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Redaktores sleja
Marts tik tikko sācies, bet jau liekas, ka
sajūtams pavasara tuvums. Galvenokārt,
tādēļ, ka daudziem no mums gribas
ieviest pavasara kārtību. Kas ir pavasara
kārtība? Tā ir tāda kārtība, kad mums gri
bas atmodināt ķermeni no lēnīguma, stin
guma un noguruma. Šāda veida kārtības
raksturīgākā kustība – tiekšanās pretī sau
lei. Šīs kārtības neatņemama sastāvdaļa ir
putnu dziesmas un vēlme būt tuvāk dabai.
Šī kārtība balstīta uz pārmaiņām. Svarīgi
ienest savā dzīves telpā ko zaļu, lai sajus
tos labāk. Pavasara kārtība nozīmē gaidas.
Tās ir gaidas pēc brīža, kad drūmi pelēkos
toņus visapkārt nomainīs košums. Tādos
brīžos pārņems neticība – kā kaut kas tik
pelēks varēja kļūt tik košs?! Tātad pavasara
kārtība ir pārsteigumu pilna. Jāatzīmē,
ka šī kārtība saistās arī ar trauslumu...
Pirmie neaizsargātie pavasara vēstneši
reizē ir trausli, bet reizē arī liela
spīta un spēka pilni! Kārtībai nav
jēgas, ja mēs neatbrīvojamies no
smagā ziemas apģērba un vairāk
nesapošamies. Arī smaids ir rota,
tātad sapošanās katram ir pa
spēkam! Tālāk kārtība nosaka,
ka ir jāsakopj arī sava apkārtne.
Šādas kārtības gala rezultātā top
prieks! Tā ir pavisam vienkārša
kārtība, kas ļauj cilvēkam ātrāk
sajust pavasara atnākšanu! Lai
ikvienam no mums, izdodas
ieviest pavasara kārtību!

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Zināšanai!
ag a A vī ze s”
N āk am ai s „M ēr sr
2 . m ar tā .
nu m ur s iz nā ks 2
sū tī t
M at er iā lu s va r ie
!
lī dz 1 9 . m ar ta m

Novada domes sēdē

19. februāra novada domes sēdē
nolēma:
1. Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektoru iecelt Ivo
Tikumu.
2. Deleģēt darbam Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vecā
ku padomē pašvaldības izpilddirektoru Ivo Tikumu.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2013 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”.
4. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Vēju
iela 17”, Mērsrags, Mērsraga novads, kopējā platība 0,5533 ha,
sadalei.
5. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Ceriņu
iela 14”, Mērsrags, Mērsraga novads, kopējā platība 1,1288 ha,
sadalei.
6. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purnieki” Mērsragā
Mērsraga novadā, zemes vienību ar platību 4,2 ha, atdalāmajai
zemes vienībai piešķirot nosaukumu „Meža Purnieki”.
7. Būvei, kas atrodas uz zemes īpašuma ar adresi Zvejnieku
iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt adresi: Zvejnieku iela 1,
Mērsrags, Mērsraga novads.
8. Piedzīt no Benitas Ivanovas nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 121,72.
9. Piedzīt no Jāņa Krikauska nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 82,06.
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Vaisumi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, atdalītajai zemes vienībai pie
šķirot nosaukumu „Vaisumi 1”.

Paldies!

