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Sveiciens Zinību dienā!
Jaunā mācību gada sākums – Zinību diena ir svētki pirms jaunā darba
cēliena. Ja pieaugušajiem jaunas apņemšanās sākas ar 1. janvāri, tad skolēniem tā ir pirmā skolas diena. Zinību diena ir nelieli svētki gan skolēniem,
kas noslēdz vasaras gaitas, gan viņu vecākiem, gan vienkāršiem garām
gājējiem, kas redz bērnu rokās ziedus un dzird pirmās skolas zvana skaņas.
Vinnijs Pūks Sivēnam jautāja: „Kas šodien ir par dienu?”
Sivēns atbildēja: „Šodiena!”
Vinnijs nopriecājās: „Šodiena ir mana mīļākā diena!”

Lai jaunajā mācību gadā visas dienas
ir Jūsu mīļākās dienas!

2. septembris Mērsraga novada izglītības iestādēs
PII „Dārta”. 2. septembrī PII „Dārta” aicina visus uz Zinību dienas pasākumu „Ar saulīti sirdī.”
No 7.30 – bērnu sagaidīšana un Saules zīmes veidošana. 8.20 – brokastis. 9.00 – pulcēšanās spor
ta laukumā svinīgajam pasākumam: apsveikums Zinību dienā, saules siltums un dzīves gudrība
bērnības pavadonēs pasakās. 10.00 – pirmā rotaļnodarbība kopā ar kādu no pasaku varoņiem un
svētku našķu baudīšana. Visas dienas garumā tikšanās prieks un adaptācija pēc saulainās vasaras!
Mērsraga vidusskola. Mērsraga vidusskolas skolēni! Tiksimies 2. septembrī skolā plkst. 11.00.
Autobuss no Dzedriem plkst. 9.40, no Ķūļiem 9.45, no Uguņiem 10.20, no Upesgrīvas 10.30.
Autobuss uz mājām plkst. 13.00.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skola. Mūzikas un mākslas skolas jaunā mācību gada sākums
2. septembrī plkst. 17.00 Mērsraga vidusskolas telpās.

Redaktores sleja
Iespējams, ka ikdienas dzīvē nav
nekā grūtāka par kādas izvēles iz
Zināšanai!
darīšanu. Situācijas ir tik dažādas
un katru reizi, pēc ilgām vai ne tik
aga Avīzes”
Nākamais „Mērsr
ilgām pārdomām, izvēle liekas pa
septembrī.
reiza. Protams, tikai vēlāk var sa
numurs iznāks 13.
sūtīt
prast vai konkrēto izvēli var saukt
Materiālus var ie
im!
par pareizu vai nepareizu. Tomēr
līdz 10. septembr
izvēles pamatā ir mācīšanās gan
Paldies!
pašam no sevis, gan no citiem. Pa
reizie lēmumi nāk no pieredzes,
taču pieredzi iegūstam – no nepa
reiziem lēmumiem. Izvēļu skaits ir
bezgalīgs un mums katram ir dota iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Katra iz
vēle virza mūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā varam augt un attīstīties –
ja vien to vēlamies. Gala rezultātā sanāk, ka dzīve ir visu izvēļu summa. Tāpēc
attiecībā uz izvēlēm, labāk trīs reizes nomērīt un tikai tad nogriezt.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Cienījamie mērsradznieki. Šķiet,
atkal pavisam nemanot un, kā
vienmēr, mazliet par ātru, ir atstei
dzies rudens.No vienas puses, ruden
im vajadzētu ienest lielāku mieru un
klusumu Mērsraga dzīvē – beidzas
atvaļinājumu un atpūtas laiks, aiz
brauc mūsu viesi...
Tomēr, pie mums tā nenotiek. Vēlos
sveikt visus mazos mērsradzniekus,
viņu vecākus un pedagogus ar skolas
gaitu uzsākšanu. Tas ir ļoti svarīgs un
reizē ļoti satraucošs mirklis. Mūsu no
vada saimē jau kādu brīdi ir trīs mācību
iestādes – PII „Dārta”, Mērsraga vidus
skola un mūsu vēl jaunais, bet sparīgais
veidojums – Mūzikas un mākslas skola.
Šogad 1. septembris skolā iesāksies īpaši
satraucoši – pa vasaru līdz nepazīšanai
ir pārvērtusies mūsu senā skola. Tā
piedzīvojusi visu laiku lielāko rekon
strukciju un ieguvusi pavisam jauku
un skaistu ārieni, bet, kas ļoti svarīgi –
jaunu siltumu un arī jaunu gaismu, kā
jau gaismas pilij pieklājas. Man ir patiess
prieks, ka kopā mums ir izdevies uzlabot
visu pedagogu un skolēnu ik
dienas
darba un mācību apstākļus. Kā teica
skolotāja Vītoliņa: „Es šo dienu gaidīju
gandrīz 30 gadus...” Novēlu visiem
daudz enerģijas, spēka un pacietības
mūsu mazos un jau lielos bērnus skolo
jot un gatavojot lielajai dzīvei. Mums,
pārējiem mērsradzniekiem novēlu,

lai mūsu mazie mērsradznieki, varētu
lepoties ar mums, mūsu ģimenēm,
mūsu novadu.
Runā, ka cāļus skaita rudenī. Arī
mēs varam atskatīties uz darbīgu laika
posmu mūsu novada dzīvē. No mūsu
kartes pamazām pazūd grausti un ne
sakoptie īpašumi, kuri tik ļoti bojā gan
novada ainavu, gan katra viena mūsu
noskaņu, tiem garām ejot. Pašā Mērsraga
centrā brūkoša grausta vietā šobrīd sle
jas moderns un mājīgs informācijas
centrs, nemājīgā autobusa pietura jau
pārvērtusies par mākslas darbu ar ostas
vārtiem un kuģiem – par to jāpateicas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem
un vienmēr aktīvajiem pedagogiem.
Par darbnīcu ar noliktavu pārtop arī
vecā sūkņu māja pie ūdens torņa. Ir iz
devies iekustināt uzņēmēju interesi un
vecās ciema katlumājas vietā jau notiek
moderna auto servisa būvniecība, vēl
nesenais grausts Upesgrīvā ir pārvērties
un jaunais Saieta nams, šķiet, gaida
savu atklāšanas dienu, lai vērtu durvis
visiem upesgrīvniekiem. Domāju, ka
arī šis nams pamatoti nākamajos gados
varēs cīnīties par skaistākā nama godu
Upesgrīvā. To visu pamanot, mēs varam
viens otram droši un ar pelnītu lepnu
mu teikt – ES DZĪVOJU MĒRSRAGA
NOVADĀ!
Lauris Karlsons

