Nr. 6(185)

Piektdiena, 2015. gada 12. jūnijs

Sveicam vasaras saulgriežos!
Vasaras saulgrieži druvā un sētā
Izteikt dziesmā dvēseli liek,
Jāņi- no senčiem mantotais svētums,
tautas un zemes vienības prieks.
/K. Apškrūma/

Jāņu naktī atveroties debess.
Ja tai brīdī kaut ko vēlas, tad tas piepildās.
(l. t. ticējums)

Mērsraga novada pašvaldība
ikvienam novēl lustīgu līgošanu!

Jūsu viedoklis
Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā
novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada
attīstībā. Aizpildītās anketas var ievietot pasta kastītēs, kas atrodas
Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga
Tautas namā līdz 1. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 8. augustā.
Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
(kam?)
tāpēc, ka

Jūsu vārds, uzvārds
Paldies!

Redaktores sleja
Jau klāt jūnijs, kas patiesībā rit pilnā
sparā! Tas ir
pats gaišākais,
a Avīzes”
taču arī viens no
Nākamais „Mērsrag
darbīgākajiem
jūlijā.
numurs iznāks 10.
un saspringtāt līdz
tī
Materiālus var iesū
kajiem mēne7. jūlijam!
šiem. Saspringts
un darbīgs, jo
Paldies!
jūnijs noteikti
daudziem tiek
aizvadīts eksāmenu un dažādu pārbaudījumu zīmē. Gaišākais, jo tuvojas vasaras Saulgrieži.
Lielā mērā jūnijs ir arī atvadu mēnesis, jo ir izlaidumu laiks, kad
jāsaka atvadas kādai izglītības iestādei un jāizvēlas turpmākais ceļa
gājums. Lai mūsu absolventiem izdodas sasniegt iecerēto un būtu
spēks, izturība ne pie viena no sasniegtajiem mērķiem neapstāties!
Vasara vienmēr paskrien vēja spārniem, tāpēc baudiet un tveriet
ik mirkli. Šī vasara Mērsraga novadā solās būt jo īpaša, jo šogad
mūsu svētku pulciņam pievienojas arī Bākas ielas
svētki. Tāpēc esam modri,
atsaucīgi un enerģijas pilni,
lai varam nosvinēt vasaru
Mērsraga novadā – godam!

Zināšanai!

Informācija
No 15. jūnija – uz vienu nedēļu tirgus laukumā
būs lielais atkritumu konteiners, kur varēs izmest
savus lielgabarīta atkritumus (vecās gultas, dīvānus,
matračus, utt.)
Mērsraga Sociālajā dienestā ir divas brūnas, palielas mēbeles (sekcijas ar plauktiem un dažām atvilktnēm). Ja kādam ir nepieciešamība, interesējaties
Sociālajā dienestā vai pa tel. 63237708.
Upesgrīvas Saieta namā ir pieejams internets un
kopēšanas pakalpojumi. Apskatāma arī tamborētu
sedziņu izstāde. Intereses gadījumā iepriekš piezvanīt pa tel.: 26342010.
Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā – 25. jūnijā plkst. 12.00.
Pensionāru apvienība „Kaija” organizē ekskursiju pensionāriem. Trešdien, 15. jūlijā. Maršruts:
Mērsrags, Lielvārdes muzejs, Skrīveru gotiņa, Koknese – „Likteņdārzs”, Ikšķile. Upesgrīvā autobuss
plkst. 6.30, no Mērsraga izbrauksim plkst. 7.00.
Autobuss ir par velti, bet apskatāmie objekti par
maksu. Aptuvenās izmaksas – 10 eiro. Lūdzu ekskursijai pieteikties līdz 12. jūlijam, pie Astrīdas Neilandes, tel. 27250151.
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Kusties vesels – Mērsragā!
Pamazām izskaņai tuvojas projekts
„Kusties vesels – Mērsragā!”, līguma
nr. 5.2/2014-47. Šis bija Mērsraga invalīdu atbalsta centra lielākais un ilgākais īstenotais projekts. Ļoti daudz kas
paveikts šī projekta ietvaros. 4. jūnijā
notika pēdējā fizioterapijas nodarbība
brīvā dabā kopā ar treneri Ansi.

Kopā projekta ietvaros notikušas
3 lekcijas par fizioterapiju, 36 ārstnieciskās fizkultūras nodarbības, 7 teorē
tiskas un individuālas nodarbības ar
ergoterapeitu, nūjošanas pamatu apguve speciālista klātbūtnē, tikšanās
ar sporta metodiķi I. Indruškeviču,
apmeklēts Kuldīgas palīglīdzekļu tehniskais centrs, kā arī bijušas divas individuālās konsultācijas. Viesojušies
arī pārstāvji no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts Integrācijas centra. Izveidojusies sadarbība ar
Mērsraga vidusskolu, jo projekta ietvaros skolotājiem notikušas ārstnieciskās
vingrošanas nodarbības, bet 1.– 4. klases bērniem koriģējošās vingrošanas
nodarbības. Vecāki bijuši ļoti priecīgi
un apmierināti, jo redzams kā bērniem
uzlabojusies stāja. Piesaistīti brīvprātīgie, kuri arī apbalvoti Invalīdu atbalsta
centra rīkotajā brīvprātīgo godināšanas
pasākumā. Iegādāts inventārs – ārstnieciskās vingrošanas piederumi, diski,
riņķi, bumbas, vingrošanas siena, nūjas. 11. jūnijā būs projekta noslēguma
pieredzes apmaiņas brauciens uz Liel-

