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Piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Pašvaldību vēlēšanas 1. jūnijā
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks
kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Pašval
dību vēlēšanas tiks sarīkotas 119 vē
lēšanu apgabalos, kuru robežas atbilst
9 republikas pilsētu un 110 novadu
robežām.

Jānis Dūmiņš

1. jūnija koncertā „Saule līgo Mērsra
gā” tiks vākti ziedojumi pieminekļa uz
stādīšanai Jāņa Dūmiņa atdusas vietā –
Baldones kapos. Darbs pie pieminekļa
izveidošanas ir uzsākts.
Jānis Dūmiņš – izcils latviešu di
riģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi
kas akadēmijas ilggadējs profesors.
Maestro Jānis Dūmiņš mūžībā aiz
gāja 2011. gada 15. oktobrī. Viņš bija

daudzkārtējs Vispārējo latviešu dzies
mu svētku virsdiriģents, kā arī Goda
virsdiriģents Rīgas 800 gadu (2001),
XXIII (2003) un XXIV (2008) Vispā
rējos latviešu dziesmu svētkos, Rīgas
Latviešu biedrības Mūzikas Komisijas
loceklis, Teodora Reitera fonda Goda
biedrs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks
(1996), Latvijas Zinātņu akadēmijas
Goda loceklis (1997).

Vēlēšanu tiesības. Tiesības pie
dalīties pašvaldību vēlēšanās ir balss
tiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem,
sākot no 18 gadu vecuma. Lai pieda
lītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES
pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas
Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vē
lēšanās nav personām, kuras izcieš
sodu brīvības atņemšanas vietās, kā
arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav
tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pil
soņi tie ir.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst bal
sot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir re
ģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vē
lēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā
viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā
reģistrēts nekustamais īpašums.
Vēlētāju reģistrs. Atšķirībā no
parlamenta vēlēšanām un tautas no
balsošanas pašvaldību vēlēšanās vē

lētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju
reģistrs.
Balsošanas kārtība. Vēlēšanu ie
cirkņu darba laiks pašvaldību vēlēša
nu dienā, 1. jūnijā, būs no pulksten
7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā ne
varēs nobalsot, var izmantot iespēju
nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balso
šana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu
dienas:
 trešdien, 29. maijā
no plkst. 17.00–20.00
 ceturtdien, 30. maijā
no plkst. 9.00–12.00;

Lai pieteiktu balsošanu atraša
nās vietā, no 27. maija līdz 1. jūnija
plkst. 12.00 jāiesniedz iesniegums
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģis
trēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzī
vesvietā var jebkura vēlētāja uzticības
persona.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs per
sonu apliecinošs dokuments – pase
vai personas apliecība (eID karte).
Mērsraga novads. Iecirkņa nu
murs 846. Balsošana notiks Mērsraga
Tautas namā, Lielajā iela 25.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

 piektdien, 31. maijā
no plkst. 10.00–16.00.

27.05.2013. 16:00–20:00
28.05.2013. 09:00–13:00

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecir
kni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.
Pašvaldību vēlēšanās tiks organi
zēta arī balsošana atrašanās vietā tiem
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo
iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlē
šanu dienā atradīsies sava vēlēšanu
iecirkņa teritorijā.

29.05.2013. 17:00–20:00
(iepriekšējā balsošana)
30.05.2013. 9:00–12:00
(iepriekšējā balsošana)
31.05.2013. 10:00–16:00
(iepriekšējā balsošana)
01.06.2013. 07.00–22.00.
(vēlēšanu diena)

Jautājumi novada galvenajai grāmatvedei

Redaktores sleja
Nonākot saskarsmē
ar lietām, cilvēkiem un
dažādiem notikumiem
mēs piemirstam, ka aiz
sevis atstājam pēdas un
nospiedumus. Nav runa
aga Avīzes”
tikai par tādiem pēdu
Nākamais „Mērsr
. jūnijā.
nospiedumiem, kas pa
numurs iznāks 14
liek pēc mums sniegā,
sūtīt
uz tikko izmazgātas grī
Materiālus var ie
das vai jūrmalas smiltīs,
līdz 11. jūnijam!
bet arī par tiem nospie
dumiem, kas paliek pēc
Paldies!
mums citu cilvēku dzīvē.
Tās ir pēdas, kurās biju
šas jūtamas vai redza
mas cilvēka klātesamība.
Viena atstāta pēda ir re
zultāts no kādas cilvēka rīcības vai darbības. Tomēr pats interesantākais ir tas,
ka cilvēks savas pēdas, to visplašākajā nozīmē, var atstāt jebkur – otra dvēselē,
dabā, mākslā, vēsturē, vārdos, kultūrā un tā joprojām. Līdzīgi jau ir ar dzīv
nieku un cilvēka pēdu mijiedarbības pasauli. Tātad, lai kā mums arī liktos, ka
reizēm esam nemanāmi vai arī tādi vēlamies būt, tā vis gluži nav. Cilvēks pats
par sevi ir gluži kā viens liels nospiedums. Daudzas pēdas atstājam tāpēc, ka
citādāk nevar, bet daudzas sanāk neapzināti. Domājams, ka šie daudzie un da
žādie pēdu nospiedumi padara mūsu dzīvi tik interesantu, jo nevar jau zināt,
kad un kā pēdas krustosies. Tad vēl runājot par pēdām, atmiņā atausa bērnības
dienu skaitāmpantiņš: „Ja tev dzīvē gadās bēdas, raksti tās uz kājas pēdas. Kā
tu pēdu zemē liksi, tā no bēdas vaļā tiksi.” Varbūt gluži savas pēdas jānoķēpā
nav, der arī tāda metode, kas redzama attēlā. No akmentiņiem saliktas pēdiņas –
ļoti nomierinošs un radošs process.

Zināšanai!

Lai kliedētu finansiālās neskaidrības par Mērsraga novadu, situāciju komentē galvenā
grāmatvede Velga Puzanova.
1. Cik lieli bija Mērsraga novada parādi, jeb ilg
termiņa kredīti un saistības 2011. gadā, Laurim
Karlsonam uzsākot vadīt novadu?
– Mērsraga novada ilgtermiņa saistības uz
03.01.2011. uzsākot L. Karlsonam vadīt novadu, sa
stādīja Ls 1 135 101.
2. Cik lielas šīs saistības ir šobrīd?
– Uz 01.01.2013. pašvaldības ilgtermiņa saistī
bas sastādīja Ls 1 075 101 uz 01.05.2013. saistības
ir Ls 1 096 311.
3. Tad tomēr Mērsraga novadam, paralēli reali
zējot dažādos attīstības projektus, kopējais saistī
bu un kredītu apjoms ir pieaudzis, vai samazinā
jies?
– Novada pašvaldības ilgtermiņa saistības, reali
zējot attīstības projektus 2011.–2012. gadā, ir sama
zinājušās.

Saistošie noteikumi Nr. 6/2013 				

4. Vai Mērsrags ir spējīgs pildīt savas saistības?
– Mērsraga novads 2013. gadā ir spējīgs pildīt gan
ilgtermiņa, gan īstermiņa saistības.
5. Cik pamatotas ir runas par Mērsraga bēdī
go finansiālo stāvokli šobrīd un par tā iespējamo
bankrotu?
– Mērsraga novada finansiālais stāvoklis šobrīd,
konsekventi ievērojot finanšu disciplīnu, deputātiem
pieņemot atbildīgus lēmumus, ir stabils. Runas par
Mērsraga novada iespējamo bankrotu, šobrīd ir ne
pamatotas.
6. Kāpēc, jūsuprāt, šādas nepatiesas baumas tiek
izplatītas?
– Ir pirmsvēlēšanu laiks, acīmredzot novada fi
nansiālais stāvoklis un novada attīstība šodien un
turpmāk ir būtiska visiem domes deputātu kandidā
tiem.