20. augusta novada domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 9/2013 Grozījumi Mērsraga novada
domes 2011. gada 15. marta saistošajos
noteikumos „Par pašvaldības nodevām
tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga
novadā”.
Atcelt 21.05.2013. lēmumu Nr. 1 pro
tokols Nr. 9 „Par grozījumiem Mērsra
ga novada domes 2011. gada 15. marta
saistošajos noteikumos „Par pašvaldības
nodevām tirdzniecībai publiskās vietās
Mērsraga novadā”.
2. Deleģēt darbam Mērsraga Mūzikas
un mākslas skolas padomē pašvaldības
pārstāvi – izpilddirektoru Krišjāni Šnei
deru.
3. Deleģēt darbam Mērsraga vidus
skolas padomē pašvaldības pārstāvi – iz
pilddirektoru Krišjāni Šneideru.
4. Ievēlēt Mērsraga ostas valdē Aivaru
Šaubergu – uzņēmēju.
5. Nodot atsavināšanai Mērsraga no
vada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērs
raga novadā. Noteikt nekustamā īpašu
ma Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga

novadā, nosacīto cenu – Ls 3300,00 (trīs
tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi).
Noteikt samaksas termiņu 2 (divi) gadi
pēc pirkuma līguma parakstīšanas. Uz
dot pašvaldības juristam rakstiski pie
dāvāt nekustamā īpašuma Ozolu ielā 19
Mērsragā, Mērsraga novadā, nomniecei
un ēku īpašniecei izmantot pirmpirku
ma tiesības mēneša laikā no piedāvāju
ma saņemšanas dienas.
6. Ņemt papildus aizņēmumu Valsts
kasē 7752,34 LVL projekta „Upesgrīvas
Saieta nama rekonstrukcija” realizācijai.
7. Piedalīties un iesniegt projekta ie
sniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga PII „Dārta” ēkā” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrijas organizētajā Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā
šanai” III kārtā.
Informāciju apkopoja:
Sekretāre L.Valdemāre

Senās Uguns nakts apmeklētājiem!
31. augustā plkst. 20.45
no pašvaldības ēkas kursēs autobuss
uz jūrmalu pie bākas.
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Senā Uguns nakts

Īsvēstis

„Pirms pieciem gadu tūkstošiem mēs nonācām tās krastos, atvērām zaļo meža priekškaru un ieaugām šai vietā. Te
nu mēs tagad esam, un visi nesam sevī jūras zīmi.” (Lennart
Meri, „Sudrabbaltais”)
Mūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, bieži viņi kūra ugunskurus, lai dotu ziņu
saviem kaimiņiem un jūras braucējiem. Lai atminētos senās
ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā daudzi tūkstoši
cilvēku sapulcējas jūras krastā, lai svinētu Senās uguns nakti.
Atnāc arī Tu uz Mērsraga jūrmalu pie bākas, lai aizdegtu sveci,
lāpu vai ugunskuru. Atgādināsim sev un citiem, ka jūra, kas
mūs vieno, ir sargājama. Senās uguns naktī ugunskuri tiek

aizdegti saulrieta laikā, 21.30 pēc Helsinku laika. Pasākuma
mērķis ir aizdegt tik daudz ugunis, lai ikkatrā jūrmalas vietā
būtu redzamas vismaz divas uguntiņas. Ja Tev ir tāda iespēja,
aizdedz arī Tu savu sveci, lāpu vai ugunskuru, lai dotu par
sevi zīmi citiem. Atnāc pats, paaicini līdzi tuviniekus, draugus, kaimiņus un visu ciemu. Vienkārši atnāc uz jūrmalu.
Tici, tā ir varena sajūta, kad redzi piekrastē uzliesmojam vairākus ugunskurus. Senās uguns nakts kopīgie buramvārdi:
Dedz, Senā uguns, dedz! Dedz par tīrāku Baltijas jūru. Dedz
par tās dzīvīgajiem piekrastes ciemiem un salām. Dedz par
Baltijas jūras kultūras pagātnes un nākotnes bagātību. Dedz
par vēsturisku vienotību un atbildību par Baltijas jūras nā
kotni!

Tev mūžam dzīvot Latvija!
Septiņas dienas, 1500 kilometru, un ikviens no tiem veltīts viņai – mūsu Latvijai. Sēlijas jeb Stārķu zemes vilinājums,
gleznainā Leišmale, zilo ezeru zeme Austrumu pierobežā,
Vidzemes āru aicinājums vai Kurzemes vēju rūdījums un
spīts sagaidīja ikvienu, kurš uzņēmās kādu no Latvijai nozīmīgām augusta dienām pavadīt citādi un būt kopā ar sev
līdzīgi domājošiem.

No 15. līdz 21. augustam, godinot bruņoto spēku 1992.
gadā organizētās lāpu stafetes 21. gadadienu, gar Latvijas robežu notika biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” iniciēts skrējiens „Apkārt Latvijai”. Tā svinīgā atklāšana notiks 15. au-

gustā Rīgā, Brāļu kapos, kad, pēc svinīgas lāpu iedegšanas,
skrējiena dalībnieki divās grupās sāks skrējienu no Rīgas uz
Salacgrīvu un no Rīgas uz Mērsragu. Skrējiens norisinās septiņas dienas 14 posmos, katrā no dienām noskrienot divus
posmus.
Pirmajā skrējienā dienā tiks pārvarēts posms no Rīgas
uz Salacgrīvu un uz Mērsragu. 2. dienā skrējiena dalībnieki
skrēja no Salacgrīvas uz Valku un no Mērsraga uz Ventspili.
Skrējiena pirmās dienas vakarā lāpa tika nogādāta Mērsraga estrādē, kur sekoja amatpersonu uzrunas un kultūras
programma, bet jau agri no rīta 4:42 lāpa turpināja ceļu uz
Ventspili. Mērsraga otrās dienas posmā piedalījās vienpadsmit lāpneši ar pavadītājiem, kas lāpu nogādāja līdz Rojas
novada robežām, kur stafeti pārņēma Rojas novads. Paldies
visiem, kas nenobijās no agrās rīta stundas un atbalstīja
Mērsraga posmu, gan ar līdzjušanu un fotografēšanu, gan ar
aktīvu dalību skrējienā.
Lāpu skrējiens noslēdzās 21. augustā ar skrējienu no
Torņakalna stacijas, Rīgā, uz Esplanādi, kur pie pulkveža
Oskara Kalpaka pieminekļa notika svinīgs lāpu sagaidīšanas pasākums.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Saulainās dienas Mērsragā
Kā jau mākslas skolās ierasts, audzēkņi radošās nodarbes
turpina arī vasarā. Šoreiz Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas vecāko klašu audzēkņi plenēra ietvaros atsvaidzināja
kādu stūrīti Mērsragā – autobusa pieturu, attēlojot tajā skatu
uz Mērsraga ostu.
Neskatoties uz šīs vasaras sevišķi karsto laiku, audzēkņi
īstenoja šo ilgi loloto ideju par pieturas apgleznošanu.
Par paveikto darbu gandarīti ir ne tikai audzēkņi, bet arī
pedagogi. Savukārt Mērsraga novada iedzīvotāji un viesi
varēs priecāties par pieturas jauniegūto izskatu.
Paldies darba autoriem, kas atrada brīvu brīdi un piedalījās:
Lūcijai Aukmanei, Norai Raudei, Keitai Barovskai, Reinim
Rubenim, Ivandai Lūriņai-Lūrmanei, Zandai Dakstiņai,
Amandai Andersonei, Nadīnai Lūriņai-Lūrmanei un protams
audzēkņu vecākiem par sapratni un spēju motivēt bērnus
vasaras brīvlaikā piecelties kādu mirklīti agrāk.