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji! Šķiet, katrs jau būs pamanījis pavasara tuvošanos, un
kaut ziema vēl visiem spēkiem cenšas neatdot savu vietu, pavasaris tuvojas un arī mums ir pamats
pasmaidīt vairāk. Mēs taču varam uzsmaidīt savam līdzcilvēkam, tādējādi ļaujot vēl lielākam siltumam
un gaišumam ienākt mūsu dzīvēs.
Pavasaris – mūzikas un dziesmu skaņās. Mēs esam dziedoši ļaudis un visus svētkus esam pavadījuši
ar dziesmu. Šis gads nebūs izņēmums. Jau 23. martā ielūdzam visus uz mūziklu „Mēs iesim līdzi”, kur
muzicēs orķestris. 1. jūnijā Mērsragā pulcēsies Kurzemes kori, lai ieskandinātu Latvijas Dziesmu svētkus.
5. jūlijā mūs priecēs pamatīgs „jūras ziņģu” koris „Shanty” no Vācijas. Bez tā būs vēl daudzas citas
vienreizējas iespējas, kuras tiks dāvātas mērsradzniekiem un viesiem.
Mazas lietas, lieli ieguvumi. Lai arī šajā gadā jārealizē daudzi lieli un Mērsragam nozīmīgi pro
jekti, neaizmirstam arī par mazajām lietām. Nesen tika pabeigts remonts ambulances apkures sistēmai.
Pēc būtības tika pārtaisīta nepareizi izbūvētā sistēma. Šobrīd ambulance ir palikusi daudz siltāka, bet
mūsu dakteri par apkuri maksās mazāk, jo uzreiz pēc sistēmas pārtaisīšanas varēja samazināt katla
temperatūru un attiecīgi samazināsies kurināmā patēriņš ambulancei.
Ir beigušās visas pārsūdzības un pašvaldība šajās dienās noslēgs jauno atkritumu apsaimniekošanas
līgumu. Tas nozīmē, ka visiem Mērsragā turpmāk atkritumu izvešana izmaksās vismaz divas reizes
lētāk. Pašvaldība publicēs gan jauno Līgumu ar iedzīvotājiem, gan sekos līdzi, lai iedzīvotāju intereses
tiktu ievērotas pilnībā. Jaunais tarifs sāks darboties no 1. jūnija.
Jau pavasarī – ar mūsu pašu strādnieku spēkiem – tiks pabeigts bijušā „Čiekuriņa” telpu remonts.
Šajās telpās tiks izvietots jaunais policijas iecirknis. Tajā labos apstākļos varēs strādāt gan pašvaldības,
gan valsts policisti.
Daudzi iedzīvotāji izteikuši vēlmi par soliņu izvietošanu dažādās vietās novadā. Paralēli dažādiem
būvdarbiem un remontiem, mūsu pašvaldības strādnieki ziemas aukstākajā spelgonī izgatavo jaunos
soliņus. Tie paredzēti izvietot dažādās vietās Mērsragā.
Upesgrīvnieku gads. Esam saņēmuši jau pirmās skices LAD projekta ietvaros par „pagastmājas”
izbūvi Upesgrīvā. Ēka ir ļoti skaista un iespēju tur darboties gaida gan paši upesgrīvnieki, gan arī mēs.
Pie sevis gaidīsim arī Talsu novada upesgrīvniekus. Tas ir kā sākums jeb pirmais pagrieziena punkts
Upesgrīvas attīstības ceļā. Tālāki plāni saistās arī ar mazās zvejnieku ostiņas atjaunošanu un citiem
labiekārtošanas darbiem.
Vai spēsim? Protams, kā vienmēr, arī šobrīd varētu jautāt, vai mums tam visam pietiks naudas,
laika un spēka, lai mūsu kopējās ieceres un pat sapņus īstenotu dzīvē? Kopš Saeimas balsojuma par
Mērsraga novada izveidi, visus šos gadus ir bijuši kādi, kuri gaidījuši Mērsraga novada krahu, kuri visus
šos gadus ir teikuši, ka Mērsrags bankrotēs, ka nespēs izdzīvot un vēl daudz ko citu... Tāpat kā toreiz, arī
šodien tās ir tukšas runas, kurām nebūs lemts piepildīties. Jau šobrīd pašvaldības kontos „stāv” vairāk
kā 80000 Ls dažādiem mērķiem paredzētu līdzekļu un nav neviena neapmaksāta rēķina. Visus kredītu
maksājumus, nodokļus un algas šajos gados esam maksājuši bez nekādas kavēšanās un tā tas notiks arī
turpmāk. Šī stabilitāte pamatā ir panākta tieši uz piesaistīto Eiropas fondu līdzekļu rēķina, kurus mums
izdodas piesaistīt vidēji ap pusmiljons latu gadā jau otro gadu pēc kārtas. Salīdzinājumam – iepriekšējos
periodos, kopš 2007. gada pa visiem gadiem kopā tika piesaistīts mazāk kā 40 000 latu, bet visi darbi
tika veikti tikai ar kredītu palīdzību.
Mēs, visi kopā, jau esam paveikuši daudzas, šķietami, neiespējamas lietas un mums ir pamats droši
raudzīties rītdienā un no tās sagaidīt daudz labāku Mērsraga novadu, ar kuru var lepoties gan liels, gan
mazs. Lai mums izdodas!
Ar cieņu,
Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Mērsraga ostā atgriežas modernizētais velkonis HENRIKS
Mērsraga ostas pārvaldes stiprākais „darbarīks” – ostas velkonis
HENRIKS, kas būvēts tālajā 1964. gadā, bija stipri nolietojies un vairs
nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Tā galvenais dzinējs un
kuģa sistēmas bija sliktā tehniskā stāvoklī. Ostas rekonstrukcijas un
padziļināšanas dēļ arī tā 601 zs jauda bija kļuvusi par mazu, sevišķi
darbam ledus apstākļos. Ostas valde lēma, ka esošā dzinēja kapitālais
remonts nav saimnieciski izdevīgs. Tāpēc tika pieņemts lēmums par
dīzeļdzinēja, kā arī reduktora un kuģa sistēmu, nomaiņu pret jaunu,
modernāku, drošu un salīdzinoši vienkāršu ekspluatācijā. Līgums
par modernizācijas darbu veikšanu tika noslēgts ar SIA „Varmaa”.
Līguma summa visai iespaidīga – 162 987 lati, ieskaitot PVN.
Pēc visu „papīru” nokārtošanas HENRIKS pagājušā gada 12. okto
brī ar savu komandu devās neierasti tālajā ceļā uz Ventspils ostu, kur
nekavējoties sākās tā remontdarbi. Līgums ar SIA „Varmaa” paredzēja
darbu uzraudzību no ostas pārvaldes puses, tāpēc no pārvaldes
darbiniekiem tika izveidota vesela darba grupa. Komandējumos un
darba braucienos uz Ventspili, visu remonta darbu laiku, regulāri
brauca pārvaldnieks Jānis Budreika, ostas kapteinis Aivars Ušackis,
vecākais kapteinis Aigars Šteinbergs, tehniskais direktors Oskars
Veinbergs, vecākais mehāniķis Imants Rožkalns, velkoņa mehāniķis
Kaspars Lauris un matrozis Artūrs Grīva. Kaut arī dažādu apstākļu
dēļ remonta darbi neveicās tik raiti, kā cerēts, tomēr, lielā mērā
pateicoties darba grupas entuziasmam, mūsu „večuks” HENRIKS ir
atdzimis jaunā kvalitātē. Tā jaunā galvenā dzinēja YANMAR 6AYMWET nomināla jauda ir 829 zs, kuģis ticis pie jauna reduktora
MEKANORD 400 HS, veikti korpusa remontdarbi un jaunu
kuģa sistēmu ierīkošana. HENRIKA modernizācijas darbi notika
stingrā Latvijas Jūras administrācijas Kuģu tehniskās inspekcijas
uzraudzībā, sākot ar tehniskā projekta saskaņošanu un beidzot ar