vārdi, bet vienā pieredzes apmaiņas
braucienā jau paspēts būt – Gulbenē.
Tāpat MIAC patstāvīgi nodrošina aktīvu dalību sporta spēlēs Spārē.
Speciālisti uz vietas nav pieejami,
tāpēc šis bija ļoti svarīgs ieguldījums.
Galvenā ideja – saņemt pozitīvas emocijas tuvāk mājām. Uzturēt sevi labā
fiziskā formā. Vingrojot un nūjojot
bija iespēja labāk
izprast savu muskuļu un balsta kustību
aparāta darbības pamatprincipus, kā arī
atrast sev piemērotas fiziskās aktivitātes un izprast veselīga uztura nozīmi
ikdienā.
Kā
pagaidām
šķiet, Mērsragā veidojas stabila nūjošanas grupa un ir sastopami daudz vairāk smaidoši cilvēki,
kuri prot tikt galā ar savām sāpēm un
vainām, kā arī emocijām. Nūjošanas
nodarbības joprojām notiek divas reizes nedēļā – trešdienās un piektdienās.
Invalīdu atbalsta centrs ir atvērts ikvienam cilvēkam, ir iespējams vienoties
arī par individuālām vajadzībām. Kā
atzīst, Mērsraga Invalīdu atbalsta centra vadītāja D. Skvorcova, tad viens no
projekta sasniegtajiem rezultātiem –
lielā iedzīvotāju atsaucība. Vidēji katrā
nodarbībā piedalījušies 20 dalībnieki.
Tāpat D. Skvorcova saka lielu paldies
pašvaldībai par atbalstu. Aktīvākie nodarbību apmeklētāji visi kā viens apgalvo, ka iesākto vajag turpināt, jo ir liela
vēlme turpināt! Nodarbībās iegūtās zināšanas šķitušas ļoti noderīgas. Kā arī
nevar noliegt, ka uzlabojusies projekta
dalībnieku pašsajūta. Ieguvēji ir visi.
Treneris Ansis uzsvēra, ka starp visiem
iesaistītajiem bijusi vērojama cieša sadarbība, kas arī novedusi pie tik labiem
rezultātiem.
M. Brāle

Mērsraga ostas darbi
Mērsraga ostas pārvalde 2014. ga
dā ir sekmīgi pildījusi savas funkcijas,
apsaimniekojot un pārvaldot Mērsraga ostu un tās infrastruktūru. Ieņē
mumi no pamatdarbības 2014. ga
dā ir sasniegti par 9,1% vairāk nekā
bija plānots. Mērsraga ostas pārvalde
2014. gadā izpildīja visas plānotās
aizdevumu maksājumu saistības pret
a/s „SEB banka”, kā arī pret citiem kreditoriem. 2014. gadā bez neviena kavējuma ir nomaksāta pašvaldībai Likuma
par ostām noteiktā daļa no ostas maksām 39’374 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis 11’276 EUR.
Sadarbībā ar SIA „Gamma-Rent”
pārdziļināts kanalizācijas spiedvads
pāri ostas kanālam no 5 m uz 8 m dziļumu. Atļautā kuģu iegrime pie piestātnes Nr. 4 ir palielinājusies no 4,2 m
uz 5,0 m. Ostas pievadkanālā, septiņās
jūras koordinātēs izcelti 15 dažāda lieluma akmeņi. Visā ostas pievadkanālā
sasniegta gultnes atzīme ne mazāk kā –
7 m. Sadarbībā ar piestātņu operatoriem uz piestātnēm Nr. 6 un Nr. 7 tika
veikti remontdarbi, kā rezultātā tika
uzlabots piestātņu tehniskais stāvoklis.
Gruntssūcējs Nr. 8 veica ikgadējos
remonta padziļināšanas darbus ostas
akvatorijā un ostas vārtu rajonā projekta dziļumu uzturēšanai, izņemot un
novietojot sauszemes grunts izgāztuvē
22000 m3 smilts sanesumu, bet ar kuģi
„Mērsrags” tika izsūknēti un novietoti
jūras smilts izgāztuvē 11000 m3 smilts
sanesumu. Tika veikts arī cauruļvadu
trases remonts izņemtās grunts pārvietošanai uz krastu ostas akvatorijas
ziemeļu un dienvidu pusē, ka arī krasta grunts izgāztuves uzturēšana. Ostas flote pastāvīgi tiek uzturēta darba
kārtībā. Visām vienībām regulāri tiek
veiktas plānotās apkopes un glābšanas

līdzekļu regulārās pārbaudes, ir izietas
visas nepieciešamās Latvijas jūras administrācijas Kuģu tehniskās inspekcijas pārbaudes. Ostas kanāls tika aprīkots ar navigācijas bojām, veikts boju
kosmētiskais un kapitālais remonts.
Pārskata gadā veikts uzraudzības audits
par ISO 9001:2008 standarta kvalitātes
vadības sistēmas uzturēšanu Mērsraga
ostā. Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi veiksmīgi noorganizēja mācības ISPS koda ietvaros.
2014. gadā osta apkalpoja 127 kuģus bez neviena kuģu negadījuma. Kopējais kravu apgrozījums 2014. gadā
ir 483,6 tūkst.t, kas ir par 23,4%
vairāk nekā 2013. gadā. Salīdzinot
ar 2013. gadu, ir nedaudz mainījusies
kravu struktūra – ir piesaistītas divas
jaunas kravas: smilts un tehniskā sāls.
Mērsraga ostā ir radīta bāze kravu pārkraušanas kapacitātes palielināšanai.
Tomēr tālāku ostas attīstību ierobežo
nepieciešamība pēc papildus elektrības
jaudām. Pašreiz situācija ir tāda, ka sadales tīkli neatļauj nevienu jaunu pieslēgumu Mērsraga ostā.
Neskatoties uz to, ka kopumā Latvijas ostām 2015. gadā ir kravu samazinājums, Mērsraga ostā 2015. gada
pirmajos četros mēnešos ir pārkrauti
181,5 tūkst. tonnu kravas, kas ir par
16,9% vairāk nekā 2014. gada pirmajos četros mēnešos. Ja tikpat cītīgi
turpināsim strādāt visu 2015. gadu,
tad mums ir liela iespēja šogad pirms
termiņa atdot SEB bankai visu atlikušo valsts galvotā kredīta summu
271’000 EUR.
2014. gada rezultāti ir labi un uzrāda, ka iestāde strādā ļoti sekmīgi, un arī
2015. gads ir iesācies ļoti veiksmīgi.
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA

BRĪDINA!