Lai iegūtu šādu rezultātu, bez atbalsta mēs nevarējām iztikt. Sakām lielu paldies Mērsraga baptistu draudzei par ziedotajām krāsām,
Mērsraga novada
pašvaldībai par
at
balstu un a/s
„Latvijas Valsts
ceļi” pārstāvjiem
par sadarbību un
rasto iespēju apgleznot Mērsraga
sabiedriskā transporta pieturu.
Kristīne un Larisa, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotājas

Jaunība viesojas Mērsragā
25. augustā Tautas namā, noslēdzot
nometni Mērsragā, uzstājās un visu
Tautas namu pieskandināja Latvijas
Universitātes jauktais koris „Juventus”.
Jauktais koris „Juventus” ir Latvijas
Universitātes mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs, kas darbojas kopš
1920. gada 18. oktobra. Kora nosaukums „Juventus” tulkojumā no latīņu
valodas nozīmē „jaunība”.
Interesanti, ka pirmā kora sanāksme notika 18. oktobra vakarā, kad ap
90 studentu sanāca Rīgas 2. pilsētas vidusskolā. Balss pārbaude neesot bijusi
stingra, un no visa sajūsmināto studen-

tu pulka noraidīta tikai viena studente.
Apmēram mēnesi notika balss nostādīšanas un noturēšanas mēģinājumi, pēc kuriem sekoja
jauna pārbaude. Nu atsijāšana bija nopietnāka – atlasīti
tikai kādi 40 dziedātāji. Tā
veidojās „Latvijas Augstsko
las studentu koris”, kuru
1920. gada 24. novembrī Latvijas Augstskolas organizācijas padome apstiprināja par
pirmo un oficiālo jaunās mācību iestādes kori. Līdz pat šai
dienai „Juventus” ir panāku-

Pie jūras dzīve mana

24. augustā Mērsraga Tautas namā pulcējas vairāk kā 150 cilvēki no dažādām vietām, lai atpūstos, priecātos un labi pavadītu laiku
ikgadējā pensionāru ballē, kas izskanēja ar devīzi „Pie jūras dzīve
mana.” Tomēr šī balle atšķīrās no citām, jo šī bija pēdējā balle, kuru
rīkoja vecā pensionāru padome. Varētu teikt, ka ar šo balli zīmīgi
iesakās jaunās padomes darbība, jo tad esošā padome atvadījās no
pensionāru padomes vadīšanas, bet iesvētīta un sveikta tika jaunā padome. Ziedi, apsveikumi, atvadas, mazliet skumjas par kopā aizvadīto laiku, daudzas un skaistas atmiņas par padarīto un pieredzēto bija
šīs balles neatņemama sastāvdaļa, tomēr, lai nu, kas, bet pensionāri
prot priecāties par dzīvi, jo ātri vien zāle pildījās ar aktīviem dejot
gribētājiem.

miem bagāts un gan Latvijā, gan ārpus
tās atzīts koris.

Swedbank atver diennakts telefona līniju par eiro ieviešanu. Swedbank
telefonbankā iedzīvotājiem pieejama
informatīvā sadaļa par eiro ieviešanu
un ar to saistītajiem bankas pakalpojumiem. Piezvanot uz Swedbanktelefonbankas numuru 67 444 444 un izvēloties 4. sarunu tematu, ikviens var
noklausīties ierakstu ar būtiskākās informācijas apkopojumu – par norēķinu
kontiem un kartēm, aizņēmumiem un
uzkrājumiem, kā arī padomus ērtākai
pārejai uz eiro.
Rojas un Mērsraga novadā uzstādītas jaunas 3G bāzes stacijas. Rojas
novada Melnsilā un Kaltenē, kā arī
Mērsraga novada Upesgrīvā darbu sākušas jaunas „Tele2” trešās paaudzes
jeb 3G bāzes stacijas. To uzstādīšana

ir būtiska, jo blakus vēl augstvērtīgākai sakaru kvalitātei nodrošina ātrgaitas mobilā interneta iespējas „Tele2”
tīklā.
Latvijas lepnums. Jau desmito gadu
laikraksts „Diena” un telekompānija
TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē
akciju Latvijas lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši,
stāvējuši blakus nelaimē, devuši cerību
vai piepildījuši klusu sapni. Šajā laikā
saņemti vairāk nekā 7000 pieteikumu,
no kuriem godināti vairāk nekā simts
Latvijas lepnumi. No 27. augusta līdz
oktobra beigām cilvēki ir aicināti pastāstīt par līdzcilvēkiem mums blakus,
lai viņus godinātu Latvijas lepnuma ceremonijā otrajos Ziemassvētkos.

SIA „Mērsraga ūdens” informē
SIA „Mērsraga ūdens” vadītājs vēršas pie iedzīvotājiem, kuri
izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus – tuvāko divu mēnešu laikā nomainīt ūdens skaitītājus, kuri ir vecāki par 4 gadiem un nav veikta
neviena ūdens skaitītāja verifikācija (tehniskā pārbaude). Par ūdens skaitītāja
nomaiņu var pieteikties Lielā ielā 35, Mērsragā pie uzņēmuma vadītāja.
SIA „Mērsraga ūdens” informē, ka tie iedzīvotāji, kuri neizmantos mūsu pakalpojumu ūdens skaitītāja nomaiņai ir obligāti jāuzrāda vecais ūdens skaitītājs.
Iedzīvotāji, kuri noteiktajā laikā nebūs nomainījuši ūdens skaitītājus, tad saskaņā ar līguma 2.2. punktu, izlietotais ūdens daudzums tiks aprēķināts pēc normas
4,5 m3 uz vienu cilvēku.

Paziņojums Ozolu un Vēju ielas iedzīvotajiem:

Sakarā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga
pagasta Mērsraga ciemā, 2. realizāciju ir lūgums izmantot kopējo kanalizācijas
tīklu. Pie kopējā kanalizācijas tīkla ir jāpieslēdzas līdz 2014. gada novembrim. Neskaidrību gadījumā griezties pie SIA „Mērsraga ūdens” vadītāja Lielā ielā 35 vai
zvanīt pa mobilo tālruni 28325216.

