēšanā,
vēl kāds rūpējies, lai viņam vienmēr
būtu augsts kavējumu dienu skaits dar
bā, kāds cits izraisīja autoavāriju, bet
daži – mēdza jau tolaik jokot par Rojas
„Bangas” un Mērsraga „1. Maija” sa
censību zvejniecībā.

1969. gads Mērsragā.
Pavasarī pirmo reizi Talsu rajonā
notika skolēnu moderno deju konkurss,
kurā piedalījās arī mērsradznieki –
A. Šteinbergs un D. Rožkalne. Atļaušos
citēt arī to, ko daži mērsradznieki vēl
atceras, un, iespējams, varētu kaut
kā pakomentēt. Pirmo reizi monētu
depozīts Mērsragā atrasts „Zepu”
māju tuvumā 1935. gadā. Otro reizi
šādu depozītu mērsradznieki atraduši
1968. gada nogalē – būvdarbu vietā.
Tā bijusi māla krūze, kas pilna senām
monētām. „Tā vietā, lai vērtīgo
atradumu, kas pēc likuma ir valsts
īpašums, nodotu muzejam, atradēji
posminieka Matīsa Kārkliņa vadībā to
sadalīja savā starpā. Viņi neņēma vērā
ne brigadiera Veidemaņa, ne arī ciema
padomes priekšsēdētājas Legzdiņas
norādījumu atradumu atdot valstij.”.
Ciema bibliotekāre A. Rožkalne gan
pierunājusi kādas monētas Talsu
novadpētniecības muzejam toreiz tomēr
nodot kopā ar divām krūzes lauskām.
Pārējās gan, diemžēl, pazudušas alkatīgo
atradēju kabatās, tāpat arī māla krūzes

fragments. Atradumā bijuši Polijas
trīsgraši no 1590.–1594. gada, Lietuvas
trīsgraši no 1584. gada, Rīgas šiliņi no
1618. gada u.c.
12. aprīlī ciemā tika rīkota Mērsra
ga zivju konservu fabrikas bērnudārza
sakopšanas talka. Tajā piedalījās arī
mūsu skolas bijušie skolnieki: Jānis
Fībigs, Olafs Stanga, Imants Zapackis
un Aivars Bramanis. Jaunieši darbojās
gan ar slotām un grābekļiem rokās,
gan arī ar otām un krāsām. Aprīlī pie
mums ieradušies ilgi gaidītie ciemiņi:
dzejnieki Jāzeps Osmanis un Harijs
Heislers kopā ar konservatorijas stu
dentiem. Starp citu, Jāzeps Osmanis
pie mums viesojies arī 2008. gada ap
rīlī, pēc 39 gadiem. Dzejnieki toreiz
stāstījuši klausītājiem par savu ikdienas
darbu kinostudijā un žurnāla „Dadzis”
redakcijā.
Mērsraga zivju konservu fabrika re
zultātu ziņā centās neatpalikt. Augustā
nobeigumam tuvojās saldētavas un
kanalizācijas ūdens attīrīšanas iekārtu
celtniecība. Grūtāk veicies ar paša ceha
rekonstrukciju un jaunās mehanizā
cijas ieviešanu, jo trūcis darbaspēka.
Togad uzsākta arī jauna bērnudārza
celtniecība, bet tā uz priekšu virzījusies
gliemeža gaitā, jo vienlaikus tika būvēti
vairāki objekti, kas liecināja par mazliet
nepārdomātu darba organizāciju.
Novembrī Mērsragā notika au
tokross, kurā piedalījās 23 dalībnie
ki – komandas no Dobeles, Tukuma,
Kuldīgas, Talsiem, lai cīnītos par z/k
„1. Maijs” kausu. Uzvaru guva Talsu
autoekspedīcijas bāze. Novembra sā
kumā, starp citu, Mērsragu skāra ma
nis jau pieminētā vētra, ko arī daudzi
atceras vēl šodien. Piekrastē applūdu
šas bija vietas, par kuru apskalošanu
neviens nebūtu aizdomājies.
Vēl togad Engurē norisinājies ki
noamatieru zvejnieku filmu festivāls
„Engure-69”, kur piedalījās mūsu
zvejnieku kolhoza galvenais tehnologs
Uldis Lapiņš. 1969. gadā Ulda Lapiņa
veidotā filma „Pāri Atlantijai” ieguvu
si trešo prēmiju. Filmas teksta autore
bijusi mums visiem zināmā Dzintra
Žuravska, bet operators z/k „1. Maijs”