Mērsraga novada teritorijai pieguļošajā Rīgas jūras līča
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā noteikts ikdienas
patrulēšanas režīms.

Atgādinu!

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.3. pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā:
Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta
kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – uzliek naudas
sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Mērsraga amatierteātris „Etīde” piedalās
LabieDarbi.lv projektu konkursā
Mērsraga amatierteātris vēlas iegādāties galvas mikrofonus, kas palīdzētu
uzvest kvalitatīvas izrādes, kuras skatītāji bez piepūles varētu sadzirdēt arī
brīvdabā. Atbalsti Mērsraga amatierteātri „Etīde” un nobalso:
1) portālā labiedarbi.lv;
2) draugiem.lv
3) inbox.lv
Balsojot portālā labiedarbi.lv, nepieciešams reģistrēties, bet tas ir pavisam
vienkārši:
1) Ievadi adrešu joslā šo adresi
http://labiedarbi.lv/lv/projekts/sadzirdiamatierteatrietide
2) Labajā pusē meklē pogu reģistrēties un spied uz tās;

3) Ievadi savu telefona numuru;
4) Izdomā un ievadi paroli 2x;
5) Atkal spied pogu reģistrēties un
sagaidi, kad uz tavu telefonu atnāk sms
ar kodu, kurš jāievada, lai pabeigtu reģistrēšanos;
6) Ievadi kodu un ieklikšķini mazajā lauciņā, ka piekrīti noteikumiem.
Atkal spied reģistrēties;
7) Kad tas izdarīts – izvēlies projektu „Sadzirdi amatierteātri „Etīde”” un
balso, ievadot savu telefona numuru
un paroli!
Mēs no sirds būsim pateicīgi par
katru Tavu balsi!

Konkursi!

Konkurss – mans Mērsraga novads! Šogad Mērsraga novada svētku ietva
ros 8. augustā atzīmēsim Mērsraga 520. gada jubileju un Mērsraga novada
5. pastāvēšanas gadu! Tieši tāpēc, sākot no maija līdz 1. augustam, ikviens var
piedalīties konkursā „Mans Mērsraga novads”. Sūti uz e-pastu tautasnams@
mersrags.lv vai nes uz Mērsraga Tautas namu savu veltījumu Mērsragam. Tā
var būt dzeja, kāds literārs darbs, dziesma, rokdarbs, fotogrāfija, video rullītis vai pat filma par to, kā redzi un/vai ko Tev nozīmē Mērsrags vai Mērsraga
novads kopumā. Ļauj vaļu fantāzijai un parādi arī citiem, ka Mērsraga novads
ir īpašs! Konkursam iesniegtie darbi veidos daļu no izstādes „Mūsu krasts”. Izstādes atklāšana notiks Mērsraga novada svētku ietvaros 8. augustā plkst. 13.00
Mērsraga Tautas namā. Labākajiem darbiem vērtīgas balvas. Sīkāka informācija – 28354154 (Aija).
Konkurss „Pasaka par bāku”. Bākas ielas svētku ietvaros, tiek izsludināts
konkurss bērniem „Pasaka par bāku”. Savu pasaku vai stāstījumu par Mērsraga
bāku vari sūtīt uz e-pastu: sandijas@inbox.lv vai nest uz Mērsraga tautas namu,
vai atstāt ziedu kioskā līdz š. g. 20. jūlijam. Pasaku autori savas pasakas varēs
nolasīt Bākas ielas svētku vakara koncertā, kurā piedalīsies vietējie amatierkolektīvi. Visiem dalībniekiem saldas balviņas.

No mazas zīles izaug liels koks…
„Kad ābeļziedi saulē smejas un dārzos
tulpes krāsas auž, gaišs zaļums pēc lietus
paveras un ceriņi
smaržo, zeme, saules spožumā līksmi
sāk pukstēt mūsu
sirdis…”
Priecīgi jauks
un brīžiem satraucošs
notikums
Tautas nama zālē
bija 29. maijā,
kad savu lielo
izlaidumu
svinēja bērnudārza
„Dārta” „Zīļuku” grupas bērni, viņu
vecāki, audzinātājas un viņu pasaku
draugi – lācēns Vinnijs Pūks un ēzelītis
Iā. Svētku dienā gaviļnieki Zīļuki savā
dzīves pavedienā iesēja vēl vienu svarīgu mezgliņu – par draugiem, ar kuriem
kopā iet laimi meklēt, par sapņiem, kas
brīnumus sēs, par mīlestību, kas sargās
pašu tuvāko un dārgāko – ģimeni.
Pulksteņi tikšķ, laiks iet un katru
gadu ik pavasari kāda no grupiņām
bērnudārzam sveikas saka – tās durvis aizveras ciet, tām pasakām un
rūķiem, kas tikai „Dārtā” mita. Tās
dienas mirklis bija tik skaists un laimīgs, ka neviens nespēja ne izmērīt,
ne izskaitīt, un šī gada mazo Zīļuku
plaukstas lieluma pavasaris nebija
mūžīgs, bet patiess un dabīgs. Cik
gan daudz no tā visa mums atmiņās

paliks, to bērni ar prieku un lepnumu
parādīja izdziedot dziesmās, kādi ir

šī gada Zīļuki, un kas īsti notiek viņu
sirdīs un prātos. Un tāpēc šajā ziedoņa un svētku laikā vēlos pateikties ar
I. Ziedoņa vārdiem:
Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
Mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
Tu jūties stiprāk, tev vajag iet.
Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē
Tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.
Es jūtu to kā bailes manī klusē.
Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir.”
Lai mazie sapņi pārvēršas sasniedzamos panākumos un ar jaunu sparu,
iedvesmu ritināt pavedienus nākamajam dzīves posmam. Caur vasaras skaņām mācīties ieklausīties skolas zvana
aicinājumam.
Vadītāja L. Štāle