Atgādinājums iedzīvotājiem!

Norēķini par piegādāto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem jāveic katru mēnesi līdz sekojošā mēneša 15. datumam.
Cerot uz labu sadarbību,
SIA „Mērsraga ūdens” valdes loceklis A. Kozlovs

Biedrība „Talsu rajona partnerība” iz
sludina atklāta konkursa projektu iesnie
gumu pieņemšanas VI kār
tu Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.
gadam 401. pasākuma „Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietva
ros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada
21. septembra līdz 2013. gada 21. oktobrim. VI kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 129 432.06. Projektu
iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. ga
dam „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros:
1. Rīcība. „Ciematos, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība”, pieejamais finansējums
Ls 108 609.27

Mērķis – attīstīt ceļu, sporta, kul
tūras un brīvā laika pavadīšanas objek
tu, infrastruktūras atjaunošanu un lab
iekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos,
kuros veic zivsaimniecības darbības.
2. Rīcība. „Ar zivsaimniecību un
tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”,
pieejamais finansējums Ls 20822.79
Mērķis – ar zivsaimniecību un
tūrismu saistītas maza mēroga in
frastruktūras izveidošana un pakal
pojumu attīstība, sekmējot publiski
pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu,
pielāgošanu personām ar funkcionāliem
traucējumiem. Atbalsta pretenden
tam vai projekta ietvaros plānotajām
ar tūrismu saistītajām aktivitātēm
jābūt saistītām ar zivsaimniecību
(zvejniecība, akvakultūra, zvejas pro
duktu pārstrāde).
Sīkāka informācija www.mersrags.lv

Lasītāju atzinība

Nevar nepamanīt „Mērsraga Avīzes” augsto kvalitātes līmeni, gaumīgo
noformējumu, bagāto saturu. Ar patiesu interesi izlasu katru numuru,
saturīgo redaktores sleju, Laura Karlsona kunga sirsnīgās uzrunas. Mīļos jubileju apsveikuma pantus pat mēdzu izrakstīt, jūsmoju par Daces
Sadakas jauko dzeju (it sevišķi „Citādi” 15. nr.). Paldies redakcijai par
ieguldīto darbu, novēlot arī, turpmāk avīzei saglabāt savu seju!
Patstāvīgā lasītāja Selga Linde

Atvainošanās 24. augusta pasākuma dalībniekiem
Rakstu, lai paskaidrotu un atvainotos pensionāriem un visiem, kuri piedalījās 24. augustā Tautas namā.
Apsveicot veco padomi ar melodiju
„Pie jūras dzīve mana”, izveidojās kļūmīga
situācija. Jaunā padome šo melodiju, kā
dāvanu vecajai padomei, nolēma izpildīt
saksofona pavadījumā. Sāku spēlēt, bet
atsevišķi toņi plīsa nost, vispār neskanēja,
kaut izdarīts viss bija pareizi. Nebija iespējams šajā situācijā kaut ko izlabot, tāpēc
mans pavadījums izklausījās šausmīgi.

Saksofons vairākas reizes ir bijis remontā un līdz šim laikam nojausma ir
uz iemesliem, bet īstas skaidrības nav.
Pirms spēles instrumentu pārbaudīju,
jutu traucēkli, bet domāju, ka tikšu galā.
Vēlreiz atvainojos visiem cienījamajiem dalībniekiem par saksofona izpildījumu un novēlu, lai turpmākajos pasākumos tādi starpgadījumi nenotiktu
un būtu kvalitatīvi priekšnesumi.
Ikars Žīgurs
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Mērsraga novada svētki 2013

 Mērsraga novada svētku svinības iesākās ar novada
karoga iesvētīšanu Luterāņu baznīcā.
 Vienmēr prieks par tiem svētku gājiena dalībniekiem, kas izceļas ar izdomu un oriģinalitāti.

 Pirms kāzām jāapgūst dažas svarīgas lietas. Piemēram, nest līgavu pāri slieksnim un pirms sliekšņa saplēst šķīvi. Kā tās lietas jādara, demonstrēja priekšsēdētājs L. Karlsons ar
kundzi.

 Līgas Taurēnas vadībā uzstājas popgrupa
„Mellenītes”.
 Lielas svinības nav iedomājamas bez
attiecīgas svētku atribūtikas.

 Nav nemazāko
šaubu, kuram novadam
bija svētki!
 Svētku norise nav iedomājama bez šī
cilvēka.

 Jauniešu koncertā tika
apceļotas apskates vietas
Mērsraga novadā, lai gala
rezultātā noskaidrotu, kura
vieta attēlota nesen apgleznotajā autobusa pieturā.

 Svētku
gājiens
no
Mērsraga Tautas nama līdz
Jēgerlejai.

 Novadu svētku laikā tika apbalvoti
skaistāko un sakoptāko sētu īpašnieki.
Attēlā apbalvojumu
saņem Arnolds Šteinbergs par sakoptāko
īpašumu senioru grupā.

 Uzstājas jaunieši.

 Uzstājoties „Baltajiem lāčiem”, „Apvedceļam”
un „Zelta taurēm” lietus lija
aumaļām, taču mērsradzniekus tas īpaši netraucēja.
Tā jau saka, ka nav nepiemērotu laikapstākļu, bet
tikai nepiemērots apģērbs.
Taču šeit viss bija kārtībā!
 Puķainajā kleitā tērptā sieviete vēlas palīdzēt
savai mātei atrast precinieku. Raibi gan gāja, bet iespējamais kandidāts tika noskatīts.

 Pilntiesīgs Mērsraga
svētku dalībnieks vēlas iepirkties!
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Šī vasara brīnišķīgi jaukā, kas rudenī dzeltošā ierit.

/K. Students/

Šaubu nav, pamazām jau mēs sajūtam, ka vasaras svelmi nomaina rudens dzestrums. Kaut gan saulainu dienu pagaidām netrūkst, tomēr zināms, ka ilgi vairs
tā nebūs. Lai šīs fotogrāfijas palīdz atcerēties un paildzināt
vasaras sajūtas, kā arī pieņemt, ka rudens tuvojas. Nav ļaunuma, bez labuma!

 Par saules trūkumu nevarējām sūdzēties.
 Viens no vasaras lielākajiem notikumiem – jaunā informācijas centra atklāšana.
Centra apmeklētāju skaits šajā vasarā bijis
patiešām liels.
 Reizēm vasara palutina arī ar šādiem skaistiem ska-

tiem.

 Pamazām top gājēju celiņš līdz Mērsraga vidusskolai.

 Pagājušajā gadā vasaru noslēdzām ar šādu
ugunskuru Senajā Uguns naktī. Nāc un paskaties,
kāds būs šogad!