APSTIPRINĀTI ar Mērsraga novada Domes
2013. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 2 (prot. 7)

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu
1. Šie saistošie noteikumi (turp
māk – Noteikumi) nosaka kartību,
kādā Mērsraga novada pašvaldība
(turpmāk – Pašvaldība) aprēķina ze
mes nomas maksu par Pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu.
2. Neapbūvēta Pašvaldības zemes
gabala bez apbūves tiesībām nomas

maksa gadā ir 1,5% apmērā no ze
mesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk:
2.1. par zemesgabalu ar platību
līdz 500 m2 – 5. 00 LVL;
2.2. par zemesgabalu ar platību no
501 m2 līdz 1500 m2 – 6.00 LVL;
2.3. par zemesgabalu ar platību no
1501 m2 līdz 2500 m2 – 7.00 LVL;

2.4. par zemesgabalu ar platību no
2501 m2 un lielāku – 10.00 LVL.
3. Neapbūvēta Pašvaldības zemes
gabala ar apbūves tiesībām nomas
maksu nosaka 3% no zemes kadastrā
lās vērtības gadā.
4. Noteikumi stājas spēkā ar
2013. gada 16. aprīli.

2
Pēdējais zvans Mērsraga vidusskolā

Īsvēstis
Peldsezona jāuzsāk prātī
gi! Sākoties peldsezonai Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas die
nests (VUGD) aicina iedzīvotājus
sezonu uzsākt prātīgi un ievērot
drošības noteikumus. Īpaša uzma
nība ir jāpievērš tieši bērnu drošī
bai uz ūdens! Ja redzat, ka cilvēks
uz ūdens ir nokļuvis nelaimē, ne
kavējoties zvaniet pa tālruņa nu
muru 112!
Seminārs „Drošība uz ūdens”.
24. maijā plkst. 16.30–18.00 Mērs
raga Tautas namā notiks seminārs
par drošību uz ūdens. Būs iespēja
tikties ar NBS Jūras spēku flotiles
Krasta apsardzes dienesta Jūras
meklēšanas un koordinācijas cen
tra priekšnieku kapteiņleitnantu
Andri Skribi. Tāpat notiks tikša
nās ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvjiem.
Būs pieejama bezmaksas „Glāb
šanas paņēmienu rokasgrāmata”.
Seminārs ir bezmaksas, un tas
tapis sadarbojoties Krasta apsar
dzes dienestam un Mērsraga no
vada domei.
Ērču aktivitāte dubultoju
sies! Ērču aktivitāte ir divas rei
zes augstāka nekā 2012. gadā
šajā pat laikā, bet saglabājas
2010./2011. gada līmenī, lieci
na jaunākie Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC) epi
demiologu veiktie ērču aktivitātes
apsekojumi. Maksimālais ērču
daudzums nekoptās pļavās šobrīd
ir līdz pat 80 ērcēm uz kilometru.
SPKC aicina iedzīvotājus būt pie
sardzīgiem, uzturoties nepļautās,
nekoptās pļavās, krūmājos un
mežā. SPKC epidemiologi atgā
dina, ka vakcinācija nodrošina
aizsardzību tikai pret ērču ence
falītu, tāpēc, lai neinficētos ar
Laimas boreliozi jeb „Laimas sli
mību” un ērlihiozi, pirms došanās
brīvā dabā: jālieto repelenti jeb
aizsardzības līdzekļi pret ērcēm,
ieteicams valkāt gaišas drēbes,
uz kurām ērces labi saskatāmas
un tādēļ savlaicīgi notraucamas,
dodoties mežā, apģērbs jāpielā
go tā, lai ērce nevarētu zem tā
pakļūt – bikšu gali jāieliek ze
ķēs vai zābakos, aprocēm un
apkaklei jābūt cieši pieguļošai,
blūze vai krekls jāieliek biksēs.
Pārnākot mājās, rūpīgi jāpārbau
da, vai uz drēbēm un ķermeņa
nav ērces. Tāpat jāpārbauda bērni
un mājdzīvnieki. Jāatceras, ka ērces
mājās var atnest arī ar mežā plūk
tām puķēm un zariem. Ja ērce to
mēr piesūkusies, tā jānoņem pēc
iespējas drīzāk. Tās noņemšanu
vislabāk uzticēt ārstniecības personai.
Interesants fakts. Nereti Lat
vijas šoferi tiek kritizēti par slikto
autovadīšanas kultūru, un te savs
viedoklis ir ikdienas braucējiem,
apdrošināšanas
speciālistiem,
ceļu policistiem un arī satiksmes
psihologiem. Lai arī novērojumi
ir dažādi, Latvijā lielākās apdroši
nāšanas sabiedrības BALTA (RSA
Grupa) speciālisti atzīst, ka šoferu
kultūra pēdējās desmitgadēs ir
mainījusies. Tam piekrīt arī satik
smes psiholoģijas eksperti, kuri
skaidro, ka braukšanas kultūra
sakņojas pašas tautas vērtībās un
mēs braucam tā, kā dzīvojam: ja
autobraucējs neievēro likumus un
noteikumus citās dzīves sfērās, tad
arī, braucot ar auto, viņš pārkāpj
ceļu satiksmes noteikumus.

Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies.
Vienīgi neieliec gaušanos par nepiepildītiem sapņiem.
Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies.
Vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam, ka sapņi piepildīsies.
Bet patiesībā tā arī nemaz vairs nebūs mugursoma,
tie būs putni,
Un tāpēc neviens īpaši nebrīnīsies,
ka tavai ikdienai pieaugs spārni.
(M. Laukmane )
17. maijā Mērsraga vidusskolā notika Pēdējā zvana pasākums, kas kā ierasts
veltīts 9. klases un 12. klases skolēnu pēdējai skolas dienai. Ja tiem, kuri pabeidz
9. klasi, noteikti būs vēl citi zvani, kas atkal sauks uz klasi un stundu, tad vidus
skolas beidzējiem tā noteikti bija pēdējā iezvanītā stunda. Šobrīd šie skolēni visu
uzmanību velta ieskaitēm un eksāmeniem. Vēlam veiksmi!