Īsvēstis
Izsludina pieteikšanos gada
balvai zivsaimniecībā „Lielais
loms”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties
balvai „Lielais loms – 2015”. Balvas
mērķis ir veicināt zivsaimniecības
nozares attīstību un nozīmīgumu
sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicināti ne tikai zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, bet arī pašvaldības. Pretendenti gada balvai „Lielais
loms – 2015” tiks vērtēti nominācijās – „Gada uzņēmums zivsaimniecībā”, „Jauns un daudzsološs nozarē” un
„Par inovatīvu uzņēmējdarbību”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju
birojos vai Lauku atbalsta dienesta
(LAD) reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā,
Republikas laukumā 2 līdz 2015. gada
17. augustam. Tāpat tiks pasniegta
balva „Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”, kas tiks piešķirta personai par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu zivsaimniecības nozares
attīstībā. Pretendentus šai balvai var
izvirzīt zivsaimnieku nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai „Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”, līdz
2015. gada 17. augustam jāiesniedz
rakstveida pieteikumu (brīvā formā)
ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2,
2302. telpā (tālr. 67027622), 
e-pasta
adrese:
viktorija.kalnina@zm.gov.lv.
Katrā nominācijā noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu „Lielais
loms – 2015”, Zemkopības ministrijas
diplomu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Plānots,
ka laureātu godināšanas pasākums
notiks 2015. gada nogalē. Iepazīties ar
gada balvas „Lielais loms – 2015” nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma veidlapu var ZM mājaslapā
www.zm.gov.lv sadaļā „Lielais loms”.

Grūtnieču aprūpes kabinets

Kopš 2013. gada 30. oktobra Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē topošajām māmiņām pieejami
grūtnieču aprūpes kabineta pakalpojumi. Talsu slimnīcā, stājoties uzskaitē
grūtnieču aprūpes kabinetā, topošās
māmiņas pieņem sertificēta vecmāte
Tatjana Neilande. Būtiski, ka grūtnieču
aprūpes kabineta pakalpojumi ir valsts
apmaksāti, tāpēc topošajām māmiņām
par tiem nav jāmaksā. Kabinets strādā
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Jāpiebilst, ka arvien vairāk jaunās māmiņas uzskaitē vēlas būt tieši grūtnieču aprūpes kabinetā, jo kopš kabineta
atklāšanas aprūpē esošo grūtnieču
skaits ir ievērojami pieaudzis, proti, šī
gada piecos mēnešos tas ir sasniedzis
visa iepriekšējā gada skaitu. Iestājoties
grūtniecībai, topošās māmiņas uzreiz
var griezties pie Talsu slimnīcas vecmātes T. Neilandes, kura nozīmēs nepieciešamās analīzes un nosūtīs uz 1. trimestra ultrasonogrāfijas izmeklējumu
pie dr. Eduarda Ošiņa. Ginekologs veic
USG (1., 2. un 3. trimestra skrīningus)
un konsultē grūtnieces, ja tas ir nepieciešams. Lai nonāktu uzskaitē grūtnieču aprūpes kabinetā, māmiņām ir jāpiesakās reģistratūrā pa tālr. 63259997,
lai vienotos par apmeklējuma datumu
un laiku. Ja iepriekš jau ir bijušas dzemdības, vēlams paņemt līdzi iepriekšējo
Mātes pasi, kā arī pēdējā gada laikā pie
ginekologa ņemto analīžu rezultātus. Ja
radušies jautājumi par šī kabineta pakalpojumiem, tos var uzdot, zvanot pa
tālruni 63259997 vai 29399332.
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Fiziskās sagatavotības
testēšana 1.–4. klašu
audzēkņiem

Notikumi, notikumi…

na
e
i
d
nes 9. maijā Tautas namā pulcējāmies uz
e
m
Ģi ikgadējiem Ģimenes dienas svētkiem. Sanākušos

iepriecināja gan lieli, gan mazi mākslinieki, arī
PII „Dārtas” bērni.

 Šajos svētkos mīļas un jaukas emocijas vērojamas gan skatītājos, gan dalībniekos.



Mērsraga radošie un muzikālie jaunieši!

 Pēc koncerta bērniem par prieku – dažādas atrakcijas.

 Ar sirsnīgām dziesmām uzstājās
grupa „Jorspeis”.
 Kas gan ir bērnība bez šūpošanās
prieka...

Flīģeļa atklāšana

 27. maijā Mērsraga Mūzikas un mākslas skola  Taču muzikālus priekšnesumus snieTautas namā sniedza koncertu par godu atjaunota- dza arī citi mūzikas skolas audzēkņi, ne  Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Talsos. 31. maijā Talsu Sauleskalna brīvdabas estrādē
jam flīģelim. Spēlēt uz flīģeļa izmēģināja gan peda- tikai pianisti.
notika XI Latvijas Skolu jaunatnes
gogi, gan audzēkņi, gan arī viņu vecāki.
dziesmu un deju svētku ieskaņu
koncerts „Kalniem pāri”, kā arī dalībnieku svētku gājiens no Talsu
tautas nama. Koncertā piedalījās arī
Mērsraga mazie dejotāji.
 Pie jūriņas es piedzimu! 30. maijā Mērsraga Tautas namā pulcējās
dziedoši un dejojoši amatierkolektīvi uz kopkoncertu „Pie jūriņas es
piedzimu”. Koncertā piedalījās kolektīvi no Engures, Lapmežciema,
Balgales, Dundagas un Mērsraga.