kuģa nodošanu ekspluatācijā, kas pēc rūpīgām pārbaudēm un gaitas
izmēģinājumiem notika 20. februārī. Šobrīd atjaunotais HENRIKS
ir atgriezies Mērsragā un ir gatavs darbam vairāk kā jebkad.
Kā Mērsraga ostas pārvaldnieks izsaku saviem darbiniekiem
pateicību par veiksmīgo projekta norisi. Tas bija ļoti sarežģīts un
unikāls projekts, un tas pa spēkam ir tikai retajai ostas pārvaldei.
Neviena no Latvijas ostām iepriekšējos gados netika modernizējusi
velkoni un pārējās Latvijas mazās ostas vēl joprojām strādā ar 30–40
gadus veciem velkoņiem, kuriem nepieciešama modernizācija.
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika
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Mērsraga novadā vāc parakstus
par pensiju indeksāciju! Latvijas
Pensionāru federācija 18. februārī
Rīgā notikušajā domes sēdē vie
nojās sākt parakstu vākšanu par
pensiju indeksācijas atsākšanu no
2013. gada 1. oktobra. Šo iniciatīvu
federācija aicina parakstīt arī iedzī
votājus, kuri nav sasnieguši pensi
jas vecumu, tostarp jauniešus pēc
18 gadu vecuma. Parakstu vākšana
ilgs līdz 2013. gada 1. aprīlim. Tiem
mērsradzniekiem, kuriem interesē
šis jautājums, iespējams parakstī
ties Mērsraga pašvaldībā, Tautas
namā – bibliotēkā, krīžu centrā līdz
27. martam!
Dārzkopības seminārs 15. martā plkst. 10.00. Mērsraga Tautas
namā š. g. 15. martā visi tie, kam
aktuāli un sirdij tuvi dārza darbi
aicināti uz Dārzkopības semināru –
puķu un dārzeņu sēklas. Seminārā
apskatīs tādus jautājumus kā sēklu
kvalitāte – labas vai ne tik labas, pie
ļaujamās dīgstības normas un garan
tijas, sēklu diedzēšana, skarifikācija
un stratifikācija, sēklu uzglabāšana,
pēdējo gadu puķu un dārzeņu jau
numu tendences. Semināru vadīs
Dārzu Centra Hedera (Rīga) vadītājs,
selekcionārs Raimonds Petrovskis.
Semināra laikā varēs iegādāties labas
puķu un dārzeņu sēklas (Caillard,
Royalfleur, Thompson-Morgan), puķu
sīpolus – lilijas, gladiolas, begonijas
u.c. Būs arī katalogi sēklu, sīpolpuķu
un stādu pasūtīšanai pa pastu.
Mērsraga bibliotēka saka: „Paldies”! Paldies visiem, kas piedalījās
sveču izstādes veidošanā. Paldies:
Helgai Grudkinai, Aijai Barovskai,
Aigai Limbergai, Veltai Erķei, Kris
tai Paulai Peterei un Gundegai Karl
sonei! Atnestās sveces var saņemt
atpakaļ! Kā arī liels paldies Ilgonim
Romanovam par dāvinātajiem žur
nāliem „Ilustrētā Pasaules vēsture.”
Tirgotāji sarosieties! 31. martā
Lieldienu lustes Mērsraga Tautas
namā nebūs iedomājamas bez vie
tējiem gardumu, rokdarbu un citu
interesantu lietu tirgotājiem! Tāpēc
sarosieties visi, kam ir ko parādīt
citiem!

„2012. GADA LOGOPĒDS” balva
par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā
tiek piešķirta:
 Mārītei REINFELDEI, Mērsraga novada
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” un
Mērsraga vidusskolas logopēde (izvirzītājs – Talsu
novada logopēdu domubiedru grupa: I. Ādmine,
I. Grence, D. Valberga, G. Zalviņa, S. Zapacka).
 Tatjanai KUĻBACKAI, Rīgas 92. vidusskolas
skolotājai logopēdei (izvirzītājs – Rīgas 92. vidusskola).
 Valērijai SELGAI, Mežciema pamatskolas
skolotāja logopēde (izvirzītājs – Rīgas Domes
IKSD skolotāju logopēdu metodiskā apvienība).

Pieminot Imantu Ziedoni...

Mērsraga novadā atzīmē
Dzimtās valodas dienu!
21. februārī par godu Dzimtās valodas dienai Mērsraga vidusskolā notika
viktorīna. Tajā piedalījās piekto, sesto, septīto un astoto klašu skolēni. Pasākumā
no šīm klasēm bija izveidotas četras komandas, un viktorīna varēja sākties. Sā
kumā visi iepazinās ar noteikumiem un to, kas vispār ir Dzimtās valodas diena,
un gandrīz visi skolēni nemaz nezināja šo dienu. Uzdevumi bija ļoti āķīgi, bet
interesanti, un skolēni varēja likt lietā savas latviešu valodas zināšanas. Komandās
valdīja arī nesaskaņas, jo vienbalsīgi nevarēja izvēlēties atbildi, bet skolēni nemeta
plinti krūmos un turpināja cīnīties enerģiski un spraigi. Viktorīnā uzvarēja 8. kla
se, bet, protams, arī pārējās klases ir ieguvējas un tagad par latviešu valodu zina ko
vairāk. Šī viktorīna bija ļoti aizraujoša, tagad daudzi skolēni zina par šo dienu, un
mēs esam lepni, ka mums ir šāda dzimtā valoda.
Inga Andra Pērkone
Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un
iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. Tā kā pavediens mūsu dzim
tā valoda vērpjas cauri paaudzēm, atstājot mantojumu mūsu sirdī un prātā. Šogad
atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu PII „Dārta” audzēkņi kopā ar au
dzinātājām sagatavoja mājas darbu – prezentēja savas grupiņas nosaukuma pirmo
burtiņu.
Akcents tika likts uz mīļvārdiņiem. Pasākumā viesojās bērnu draugs „Gasto
niņš”. Viņš aicināja bērnus, savus draugus, saukt mīļi – mīļvārdiņos, kas arī lieliski
izdevās. Neiztika arī bez „mīļrotaļas”, kurā bērni varēja samīļot savu draudziņu.
Pasākumā katrs varēja uzzināt, ka latviešu valoda skaisti skan dziesmā, it sevišķi
dziesmiņā „Pirkstiņi”, kur visi varēja darboties līdzi.
Nekur nav tik labi kā mājās, kā savā zemītē Latvijā, kur skan latviešu valoda –
visskanīgākā un visskaistākā valoda pasaulē! To apstiprināja visi, kuri piedalījās
pasākumā un noskatījās video par Latviju. Pasākuma izskaņā metodiķe Terēzija
katrai grupiņai uzdāvināja grāmatiņu ar vēlējumu to kopīgi izlasīt un paplašināt
savu vārdu krājumu. Paldies visām audzinātājām par ieguldīto darbu pasākuma
sagatavošanā un ikdienas darbā, mācot bērniem latviešu valodas daiļskanīgumu.