 Pašvaldības ēkas skurstenis ir lieliska atpūtas vieta...

 Visas vasaras garumā
Mērsrags burtiski ziedēja!
Tas viss nav iedomājams
bez čaklām rokām.
 Vasaras saulgrieži.
 Jūras svētkos gāja pavisam karsti, jo lielā karstumā sacentās spēcīgākie Latvijas vīri.

 Skolai esi gatavs?!
 Diemžēl bija jāsecina, ka rudens vairs nav aiz
kalniem...

 Jūras vēsmas karstā vasaras dienā atveda
Shanty koris „Ellunder Nordlichter” no Vācijas.
 Lēnām iesi, tālu tiksi!

 Vasaras veltes nomaina rudens veltes.

 Medūzas jūras
krastā. Iemesls, kādēļ
medūzas lielā skaitā augustā un septembra sākumā novērojamas pie
krasta ūdenī un izskalotas krastā, ir visai skumjš.
Medūzas ir savas dzīves
mijkrēslī – pabeigušas
dzīves galveno misiju
vairošanos un iet bojā.

 „Skrējiens apkārt
L atvijai”
ļoti daudzos
raisīja patriotiskas sajūtas.

 Rudenīga ainava.
L. Karlsona, G. Rudoviča,
G. Andersones, K. P. Peteres, M. Brāles foto
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Mērsraga vidusskolas skolēnu
vidējo vērtējumu rādītāji
2012./2013. mācību gadā
Mērsraga vidusskolā skolēniem ir iespēja apgūt dažādas izglītības programmas.
Analīzē iekļauti tie skolēni, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programma
1. klasē skolēniem vērtējumi netiek likti.
Vērtējums ir apguves rādītāji.
2. klasē mācījās 8 skolēni.
Klases vidējais vērtējums ir 7,25 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums 8,5
2 skolēnu vidējie vērtējumi 8,0
1 skolēna vidējais vērtējums 7,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7
1skolēna vidējais vērtējums 6,5
1 skolēna vidējais vērtējums ir 5,0
Tātad 88% 2. klases skolēniem vidējais
vērtējums ir 6 balles un augstāks.
		
3. klasē mācījās 11 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 7,64 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9,5
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9
1 skolēna vidējais vērtējums ir 8,5
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 8
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7,5
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 6,5
1 skolēna vidējais vērtējums ir 5,5
Tātad 91% 3. klases izglītojamo vidējais
vērtējums ir 6 balles un augstāks.
4. klasē mācījās 12 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 7,68 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9,1
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 8,3
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 7,8
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7,3
1 skolēna vidējais vērtējums ir 6,6
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 6,4
1 skolēna vidējais vērtējums ir 6
1 skolēna vidējais vērtējums ir 5,3.
100% 4. klases skolēniem vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.
5. klasē 2012./ 2013. m. g. mācījās un pamatizglītību ieguva 13 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 7 balles.
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 8
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7,5
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 7
1 skolēna vidējais vērtējums ir 6,5
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
85% 5. klases skolēnu vidējais vērtējums
ir 6 balles un augstāks.
6. klasē mācījās 17 skolēni
Klases vidējais vērtējums 7 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums ir 8,5
2 skolēnu vidējie vērtējumi ir 8
9 skolēnu vidējais vērtējums ir 9
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
1 skolēna vidējais vērtējums ir 5
95% 6. klases izglītojamo vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.
7. klasē mācījās 13 izglītojamie, pamatizglītību ieguva 11 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 6 balles.

1 skolēna vidējais vērtējums ir 8
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7
1 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
8 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
28% 7. klases skolēnu vidējais vērtējums
ir 6 balles un augstāks.
8. klasē mācījās14 un pamatizglītību ieguva12 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 7 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9,6
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9,53
1 skolēna vidējais vērtējums ir 9,33
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 7
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
67% 8. klases skolēnu vidējais vērtējums
ir 6 balles un augstāks.
9. klasē mācījās un vispārējo pamatizglītību ieguva 15 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 6 balles.
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 8
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 7
1 skolēna vidējais vērtējums ir 6,5
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
1 skolēna vidējais vērtējums ir 4
74% 9. klases izglītojamo vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.
10. klasē mācījās 11 skolēni.
Klases vidējais vērtējums 6 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums ir 8,9
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7
1 skolēna vidējais vērtējums ir 6,5
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
5 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
1 skolēna vidējais vērtējums ir 4,5
45% 10. klases skolēnu vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.
11. klasē mācījās 13 izglītojamie.
Klases vidējais vērtējums 6,3 balles.
1 skolnieka vidējais vērtējums ir 8,5
12. klasi absolvēja 17 izglītojamie, no
tiem 13 skolēni mācījās klātienē.
Klases vidējais vērtējums 6,5 balles.
1 skolēna vidējais vērtējums 8,6
1 skolēna vidējais vērtējums 8,4
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7
2 skolēnu vidējais vērtējums 6,5
4 skolēnu vidējais vērtējums 6
3 skolēnu vidējais vērtējums ir 5–5,5
80% izglītojamo vidējais vērtējums ir 6
balles un augstāks.
4 skolēnu vidējais vērtējums ir 5
5 skolēnu vidējais vērtējums ir 6
1 skolēna vidējais vērtējums ir 7
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 8
70% 11. klases skolēnu vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.

Salīdzinot ar 2011./2012. mācību gada mācību darba rezultātiem, 2012./2013. mācību gadā mācību darba rezultāti uzlabojušies par 2%. Izvērtējot mācību darba rezultātus pirms 4 gadiem, 2012./2013. mācību gada rezultāti ir uzlabojušies gandrīz par
20%.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs priecājas par zinātkārajiem un centīgajiem skolēniem. Sakām lielu paldies skolēnu vecākiem, vecvecākiem par ieinteresētību un
atbalstu skolēnu izglītošanas procesā. Esam pārliecināti, ka šogad mācību darba rezultāti būs vēl augstāki, arī valsts pārbaudes darbu rezultāti būs novērtēti ar augstāku
ekspertu novērtējumu.
Augusta mēnesī VISC (Valsts izglītības satura centrs) būs veicis analīzi par visiem valsts pārbaudes darbiem valstī. Tad varēsim veikt kopīgo analīzi
arī mūsu skolā. Jau pašreiz var secināt, ka mūsu skolas skolēnu rezultāti ir
labāki, nekā iepriekšējos mācību gados, un vairākos mācību priekšmetos
augstāki, nekā tuvāko novadu skolās. Liels prieks par 3. un 6. klases skolēnu lieliskajiem rezultātiem latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību
ieskaitēs. Priecājamies par 12. klases absolventu lielisko sniegumu angļu
valodas, latviešu valodas un bioloģijas centralizētajos eksāmenos.
Valsts pārbaudes darbu izvērstu analīzi publicēsim nākošajā avīzes numurā, kad Valsts izglītības satura centrs septembrī publicēs pārskatu par
valsts pārbaudes darbu rezultātiem valsts kontekstā.

Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

Optimisma lietpratējs
Pesimists baidās
no ļaunākā, optimists
cer uz labāko. Pesimists redz grūtības
katrā iespējā, optimists – iespēju katrā
grūtībā. Optimistiski
noskaņoti cilvēki izceļas ne tikai ar labu
garastāvokli, bet arī
gūst lielākus panākumus. Tāpēc pareizi rīkojas tie,
kuri allaž gaida no dzīves kaut ko pozitīvu. Un, protams, arī saredz pozitīvu it visā, kas ir apkārt. Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektors Krišjānis
Šneiders ir optimists. Iespējams, ka tieši šī rakstura
īpašība ir ļāvusi pieņemt izaicinājumu par izpilddirektora amatu, kā arī tik ātri iejusties kolektīvā. Krišjānis
pašvaldībā strādā tikai nedaudz vairāk kā trīs mēnešus, tomēr ir sajūta, ka krietni ilgāk.
Jauns jaunais izpilddirektors. Šobrīd Krišjāni pazīst
pēc apzīmējuma ar divām nozīmēm: jaunais izpilddirektors, jo nesen sācis strādāt, vai arī jaunais izpilddirektors,
jo ir gados jauns. Tomēr tas nemaina faktu, ka pienākumi
ir tie paši. „Izpilddirektora galvenie pienākumi saistīti ar
rūpēm par saimniecību gan Mērsragā, gan Upesgrīvā.
Galvenais uzdevums ar saviem padotajiem uzturēt novadu kārtībā. Tāpat izpilddirektors veido kontaktus, sadarbojas ar cilvēkiem, brauc uz sanāksmēm, daudz smaida. (smejas). Izpilddirektors veic pārvaldnieka darbus,
lai viss bez apstājas notiktu. Nodrošina domes darbību
24 stundas dienā, arī brīvdienās. Jānodrošina, ka viss ir
kārtībā,” par saviem pienākumiem stāsta K. Šneiders.
Atgriešanās mājās. „Pēdējos piecus gadus pavadīju
Ziemeļīrijā. Cītīgi strādāju. Strādāju gan sociālās aprūpes
jomā, gan strādāju tehniski, būvējot teltis, strādāju viesnīcā par menedžeri. Saskāros ar dažādām apkalpošanas
sfēras problēmām un cilvēkiem. Tad no Mērsraga nāca
uzaicinājums uz interviju ar priekšsēdētaju un deputātiem. Ar viņiem aprunājos, izstāstīju visu, kas man ir, kas
man nav, ko es zinu, ko es nezinu. Gaidīju atbildi. Doma
atgriezties Latvijā sakrita ar L. Karlsona uzaicinājumu,
un tā nu es te esmu un strādāju.”
Izaicināt sevi! Krišjānis atzīst, ka šo darbu uzņēmies, jo tas ir bijis liels izaicinājums, kas sniedz jaunas
iemaņas un zināšanas. „Es varēju piedāvāt enerģiju, zināšanas citās jomās, piemēram, valodas, sadarbību ar
cilvēkiem. Man patīk darbs ar cilvēkiem. Esmu gatavs
daudz mācīties. Uzņemoties šo darbu es zināju, ka tā
būs liela atbildība un daudz jaunu lietu būs jāapgūst.

Priekšstati par amatu, uzsākot darbu un tagad, neko
daudz nav mainījušies. „Ir mainījies tas, ka ir savādāks
skatījums uz dažām lietām, jo daudzas problēmas, kā
iedzīvotāju mani neskar, bet tagad kā darba izpildītājam
un kā personai, kurai jānodrošina visa dzīve un sadzīve novadā, nākas saskarties ar problēmām par kurām
pirms tam nezināji.”
Mērķi. Protams, ka strādājot katrs sev izvirza tālejošus mērķus. „Gribētos, lai izdodas savest kārtībā atpūtas
vietu un bērnu laukumu pie „Dzintarzemēm”. Vajadzētu
pansionātu, kas varētu nodrošināt ar darba vietām cilvēkus. Gribētos aktīvāku dzīvi sportā, pašam sirdij tuvs
ir basketbols, varētu noorganizēt strītbola čempionātu.
Tāpat es vēlētos, lai novada iedzīvotāji nav tik sašķelti
un skeptiski, īpaši pret jauniem cilvēkiem,” savas ieceres
izklāsta izpilddirektors. „Iedzīvotāji pa lielam nav paspējuši iepazīt. Ir daļa, kas zina, bet daudzi vēl nezina, un
dažos pasākumos nesaprot, kas tas par jaunu cilvēku?!
Bet tad jau parunājas ar kaimiņiem, paziņām un saprot,
ka tas ir jaunais izpilddirektors,” stāsta Krišjānis.
Grūtības. Krišjānis dalās ar lietām, kuras mazliet
sarežģī darbu: „Pats grūtākais – politiskā attieksme un
spiediens. Bet vislielākā problēma ir nesakārtotība. Ļoti
zemā līmenī uzturēta saimniecība, pa daudziem gadiem
nav izveidots nekas, lai būtu pašiem savs. Mums ir īrētas
telpas, nav vietas, kur strādniekiem strādāt, dzīvojam citiem uz ādas. Pamazām cenšos to mainīt.”
Iepazīsimies mazliet tuvāk. „Tie, kas mani pazīst, varētu mani raksturot kā jaunu, enerģisku, smaidīgu cilvēku.
Reizēm cilvēki nesaprot manu sarkasmu un jokus. Cilvēki,
kas mani zina, saprot, ka ne vienmēr es ar savu sarkasmu
esmu tiešs un gribējis kādu aizskart. Cilvēki, kas vēlas mani
labāk iepazīt ir aicināti uz tēju, iespēju robežās neviens netiks noraidīts. Patiesībā ir mazliet par agru kaut ko spriest,
laika gaitā cilvēkiem izveidosies priekšstats par mani. Pa
lielam, lai cilvēki zinātu, kas es tāds esmu, jāskatās uz to, ko
es daru.” Krišjānim enerģiju dod viņa optimisms. Cerība,
ka lietas tiks savestas kārtībā, liek turpināt iesākto.
Laiks un kustība. „Trīs mēneši pagāja ļoti ātri. Ir bijis
daudz kas interesants, esmu meties iekšā ļoti lielā informācijas daudzumā. Liekas, ka tas bija tikai vakar, kad es
atgriezos. Katra diena ir kaut kas cits. Viss ir nepārtrauktā kustībā un man patīk, ka ir šī kustība. Ir daudz laba
padarīts. Manus darba augļus varēs redzēt tikai pēc kāda
laika. Bet vēl ir ļoti daudz jāstrādā. Viss, kas ir uzsākts, jānoved līdz galam,” uzskata Mērsraga novada pašvaldības
izpilddirektors Krišjānis Šneiders.
M. Brāle