vecākais kapteiņa palīgs Fricis Stabul
nieks. F. Stabulnieks šo filmu uzņēmis
divu reisu laikā, bet Uldis Lapiņš savā
laboratorijā, pacietīgi rindojot kad
ru pie kadra, izveidojis sižetu. Šis bija
pirmais kinoamatieru konkurss, kurā
Uldis Lapiņš piedalījās.

Mērsrags 1970. gadā.
Neesmu pieminējusi iepriekšējā
rakstā, bet iestarpināšu te – 1969. gada
nogalē apvienojās Kolkas, Rojas un
Mērsraga zivju konservu fabrikas. Ra
dās jauns uzņēmums – Rojas M. Plū
doņa zivju konservu kombināts, kas
tieši 1970. gada sākumā visai sekmīgi
jau pildīja savas sociālistiskās sacensī
bas saistības, saražojot gada pirmajos
mēnešos vairāk nekā 300 000 konservu
kārbu virs plāna. Apvienošanas rezul
tātā gan, diemžēl, tika samazināts arī
štatu skaits par 17 vienībām, bet noti
ka arī pozitīvas pārmaiņas – Mērsraga
cehā uzstādīja importa automātisko
līniju zivju vēršanai. Arī pats cehs tika
rekonstruēts.
Janvārī 8.b klases audzinātāja Valida
Cīrule saviem skolēniem rīkoja profesi
ju izvēles vakaru, jo bija skaidrs – strauji
tuvojas izlaidums, jauniešiem bija jāpa
līdz saprast, ko darīt pēc astoņgadīgās
skolas beigšanas. Sarīkojumā piedalījās
ne vien paši audzēkņi, bet arī viņu vecā
ki, bijušie skolas skolēni un dažu Mērs
raga ciema iestāžu darbinieki.
Savukārt, Dziesmu un deju svētkus
gaidot, sava veida pārbaude, lai sapras
tu, kas ir paveikts, un kur vēl roka jā
pieliek, notikusi Mērsragā. Draudzības
koncertā tikās Valda Cēberga vadītais
ciema koris un Jāņa Dūmiņa koris
„Rīga”, ko papildināja Operas un bale
ta teātra solista Kārļa Miesnieka dzie
dājums. Republikas Dziesmu un deju
svētkus gaidīja visi, bet tieši Mērsrags
varēja lepoties ar to, ka daudz jaunie
šu iesaistījās gan deju kolektīvā, gan
dramatiskajā kolektīvā. Bet Mērsraga
ciema apvienotajā korī bija aptuveni
50 dziedātāju.
Apkopojot sociālistiskās sacensības
saistību izpildi, izrādījies, ka kolhozu,
padomju saimniecību un zvejnieku