Iepriecināt savus vecākus!
2013. gada 9. maijā Mērsraga Tautas namā notika Ģimenes dienas koncerts, kuru bija
sarīkojuši Mērsraga vidusskolas skolēni.
Gan lielāki, gan mazāki bērni gribēja iepriecināt savus vecākus, vecvecākus ar priekš
nesumiem. Koncertā dziedāja, dejoja, lasīja dzejoļus un spēlēja teātri.
Tos izdomāt palīdzēja Mērsraga vidusskolas skolotājas, kuras ar lepnumu noskatījās
savu audzēkņu uzstāšanos.
Skolēni bija ļoti prie
cīgi, rādot sagatavoto,
katrs koncerta apmeklētājs
projām aizgāja smaidīgs,
jo, redzot, kā viņu bērni,
mazmazbērni cenšas viņus
iepriecināt ar tik pārdomā
tiem un sirsnīgiem priekš
nesumiem, nekur nebija
redzama skumja seja.
Šajā koncertā bija acīm
redzams, ka Mērsraga jau
nieši ir visradošākie un ener
ģijas pārpilnākie skolēni.
6. klases skolniece
Dzintra Ozola

Ģimenes un Mātes dienas svinības
PII „Dārta” grupiņās

Kur pavadīsim vasaru?
Protams, ka Mērsraga novadā!
Beidzot saule lutina arī mūs un nemanot sejā arvien biežāk parādās smaids. Un
kāpēc gan ne? Mums ir simtiem iemeslu, par kuriem priecāties!
Pagājušajā sestdienā Mērsraga Tautas namā norisinājās Ģimenes svētki, kas
pulcēja gan lielākus, gan mazākus apmeklētājus, jo ikvienam bija iespēja atrast ko
piemērotu sev. Tāpēc liels paldies visiem, visiem, kas iesaistījās pasākuma veido
šanā, piedāvājot gan iespēju aktīvi sportot, gan mākslinieciski izpausties vai vien
kārši pamieloties ar gardu zupiņu. Tomēr pats galvenais, ka atkal atcerējāmies, ka
pasaulē nav lielākas vērtības par ģimeni!
Tautas namā vēl notiks daudz skaistu un emocijām bagātu pasākumu, jo tuvo
jas izlaidumu laiks. Tomēr 1. jūnijā atklāsim vasaras sezonu arī Brīvdabas estrādē
„Jēgerleja”. Šogad mūs priecēs Talsu apriņķa jauktie kori un deju kolektīvi, Kolkas
Tautas nama koklētāju ansamblis. Plkst. 15.30 koncertu ieskandinās folkloras ko
pas, bet plkst. 16.00 baudīsim Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncertu „Saule
līgo Mērsragā”. Tā būs iespēja sajust lielo Dziesmu un Deju svētku noskaņu arī pie
mums – Mērsraga novadā. Protams, ka estrādes atklāšana nevar iztikt bez balles,
kuru plkst. 22.00 dāvās Indra un Modris Sproģi.
Un tad jau arī klāt būs Līgo svētki, kuri šogad būs īpaši, jo tiks uzvesta mūsu novad
nieces Daces Sadakas sarakstīta luga. Tā tiks papildināta ar amatierkolektīvu priekšne
sumiem, neiztiksim arī bez Līgu un Jāņu sumināšanas un citām lustēm.
Jūras svētkus šogad kuplinās Latvijas Spēkavīri, jo Mērsragā notiks viens no čem
pionāta posmiem. Savukārt, koncertu sniegs aktieru ansamblis „Drama” (Dita LūriņaEgliena, Mārtiņš Egliens un Mārcis Maņjakovs), kā arī apmeklētājus priecēs koncert
uzvedums „Atkal, atkal ir debesis pušu” (Ieva Akurātere, Antra Stafecka, Raimonda
Vazdika, deju ansamblis „Līgo”, „Dāmu Pops”, „Eolika” u.c.)
Protams, nozīmīgākie svētki šajā vasarā būs Mērsraga novada svētki! Aicinu ik
vienu iedzīvotāju, uzņēmumu, organizāciju piedalīties svētku gājienā, jo tā ir iespēja
sajust cik vienoti spējam būt šajā novadā. Šogad novada svētkos mūs priecēs koncert
programma „Zelta Vasara”, kurā piedalās „Baltie Lāči”, „Apvedceļš” un „Zelta Taures”.

Lai ikvienam izdevusies un pozitīvām emocijām bagāta vasara! Būsim vienoti,
lai mūsu mazais novads būtu vieta, kur ikviens vēlētos atgriezties!
Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska

Zaļai Latvijai

Mēs 5. klase kopā ar audzinā
tāju Alitu 8. maijā devāmies stādīt
mazos kociņus – priedītes. Daudzi
no mums nebija dzirdējuši un ne
zināja kā stāda mežu, tas bija in
teresanti.
Jaunums mums bija arī stādāmais stobrs un darbs
ar to. Mūs sagaidīja ļoti jauki cilvēki, kuri palīdzē
ja un visu ļoti skaidri izstāstīja. Kopīgi iestādījām
~1300 jauno priedīšu.
Mēs daudz strādājām. Bijām čakli un dūšīgi. Lielu
paldies sakām vecākiem – Guntai, Laimai, Gvido un
Līgai par to, ka viņi mūs nogādāja meža stādīšanas
iecirknī.

Pēc kociņu stādīšanas mums notika desiņu cep
šana un cienāšanās ar saldumiem. Diena noslēdzās
ar svinīgo daļu, kurā tika apdāvināti čaklākie kociņu
stādītāji, kā arī katram bērnam tika pa nelielai, bet
mīļai dāvaniņai.
Lielu paldies sakām AS „Latvijas valsts meži” dar
biniekiem, kuri mūs laipni sagaidīja un ievadīja meža
stādīšanas gudrībās: Ziemeļkurzemes mežsaimniecī
bas plānotājai Ievai Kuklei, Ziemeļkurzemes mež
saimniecības Mērsraga iecirkņa vadītājam Andrim
Siliņam un viņa vietniekam Vilnim Bakanovskim.
Mēs jauki un jautri pavadījām šo dienu un ceram
atkal nākamajā gadā piedalīties meža stādīšanā. Ta
gad mums ir zaļāka Latvija!

„Zīļuku” grupas
muzikāli rotaļīgais
sveiciens saviem ve
cākiem. Dārtas „Zī
ļuki” savu mīļuma
spīdēšanu saviem ve
cākiem dāvāja 8. mai
ja pēcpusdienā, kas
iesākās ar jauku sa
sveicināšanās deju.
Ar mīļiem un siltiem
vārdiem tika skandi
nāti dzejolīši par mā
tes un tēva ikdienas
rūpēm. Lai godinātu
pateicībā savus vecā
kus, bērni muzicēja
ar dažādiem mūzikas
instrumentiem kā viens liels Zīļuku grupas
orķestris.
Bērni saviem vecākiem dāvināja pašga
tavotu dāvanu – mūžīgo ziedu, kas vienmēr
koši ziedēs, jo tā ir daļiņa no sirds, kas pa
gatavota ar pašu rociņām, kurā ielikta neat
kārtojama krāsa un smarža. Svētku koncerta
nobeigumā rotaļā „Ciemam apkārt eju”
bērni ar vecākiem ļoti atraktīvi lustējās, kas
radīja īpašu kopā būšanas ceļojumu ar dau
dziem piedzīvojumiem. „Mīlam Tevi tēvs,
māmiņ!” – šie vārdi liek aizmirst nogurumu
pēc garās darba dienas. Tu saproti, ka esam
katras bučiņas vērti.
Svinības „Sprīdīšu” grupiņā. Ikviens no
mums noteikti atceras bērnību, kad māmiņa
tika sveikta ar svaigi plūktiem ziediem, tika
gatavotas īpašas pārsteiguma brokastis, ga
tavoti priekšnesumi, veidoti apsveikumi un
vēl simt un vienā veidā atgādināts māmiņām
par viņu vienreizīgumu. Pat vienkārša ap
sveikumu kartiņa, kas gatavota no visas sirds
un ar lielu mīlestību, lika atplaukt smaidā tās
saņēmējai. Kad putnu dziesmas un saules
glāsti atnesuši pavasari, Mērsraga pirms
skolas izglītības iestādes „Sprīdīšu” grupiņā
tiek svinēti mīļākie un gaišākie svētki – Mātes
diena. Ieejot bērnudārza teritorijā, vecāki ar
saviem lolojumiem tiek aicināti fotografēties.
Vēl neviens nenojauš, ka pasākuma
nobeigumā mēs tiksim pie jaukām, mīļām,
ierāmētām fotogrāfijām ar bērnu pašu izga
tavotiem rāmīšiem. Mēs saņēmām arī pirmās
vizbulītes (pašu gatavotās) un vēstulītes ar ie
rakstu „Es tevi mīlu”. Lielu prieku un jautrību
izraisīja mūsu bērnu zīmētās māmiņas,
vecmāmiņas, tēti un pat brālis. Kamēr bērni
dziedāja, audzinātājas mūs iepazīstināja ar
pašu veiktajiem darbiņiem. Svētku noskaņā
katrai māmiņai, tētim, vecmāmiņai sejā
mirdzēja prieks un acīs bija smaida dzirk
stele. Lai Jūsu ģimenēs valda sirsnība un sil
tums! (Telmas Aritas mamma – Eva)
Pīlādzīšu grupas svētku koncerts. Pats