2013. gada 14. februārī mēs, 5. klases skolēni: Ernests Paegle, Rebeka Birzniece
un Klinta Brinkmane, kopā ar skolotāju Alitu Ozoliņu, projektu dienu ietvaros
devāmies uz Talsu dzīvnieku patversmi „Ausma”, jo mūsu projekta tēma ir saistīta
ar brīvprātīgo darbu dzīvnieku patversmē. Tā nav mūsu pirmā saskarsme ar dzīv
nieku patversmi, bet
mēs nebijām darījuši
brīvprātīgo darbu.
Katrs var iet palīdzēt
šajā dzīvnieku pat
versmē ne tikai darot
brīvprātīgo darbu,
bet arī ziedojot nolie
tojušās segas vai drē
bes u.c. lietas. Dzīv
niekus mēs izvedām
pastaigāties, pabaro
jām un samīļojām.
Mums sagādāja lielu
prieku palīdzēt šiem dzīvniekiem. Ikviens dzīvnieks gaida savu saimnieku!
Klinta Brinkmane, Rebeka Birzniece, Ernests Paegle

Jaunumi Mērsraga Mūzikas un
Mākslas skolā

Es novēlu visiem iekrāsot savu pasauli krāsaināku, kā to
prot mazie ķipari „Dārtā”. Lai jums izdodas!
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe
Terēzija Zondaka

Kristīne Sauškina un Larisa Avota-Avotiņa,
Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotājas

Pasākuma vadītāja logopēde M. Reinfelde

Viņi to spēj!
23. februārī Mērsraga Tautas namā tika izdzīvots kāds
stāsts… Stāsts par divu cilvēku attiecībām, kuras pakļautas
kādam pārbaudījumam… „Derīgs dienestam!” – divi vārdi,
kas izmainījuši daudzu cilvēku dzīves… Arī mūsu varoņi
atceras, kā cietuši, baidījušies un ilgojušies, jo neviens nebi
ja drošs par atkal satikšanos. Tomēr viņi satikās un kavējās
atmiņās, lai pastāstītu to arī citiem. No jauna tika izdejota
pirmā deja, pārlasītā pēdējā vēstule, kura tika sūtīta vēl esot
tālumā. Iespējams, ka šis stāsts būtu citādāks, ne tik laimīgs,
bet viņiem palīdzēja kaut kas ļoti svarīgs – ticība un mīlestība
vienam pret otru.
Tāds bija stāsts, kuru izveidoja mūsu Mērsraga
jaunieši! Liekas neticami, ka nepilnu divu mēnešu laikā,
sapulcējoties dažiem cilvēkiem, varēja tapt vesels stāsts!
Bet mūsu jaunieši spēja gan iejusties režisoru lomā, gan
mūzikas pasniedzēju lomā, toties dažiem šī bija iespēja

Dzīvniekiem ir nepieciešama palīdzība!

Mērsraga Mūzikas un
Mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas pro
grammas audzēkņi tur
pina radoši darboties.
Iedvesmojoties no baltās
ziemas un I. Ziedoņa
pasakas „Baltā pasaka”,
mācību priekšmetā „Darbs
materiālā” audzēkņi veido
ja miniatūrus gobelēnus.
Savos darbiņos, vado
ties pēc šī brīža sajūtām,
audzēkņi izsapņoja savu
balto pasaku. Miniatūrajos
gobelēnos izmantoja ti
kai gaišo krāsu dzijas un
citu gaišo toņu materiālus.
Rezultāts priecē ne tikai
pašus jaunos māksliniekus,
bet ikkatru, kurš ienāk
skolas telpās.
Janvāra mēnesis kā
radīts, lai turpinātu saskatīt
skaisto visapkārt... Par to
arī februārī aplūkojamā
bērnu zīmējumu izstāde. Sniegpārsliņu filigrānais smalkums, leduspuķu līniju rit
mi, sniegoto ainavu nianses, V. Purvīša krāsu palete... Prasme vērot, attēlot un arī
iztēloties – tās joprojām ir zīmēšanas un gleznošanas vadlīnijas. Sekos pavasaris
ar citām krāsām, dabas atmodu.... Un darbs tiks turpināts jau savādākos uzdevu
mos...

Mākslas studija brīvā dabā
„Radošuma nedēļas” ietvaros PII „Dārta” notika vairākas
aktivitātes, no kurām visdrosmīgākā un kreatīvākā bija
mākslas studija brīvā dabā ar nosaukumu „Raibumi sniegā”.
Radošajai iztēlei vajadzīgs kāds izejas punkts. Jaunas idejas
nerodas no nekā, tāpēc radās doma mazliet paeksperimentēt,
lai bērnus atraisītu un ļautu ar entuziasmu izmēģināt kaut ko
jaunu, nebijušu – šoreiz otiņu vietā izmantot krāsu pudeles,
bet papīru aizstāt ar sniegu.
Uz pasākumu, kā labākie krāsu un mākslas eksperti,
bija ieradušies viesi: Fotoreportieris, Māksliniece, Burve,
Raganiņa un Saulīte. Pirms ķerties pie lielā, nezināmā
eksperimenta, bērniem, ar rotaļas palīdzību, vajadzēja
parādīt savas zināšanas par krāsām. Kad tas bija noskaidrots,
katra grupiņa, viena eksperta pavadībā, devās uz „mākslas
studiju”, lai izrotātu Raganiņai zeķes, Burvei – cepuri,
Saulītei – paklājiņu, bet Māksliniecei taptu burvīgi dūraiņi.
Pēc labi padarīta darba Burve katrai grupiņai uzbūra
krāsojamās grāmatiņas, lai bērni arī telpās varētu turpināt
krāsu spēles ar mīļākajiem pasaku varoņiem.
Lai arī turpmāk radošums iet roku rokā ar drosmi
kļūdīties, ar iedvesmu un aizrautību īstenot savas idejas!

Mums šajā dzīvē visa pietiek, mums tikai laika nepietiek.
Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet
tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.
Ja jūs gribat sevi apliecināt, ejiet tumsā un neņemiet nevienu
sev līdz. Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi – tikai atrast.
Es nežēlojos. Dzīvi jāņem smejot. Tik, cik tā iemirdzas. Kā
garāmejot.