kolhozu grupā trešajā vietā ierindoju
šies Mērsraga brīvprātīgie ugunsdzēsē
ji jeb Mērsraga zivju konservu fabrikas
komanda, kuras vadītājs bija Pēteris
Bebrišs. Mērsradznieki arī paši viesos
uzņēmuši citus ugunsdzēsējus, jo tieši
šeit 1970. gadā rīkotas rajona uguns
dzēsības lietišķā sporta sacensības iz
braukuma komandām.
Pašā pavasara sākumā Liepājas kul
tūras namā noslēgusies zonas kinoama
tieru skate. No 58 skatē demonstrētajām
filmām puse tika izvirzītas kā Kurzemes
pārstāves Latvijas kinoamatieru biedrī
bas 12. skates noslēgumā. Starp tām arī
8 milimetrīgā Mērsraga kinoamatieru
Dzintras Žuravskas un Ulda Lapiņa īs
filma „Kad viss ir ledū kalts”. Šī filma ir
īpaša ar to, ka tā atzīta par labāko do
kumentālo lenti, kurā atainota zemledus
zveja uz Engures ezera.
Jūnijā Mērsraga ciema klubā svinē
ti Bērnības svētki, kur kūmas Astrīda
un Fricis Stabulnieki skaistās bērnī
bas šūpolēs izšūpoja mazos gaviļnie
kus. Mazo vidū bijuši Inese Legzdiņa,
AigarsMihailovs, Aivars Blūms, Brina
Martini, Andris Bērziņš, Inese Bērziņa
un Gunārs Siliņš. Bērni tikuši pie aplie
cībām un dāvanām.
Rojas zivju konservu kombināts
rīkojis labāko zivju pakotāju konkur
su, kur pirmais piecinieks ieguva „ceļa
zīmi” uz Rīgu, uz republikas zivju ap
strādes uzņēmumu labāko zivju blīvētā
ju sacensībām. Pieciniekā iekļuvušas arī
divas mērsradznieces, kas M. Plūdoņa
Rojas zivju konservu kombināta Mērs
raga filiālē nostrādājušas vairāk nekā
desmit gadus. Dzintra Jansone un Anna
Rudzīte vienā maiņā spēja sablīvēt līdz
pat 700 kārbiņu šprotu.
Piecus darba gadus svinēja arī Mērs
raga ciema bibliotekāre Aina Rožkalne.
Viņa ar savu darbu panāca, ka mūsu
bibliotēkā bija vairāk lasītāju, nekā ci
tur, bija arī lielāks izsniegto grāmatu
skaits, un jā – mūsu bibliotēka gada
trešajā ceturksnī rajona sociālistiskajā
sacensībā ieguvusi pirmo vietu.
Inga Hartika,
Mērsraga Tūrisma informācijas
centra vadītāja

Mani mīļie lasītāji, man paliks 20 gadiņi!
Pirmais „Mērsraga Avīzes” numurs, nomainot „Kurzemes Pērli”, iznāca 2001. gada 14. maijā, tātad 2021. gads ir „Mērsraga Avīzes” 20 gadu
jubilejas gads. Deviņus no tiem esmu bijusi
redaktore, bet domāju, ka mēs katrs viens reiz
esam bijuši „Mērsraga Avīzes” redaktori – bez
Jums nebūtu, ko rediģēt un no kā veidot šo pašvaldības izdevumu. Paldies par iesaistīšanos!
Avīzes pirmajā numurā Ligita Šuca aicinā
ja ikvienam atrast brīdi pārdomām: „Atceroties
teicienu, ka 70 % problēmu atrisinoties pašas no
sevis, 30 % procentu vispār neesot atrisināmas,
atliek tikai dzīvot daudz nebēdājot, paļaujoties uz
Augstāko varu.”
2001. gada 16. novembra numurs stāsta par
spēcīgāko vētru pēdējo 10 gadu laikā: „Jau naktī
no 1. novembra uz 2. novembri vējš iegriezās zie
meļrietumos un ūdens sāka brīvi plūst pāri Zie
meļu molam un spēcīgie viļņi sāka postīt Mērsra
ga ostas būves.”
2002. gada 13. septembra numurs svinīgi vēs
ta, ka 6. septembrī vizītē uz Mērsragu ieradusies
Vaira Vīķe-Freiberga. 2002. gada 14. novembra
numura priecīgāka ziņa: „Tieši Lāčplēša dienā
priecīgs notikums bija Upesgrīvas iedzīvotājiem –
tika atklāts ilgi gaidītais gājēju tiltiņš pāri Grīvai.”
2003. gada martā numurā izsludināts kon
kurss par attēlā redzamo fotogrāfiju: „Kas šī par
vietu un no kurienes fotografēts?” Vai zināt, kas
tā par vietu? 2004. gada septembra numurs ir vel
tījums Mērsraga vidusskolai –125 gadu jubilejā.
„Mērsraga vidusskolai aprit 125 gadi. Un tas nav
daudz, jo skolas jau nenoveco, tās atjaunojas katru
gadu 1. septembrī.” 2004. gada novembra numu
rā ir ziņa, ka jau kopš oktobra darboties ir sākusi
Mērsraga mājaslapa – www.mersrags.lv 2005. gada
februāra izdevumā J. Budreika ziņo, ka Mērsraga
ostā darbu sāks jauns velkonis „Malta”: „Mērsraga
ostas pārvaldei līdz šim bija divi piederoši velko
ņi – „Henriks” un „Ezis” – tie abi 40 gadus veci.”