jaukākais pavasara mēnesis ir maijs – ziedo
nis, kad visa daba mostas un klāt Māmiņu
diena. 10. maijā Pīlādzīšu grupiņā atzīmē
jām Māmiņu dienu. Bērni un audzinātājas
bija tērpušies tauriņa, bizbizmārītes un bitī
šu lomās. Visi kopā dejojām, dziedājām un
gājām rotaļās. Katrs bērns ar savu māmiņu,
iepazīstot telpas, devās pastaigā. Pēc kārtī
gas izstaigāšanās izspēlējām dziesmiņu ar
klucīšiem, uzceļot augstu, jo augstu torni.
Tad, kad māja uzcelta, bija pienācis laiks
ķerties pie citiem darbiem – jāpalīdz māmi
ņām izmazgāt veļu. Ar rotaļas „Mazgājam
lakatiņu” palīdzību visi cītīgi nodemonstrē
ja, cik labi palīgi viņi ir savām māmiņām.
Tad vēl kopīgi izdziedājām un izspēlējām
dziesmu par to, ko nu katrs ģimenes locek
lis prot darīt. Bet tas vēl nav viss – mazie
pīlādzīši parādīja, kā prot spēlēt dažādus
mūzikas instrumentus. Tad bērni ar ma
zajiem pirkstiņiem parādīja māmiņām, kā
bizbizmārītes atrod ceļu uz savām māji
ņām. Bet nākamajā priekšnesumā „Iemāci
dziesmiņu” mammītes uzzināja, kura tad
ir tā mīļākā dziesmiņa bērniņam. Tās no
slēgumā katra māmiņa paņēma savu bērnu
uz rokām un aijāja. Pasākuma izskaņā katrs
bērns savai māmiņai pasniedza puķīti un
samīļoja – stipri, stipri... (Pīlādzīšu grupas
skolotāja Lana)
Svētki manai ģimenei „Kastanīšos” –
„Zem varavīksnes krāsu loka”. 10. maijā
bērnudārzā „Dārta” notika Ģimenes
dienas pasākums vecākiem, ko bija
sagatavojuši grupas „Kastanīši” bērni,
audzinātājas un auklīte, kā arī mūzikas
skolotāja, bez kuras palīdzības nu nekādi
neiztikt. Pasākums bija izdevies prieka un
sirsnības pilns. Tik daudz pozitīvu emociju
vienuviet! Arī vecāki tika iesaistīti rotaļās
kopā ar bērniem, un tas sagādāja mums –
vecākiem – īpašu prieku. Ik bērniņš bija
īpaši gatavojies un ar nepacietību gaidīja
sava vecāka sejā smaidu.

Apzaļumošanas darbi
Mērsragā rit
pilnā sparā!
Klāt vasaras sezona, kad Mērs
rags izskatās vislabāk, jo tas vasarā
burtiski uzzied. Par to, lai Mērsraga
novads izskatītos ar katru dienu aiz
vien skaistāk, rūpējas vesela apzaļu
mošanas komanda. Esiet vērīgi, jo
nekad nevar zināt, kādu jauku, zaļu,
krāsainu vai ziedošu pārsteigumu
būs sagatavojusi šī komanda.
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Jaunumi sportā
Mērsraga vidusskolas futbolisti Talsu novada čempioni! 8. maijā Talsu novada Laidzes stadionā notika Talsu novada skolēnu olimpiāde vidusskolas grupā klasiskajā futbolā
vienpadsmit pret vienpadsmit. Klasiskais futbols salīdzinot ar
futbolu 7:7, ir daudz dinamiskāks un „lielajā” futbolā daudz
lielāka loma ir komandas sadarbībai, sevišķi vidējai līnijai.
Mērsraga vidusskolas komanda, kuras kodolu veidoja spēlētāji, kuri jau izcīnījuši sev vietu pamatsastāvā Mērsraga pieaugušo komandā ne mirkli neradīja šaubas par savu pārsvaru futbola laukumā un pārliecinoši izcīnīja Talsu novada čempionu
titulu vidusskolas grupā. Komandas sastāvā spēlēja Jānis Indruškevičs, Oskars Sproģis, Edgars Laukšteins, Kristaps Limbergs, Kristaps Štauers, Rolands Indruškevičs, Mihails Kedešs,
Jānis Bervalds, Juris Baņģis, Elvis Ruža, Janeks Dvoreckis, Dāvis Janbergs, Augusts Langenfelds.

Mērsraga otrās meistarsacīkstes florbolā – 5. posms!
10. maijā Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga otrās meistarsacīkstes florbolā 5. posms. Piektajam posmam dalību pieteica deviņas komandas. Grupu turnīrā negaidītākais rezultāts
„Veterānu” zaudējumi pret „Just did it” un „Fiksajām dūdām”,
tādejādi „Veterāni” pirmo reizi turnīra vēsturē nekvalificējās
pusfinālam, bet spēlēja par 5. vietu. Pārējās posma spēles notika bez lieliem pārsteigumiem un uzvarēja pēc reitinga spēcīgākās komandas. Pusfinālā savā starpā tikās „Fiksās Dūdas”
pret „Triobetu”, kur pārliecinošā cīņā ar 7:2 uzvarēja „Fiksās
Dūdas”. Otrā pusfinālā „Just did it” smagā un nervozā cīņā piekāpās „Taylor Gang” ar 3:6. Spēlē par trešo vietu „Just did it”
ar rezultātu 6:5 līdzvērtīgā cīņā pieveica komandu „Triobet”.
Finālā tikās „Taylor Gang” un „Fiksās Dūdas”. „Fiksajām Dūdām” tas bija pirmais fināls un laikam viņi tam nebija gatavi
psiholoģiski, jo spēlēja pārāk nervozi un nespēja savaldīt savas
emocijas. Dinamiskā un nervozā cīņā tika fiksēts rezultāts 4:9
un uzvaru piektajā posmā svinēja „Taylor Gang”. Komandu
vērtējumā kopvērtējumā pirmajā vietā „Veterāni”, otrie „Taylor
Gang”, bet trešajā vietā „Just did it”.
Turnīrs sasniedzis zenītu, komandas devušās vasaras pār-