18. maijā Mērsraga vidusskolā fizioterapeita Anša Roderta vadībā notika 1.–4. klašu
audzēkņu fiziskās sagatavotības vienkāršota
testēšana ar nolūku popularizēt koriģējošās
un vispār attīstošās vingrošanas nepieciešamību.
Uz nodarbību vienlaikus ieradās divas klases, un, aptuveni 25 bērni tika sadalīti 4 komandās. Katra komanda cīnījās par punktiem,
kurus varēja saņemt par vingrojuma atkārtošanas skaitu vai pozas izturēšanas ilgumu.
Sešu vingrojumu programma bija izvēlēta,
lai rastos priekšstats par galveno organisma
muskuļu grupu izturības spēku. Šis vingrojumu komplekss nav standartizēts tests par muskuļu spēku un fizisko sagatavotību, tā ir pašizveidota nodarbība, lai rastos priekšstats.
Tātad neliels ieskats par vingrojumiem un
nepieciešamajiem rādītājiem:
1. Pumpēšanās – roku izturības spēks, vidēji būtu labi izpildīt 10 reizes, par šādu rezultātu var iegūt 10 punktus – viens punkts par
vienu izpildītu reizi.
2. Noturēšana – 1. stāja uz abiem saliektiem
apakšdelmiem un kāju pirkstgaliem; 2. Stāja uz
labā apakšdelma un pēdas sāniem. 3. Stāja uz
kreisā apakšdelma un pēdas sāniem. (punkts
par izturētām pilnām 20 sek.) – vispārēja auguma izturība ar iegurni kā centru. Katru no trim
pozām vidēji vajadzētu noturēt 1 min – tātad
kopā 9 punkti.
3. Vēdera prese – nostāvēt uz dibena, noturot atceltas gan kājas, gan muguru. Rokas
jātur aiz galvas (punkts par izturētām pilnām
20 sek.). Svarīga muskuļu grupa stājas kvalitātei un ne tikai. Vidēji pozu noturēt vajadzētu
1 min (3 punkti).
4. Muguras prese – balsts uz gurnu priekšpusi, noturēt atceltas kājas un rumpi, (punkts
par izturētām pilnām 20 sek.). Svarīga muskuļu grupa visām ikdienas aktivitātēm. Muguras
atliekumu vajadzētu izturēt 1 min (3 punkti).
5. Motociklista stāja – muguru atspiežot
pret sienu, notupēt ar 90 grādos saliektām kājām gan gurnos, gan ceļos (punkts par izturētām pilnām 20 sek.). Notupēt pie sienas vajadzētu 1 min (3 punkti).
6. Stāja uz vienas kājas – ar plaukstām kārtīgi aiztaisa acis un paceļ vienu kāju no zemes.
Stāvam gan ar labo, gan kreiso kāju (punkts
par izturētām pilnām 15 sek.) – līdzsvara un
koordinācijas atspoguļojošs vingrojums. Šādi
nostāvēt nepieciešams aptuveni minūti. Ja to
paveic ar katru kāju, kopā iegūstami 8 punkti.
Pēc manis izraudzītās punktu sistēmas komandas, ja ir apmierinoša fiziskā sagatavotība,
saņemtu 36 punktus. Šādam rādītājam izdevās
pietuvoties tikai vienai no astoņām komandām.
Pārējās vidēji saņēma no 22 līdz 25 punktiem.
Tāpat jāņem vērā fakts, ka bērni vingrojumus
pildīja reizē, tāpēc zināmu procentu pārstāv
nekvalitatīvi, nepareizi veikti vingrojumi. Ja
novērstu šīs kļūdas, pieļauju, ka rezultāts pazeminātos par 10– 15%, jeb 2 līdz 5 punkti mazāk.
No otras puses, labi fiziski sagatavotam bērnam, īpaši tādiem, kas nodarbojas regulāri ar
sportu un trenējas kādā sporta veidā, vajadzētu
varēt iegūt šos 36 punktus un vairāk. Citādi tādi
treniņi, kas ir vērsti uz uzvarām kādās sacensībās, bet nepietiekami fiziski sagatavo bērnu, var
nodarīt pat kaitējumu bērna veselībai.
Daļa no bērniem iepriekš piedalījās vingrošanas nodarbībās. Lai gan viņi nebija izdalīti
atsevišķā komandā, tomēr vizuāli bija pamanāma šo bērnu labāka fiziskā sagatavotība.
Daudz jau dot tikai tas, ka ir radusies izpratne
par vingrojuma izpildes tehniku. Šīs zināšanas
jau vien dod lielu ieguldījumu ikdienas dzīves
kvalitātē.
Novadīt šādu nodarbību un īpaši tik lielam
skolēnu skaitam vienlaicīgi, bija ļoti augsts pedagoģisks izaicinājums. Tāpēc saku paldies arī
palīgiem: klašu audzinātājām, skolas māsiņai
un brīvprātīgajai… , kas spēja tik ātri un kvalitatīvi iejusties darāmajā. Jāatzīmē, ka arī skolēnu disciplinētība bija augstā līmenī un viss
varēja notikt bez īpašiem starpgadījumiem.
Saku paldies arī skolas direktorei Ilzei Indruškevičai par iespēju vadīt nodarbības Mērsraga
vidusskolā.
Ansis Roderts, fizioterapeits
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Ekoskola aicina – nāc un piedalies
Ir pienācis pavasaris, un Mērsraga Ekoskolai noslēdzas 2. darbības gads. Domāju, ka
mūsu darbības laikā esam jau pamanīti: par
mums runā un raksta arī medijos, esam aicinājuši balsot par mūsu aktivitātēm un tajās arī aktīvi piedalīties. Esam ļoti lepni par iegūto Zaļo
diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu,
mērķis mums ir doties tālāk – vēlamies iegūt
Zaļo karogu.
Galvenais Ekoskolu programmas darbības
mērķis ir iesaistīt pasākumos, kuri saistīti ar vides
izglītību un zaļo domāšanu, pēc iespējas lielāku
sabiedrības daļu. Vēlamies panākt, lai katrs atsevišķi apzinātos to, kādas sekas šodienas rīcība un
attieksme pret vides jautājumiem var radīt nākotnē. Cenšamies par to runāt un stāstīt mūsu skolēniem, kuri šo vēsti tālāk aiznes savām ģimenēm,