Savukārt, aprīļa numurs vēsta, ka atklātas Mērsra
ga pasta nodaļas atremontētās telpas. 2006. gada
oktobra numurā lasāma ziņa, ka Mērsraga vidus
skolā notikusi Policijas diena, interesantais slēpjas
tajā, ka dienas noslēgumā notikusi futbola spēle
starp 8.–12. klases komandu un apvienoto polici
jas komandu – uzvarējusi skolēnu komanda.
2006. gada pēdējā avīzes izdevumā tiek no
saukti atzinības rakstu ieguvēji. Interesants raksts
sanācis Marikai Rožkalnei, kura lasītājiem atklā
jusi piparkūku receptes noslēpumus un ne tikai:
„Pie piparkūkām labi garšos kanēļa kafija. 4 por
cijām vajag 4 tases karstas kafijas sajaukt ar 1 dl sa
putota saldā krējuma, kam pievienota 1 tējkarote
kanēļa, ½ tējkarote muskatrieksta un 2 ēdamka
rotes cukura.” 2007. gada maija numurā lasāms,
ka Tautas nama drāmas kopa atjaunojusi A. Bri
gaderes „Čauksteņu” uzvedumu. Kas zina, varbūt
drīz atkal varēsim to vērot. Savukārt jūnija nu
murs ziņo, ka ir atklāts Mērsraga invalīdu atbalsta
centrs. Jūlija numurs, kā jau tradicionāli gadu no
gada, veltīts Jūras svētkiem.
2008. gada pirmais avīzes numurs vēsta par
Mērsraga bibliotēkas atvēršanas svētkiem pēc
lielajiem remontdarbiem. 2008. gada jūlijs bijis
notikumiem bagāts, jo „Mērsraga Avīze” ziņo, ka
iegādāts jaunais autobuss, kā arī atklāta Jēgerlejas
estrāde. Septembrī – fotogrāfija ar daudzu svecīšu
izgaismotu tiltu vēsta, ka Mērsrags piedalījies Vis
latvijas akcijā „Gaismas tilti.” Novembra numurā
paziņots, ka tuvojas „Mērsraga Avīzes” pēdējais
numurs, sakarā ar pievienošanos Rojas novadam.
Seko neilgs pārtraukums, taču „Mērsraga Avī
ze” atgriežas pie saviem lasītājiem 2010. gada ok
tobrī. 2010. gada oktobra numurā Lauris Karlsons
vēl: „Šis ir mūsu, mērsradznieku, laiks un pēdējā
gada notikumi vēlreiz apliecina, ka, ja ko ļoti stipri
vēlēsies, to arī sasniegsi. Šī mums ir dota unikāla
iespēja pašiem izlemt savu nākotni. Nepalaidīsim
to garām. Lai pārmaiņu vēji skar mūsu Mērsraga