traukumā un cīņas atsāks augustā. Nākošais sestais posms,
notiks 9. augustā, sacensību sākums nemainīgi 17:00. Sacensību dalībniekiem lūgums pieteikties jau iepriekš, vai sacensību
dienā līdz 16:50.
Karatē turnīrs Kalnos. 4. maijā Mērsraga karatē klubs
„Šuto” devās uz Saldus novadu, Nīgrandes pagastu, Kalniem,
lai piedalītos Kalnu karatē kluba organizētā turnīrā. Turnīrā
piedalījās karatisti no Kandavas, Tukuma, Saldus, Kalniem,
Engures un Mērsraga. No Mērsraga karatē kluba „Šuto” turnīrā piedalījās 3 dalībnieki, dažādās vecuma un svara kategorijās. Jaunākajam dalībniekam bija tikai 6 gadi. Pēc sīvām
cīņām, visi Mērsraga karatisti ieguva godalgotas vietas. 1. vietā – Toms Driņķis – kauss par labāko tehniku. 2. vieta – Aleksam Fībigam un Reinim Rubenim.
Futbola diena Mērsragā. Futbola diena ir īpaša, UEFA un
Latvijas Futbola federācijas izsludināta diena visiem futbola
draugiem. Futbola dienas mērķis ir sekmēt masu futbola popularitāti un radīt īstus svētkus visiem futbola cienītājiem. Lai
godinātu futbolu un tā cienītājus, UEFA ir izsludinājusi īpašu
dienu, kas ir veltīta visiem futbola draugiem. Futbola dienas
galvenais mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt futbolu un sportu kopumā, kā vērtību, radot iespēju kopīgi piedalīties kvalitatīvā, informatīvi izglītojošā pasākumā.
Arī Mērsragā 19. maijā Futbola dienas ietvaros notika futbola
draudzības turnīrs, kur piedalījās sešas komandas, kas sastādītas pēc sekojošiem principiem:
• U14
Kapteinis Rihards Rožkalns
• U 18
Kapteinis Rolands Indruškevičs
• U23
Kapteinis Jānis Indruškevičs
• U30
Kapteinis Artūrs Linde
• Senjori Kapteinis Ivars Indruškevičs
• Viesi no Bērzciema – Engures kapteinis
Edgars Grīnbergs
Visas spēles notika draudzīgā gaisotnē un laukumā valdīja
sportisks sacensību gars. Jaunie centās pierādīt vecajiem, ka
gatavi tos aizstāt, bet senjori, ka vēl ar viņiem jārēķinās. Turnīra noslēgums parādīja, ka jaunajiem futbolistiem vēl daudz jātrenējas lai godam aizstātu vecāka gadagājuma spēlētājus, bet
senjori nāca pie atziņas, ka gadi nenāk vieni paši, bet tiem līdzi
nogurums. Turnīrā uzvarēja U 23 komanda, otrajā vietā U 30,
bet trešie senjori. Spēļu starplaikos notika dažādi konkursi ar
futbola spēles elementiem un tā:
• Pēcspēles soda sitienos labākais Juris Baņģis
• Sitienos no centra uz precizitāti labākais Oskars
Sproģis
• Futbola bumbas žonglēšanā uzvarēja Jānis Bērziņš
• Bet tālākais sitiens padevās Jānim Indruškevičam.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Iedzīvotāji raksta un izsaka
viedokli
Cienījamie līdzcilvēki! Lūdzu,
pievērsiet uzmanību tam, ka ne visas
ielas Mērsragā ir asfaltētas. Ceriņu
iela ir viena no tām. Sākoties sausajai vasaras sezonai satiksme mūsu
ielā pastiprinās vairākkārtīgi. Cilvēki
brauc uz ezermalu atpūsties, un kā
papildus iemesls satiksmes intensitātei šogad vēl jāpieskaita notiekošā
būvniecība Ceriņu ielas galā. Tā nu
ir sagadījies, ka mājas šajā ielā atrodas tuvu pie ceļa. Vietējie šoferīši ir
ļoti saprotoši (jo galu galā arī paši izbauda mūsu ielas jaukumus). Runa ir
par nerimstošo putekļu mākoni, kas
paliek aiz katra autobraucēja. Ir saprotams, mūsdienās dzīve rit strauji,
visi steidzas, bet padomājiet, lūdzu,
arī par apkārtējiem. Nedomāju, ka ir
grūti piebremzēt un pabraukt garām
dzīvojamām mājam lēnāk, nesaceļot
šos putekļu mākoņus. Cienīsim sevi
un citus. Lai visiem mums jauka vasara!
Ar cieņu,
Ceriņu ielas iedzīvotāja
Cienījamie mērsradznieki! Nu jau
vairākus gadus, cik manos spēkos,
darbojos gan jaunajos, gan vecajos
ciema kapos. Cenšos visu savākt,
satīrīt, nevajadzīgo sadedzināt. Mēs
labi zinām, cik kaitīgi ir dedzināt
plastmasas izstrādājumus, mēs zinām
cik dārgi tagad izmaksā atkritumu
izvešana. Vecajos un jaunajos kapos
ir nolikti maisi, kur varat stiklu un
plastmasu mest iekšā. Ja kādam nesanāk maisiņu ar sveču atlikumiem,
stikliem, plastmasu iemest maisos,
tad, lūdzu, NEMETIET to visu zaru,
lapu un krūmu dedzināmajā kaudzē,
kur nu vēl sasistās stikla burciņas,
stikla lauskas, svečturus. Kapu atkritumu kaudzes nav domātas personīgo atkritumu izmešanai. Esmu
daudz ko redzējusi – sekmju izraksta
lapiņas no vidusskolas, putraimus,

miltus, konservu bundžas, tukšas
alkohola pudeles, čipsu, šokolādes tāfelīšu, konfekšu kastu pārpalikumus.
To visu un vēl visādas lietas, nevajag
mest aiz kapu vaļņa. Tas nedara godu
mums – dzīvajiem. Ļoti daudzi saprot un zina, ka aiz sevis jāsatīra un
jāsavāc atkritumi – paldies viņiem!
Un arī visa pagasta teritorijas tīrība ir
atkarīga no Jūsu līdzdalības. Jā, un vēl
gribu pateikt paldies Intai, Indrai, Līgai, Dzintaram, Ilzei, Sabīnei, Veiklai,
Edgaram, Jurim, protams, Ev. Lut.
baznīcas ļaudīm – šie cilvēki kārtējo
reizi bija ieradušies talkas dienā, lai
sakoptu mūsu piederīgo atdusas vietu. Cienīsim arī viņu darbu!
Silva
Skats no malas uz vēlēšanām!
Mērsragā dzīvoju jau sešus gadus un
gribu paust savas domas par saraksta
„Mēs Mērsraga novadam” izdevumu.
Manā uztverē tas ir apvainota cilvēka darbs. Mērsraga novada labā, apvainotībai pamata nav! Tad, kad es
mācījos žurnālistiku, tad teica, ja pret
kādu nostājas tik asi, ar rakstīšanu,
tad viņš kādam ļoti traucē. Ja man
kas nepatīk, kāda darbā, tad es to arī
tā saku. Tāpat jāsaka pretī. Bet vienkārši pateikt, ka otrs cilvēks nepatīk,
tā nevar. Ja pieķer kabatas zagli, tad ar
viņu attiecīgi rīkojas, nevis tā raksta.
Vai tas nāk par labu Mērsraga novadam? Izteiktu vārdu nevar ar uguni
izdzēst. Ar tādām lapiņām neregulē
cilvēka nepareizību. Esmu pret to,
ka aizmuguriski raksta. Es to nesaku tāpēc, lai kādu aizstāvētu, bet gan
tāpēc, ka runa ir par Mērsragu, neiet
runa par personībām, bet par faktu,
ka tas nenāk par labu novadam. Ja
iedzīvotāju starpā sāksies kari, tad
nebūs nekādu investīciju, projekti
tiks apšaubīti, tas ir zināms no dzīves
pieredzes.
Irēna Voronova