un nākotnē mums būs zinošāka un vides jautājumus izprotošāka sabiedrība.
Esam jau ik pa laikam aicinājuši piedalīties
aktivitātēs, saistītās ar vides jautājumiem. Paldies
visiem aktīvajiem Mērsraga iedzīvotājiem, kuri
nodeva savu laiku nokalpojušās elektropreces –
pārstrādei tika nodotas 2,5 tonnas šādu lietu. Ņemot vērā lielo atsaucību un interesi, domājam nākamgad to atkārtot. Esam pateicīgi katram, kurš
nodevis pārstrādei makulatūru, un atsevišķi tiek
savāktas arī izlietotās baterijas. Iedzīvotāji labprāt
piedalās šādās akcijās, jo tā ir iespēja sakārtot vidi
ap sevi dabai draudzīgā veidā un atbrīvoties no
vecajām lietām.
Mērsragā arī ikdienā var nodot vecās baterijas – savākšanas kastes ir skolā un arī veikalos, tāpat arī ekonomiskajām spuldzēm notiek atsevišķa
savākšana turpat. Parastās elektriskās spuldzes gan

nonāk sadzīves atkritumos… tās atsevišķi nesavāc.
Mūsu bērni un jaunieši jau ir par sevi stāstījuši
un, ja tā var teikt, „parādījuši sevi” arī Mērsraga
ielās un iestādēs. Bērniem novembrī, Rīcības dienu ietvaros, ļoti patikusi zibakcija novada iestādēs,
kurā popularizējām veselīgu dzīvesveidu; patiess
prieks par atsaucību un gandarījums par paveikto
bija pēc viesošanās Mērsraga bērnudārzā.
Ļoti lielu paldies par aicinājumu sevi parādīt
un par savām aktivitātēm pastāstīt sakām Mērsraga invalīdu biedrībai. Projektu nedēļas laikā
februārī sagatavojām stāstu par sevi un mūsu
Ekoskolu un devāmies ciemos pie viņiem uz mājīgajām telpām. Mēs jutāmies ļoti gaidīti, un gan
bērni, gan skolotāja bija iepriecināti par patieso
interesi, ko izrādīja mums šie cilvēki – bija daudz
jautājumu, piemēram, kā dabai draudzīgā veidā
jāatbrīvojas no vecajām drēbēm un apaviem? Tika

Mērsraga vidusskolas skolēni devušies pretī vasarai
Mirklis pirms…( I. Balode)
Kā ierasts maija vidus ir laiks, kad visa skola uz brīdi ievelk
elpu, jo nākamajiem absolventiem izskan pēdējais skolas
zvans. Tā vairs nebūs nekad. Pēdējais…
Īpaši spēcīgi šo sajūtu atblāz mu varēja lasīt divpadsmito
sejās. Arī skolai šo skolēnu, liela daļa no kuriem vienmēr ir
bijusi atsaucīga dažādu pasākumu rīkošanā un apmeklēšanā,
ļoti pietrūks. Tagad priekšā saspringtais eksāmenu laiks, tāpēc abas izlaiduma klases sveica „Dārtas” pārstāve, atraktīvā
Pepija, kuras aizrautīgā darbošanās izsmīdināja ikvienu gan
zālē, gan uz improvizētās skatuves. Paši 12-tie bija sagatavojuši asprātīgu pateicības un atvainošanās runu kā skolotājiem, tā
skolas saimniecei un māsiņai, kurai īpaši tika lūgta piedošana
par iztērētajiem „Ibumetīna” krājumiem. 9. klases skolēni norunāja pašu radītas tautasdziesmas par skolu un skolotājiem,
kurās vēl vīdēja viņu spurainums un nepiekāpība, tomēr ceram, ka skolas vārds ar gadiem viņu apziņā kļūs tikai gaišāks.
Pievienojoties citu klašu rūpīgi sagatavotajiem sveicieniem, arī mēs novēlam ikvienam no viņiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus un izturību savu sapņu īstenošanā, sapņu…
kuri katram nākamajam absolventam todien saistījās ar balonu, kas pasākuma noslēgumā tika palaists debesīs kā cerība.
Lai piepildās!
AIDĀ, VASARĀ! Pēdējā skolas diena ir viens no gaidītākajiem mirkļiem visa gada garumā, īpaši vidējās klasēs šo
datumu savā kalendārā cer ieraudzīt ikviens modinātāja paģērošā zvana pamodinātais, jau sākot no otrā trešā septembra.
Un tomēr – kad šis ilgotais rīts beidzot ir klāt, krūtīs līdzās atvieglojumam iekņudas arī neliela smeldze, jo nu taču ikdiena
būs daudz tukšāka nekā ierasts.
29. maijs lielākoties tomēr bija svētki, kad katram bija
iespēja izvērtēt šogad paveikto un pārdomāt, kas vēl būtu uzlabojams. Šis mācību gads ir bijis ražens, skolā gandrīz katru
nedēļu ir notikuši vairāki pasākumi, tāpat, skolotāju iedvesmoti, audzēkņi ir regulāros izbraukumos gan sacentušies ar
vienaudžiem, gan iepazinuši pasauli sev apkārt. Un vēl…
nekas jau nebeidzas, jo arī vasarā skolas pedagogi ar aktīvāko skolēnu atbalstu organizē dažādas aktivitātes kā tepat, tā
Dānijā un citur. Savā 135. gadskārtā Mērsragskola ir pulcējusi
ne tikai visus savējos vienkop, bet arī veiksmīgi atjaunojusi
akreditāciju visām 4 skolā īstenotajām programmām un iekļāvusies vispasaules ekoskolu saimē, par ko īpašs paldies dabaszinību skolotājām.
Piepildītais 2014./2015. mācību gads mums atnesis arī
virkni godalgu, piemēram, vizuālās mākslas, angļu valodas
un matemātikas olimpiādēs, arī futbolā. Kādam šis laiks atnesis jaunus piedzīvojumus, satikšanās un pieredzes bagātināšanos: mūsējie ir pabijuši gan Igaunijā, gan Vācijā, gan ASV,
gan citur. Vēl kāds, neskatoties uz neskaitāmajām ārpusklases