uzsākt mācības instrumentspēlē. Tāpēc paldies visiem,
visiem, kas atbalstīja domās un arī darbos, lai viss izdotos!
Liels un īpašs paldies Karīnai Ansbergai, jo iespējams, ka bez
viņas, šī stāsta nemaz nebūtu. Tieši Karīna bija kodols, kas
palīdzēja izveidot šo jauniešu komandu! Paldies arī pārējiem
jauniešiem par iniciatīvu un uzdrīkstēšanos! Paldies
Karlīnai Ansbergai, Alisei Fībigai, Justīnei Štauerei, Laurai
Kaļiņičenko, Deividam Lagzdiņam, Jānim Kaļiņičenko,
Dāvidam Andrim Blehmanim, Kristam Čivželim, kā arī
pārējiem jauniešiem, kuri „atdzīvināja” Tautas namu ar
savām idejām un darbiem! Paldies!
P.S. Ir radušās jaunas idejas, tāpēc gaidiet jaunus
pārsteigumus! Viņi to spēj!
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Aija Barovska
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2012. gada pārskats Mērsraga Sociālajā dienestā
Sociālajā dienestā reģistrētas 176 trū
cīgās personas, kopā 59 ģimenes.
Maznodrošinātais statuss piešķirts
15 personām, kopā 11 ģimenēm. Gada
laikā sniegtas 312 konsultācijas. Apse
košana dzīvesvietā veikta 320 reizes.
Izskatīti 305 iesniegumi, tai skaitā
5 iesniegumi ilgstošai rehabilitācijai,
14 iesniegumi sociālai rehabilitācijai.
Dienestā iesniegtas 110 ģimenes dek
larācijas. No jauna uzsāktas 33 klientu
lietas.
Gada laikā ir piešķirti pabalsti
92 ģimenēm:
• garantētā
iztikas
minimu
ma līmeņa nodrošināšanai iztērēti
6879,51 Ls, salīdzinoši ar 2011. gadu
izmaksāts par 4,5 tūkstošiem Ls mazāk;
• mājokļa pabalsts izmaksāts
6050,00 Ls apjomā;
• brīvpusdienas Mērsraga vidus
skolā nodrošinātas 25 bērniem;
• PII „Dārta” 50% apmaksa nodro
šināta 16 bērniem;
• mācību līdzekļi nodrošināti 7 ģi
menēm, 9 bērniem;
• vienreizējam pabalstam no ieslo
dzījuma – izmaksāti 270,00 Ls 6 perso
nām;

• apbedīšanas pabalstos iztērēts –
1 920 Ls;
• vienreizējs pabalsts jaundzimušo
aprūpei piešķirts 1 800 Ls apjomā, pie
dzimuši 12 bērni.
• Sadarbībā ar:
• Latvijas Bērnu fondu – 16 bēr
niem bija iespēja saņemt psihologa
konsultācijas;
• Talsu novada fondu – izsniegtas
116 „Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas;
• Talsu novada fonds, Ziedot.lv un
Teterovu fonds Mērsraga vientuļajiem
pensionāriem dāvināja 30 pārtikas pakas;
• Mērsraga invalīdu centru, Talsu
novada fondu un Ziedot.lv Labdarī
bas projektā „Skolas somas Talsu pusē
2012” Mērsraga vidusskolas 1. klases
skolēniem pasniegtas dāvanu kartes
25 Ls vērtībā;
• Latvijas Pašvaldību savienību –
Mērsraga 37 ģimenes/personas saņē
ma elektrības norēķinu dāvanu karti
53,70 LVL apmērā;
• Baptistu draudzi – ģimenēm un
vientuļajiem pensionāriem sniegta –
humānā palīdzība, kā arī mēbeles, Zie
massvētku pārtikas kastes;
• Sarkano Krustu – izsniegtas 1336
pārtikas pakas;

• Biedrību Svētā Jāņa Palīdzība –
132 reizes sniegta humānā palīdzība;
• Sociālās integrācijas valsts aģen
tūru – 14 iedzīvotājiem iesniedza ie
sniegumus uz sociālo rehabilitāciju par
valsts līdzekļiem;
• Biedrību „Ascedum” labdarības
projektā „Garā pupa” – 24 bērni sadar
bībā ar Mērsraga pašvaldību atpūtās un
izglītojās vienas dienas ekskursijā;
• Pansionātiem „Lauciene”, „Rau
da”, „Stūrīši”, „Venta”, „Vidzeme”, „Zem
gale”, „Ārlavas”– 2012. gadā uzturējās
16 cilvēki;
• Mērsraga vidusskolas pašpārval
di – Ziemassvētku Labdarības koncerts;
• Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolu – Ziemassvētkos pansionāta
Mērsraga iedzīvotājus iepriecināja ar
pašgatavotām gleznām;
• I/K „Atvasīti” – palīdzējusi vairā
kām ģimenēm ar drēbēm un dāvinājusi
dāvanu kartes.
Gada laikā arī Mērsraga iedzīvotāji
ir bijuši ļoti atsaucīgi – atdevuši spēles,
drēbes, veļas mašīnas, mēbeles un citas
noderīgas lietas. Liels paldies par lielo
atsaucību!
Ar cieņu Sociālā dienesta vadītāja –
Gunta Fībiga

Cieņa pret grāmatu un entuziasms –
bibliotekāres stāsts
Bibliotekāri ir kļuvuši par infor
mācijas laikmeta vārtziņiem. Ne velti
Alberts Einšteins teicis, ka vienīgais,
kas katram obligāti jāzina, ir biblio
tēkas atrašanās vieta! Bet par to, kas
tad īsti ir bibliotekārs, mums pastās
tīs Mērsraga bibliotēkas vadītāja Mai
ra Petere.
Kā mainījusies bibliotēku loma
mūsdienu vidē? „Mainījusies ļoti kra
si. Ja agrāk, vairāk vai mazāk, bibliotē
kas bija grāmatu krātuves, tad tagad tās
ir iestādes ar ļoti plašu pakalpojumu
klāstu, īpaši pateicoties datoru ienāk
šanai bibliotēku vidē. Gribu uzsvērt, ka
mēs esam gājuši ļoti tālu informācijas
tehnoloģiju apguvē, bet bibliotēkai to
mēr vajadzētu saglabāt savas tradicio
nālās vērtības – būt reālu grāmatu krā
tuvei, nevis elektronisko grāmatu.”
Kādam ir jābūt 21. gadsimta bib
liotekāram? „21. gs. bibliotekārs ir
ļoti plaša profila speciālists. Viņam ir
jāorientējas jaunākajās tehnoloģijās, jā
būt zinošam grāmatu pasaulē. Par bib
liotekāru nevar strādāt cilvēks, kam šis
darbs nepatīk, jo tas ir darbs ar cilvē
kiem, kuriem nereti ir radušies jautāju
mi. Bibliotekāram nav jāzina gluži visas
atbildes, bet vismaz jānorāda virziens,
kur meklēt.”
Bibliotekāram jābūt komunikab
lam, loģiski domājošam un elastī
gam? „Pilnīgi noteikti!”
Kādi ir tipiskākie stereotipi par
bibliotēkām un bibliotekāriem? „Dau
dzos dzīvo stereotips, ka visās bibliotē
kās sēž vecas, vecas kundzītes, neko ne
dara, caurām dienām ada zeķes un lasa
grāmatas. Tomēr ceru, ka šis stereotips
mainās. Iespējams, ka šis stereotips ra
dies tāpēc, ka vairums bibliotēku bija
orientētas uz krājumu, bet tagad bib
liotēkas vairāk orientējas uz lietotāju.
Bibliotekāri ir kā starpnieki!”
Raugoties no mūsdienu perspek
tīvas, kādas ir bibliotēku stiprās un
vājās puses? „Stiprā puse bibliotēkām
ir datoru ienākšana, pateicoties Bilam
un Melindai Geitsiem. Mēs esam pavir
zījušies pretī tehnoloģiju pasaulei. Tajā
pašā laikā tā ir arī vājā puse, jo esam
aizmirsuši par tradicionālām vērtī
bām. Tehnoloģiju pasaule ir kā milzis
uz māla kājām, kas jebkurā brīdī var
apgāzties. Piemēram, zūdot elektrībai
esam kā bez rokām. Šobrīd esam visu