Laika iemūžināšana
Jau kādu laiku
atpakaļ, šis cilvēks
atklāja vienkāršu,
bet tajā pat laikā
nozīmīgu noslēpumu, kāpēc cilvēkiem
ir
jāfotografējas?
Jāfotografējas pēc
iespējas bieži un
fotogrāfijas ir jāglabā. Iemesls pavisam vienkāršs –
mēs vairs nekad nebūsim tādi, kādi esam iemūžināti
fotogrāfijā. Jau rīt mēs būsim mainījušies. Mēs
nemitīgi maināmies – pieaugam, novecojam,
eksperimentējam ar izskatu, kā arī tik daudz ko
redzam, piedzīvojam un tas neatkārtojamā veidā
atspoguļojas mūsu sejās, acīs, mīmikā. Fotogrāfija
vairs nekad nemainās, pat tad, ja cilvēki tā dara.
Mirklis no realitātes ir palicis tajā un arī paliks,
savukārt vēlāk fotogrāfija atsauks prātā atmiņas, bet
atmiņas – sajūtas. Tādejādi tas kļūst par bezgalīgu
ceļojumu laikā un telpā. Par Gunta Rudoviča
sajūtām attiecībā uz fotogrāfiju varēsiet uzzināt
pavisam drīz, jo sākot no 1. jūnija Mērsraga Tautas
namā būs apskatāma Gunta fotogrāfiju izstāde „Mēs
nākam... mēs ejam”. Bet iesākumā iepazīsimies.
Gunta patstāvīgā dzīvesvieta ir Rīgā, taču par
otrām mājām viņš sauc Mērsragu. „Ticiet vai neticiet, bet es Mērsragā jau esmu padsmits gadus.
Esmu šeit no 90. gadu sākuma. Kolka, Roja, Mērsrags, Engure – šis virziens, jo tā sanāca, ka no
80. gadu beigām un 90. gadu sākuma ļoti daudz
braukāju pa Latviju, ļoti daudz ko redzēju. Es sapratu, ka gribu būt šajā virzienā. Prasīju draugiem
un paziņam, kur šeit kaut ko var iegādāties un
tā Mērsragā iegādājos zemes pleķīti un būdiņu.
Mērsrags ir fantastiska vieta, ļoti pozitīva enerģija.
Ar to vidi, kas te ir, ar savdabīgajiem cilvēkiem... Jā,
savdabīgajiem, jo viņi ir kurzemnieki, viņi neatzīs
svešo, nevienam ar savu mīlestību neuzbāžas. Bet
man šeit ļoti patīk daba, ļoti patīk jūra, ļoti patīk
gaiss, patīk viss, kas te ir. Tāpēc praktiski, kad ir
brīvs laiks, es esmu šeit. Gribiet vai negribiet, bet
esmu mērsradznieks.”

Fotogrāfijas definīcija vairāk vai mazāk paliek
viena un tā pati, bet katra fotogrāfa izpratne un
piešķirtā nozīme ir atšķirīga. Guntis atklāj savējo:
„Tā ir sastāvdaļa no dzīves – no manas, no jūsu,
no mūsu tuvu cilvēku, un, protams, ne tikai
cilvēku, arī mīļu un tuvu radījumu dzīves. Tā ir
neatņemama sastāvdaļa un tā palīdz saglabāt vienu
no dārgākajām lietām, kas mums ir – atmiņas.”
Guntis turpina par foto mākslas lomu savā
dzīves ritējumā: „Vienā mirklī tas noteikti ir bijis
kā dzīvesveids. Fotogrāfijai es pievērsos jau skolas
gados. Tad tā bija melnbalta ar filmiņu. Mēs bijām
pāris cilvēki, kas ar to nodarbojās. Fotografējām,
paši attīstījām, paši drukājām. Skolu beidzu,
bija citas skolas, bija darbs, tad bija ģimene, tad
fotografēšana varbūt nedaudz pagāja malā, jo
ritms bija ļoti spraigs. Taču vienā brīdī fotogrāfija
atkal ienāca manā dzīvē, jo parādījās tāda lieta
kā digitālā fotogrāfija. Man vienmēr ir patikušas
jaunās tehnoloģijas un lietas, kas palīdz uzlabot
dzīves kvalitāti. 90. gadu beigās parādījās digitālā
fotogrāfija un cilvēki par to maz zināja. Un tad,
kad es fotografēju ar digitālo fotoaparātu man
teica, ka tev jau sen filmiņa beigusies. Es teicu:
„Jā, jā, protams” un fotografēju tālāk, jo bilžu
skaits bija iespējams lielāks nekā 36, kā tas bija ar
filmiņu. Sākumā tas bija ziepju trauks. Pirmais
ziepju trauks bija ar 0,7 pikseļiem. Pēc tam bija arī
citi. Un kāds no tiem vienmēr bija līdzi. Praktiski,
kā es pamodos, uzvilku drēbes – man pie jostas
bija fotoaparāts, lai jebkurš dzīves mirklis kādā
brīdī tiktu fiksēts. Laiki gāja, darbi mainījās un
vienā brīdī es sapratu, ka viens bizness mazliet
iet uz norietu un tā kā fotogrāfija man bija mīļa,
tad es orientējos uz profesionālo fotogrāfiju un
sāku ar to nodarboties mazliet nopietnāk. Un
kopš 2005. gada man bija sava kompānija un es
pievērsos profesionālajai fotogrāfijai. Pirms tam
un arī tad gāju pie dažādiem fotogrāfiem kursos
un mācījos, lasīju literatūru. Visa dzīve ir mācību
process un fotogrāfija pati ir kā grāmata, kuru tu
lasot audz un izglītojies.”
Katram mājas ir vismaz pa vienam fotoaparātam,
bet vai tās mūs padara par fotogrāfiem?! Tāpat