Jaunumi sportā
Mērsraga kauss spiningošanā –
2. posms! 24. augustā laivu bāzē
„Mazsaliņas” tika dots starts Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2013 –
2. posmam. Līdzīgi, kā pirmajā
posmā, sacensību dalībnieki bija
pietiekoši daudz, pavisam 22 laivu
ekipāžas. Trīs komandas bija pirmo
reizi pieteikušas savu dalību, bet četras komandas, kas piedalījās pirmajā
posmā nebija ieradušās.
Tuvojoties sacensību noslēgumam viena pēc otras bāzē ieradās
laivas ar dažādiem lomiem un dziļāku vai seklāku laivu iegrimi. Visus pārspēja mūsu Oskars Apsītis
un Zigmunds Ziediņš-Sudrabiņš,
kuru kontā 8,185 kg liels loms. Otro

vietu ar absolūti vienādu rezultātu
(6,355 kg) dalīja uzreiz divas ekipāžas – Pāvels Sibiļevs, Ralfs Baļķītis
un Jānis Ozols, Jurijs Jevstigņejevs.
Šajā posmā vairākas ekipāžas saņēma loma diskvalifikāciju, par sacensību noteikumu neievērošanu.
Diskusijas un strīdi bija lieli, bet
tiesnešu lēmums palika nemainīgs.
Informēju komandas, ka arī trešajā
posmā lielu uzmanību vērsīsim zivju izmēriem, tādēļ sacensību dalībniekiem vajadzētu rūpīgi apsvērt,
vai vērts riskēt ar kopējo svaru, ja
Jūsu lomā ir līdakas, kuru garums
ir ap 50 centimetriem. Kopumā
spiningotāji Engures ezerā izcēla
62,155 kilogramus zivju! Sacensību

kopvērtējumā pēc abiem posmiem
pirmajā vietā izvirzījušies Oskars
Apsītis un Zigmunds Ziediņš-Sudrabiņš – 4 punkti, otrajā vietā ar deviņiem punktiem Edgars Stiķis un
Dainis Arbidāns, bet trešajā vietā
ar 10,5 punktiem Pāvels Sibiļevs un
Ralfs Baļķītis.
Sacensību otrais posms noslē
dzies, intriga ir pieaugusi! Cīņa
noslēgsies un kausa ieguvēji tiks
noskaidroti trešajā posmā 7. septembrī – starts 6:00 no laivu bāzes
„Bebri”.
Mērsraga novada sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Talsu jaunās slimnīcas būvniecības darbi noris veiksmīgi
7. augustā celtniecības objektu apmeklēja Talsu, Rojas
un Mērsraga novada pašvaldību pārstāvji. Talsu jaunās
slimnīcas būvniecība notiek pēc grafika, pat nedaudz to
apsteidzot, neskatoties uz tiesvedības procesiem.
Septembra beigās gaidāmi spāru svētki. Līdz oktobra
beigām ir paredzēts uzklāt jumta segumu visai ēkai, lai
rudenī varētu notikt iekšdarbi. Jumts virs galvenās ieejas
tiks būvēts no metāla konstrukcijām, tādēļ šiem darbiem
termiņš ir noteikts nedaudz garāks – līdz decembra sākumam. Paralēli ēkas celtniecībai notiek arī iekšdarbi – tiek
ierīkotas visas inženierkomunikācijas – ventilācijas, kanalizācijas sistēmas un notiks elektrotīklu izbūve. Darbi objektā
tiek veikti pēc darbu izpildes kalendārā grafika, lai ēku varētu nodot paredzētajā termiņā 2014. gada 31. martā.

Šobrīd esošajā slimnīcā ir 30 gultas vietas, jaunajā
to būs vairāk. Turklāt jaunajā slimnīcā pacientiem vairs
nebūs jāguļ lielās, piecvietīgās palātās, bet tie uzturēsies
ērtās vienvietīgās, divvietīgās vai trīsvietīgās palātās.
Tiks sniegti pakalpojumi arī hemodialīzes nodaļā, kur
šobrīd pieaug pacientu skaits. Jaunajā ēkā atradīsies
traumpunkts, divas operāciju zāles, kā arī reanimācijas
nodaļa. Tāpat būs plaša ambulatorās medicīnas nodaļa
ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, rehabilitācijas kabinetu un dienas stacionāru ar ķirurģisko, terapeitisko un ginekoloģisko palīdzību. Piesaistot papildus
speciālistus, jaunajā slimnīcā ambulatoro nodaļu iecerēts attīstīt.

Sākoties jaunajam mācību gadam, apgūsti vai pilnveido savas valodu zināšanas!

Angļu valodas nodarbības nelielās grupās notiks Tautas namā, 2. stāva mazajā zālē darbdienu pēcpusdienās
un vakaros. Pirmā tikšanās 10.09. plkst. 18.00. Iespējams organizēt arī individuālas nodarbības Jums izdevīgā
laikā. Aicināti turpināt apmācības arī iepriekšējā gada valodu apguvēji. Kontakti: tālr. 28355983 (bite) vai e-pasts:
maciesvalodas@inbox.lv
Indra Kraģe
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Sludinājumi

Mērsraga novada dome rīko

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES ZOLĪTĒ 2013
SACENSĪBU 3. RIŅĶA 1. UN 2. KĀRTA NOTIEK
06.09.2013. kafejnīcā „KRESES”.
Sacensību sākums 16:00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolā

MĒRSRAGA NOVADA DOME RĪKO

Mērsraga kausa izcīņu pludiņmakšķerēšanā 2013.
Sacensības notiek 28. septembrī Mērsraga kanālā.
Pulcēšanās, reģistrēšanās 8.00, starts 8.30.
Dalības maksa 5 lati.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars), vai 29373190 (Oskars)

Ceļo un apskati skaistākās vietas Eiropā
septembrī un oktobrī
25.–29.09. Ungārijas tūre – mūžīgi skaistā un mainīgā Budapešta. Atpūta termālajos baseinos Miškoļcos un Egerā, ungāru tradicionālo vīnu degustācija. (4,5 dienas), cena: Ls 79,-.
28.–29. Brīvdienas Polijas galvaspilsētā – Varšavā (2 dienas), cena: Ls 49,-. Neaizmirstams gaismas un mūzikas šovs un iespēja apmeklēt nesen atvērto Kopernika
zinātnes centru.
11.–13.10. Gaismu festivāls Vācijā (3 dienas), cena: Ls 55,-. Jums būs lieliska iespēja
iepazīt visus slavenākos Berlīnes objektus skaisti izgaismotus un izdevīgi iepirkties.
27.10.–3.11. Klasiskā Itālija (6 dienas), cena: Ls 189,-. Vīne–Venēcija–atpūta Montekatīni–Piza un Toskānas vīna ceļš–Etrusku pilsētiņa Volterra–Florence–Roma.
26.10. Tartu un zinātniskais centrs AHHA (1 diena). (transports no Mērsraga),
cena: Ls 11,-.
28.10. Polijas vēsturiskā galvaspilsēta – Krakova, Veļičkas sāls raktuves un kalnu kūrorts Zakopane. (4,5 dienas), (transports no Mērsraga) cena: Ls 95,-.