Jaunumi sportā
Engures Kjokušinkai karatē do
kluba „Šuto” notikumi februārī. No
15.–17. februārim Engurē notika gads
kārtējā ziemas nometne, kuru orga
nizēja Latvijas Kjokušinkai karatē do
federācija. Ziemas nometnē piedalījās
vairāk, kā 50 dalībnieki no Kjokušin
kai karatē klubiem. Nometnes mērķis
bija uzlabot bāzes tehniku un fizisko
sagatavotību, kā arī paaugstināt kva
lifikāciju. No Mērsraga kluba „Šuto”
ziemas nometnē piedalījās un nokār
toja ieskaiti kvalifikācijas paaugstināša
nai – Toms Diņķis – 7. kju (zila josta ar
dzeltenu svītru), Mārtiņš Leitarts – 8. kju
(zila josta), Reinis Rubenis – 10. kju
(oranža josta), Alekss Fībigs – 10. kju
(oranža josta). Tieši nedēļu pēc ziemas
nometnes 23. februārī Kandavā notika
7. Arņa Kraukļa piemiņas kauss. Tajā
piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki no
Kjokušinkai karatē klubiem un viesi
no Rīgas Jusui karatē federācijas. No
Mērsraga karatē kluba „Šuto” piedalījās
un godalgotas vietas ieguva – 1. vieta –
Toms Driķis un Reinis Rubenis.
Oskaram zelta medaļa Latvijas
čempionātā 3. posmā! Mērsraga aktī
vākajam un titulētākajam makšķernie
kam Oskaram Apsītim kārtējais panā
kums Latvijas čempionātā zemledus
makšķerēšanā. Jau ziņojām,
ka Oskars komandas „Rapa
la” sastāvā Latvijas čempio
nāta 1. un 2. posmā izcīnījis
medaļas, kurām nupat pievie
nota zelta medaļa 3. posmā.
Diemžēl uzvara pēdējā treša
jā posmā nedeva arī uzvaru
visā Latvijas čempionāta
kopvērtējumā, un Oskars ar
saviem komandas biedriem
ieguva Latvijas čempionāta

sudraba medaļas! Apsveicam Oskaru
ar nozīmīgo panākumu un novēlam
veiksmi vasaras sacensībās!
Šaha jaunumi! Atgādinu, ka kat
ra mēneša pirmajā svētdienā Mērsraga
vidusskolā notiek Mērsraga meistarsa
cīkstes šahā, sacensību sākums 10:00, ai
cinām visus šaha spēles pazinējus iesais
tīties cīņā par Mērsraga čempiona titulu.
Talsu novada sporta spēles! Talsu
sporta spēļu ietvaros notikušas sacen
sības svara stieņa spiešanā guļus un
zolītē. Mērsraga komandas sportisti
startēja abos sporta veidos. Zolītes spē
lē 17 komandu konkurencē Mērsraga
komanda izcīna piekto vietu, koman
dā spēlēja Uldis Grinbergs–Zaļkalns,
Arvīds Moročko un Imants Bušs. Sva
ra stieņa spiešanā guļus Ritvars Šterns
savā svara kategorijā izcīna ceturto vie
tu, Rolands Indruškevičs sesto vietu,
Jānis Indruškevičs trešo vietu, Kaspars
Meilus otro vietu, bet Mareks Jēkab
sons iesildoties iedzīvojās savainojumā
un ir spiests sacensības izlaist. Kopvēr
tējumā Mērsraga komanda svara stieņa
spiešanā guļus ceturtajā vietā.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
T. 26455993 e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā

likuši uz vienas kārts un gribam turēt
visas olas vienā groziņā, taču vienmēr
ir jāpatur prātā alternatīvas.”
Kā aizsākās ceļš uz valodu un kul
tūru caur grāmatu? „Man šķiet, ka tas
aizsākās ģimenē, jo visi ir bijuši lieli
grāmatu lasītāji, bet jo īpaši ietekmēja
mans tēvs. Viņš pastāvīgi bija redzams
ar grāmatu rokā. Tāpēc tēvs dažādās
dzīves jomās un situācijās bija ļoti
gudrs. Godīgi sakot, kad sāku iet skolā
un mamma lika lasīt, man nepatika, jo
likās, ka tas ir uzspiests un radās pret
reakcija. Bet pirmo klasi pabeidzot es
izdomāju, ka gribu būt tikpat gudra kā
mans tēvs. Pirmais apzinātais solis –sa
viem vecākiem nezinot iestājos biblio
tēkā! Pirmā izlasītā grāmata bija „Brā
lītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta.”
Kāda ir „labas grāmatas” definīci
ja? „Laba grāmata ir tāda, kuras pēdējo
lapu aizšķirot, gribas par to domāt, pār
domāt, izdarīt kaut kādus secinājums,
vai arī esi kaut ko sev ieguvis, piemē
ram, papildinājis savas zināšanas.”
Kura grāmata būtu jāizlasa ik
vienam? „Grūti pateikt. Ir ļoti daudz
grāmatu, kuras būtu vērts izlasīt. Viena
no pēdējām, ko vēlos atzīmēt ir auto
res Vanesas Difenbau grāmata „Ziedu
valoda”. Noteikti ieteiktu izlasīt Stīva
Larsona triloģiju „Meitene ar pūķa te
tovējumu”. Jā, protams, var teikt, ka šī
triloģija ir parasta detektīvromānu sē
rija, bet, ja iedziļināmies, tad savā ziņā
varam saskatīt indivīda cīņu ar valstī