kā daudzās jomās, arī par fotografēšanu rodas
jautājums, vai rezultātu nosaka tehniskās iespējas,
vai ir jābūt arī zināmam talantam? Guntis
paskaidro: „Tehnika ir izteiksmes veids. Jebkurā
gadījumā ir vajadzīgas zināmas prasmes un ir jābūt
attiecīgai uztverei, kā arī domāšanai. Teicienam, ka
nav svarīga pildspalva, ar kuru raksti, bet ir svarīga
roka, kas raksta, var piekrist un var nepiekrist. Var
būt ģeniāls fotogrāfs, bet, ja tomēr nebūs kaut kādas
tehniskās iespējas... it sevišķi mūsdienās. Tehnika
noteikti ir izteiksmes līdzeklis, bet cilvēkam kaut
kādam pipariņam jābūt. Viennozīmīgi nevar
nopirkt visu to labāko un sevi arī tā pozicionēt – kā
labāko, kaut kāds darbs arī ir jāiegulda, arī dzīves
pieredzei ir jābūt, lai kaut kas būtu. Kaut nedaudz ir
jāzina un kaut kas ir jāmāk, un droši vien ir jāgrib...
jāgrib dalīties, dot kaut ko no sevis.”
Fotogrāfam ir daudzas iespējas, ko un kā
fotografēt. Tomēr katram ir kāds žanrs, kāds
mērķis, kas liekas tuvāks un īpaši svarīgs.
„Protams, ka man patīk cilvēki. Portreti. Raksturi.
Man patīk dzīvnieki. Noskaņa. Daba. Man patīk
vienkārši dabas skati ar sajūtu, kas dod mieru,
baudījumu. Protams, es fotografēju arī daudz
ko citu, gan reklāmas foto, gan interjerus. Esmu
deklarējis, ka nefotografēju bēres. Tas varbūt nav
tas, ko es gribētu darīt. Viss tas, kas spēj mums dot
kaut kādu prieku, tas ir tuvs arī man,” stāsta Guntis.
„Es jau teicu, ka fotogrāfija ir kā grāmata, kuru var
lasīt. Tas azarts ir tajā, ka šim procesam nav beigu.
Ja cilvēks pats sev nav pateicis: „Viss, mans vairs
to nevajag”, tad fotogrāfija ir process, kurš nekad
nevar beigties, jo tu ar jebkuru kadru redzi lietas,
kuras varētu darīt citādāk. Tas ir mūžīgs attīstības
process. Ko es gribētu panākt? Es noteikti gribētu
uztaisīt fotogrāfiju, kurā nebūtu nekā personīga,
kura nebūtu svarīga tikai man un tam cilvēkam
vai lietai, kas tur būtu virsū, bet gribētu uztaisīt
fotogrāfiju, uz kuru arī pēc 100 gadiem, cilvēki
paskatītos un teiktu: „Forši, es tādu fotogrāfiju
gribētu savās mājās pie sienas”.”
Guntis ar ģimeni ir pabijis daudzās pasaules
valstīs. Tomēr arī atpūtā Guntis ir un paliek
fotogrāfs. „Tās ir divas dažādas lietas. Kad kaut kur

dodies tālāk par mājām... Viena lieta ir braukt un
skatīties, redzēt un gūt iespaidus, bet otra lieta ir
fiksēt to, ko tu dari. Paskatīties uz tām lietām ar
tādu skatu, lai tas būtu interesanti cilvēkam, kas tur
nav bijis un mēģināt parādīt tās vietas īpatnības, kas
atšķiras no mūsu ikdienas un sadzīves. Protams,
ne jau vienmēr izdodas uztaisīt kādu profesionālu
fotogrāfiju ar interesantu momentu cilvēkam, kas
tur nav bijis. Es savos braucienos esmu mēģinājis
distancēties no tā, ka patiesībā esmu aizbraucis
atpūsties. Nu, jā, arī atpūtā un braucienos esmu
strādājis un bijis darbā priekš citiem, kas to pēc
tam redzēs.”
Iz ceļojumu pieredzes: „Priekš manis eksotiskas
vietas ir bijušas, kaut vai iesākumā Vācija, kas man
ir joprojām mīļa. Man ļoti žēl, ka nav bildes no tā
laika, kad strādāju un braucu uz Krievijas pusi. Bet
no tādām eksotiskākām valstīm kā Emirāti, Spānija,
Ēģipte, Turcija, Taizeme, kā arī pēdējais brauciens
uz Meksiku... tās ir vietas, kas ļoti atšķiras no mūsu
valsts. Tur katrs kociņš, akmentiņš ir citādāks kā
pie mums, arī cilvēki. Meksika ir ļoti liela kontrastu
zeme, arī pārējās iepriekš minētās tādas ir – tur var
būt ļoti nabadzīgi, ļoti bagāti, ļoti laimīgi un ļoti
nelaimīgi cilvēki. Bet ne vienmēr bagātība nozīmē
laimi, un ne vienmēr nabadzība nozīmē nelaimi.
Esmu redzējis cilvēkus, kuriem visa manta mugurā
un visa laime vēderā, bet viņiem acīs ir laime! Šos
vienkāršos cilvēkus fotografēt ir zināms kaifs. Ne
vienmēr viņi atļauj, ne vienmēr izdodas iemūžināt
viņu domas, kas atspoguļojas sejā. Bet ir forši, kad
tu uztaisi bildi un saproti, ka tā ir tava dienas bilde
vai varbūt visa brauciena bilde.”
Noslēgumā Guntis pastāsta, ko vēlas pateikt ar
savu topošo foto izstādi: „Tā ir uzdrīkstēšanās...
uzdrīkstēšanās parādīt sevi. Viss tas, kas ir tapis
nekomerciālā procesā, neviens to tev nav pasūtījis,
tev nav teicis, ka par jaukas bildes uztaisīšanu
saņemsi samaksu. Viss, kas ir tapis un nācis no
manis, tas tomēr ir personīgi. Un es uzdrīkstos
padalīties ar kaut ko no tā, kas ir mans. Un gribās
ticēt, ka tas kādam būs interesanti.”

M. Brāle
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Sporta pasākumi – jūnijs
25.–26.05.
26.05.
26.05.
26.05.
26.05.
02.06.
02.06.
08.06.
15.06.
22.06.
27.–30.06.
07.07
13.07.
13.07.
13.07.
13.07.
20.07.
27.–28.07.
03.08.
04.08.
09.08.
10.08.
17.08.
24.08.
25.08.
25.08.
07.09.
14.–15.09.
21.09.
09.10.11.

Latvijas čempionāts spiningošanā no
laivām –1. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu
mešanā 5. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
5. posms
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes
futbolā FK Mērsrags – Kolka
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes
futbolā Mērsrags – Balgale
Talsu novada atklātās sporta spēles –
futbols
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 6. posms
Talsu novada atklātās sporta spēles –
vasaras posms
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes
pludiņmakšķerēšanā – 3. posms
Mērsraga kausa izcīņa pludmales
volejbolā – 1. posms
Latvijas čempionāts spiningošanā – 2. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 7. posms
Neptūna kausa izcīņa zolītē
Neptūna kausa izcīņa makšķerēšanā
Neptūna sporta atrakcijas
Mērsraga kausa izcīņa pludmales
volejbolā – 2. posms – Jūras svētku ietvaros
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 1. posms
Latvijas čempionāts spiningošanā –
3. posms
Mērsraga ostas pārvaldes kausa izcīņa
pludmales futbolā
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 8. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 6. posms
Mērsraga kausa izcīņa pludmales
volejbolā – 3. posms – noslēgums –
Mērsraga svētku ietvaros
Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā
2. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu
mešanā 6. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
6. posms
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 3. posms
Latvijas kausa izcīņa spiningošanā
Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā
Latvijas meistarsacīkstes jūras
makšķerēšanā no krasta
Mērsraga kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā

MĒRSRAGA NOVADA
DOME RĪKO MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3-2013
SACENSĪBU 6. POSMS
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ
09.08.2013. – 17:00.
Lūgums pieteikties sacensību
dienā līdz 16:50.
TIESNESIS J. UPESJOZUPS

Sporta organizators
I. INDRUŠKEVIČS
26455993

Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!

