Labākā dāvana - dzīvot Mērsragā
Kāda jaunu un progresīvu rīdzinieku ģimene ar trīs bērniem dažas nedēļas nogales
viesojās Mērsragā, meklējot iespēju iegādāties mājokli savai ģimenes ligzdai ārpus Rīgas. Ar
lielu
mūsu
pašu
mērsradznieku
iesaistīšanos,
tika
atrastas un apskatītas
dažādās mūsu iespējas.
Kāda no vietām viņiem
iepatikās
un
tika
apsvērta doma tieši šo
mājokli arī iegādāties.
Bet
tad
sekoja
interesantu
notikumu
virkne.
Tuvojoties
dzimšanas dienai, viena no jaunākajām meitām mammai lūdza vienīgo dzimšanas dienas
dāvanu – pārcelties uz dzīvi Mērsragā, sakot, ka tā būtu pati labākā dāvana un viņai neko citu
nevajadzētu. Tajā pašā laikā, vecākā meita savā Rīgas skolā visiem klasesbiedriem lepni
paziņoja, ka nākamgad ar viņiem kopā vairs nemācīsies, jo pārceļas uz dzīvi Mērsragā!
Pats aizraujošākais šajā stāstā ir tas, ka ļoti līdzīgu notikumu gaitu šajā nedēļā man
atstāstīja kāda cita mamma, kuras ģimenē arī aktīvi tiek apsvērta doma pārcelties uz mūsu
Mērsragu. Protams, varu jebkuram piekrist, kurš teiks, ka bērniem viss ir savādāk, vienkāršāk,
vieglāk… bet varbūt tas ir tāpēc, ka viņi ir patiesāki un nesabojātāki par mums, viņi spēj savas
sirds ilgas un vēlmes mums, norūpējušiem pieaugušajiem izteikt tik vienkārši un skaidri. Viņi
savus sapņus un izjūtas vēl nav iemācījušies noslēpt aiz argumentiem un aprēķina gājienu
kombinācijām,
Protams, ka
dzīve
apstākļos,
kuros tik bieži nav
pārliecības pat par
rītdienu, ir grūta un
kādam šī nasta pat
šķiet
nepanesami
smaga…
Visiem
šiem argumentiem
un daudziem citiem
ir sava vieta. Tomēr
svarīgais ir tas, ka
pat bērni, kuriem ir
plašas iespējas šajā dzīvē, ir spējuši pamanīt to, kas ir tikai mums, mūsu Mērsragā un… tam
stipri pieķerties. Man Jums, mērsradznieki, ir tikai viens jautājums – vai tad tas nav tas, ko mēs
tik ļoti vēlējāmies, izcīnot neatkarību un izveidojot savu patstāvīgu novadu? Bērni mums
signalizē, uzsāktais ceļš ir pareizs. Tas jāturpina, un mums viss pamazām izdosies.
Patiesā cieņā,
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