pastāvošo iekārtu, kas ierobežo cilvē
ku. Mums liekas, ka esam ļoti brīvi, bet
patiesībā tiekam kontrolēti un brīvība
vairāk ir vārdos nekā reālajā dzīvē ek
sistējoša.”
Kāda varētu būt grāmatu nākotne?
„Es ceru, ka tradicionālās uz papīra ie
spiestās grāmatas paliks, nevis to vietu
ieņems elektroniskās grāmatas. Paņe
mot uz papīra iespiesto grāmatu, lasot,
pāršķirstot lappuses – rodas pavisam
citas sajūtas un emocijas nekā lasot
grāmatu datora ekrānā, kas ir auksta
un bez dvēseles. Lai arī tehnoloģijas
spēj imitēt grāmatu lapu pāršķiršanas
skaņu, tomēr tas nav tas.”
Kas ir pirmais, ko bibliotekārs
pamana, ieejot citā bibliotēkā? „Vis
pirms uzrunā vide, vai tā ir mājīga,
vai gribās uz šo bibliotēku nākt un
uzturēties tajā.”
Kā ir ar Mērsraga bibliotēku?
„Mums ir ļoti mājīga bibliotēka. At
sauksmes parasti ir ļoti pozitīvas un
cilvēki labprāt šeit iegriežas.”
Kādas ir Mērsraga lasītāju inte
reses? „Interešu loks ir plašs. Daudzi
interesējas par vēsturi, daudzus pie
saista ezotēriskās grāmatas, intere
sējās par veselību, arī rokdarbiem.
Protams, lasa daiļliteratūru. Es cienu
jebkura cilvēka gaumi, ja viņam patīk,
tad patīk. Neviens nedrīkstētu raukt
degunu par cilvēka grāmatu izvēli. Ir
jāpriecājas, ka cilvēki lasa!”
M. Brāle

Mērsraga novada dome 2012. gada
28. decembrī noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju
(VARAM) un SIA „Latvijas Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga
vidusskolas ēkā” īstenošanu. Projekts
tika iesniegts 2012. gadā Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības minis
trija (VARAM) izsludinātajā „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finan
sēto projektu atklātā konkursā „Kom
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” II kārtā.
Projekta kopējās izmaksas –
247 000 Ls;
Projekta KPFI finansējums –
74,898785% – 185 000 Ls;
Mērsraga novada pašvaldības līdz
finansējums – 25,101215 % – 62 000 Ls.
Projektu finansiāli atbalsta – Kli
mata pārmaiņu instruments (KPFI).
Projekta īstenošanas rezultātā jāsa
sniedz:
• Oglekļa dioksīda emisijas sama
zinājuma rādītājs vismaz 111390,23 kg
CO2 gadā.
• Oglekļa dioksīda emisijas sa
mazinājuma rādītāja attiecība pret
KPFI finansējumu Projektam vismaz
0,602 kg CO2/lati.

Projekta realizācija paver lielisku
iespēju veikt būtiskus uzlabojumus
oglekļa dioksīda samazināšanai, sama
zinot siltumenerģijas patēriņu Mērs
raga vidusskolas ēkā. Ņemot vērā ēkas
tehnisko apsekošanu, energoaudita
pārskatu, izstrādājot un veicot ener
goefektivitātes pasākumu kompleksu:
ēkas, cokola un pārseguma siltināšanu,
apkures katlu nomaiņu un ventilācijas
sistēmas renovāciju, un energoefektīvu
apgaismes ķermeņu uzstādīšanu, tiks:
• samazināti siltumapgādes izde
vumi un ietaupīti finanšu līdzekļi;
• novērsta ēkas tālāka bojāšanās,
kas neveicot rekonstrukcijas uzlaboju
mus, nākotnē var radīt draudus drošī
bai;
• uzlabots telpu mikroklimats ies
tādē, tiks nodrošināts veselības, darba
aizsardzības un higiēnas normām at
bilstošs mācību un darba process au
dzēkņiem un darbiniekiem;
• uzlabots ēkas vizuālais izskats,
siltinot ēku no ārpuses, uzlabos estētis
ko vidi un novadā, veicinot apkārtējos
iedzīvotājos vēlmi veikt uzlabojumus
arī savos īpašumos.
Pašlaik ir izsludināta iepirkuma
procedūra rekonstrukcijas darbu veik
šanai. Piedāvājumu atvēršana plānota
2013. gada 18. martā.
Informāciju sagatavoja Ivo Tikums

MĒRSRAGA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA
RADOŠĀS AKTIVITĀTES MARTĀ
04.03.–08.03.2013. ROTU DARINĀŠANA
11.03.–15.03.2013. BROŠU DARINĀŠANA
18.03.–28.03.2013. GATAVOŠANĀS LIELDIENĀM
25.03.–28.03.2013. LIELDIENU SAGAIDĪŠANA
* MĒNEŠA BEIGĀS KULINĀRIJAS VAKARS
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Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!
Vienkārši vārdi, vienkāršas domas,
Laimei jau nevajag sarežģīt lomas.
Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu,
Mīlēt šai ikdienā brīdi ikvienu!
Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Benitai Amsilei,
Albertam Neilandam,
Dzintaram Valdemāram,
Zelmai Veitnerei,
Rihardam Amolam,
Gunāram Kamparam,
Ausmai Kiršteinei,
Birutai Zvaigznītei,

Mērsraga novada dome
rīko

MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
ŠAHĀ
SACENSĪBU
4. POSMS NOTIEK
07.04.2013.
MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ
Sacensību sākums 10:00
Interesēties
pa tālr. 26455993 (Ivars)

93 gadu jubilejā
Vilmai Rozenfeldei.