Līga Taurēna

Burtnieku ezers

2013.gada 25.maijā plkst. 1400
Mērsraga Tautas namā

Mērsraga vidusskola 10:00
Mērsraga vidusskola 12:00

Mērsraga vidusskola 17:30
Laidze

10:00

Koknese
Mērsraga vidusskola 10:00
Kafejnīca „Mārīte”
10:00
Mērsraga kanāls
6:30
Mērsraga vidusskola 9:00

Tavs maigums liek man aizmirst sāpes,
Liek celties, kad vēl guļu es.
Liek domāt, kad sen jau pateikts viss,
Liek lidot kad pie zemes es.

Mērsraga vidusskola 10:00
Laivu bāze „Bebri”

4:00

Ķīšezers
Mērsraga pludmale
10:00
pie bākas
Mērsraga vidusskola 10:00
Mērsraga vidusskola 17:00
Skolas iela 12

Grāmatvedis
Ēdināšanas
pakalpojumu
speciālists
Apdares darbu
tehniķis
Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks

10:00

Mērsraga vidusskola 12:00
Laivu bāze „Bebri”
Ķīšezers

5:00

Ķūļciema kanāls

7:00

Ēdināšanas
pakalpojumi

4 gadi

pamatizglītība

Būvdarbi

4 gadi

pamatizglītība

Komerczinības
ESF finans. grupa

Sludinājumi
Diplomu par
profesionālo
vidējo
izglītību

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Būvdarbi

3 gadi

Pavārs

Ēdināšanas
pakalpojumi
ESF finans. grupa

1 gads

Apdares darbu
strādnieks

Būvdarbi
ESF finans. grupa

1 gads

Saules gaismu, vēja pūsmu,
Tik daudz siltuma un prieka.
Lai ik brīdi Tu vien jūti,
cik Tu mīļa, cik Tu laba man.

Iegūst

1,5 gadi vidējā izglītība

Apmetējs

Mērsraga vidusskola 10:00
Laivu bāze
4:00
„Mazsaliņas”
Mērsraga vidusskola 10:00

Programmas
Mācību
Iepriekšējā
nosaukums
ilgums
izglītība
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Grāmatvedība
4 gadi pamatizglītība

Kvalifikācija

Atestātu par
arodizglītību
pabeigta
un apliecību
8. klase
par
pamatizglītību
Profesionālās
vidējā
kvalifikācijas
izglītība
apliecību
Profesionālās
pamatizglītība kvalifikācijas
apliecību

Ir dienesta viesnīca, bibliotēka, kafejnīca. Skola nodrošinās autobusa pakalpojumus audzēkņu pārvadāšanai no Talsiem uz Laidzi BEZ MAKSAS. Uzņemšana
no 17. jūnija!
Skolas adrese: Laidzes Profesionālā vidusskola, Laidzes pagasts, Talsu novads,
LV-3280.Tālrunis: 63221761, 29476078. Tālr./fakss: 63221886. Mājas lapa: www.
laidzespv.lv, e-pasts: ritalaidze@ziemelkurzeme.lv

Pļauju zāli ar trimeri, zāģēju malku.
Interesēties pa tālruni 26309428.
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ
– pieaugušus, briestaudzes, var
izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašums Kurzemē, Vid
zemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai
zonda.ipasums@gmail.com
Pārdod dārza frēzi MK - 1 (lietota).
100 Ls. Tālr. 29172285.
• Portreti;
• Dzīvnieki
• Mīļotie cilvēki;
• Svarīgi dzīves gadījumi.
Šos un citus dzīves mirkļus
Jums palīdzēs iemūžināt profesionāls fotogrāfs. Tālr. 29282525.

Pateicība

Katkovsku ģimene

2013./2014.mācību gadam skola uzņem audzēkņus šādās profesionālās ievirzes
izglītības programmās:
•
•
•
•

Paziņojums
mazdārziņu lietotājiem

Klavierspēle;
Flautas spēle;
Ģitāras spēle;
Vizuāli plastiskā māksla:
- darbs materiālā;
- kompozīcija;
- veidošana;
- zīmēšana;
- gleznošana;
- mākslas valodas pamati.

Novēlot veselību, mīlestību un
dzīvesprieku
dzimšanas dienās:

Mūsu adrese: Skolas iela 8, Mērsrags

P
totā

Paldies visiem, kuri bija ar mums
kopā, vīru un tēvu, brāli un dēlu mūžībā izvadot. Paldies personīgi Kūlēnu
ģimenei par palīdzību un līdzjūtību
grūtā brīdī.

Uzņemšana Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolā

UZŅEMŠANA: 29.05. plkst. 17.00 – 18.00

96. gadu jubilejā
Antonijai Plešukai!

Būsiet mīļi gaidīti,
„ZĪĻUKI” , viņu vecāki
un PII „Dārta” kolektīvs

Laidzes Profesionālā vidusskola uzņem audzēkņus
šādās izglītības programmās:

Lai vienmēr laimes roka Jums uz pleca
Un maldugunis purvā neieviļ,
Lai turpinās tas brīnišķīgais vecums,
Kas jaunību visapkārt sirdīs šķiļ!
(K. Apškrūma)

Razijai Bērzai,
Vizmai Lapinai,
Ņinai Valdemārei,
Dzintrai Grotai,
Edgaram Lormanim,
Laimai Plucei,
Vizmai Pudei,
Rihardam Tīlem,

IZLAIDUMS

10:00

Grūžiņgala laukums 10:00

Tevi mīlot kā arvienu,
Kā solīts.
Lai pukst mana gaišā sirds.
Un ikvienā savā brīdī Tevi ļoti mīlu es,
Dāvāt laimi, dāvāt smaidu
Gribu Tev no visas sirds.

Mērsraga vidusskola 10:00
Valdemārpils

Manu mīļo, labo māmiņ,
Saņem sauju gaiša prieka,
Tevim mieru, Tevim mīlu,
Tā kā jūru sirdī māt.

PII „DĀRTA” ZĪĻUKU GRUPAS

Mērsraga vidusskola 16:00

Dzejas stūrītis

Lūdzam griezties Mērsraga novada pašvaldības kasē un samaksāt nomas maksu par mazdārziņu lietošanu
2013. gadā. Ar Jums tiks noslēgti nomas līgumi.

Līdzjūtības

Uzziņām mob. tālr. 29186668 (pēc plkst.14.00)

BŪSIET MĪĻI GAIDĪTI MŪSU SKOLĀ!

...atmiņas ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot.
J. Silazars

Izsakām līdzjūtību Ligitai un
Ieviņai sakarā ar vīra un tēva pēkšņo zaudējumu.
Darba kolektīvs

Uzņemšanas noteikumi Mērsraga mūzikas un mākslas skolā:
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo skaitā tiek uzņemti bērni:
* no 6 gadu vecuma profesionālās ievirzes izglītības programmās „Klavierspēle”,
„Flautas spēle”, „Ģitāras spēlē”.
*no 8 gadu vecuma profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā
mākslā”.

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Izglītojamo vecāki (personas, kas tos aizstāj) iesniedz uzņemšanas komisijai
šādus dokumentus:
* iesniegumu, norādot izvēlēto profesionālās ievirzes izglītības programmu,
* bērna dzimšanas apliecības kopiju,
* bērna medicīnisko izziņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Martinam un piederīgajiem
vecotēvu kapu kalniņā guldot.

Skola var ieskaitīt izglītojamo skaitā atbilstošā profesionālās ievirzes izglītības
programmā un klasē no citām mūzikas un mākslas skolām ierodošos izglītojamos
visā mācību gada laikā.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

6. klases biedri,
klases audzinātāja un vecāki

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

L
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