turpinās audzēkņu uzņemšana
2013./2014. mācību gadam četrās
profesionālās ievirzes izglītības
programmās:
• klavierspēlē;
• flautas spēlē;
• ģitāras spēlē;
• vizuāli plastiskajā mākslā.
Interesenti mācībām var pieteikties
Mērsraga vidusskolā, Skolas ielā 8,
no 3.–6. septembrim.
Gaidīsim Jūs no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Informācija pa tālruni: 29186668.

 Aicinām pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi 2 (divus)
strādniekus labiekārtošanas darba veikšanai Mērsraga novada pašvaldībā.
Darba apraksts: Rūpīgi un kvalitatīvi veikt uzdotos darba
pienākumus.
Prasības kandidātiem: uņēmība, atbildības sajūta un
precizitāte.
Interesentiem sazināties pa telefonu: Krišjānis 26604711.
 Aicinām pieteikties kandidātus darbam Mērsraga
novada vēlēšanu komisijā. Pieteikties Mērsraga novada
pašvaldībā pie sekretāres līdz šā gada 6. septembrim.
 Miniekskavatora un kravas busa pakalpojumi. Tālrunis 20213122.
 Pārdod čuguna plīts virsmu – jauna. Izmērs 46×76 cm.
Tālrunis 26559560.

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Gunitai Matrozei
un piederīgajiem tēvu pēkšņi zaudējot.

MĒRSRAGA
VIDUSSKOLĀ

Deju kopa „Silva”
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Brauciena organizatore un gide – Indra Kraģe
Pieteikties pa tālr. 28355983 (bite) vai rakstot uz e-pastu: indra.krage@inbox.lv

Izsakām līdzjūtību Mārtiņam Arnoldam un
piederīgajiem no vecvectēva atvadoties.

Pateicības

1. klases vecāki un audzinātāja

Sirsnīgs paldies mūsu Lidijai, kura visus šos gadus mūs, Upesgrīvas pensionārus,
pulcināja kopā braucieniem pie kaimiņu ciemu pensionāriem, vienmēr bijusi atsaucīga, laipna, sazvanīja mūs, nekad neatteica palīdzību nevienam. Novēlam mūsu jaunievēlētajai vadītājai Dzintrai, lai viņai pietiek pacietība un izturība atkal mūs virzīt tālāk,
sadarbojoties kopā! Lai Tev veicas!

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

27.09.2013. – SĀKUMS 9:30

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Matrožu ģimenei, tēti, opi, vecotēvu pēkšņi zaudējot.

Ar pateicību Upesgrīvas pensionāru galdiņš

Dižpēteru ģimene

* * *
Liels paldies Jānim Blūmam par mobilā telefona pacelšanu un atdošanu.
Paldies Mērsraga pašvaldības policistam par operatīvu palīdzību. Paldies veikala
„Lats’” pārdevējām par telefona uzglabāšanu.
Elīna

* * *

Mērsraga novada bibliotēka izsaka pateicību Leonīdam Loginovam par dāvinātajām grāmatām.

* * *

Milzīgs paldies Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei Indruškevičai par ieguldīto
darbu, laiku un pacietību, lai MV 17 jaunieši varētu piedalīties regatē „The Tall Ships
Races 2013”.
Regates dalībnieki

Saules zelts atkal jūrā krīt,
Mirklis īss pazūd debesīs,
Vilnis balts, tas krastu sniedz,
Paceļ tas pat debesis.
Un Tu brien visiem vējiem līdz,
Kamēr aust laimes pilnais rīts.
Tavi soļi droši min,
Zeme, debess neuzzin.
Un Tu pats visiem vējiem brīvs,
Celies augstu debesīs,
Esot tur kur pat saule lec,
Saplūst viss, pat debesis.

Piedāvājam
AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM
līdz 75 gadiem bez ķīlas.
K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 29159682; 63223707

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu Dacīti un
Mārtiņu, opīti mūžībā pavadot.
Kolēģi Mērsraga vidusskolā

Piesakiet aizdevumu arī pie sava pastnieka,
neizejot no mājas!

Tais tālajos ceļos, kur atmiņas zied,
Tur vienmēr mani satiksiet.
I. Rudene

Sporta pasākumi SEPTEMBRĪ

Dzejas stūrītis

Līga Taurēna

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

01.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šahā 9. posms.

06.09.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 1., 2. kārta. Kafejnīca „Kreses”

16:00

07.09.

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 3. posms.

Laivu bāze „Bebri”

5:00

13.09.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 7. posms

Mērsraga vidusskola

17:00

14.–15.09. Latvijas kausa izcīņa spiningošanā.

Mērsraga vidusskola

10:00

Ķīšezers.

20.09.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 3., 4. kārta. Kafejnīca „Kreses”

16:00

21.09.

Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā.

26.09.

Latvijas krasta apsardzes un robežsargu kuģu apkalpes Mērsraga vidusskola
sporta spēles.

10:00

27.09.

Olimpiskā diena Mērsraga vidusskolā.

Mērsraga vidusskola

9:00

28.09.

Mērsraga kausa izcīņa pludiņmakšķerēšanā.

Mērsraga kanāls

8:00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 7. posms. Mērsraga vidusskola

10:00

29.09.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 7. posms.

12:00

Babītes ezers

Mērsraga vidusskola

09.10.11. Latvijas meistarsacīkstes jūras makšķerēšanā no krasta. Kurzemes jūrmala
Talsu novada atklātais čempionāts futbolā un florbolā, kā arī Tukuma novada atklātais
čempionāts futbolā pēc atsevišķa kalendāra.

Visdziļākā līdzjūtība Gunāra Kampara tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
Mērsraga politiski represētie
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
J. Silazars

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā ar Mērsraga politiski represēto apvienības
vadītāju Ināru Neilandi brāli mūžībā aizvadot.
Mērsraga politiski represētie
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat;
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)

Skumjās esam kopā ar Dāvi un viņa ģimeni,
vecvectētiņu mūžībā aizvadot.

Sporta organizators: I. Indruškevičs. Telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mērsraga vsk. 4. klases skolēni un audzinātāja

Redaktore Madara Brāle
28757923