aktivitātēm, atrod laiku godam
izpildīt vairāk, kā prasa pienākums: tieši viņus šogad godināja
ar ikgadējo „Gada balvu” un atzinības rakstiem. Redzot, kā
iemirdzas acis katram pēc viņa sekmju un talanta novērtēšanas, gribas cerēt, ka arī nākamgad tam būs inerces spēks jaunu
izaicinājumu, visbiežāk paša noguruma, neticības vai citu cilvēku nievu, pārvarēšanai.
Lai dzirkstele neapdziest reizēm paskarbajos ikdienas laika apstākļos! No sirds ceru, ka pēdējā skolas diena jums būs
nesusi ne tikvien ilgi gaidītās brīvdienas, bet arī jaunus spēkus un radošas ieceres ikvienam. Paldies par interesanto gadu
kopā!
PRETĪ VASARAI. (11. klases skolnieces – Paula, Krista, Elita) 29. maijā, Mērsraga vidusskolā ar šādu nosaukumu
norisinājās nometne sākumskolas un pamatskolas bērniem. Šī
nometne simbolizēja skolas mācību gada noslēgumu un došanos pretī vasaras košajiem piedzīvojumiem, kā arī sniedza lielisku iespēju palikt pa nakti skolā, jo to katru dienu nav iespējams izmēģināt. Nometnē piedalījās vairāki desmiti bērnu un
palīdzīgu roku sniedza Mērsraga vidusskolas skolotājas. No
plkst. 18.00 līdz pat vakaram notika dažādas komandu aktivitātes, kā, piemēram, – multfilmu atpazīšana un puzles likšana.
Nometnes dalībnieku sejās bija redzams patiess prieks un ne
kripatiņas noguruma. Pēc gardajām vakariņām mazie un ne
tik mazie nometnes dalībnieki aktīvu dalību ņēma arī savos
„Popielas” priekšnesumos, kur katrai grupai vajadzēja izvēlēties sev tīkamu dziesmu un attēlot to pārējiem. Skolēni gan
dziedāja, gan dejoja un visiem galu galā bija jautri. Pēc tam
līdz pat pusnaktij notika filmu skatīšanās, kas ļāva skolēniem
atpūsties un sagatavoties nakts mieram. Šāda veida pasākumi
raisa tikai pozitīvas emocijas, kas ir liels gandarījums nometnes veidotājiem un palīgiem. Mums bija liels prieks palīdzēt
skolai un ceram, ka arī nākošgad skola pulcēs daudzus, jo
daudzus bērnus uz šāda veida pasākumiem. Lai Jums visiem
izdevusies vasara!

Talsu novada sporta spēles
31. maijā Talsos notika sacensības
Talsu novada sporta spēļu noslēguma –
vasaras posma pirmajos divos sporta
veidos. Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti no Talsu novada
pārvaldēm, kā arī uzaicināti blakus novadi – Rojas, Dundagas un Mērsraga
novadi. Sporta spēles sadalītas divos
posmos – ziemas posmā un vasaras
posmā.
Talsu ezerā notika Talsu novada
sporta spēļu noslēguma – vasaras pos-

ma sacensības makšķerēšanā, bet pie
Talsu 2. vidusskolas sacensības futbolā.
Sacensībās makšķerēšanā Mērsraga komandu pārstāvēja Oskars Apsītis, Andris Pērkons, Guntis Dvoreckis.
Sasummējot kopā visu makšķernieku
iespēto Mērsraga komandai ceturtā vieta komandu cīņā.
Mērsraga futbola komanda četrpadsmit komandu cīņā, zaudējot tikai
vienu spēli finālā ierindojās otrajā vietā
un atnesa Mērsraga novadam vērtīgus

ieskaites punktus gada kopvērtējumā.
Mērsraga komandas sastāvā cīnījās Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs,
Jānis Bērziņš, Artūrs Linde, Oskars Veidemanis, Valts Rožkalns, Kārlis Brinkmanis, Jānis Bervalds, Kristaps Lauris
un Miks Laukšteins.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Publiskā adīšanas diena!
Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, publiskā adīšanas diena tiek atzīmēta tikai vienu dienu – 13.
jūnijā! Par godu šai dienai, 13. jūnijā plkst. 10.00 tiksimies pie laivas centrā, lai realizētu šī gada
ieceri – ietērpt Mērsraga centrā esošo laivu krāsainos svārkos! Neskaidrību gadījumā – zvaniet
28154515, Sandija.

Uz tikšanos 13. jūnijā!

saņemti ieteikumi informēt arī ciema iedzīvotājus
ne tikai pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, jo
vecie cilvēki tos nelieto – nepieciešana informācija avīzē vai pie ziņojumu dēļa. To tagad cenšamies
arī ievērot. Pēc šīs tikšanās arī tapa jau nākamais
uzdevums „Zaļajai patruļai” – ir skaidrs, ka nepieciešams buklets par atkritumu šķirošanu izplatīšanai papīra formā, jo cilvēkiem nav arī skaidrs,
kur kādus atkritumus jāliek.
Mūsu Ekoskolas darbība uzņem apgriezienus – arī nākamgad plānojam piedalīties šajā projektā un vēlamies lūgt sabiedrību mums palīdzēt –
gan turpinot atbalstīt mūsu akcijas, gan dalīties ar
idejām un ierosinājumiem. Mums ir savs e-pasts
mersrags.ekoskola@inbox.lv, varat arī atnākt uz
skolu vai nodot savas idejas skolotājiem I. Kauliņai vai I. Grīnbergai-Zaļkalnei.
Inga Kauliņa