novadu, bet lai tie atnes mums labāku dzīvi – dzī
vi, ko paši būsim izvēlējušies. (..) Veidosim nova
du, ar kuru varam lepoties un teikt – Es esmu no
Mērsraga, tur dzīvo tie, kuri nekad nepadodas!”
2011. gada janvāra numurs vēsta par ko nebi
jušu Mērsragā. Arvis Štrodahs kopā ar pašvaldību
5. februārī nolēmuši noorganizēt ziemas krosu
amatieru standartmašīnām. Tas vienlaikus bijis
TSK Kuldīgas ziemas kauss un Latvijas čempionā
ta 4. posms ziemas auto hipodromkrosā.
2012. gada maija numurs ziņo par to, ka Mērs
raga novada domes 2012. gada 17. aprīļa sēdē pie
ņemts lēmums par Mērsraga novada simbolikas
apstiprināšanu. Tas nozīmēja, ka, beidzot, Mērs
raga novadam ir savs ģerbonis.
2013. gada jūlija numura raksts „Ar saplēstu
zēģeli mastā mans kuģis uz mājām nāk”’ Pūliņu
dzimtas salidojuma norisi: „Kurš „zars” tad tu
esi?” Tādu jautājumu var dzirdēt tikai vienā ga
dījumā. Dzimtas salidojumā. Dzimtas salidojuma
galvenā nozīme ir dzimtas apzināšana un iepazīša
na. Tas ir īpašs un ļoti interesants process, jo ik uz
soļa notiek iepazīšanās ar vēl neredzētiem cilvē
kiem, priecīga čalošana, kad satiekas ilgi nesatik
ti radinieki, notiek apmainīšanās ar kontaktiem,
tiek saņemti uzaicinājumi braukt ciemos, tāpat
arī noris dalīšanās ar atmiņām par priekštečiem,
sapulcējušies cenšas noskaidrot kopējās paziņas
un kā atrast sasaisti ar kopējo dzimtas koku. Runā,
ka pasaule ir maza, bet izrādās, ka, lai apvienotu
vienu dzimtu kopējā salidojumā, pasaule ir pat
ļoti liela.” Savukārt 2013. gada oktobra numurs
vēsta par priecīgu ziņu upesgrīvniekiem – atklāts
Upesgrīvas Saieta nams.
2014. gada augusta numurs atspoguļo vēl
kādu nebijušu notikumu – labo pirātu viesošanos
Mērsragā: „26. jūlijs izvērtās karsts gan tiešā, gan
pārnestā nozīmē. Diena bija ļoti svelmaina, bet
tas netraucēja pulcēties 231 ekipāžai un 1219 da
lībniekiem Tūrisma rallijam „Labo pirātu reiss”.

Dalībnieki devās izpētīt Kurzemes jūras piekrasti:
Engurē, Mērsragā, Rojā, Melnsilā, Kolkā, Mazir
bē, Dundagā un Talsos. Tika meklētas kuršu jūras
braucēju pēdas, iepazītas senās zvejniecības tradī
cijas, izzināta vēsture un aplūkotas lieliskās dabas
ainavas.
2015. gada augusta numurs apskata apņēmīgo
Bākas ielas iedzīvotāju veikumu – pirmos Bākas
ielas svētkus, par godu Mērsraga bākas 140 gadu
jubilejai. 2015. gada novembra numurs vēsta par
jaunu tradīciju kultūras dzīvē – Gada balva kultūrā,
kurā Ceļojošo balvu – kausu – saņēma tieši Bākas
ielas svētku organizētāji. Savukārt Mērsrags svinēja
savu 520. dzimšanas dienu, bet novads piekto.
2016. gadā Mērsraga Tautas nams svin 55 gadu
jubileju. Par to arī vesta 2016. gada novembra avī
zes numurs rakstā „Mēs bijām, esam un būsim” –
„Tas bija emocionāls un prieka pilns koncerts,
kurš ļāva ielūkoties pagātnē un atcerēties – kā tas
bija 55 gadus atpakaļ”.
2017. gada augusta numurs atspoguļo mednie
ku festivāla „Minhauzens” norisi Mērsragā: „Tajā
piedalījās 84 mednieku komandas no visas Latvi
jas. Festivāla tēma – pirāti. Tāpēc iespaidīgajā gā
jienā piedalījās liels skaits dažāda vecuma pirātu,
sagūstītu nāru, visapkārt plīvoja pirātu karogi, bija
redzami dažādi ieroči un pirātu transportlīdzekļi,
pirāti stiepa lielākas un mazākas bagātību lādes.”
2018. gadā Latvija svin – 100. Savukārt, 3. sep
tembrī Mērsraga vidusskolas un Mērsraga Mū
zikas un mākslas skolas audzēkņu, pedagogu un
darbinieku saime uzsāka jauno mācību gadu,
īpašā noskaņojumā. Septembra numurs par to
arī vēsta – atklāta Mērsraga jaunā sporta zāle, pēc
53 gadus ilgas gaidīšanas.
2019. gada februāra numurs vēsta, ka Mērsra
ga novads ieguvis saukli – „Mērsrags – neparasta
pērle jūras krastā”. Jūlija numurs par to kā nosvi
nēta Mērsraga skolas 140. jubileja.
M. Brāle
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Līdzjūtības
No mūža kamola
pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus
vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gatim Dižpēterim
un tuviniekiem, vecmāmuļu zemes klēpī guldot.
PII „Dārta” kolēģi
Mēs klusi paliekam
šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija
šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
(Sk. Kaldupe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Antrai Dižpēterei
un tuviniekiem, māmuļu
mūzībā aizvadot.
Kaimiņi no Ceriņu ielas
Ar saulīti atnāc,
Ar mākoni baltu,
Ar zāli, ar ziedu,
Ar sniegu baltu...
(L. Ikere)
Izsakām līdzjūtību
I. Akmeņkalnei, no meitas
atvadoties.
Dzintaru – 6 mājas
iedzīvotāji