Dzejas stūrītis

Līga Taurēna
Tad nu izbaudi...
Noņemt no sevis lieko,
Un ietīties viegluma spārnos.
Kā sapnī izbrist caur sniegiem,
Un atkal no jauna iemīlēt sevi.
Un nevis krāt rūgtumu sirdī,
Bet drīzāk to projām dzīt,
Lai atkal no jauna plaukst cerību
ziedi Tik balti un gaiši kā šodienas
sniegs.
Un ziedēt un ziedēt,
Un mīlēt un mīlētam būtŠai saulē,
Šai stundā,
Šai baltajā brīdī.

Sludinājumi
Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
GALDA TENISĀ 2013
SACENSĪBU 3. POSMS
Mērsraga vidusskolā 31.03.2013.
Sacensību sākums 12:00
Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2013

Mērsraga tautas namā
2013. gada 8. martā
Par godu Sieviešu dienai – uzstāsies vīrieši!!!
Plkst. 18.00 Viktora Poremska solo koncerts
(šarmants vīrietis ar samtainu balsi)
Ieeja bez maksas

Sacensību 3. posms
NOTIEK Mērsraga vidusskolā 31.03.2013.
Sacensību sākums 10:00
Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
ZOLĪTĒ 2013

Plkst. 22. 00 balle ar grupu «No Boundaries»
(puiši, kas pārzina labākās latviešu dziesmas)
Ieeja Ls, 2,Galdiņu rezervēšana ballei – 28354154

SACENSĪBU 2. RIŅĶA 3. UN 4. KĀRTA
NOTIEK 15.03.2013.
Kafejnīcā „KRESES”
Sacensību sākums 16:00
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

Sveiciens Sieviešu dienā!
Lai jaukā un skaistā diena tik ātri
nebeidzas, nāc uz Tautas namu un
svinēsim šo dienu kopā!

Lūgums

Lūdz atsaukties Frīdas Pūliņas, dzīvoja Uguņciemā, radiniekus – ar uzvārdu
Gertners. Tel.: 26559560.

Novadu 12. Grāmatu svētki
TALSOS, 2013. gada 15. martā
9.30–15.00 Grāmatu ko
mercizstāde Talsu novada paš
valdības foajē, Kareivju iela 7
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avī
ze, Jumava, Nordik, Tapals, Avots, Kontinents, Atēna,
Rēriha grāmatnīca, Divpadsmit
Pircēji piedalās izlozē.
9.30–15.00 Izstāde „Noziegumiem un Zentai pa
pēdām” par rakstnieci Ingu Jērumu (Lauku Avīze,
Zvaigzne ABC)
Izstāde „Skarbais romantiķis Andris Kivičs”
(Zvaigzne ABC).

alianses pārstāvji – Talsu novada pašvaldības lielajā
zālē
12.30 Pusdienas kurzemnieku gaumē
13.00 Par dzīvi, literatūru un teātri saruna ar
rakstnieci Ingu Jērumu (Lauku Avīze, Zvaigzne
ABC). Piedalās aktrise Regīna Devīte. Talsu novada
pašvaldības lielajā zālē
14.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pir
cējs” Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
14.30 „Tu esi viena rindkopa no visas pasaules
stāstiem” – tikšanas ar mūziķi Andri Kiviču (Zvaig
zne ABC).

Bērniem un jauniešiem

Pieaugušajiem
10.00 Grāmatu Svētku atklāšana Talsu novada
pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
10.30 Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā dis
kusija “Ko pacients var prasīt no ģimenes ārsta?”;
piedalās veselības ministre Ingrīda Circene (Vie
notība), uzaicināti Reformu partijas, Nacionālās ap
vienības, partijas „Talsu novada attīstībai”, Reģionu

9.30 „Metam sniegu atpakaļ debesīs” – lasām pa
sakas kopā ar Zvaigzni ABC PII „Pīlādzītis”
10.00 „Piedzīvojumi sākas…” ar rakstnieci Viju
Štelmaheri un viņas sunīti (Jumava) Talsu pamat
skolā
10.00 „Starp divām pasaulēm” – saruna ar bērnu
rakstnieci Ilzi Muižzemnieci (Jumava) Talsu bērnu
bibliotēkā

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem novada domes
sekretāre vai arī nosūtīt uz

Braucam klāt.
Tālr. 26202497
(Edgars)

Piedāvājam AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM līdz 75 gadiem
bez ķīlas.
K. Valdemāra iela 17, Talsi
Tālr. 29159682; 63223707
Piesakiet aizdevumu arī pie sava
pastnieka, neizejot no mājas! Infor
mācija pa tel. 67316047, 67316048.
Izīrēju labiekārtotu vienistabas dzī
vokli. Tālr. 26782789.

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
pieaugušus, briestaudzes, var
izstrādātus un kopā
ar lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot
īpašuma tiesības.
Korekta samaksa.
Interesē īpašums Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com

22. martā
Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

10.00 „Esmu skārienjūtīgs” – stunda ar mūziķi
Andri Kiviču (Zvaigzne ABC) Laidzes profesionā
lajā vidusskolā
11.00 Armands Puče par hokeju un ne tikai
(Jumava) Talsu Valsts ģimnāzijā
11.20 „Bībeles trešais tulkojums, tā kultūrvēstu
riskā nozīme” – stāsta viens no tulkotājiem mācītājs
Ojārs Incenbergs (Latvijas Bībeles biedrība) – Talsu
Kristīgajā vidusskolā
12.00 „Brīnumi ik uz soļa” – kopā ar jauno rakst
nieci Ilzi Muižzemnieci (Jumava) Talsu 2. vidusskolā
Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents
Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Latvijas Bēr
nu fonds, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera, SIA Skapīc, SIA Vesta-LK,
SIA Drukātava, SIA Dienas Grāmata, Inese Vaidere,
Anita Mellupe, dr. Pāvils Vasariņš (Toronto), Talsu
novada dome, Dundagas novada dome, Mērsraga
novada dome, Rojas novada dome
Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu
Vēstis, Talsu Novada Ziņas, Banga, Dundadznieks,
Mērsraga avīze, Talsu TV

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kvalitatīvs portatīvo un
stacionāro datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

9.30 pie SIA „Mežmaļi”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības
ēkas;
10.30 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie „Saivas”;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.10 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
13.00 pie ambulances;
13.20 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „IMS”

Līdzjūtība
Lūgsim tavai dvēselītei debessceļā
mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā varam
domās kopā būt.
(V. Kokle–Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Arnim Sūnam dēlu zaudējot.
SIA „Saiva” noliktavas kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