Pateicības
Svētīgi ir tie, kas prot dot savu sirds siltumu un gaismu citiem.
Mīļš paldies rūķu meitenēm Inai, Inesei un Skaidrītei par
gardo Ziemassvētku pārsteigumu. No sirds – paldies! Lai Jaunajā
gadā jūs pavada: veselība, cerība un mīlestība!
Ar cieņu, Anita
Sens sakāmvārds jau vēsta – „Dari otram labu, pats sev labu
padarīsi.” Izrādīt cilvēcību, kā zināms, nemaz nav grūti. Un tieši
laikā, kad tik daudz ko nedrīkst, mēs acīmredzami viens otru tomēr pamanām vairāk. Personīgi gribu teikt paldies Inai, Inesei
un Skaidrītei par to, ka ne tikai man, bet arī ļoti daudziem citiem
mērsradzniekiem Ziemassvētkos tika sagādāti pārsteigumi. Tāpat milzīgu paldies par cilvēcību, sirsnību un pārsteigumu gribu
teikt arī Gintai, Laurai un Guntai. Viss labais nāk atpakaļ, un lai
Jums Jaunajā gadā nāk atpakaļ labie darbi dubultā!
Inga Hartika
Mīļš paldies rūķīšiem Inai, Skaidrītei un Inesei par sagādāto
Ziemassvētku pārsteigumu!
Austra
Ar sauli sirdī dienu sāc,
Ar sauli viņu projām vadi!
Šādus vārdus vēlu labestīgajiem, izdomas bagātajiem mūsu
Ziemassvētku rūķīšiem: Inai, Inesei un Skaidrītei 2021. gadā.
Paldies, ka Jūs esiet!
Rudīte
Pateicos Mērsraga novada pašvaldībai par apsveikumu jubilejā. Sirsnīgs paldies Inai, Inesei un Skaidrītei par man sagādāto pārsteigumu Ziemassvētkos. Paldies arī meitenēm par
sūtītajiem siltajiem un mīļajiem vārdiem.
Ar cieņu, Daina Gulbe

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Nav tādas jūras,
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.
(A. Krūklis)
Izsakām līdzjūtību Astrai
Putniņai, no dzīvesbiedra
atvadoties.
10. dzīvokļa kaimiņi
Nav tādas jūras,
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.
(A. Krūklis)
Līdzjūtība
Sabīnei,
EGONU ŪDRI pēdējā gaitā izvadot.
Deju kopa „Silva”
Nu tikai patiesība viena
Vairs dzīvot turpinās
ar mums,
Ka māmuļa bij saules diena
Un mīlestības starojums.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Ivaram Bandeniekam, mammu zemes klēpī guldot.
„Sairu” mājas iedzīvotāji
Redaktore Madara Brāle
28757923