Jaunāko grāmatu apskats

Grāmatas ir domu kuģi,
kas ceļo pa laika viļņiem
un saudzīgi nes savu vērtīgo kravu
no paaudzes uz paaudzi.
F. Bēkons
Bibliotēkas krājums atkal papildināts ar jaunām grāmatām, lai grāmatu draugi būtu informēti, tad jaunākās literatūras apskats...
Papildināts romantiskās literatūras klāsts. Divām iemīļotām autorēm
K. Tesaro un Dž. Devero jauni darbi – „Flirts” un „Nakts pieder mīlētājiem”. Savukārt E. M. Čeisa radījusi
vienu no skaistākajiem karaliskajiem
mīlas stāstiem mūsdienu literatūrā.
Svaiga balss, kas iepriecina ir K. Vaita
ar darbu „Kad pudeļkokā dzied vējš”.
Divām autorēm patīk vārds „karaliene”, tādēļ iekļāvušas to savā grāmatas
nosaukumā, tā ir A. Deivisa ar savu
„Kurpju karalieni” un K. Kellija ar
„Medus karalieni”. Romānu nesteidzīgām pārdomām „Rudens dēka”
uzrakstījusi M. Džonsone. Ideāla lasāmviela sievietei, kas reiz mīlējusi
nepareizo puisi būs Dž. Kostello „Ko
vēlas sievietes”. Dažādus likteņa līkločus romānā „Atgriešanās” izstāstījusi H. Boida. Vistumšākos attiecību
samezglojumus grāmatā „Mīlestības
tilti” šķetina A. Brukfīlda. Senu paziņu: Bridžitu Džonsu satiksiet H. Fīldingas darbā „Bridžita Džonsa: kā
traka pēc viņa”. S. Larkas jaunajai triloģijai iznākusi otrā grāmata „Kauri
koka ēnā”. Romānā „Svešzemniece”
D. Gabaldone vispusīgi atklāj Skotijas
tradīcijas un paražas. Grāmatu laiskai
nedēļas nogalei „Atriebība Pradas
brunčos” uzrakstījusi L. Veisbergere.
Turpinājums K. Makkalovas „Romas
valdnieku” sērijai – „Cēzara sievietes”. Savdabīgu mīlestības vēstuli „Ikviens vēlas mīlēt” uzrakstījis M. Levī
savai otrajai mīlestībai – Londonai.
Jaunumi arī kriminālromānu un
trilleru cienītājiem. S. R. Berjlindu
„Pilnmēness paisums” – aizraujošs
darbs, kas atklāj dažādus sabiedrības
slāņus – bezpajumtniekus, prostitūtas un ļaunprātīgi izmantotus bērnus.
Perfektu kriminālromānu „Zēns koferī’ uzrakstījusi L. Koberbēla. Īstu
adrenalīnu jau no pirmajām lappusēm sajutīsiet L. Čailda darbā „Viens
šāviens”. Labu aizraujošu sižetu, kurā
netrūks intrigu, jūs sastapsiet L. Lehtolainenas romānā „Viņas ienaid
nieks”. Savukārt L. L. Lorenca romāna „Budistu klostera noslēpums”
darbība risinās klusajā un nomaļajā
Litangas klosterī.
Jaunākais latviešu literatūrā.
M. Bērziņš darbā „Svina garša” izvirza
hipotēzi: par varoņiem nepiedzimst,
bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. I. Jansone grāmatā „Vienīgais” ļaus lasītājiem prātot
par to, kas ir tas, ko dzīvē dēvējam
par būtisko. Divus dāmu detektīvus
uzrakstījusi M. Grietēna „Polonēze ar
prezidentu” un „Kad visi striķi trūks”.
Daudz jaunu grāmatu sērijā „Lata romāns”. A. Katra „Visiem laimīgas beigas”, I. Enģele „Mazā Mis”, D. Butrima

„Vilkezers”, I. Jēruma „Ugunsdzēsēju
balle”, J. Valks „Zivju gripa Šmitostā”,
Ē. Lanss „Detektīvs vienai vasarai”,
I. Bauere „Pelīte” un A. Puriņš „Nāc
droši iekšā, brāl”. Dzejas mīļotājiem
K. Apškrūmas „Labie vārdi mūža gadiem”. Teātra mīļotājiem I. Tomsones
„Mēness dūriens”.
Jauni vēsturiski un dokumentāli
darbi. M. Kalendarovs „Vīza uz dzelmi: Ārpus atļautās robežas” – jauni
fakti par prāmja „Estonia” bojāeju.
V. Urtāns „Par ko?” skaudrās atmiņās
stāsta par savu vainu nezinošu cilvēku mokām, badu, slimībām un nāvi.
S. Reinsone darbā „Meža meitas”
raksta par 12 sieviešu dzīvi mājās,
mežā, cietumā Nacionālo partizānu
kara laikā.
Filozofiska rakstura darbi. J. Vodolazkins grāmatā „Laurus” stāsta
par ceļu pie Dieva, par ceļu pie cilvēka, tā ir grāmata par mūžīgo mīlestību. U. Eko romānā „Iepriekšējās
dienas sala” uzdod jautājumu, kā izdzīvot nonākot vientulībā un pilnīgi
neparastos apstākļos 17. gs. Savukārt V. P. Jangs ar savu darbu „Būda”,
sniedz pārdomas katrai gada dienai.
Darbi dzīvnieku mīļotājiem.
Dž. Bouvens stāstā „Ielas kaķis vārdā Bobs” sirsnīgi izklāsta par to,
kā cilvēks un viņa kaķis atrada ceļu
viens pie otra. D. Balodes grāmata
„Dzīvnieki cilvēku pasaulē” aicina
paraudzīties uz dzīvnieku patversmes ikdienu. S. Kolinsa „Suņu mīļu
rokasgrāmata” un K. Deividsone
„Kaķu mīļu rokasgrāmata” – ieteikumi dzīvnieku izvēlei, kopšanai un
audzināšanai.
FANTASY žanra cienītājiem.
P. Rotfuss darbos „Vēja vārds” un
„Vieda vīra bailes” ietvēris visu, ko
fantāzijas grāmatu lasītājs var vēlēties” – tajos ir maģija, noslēpumi
un mūžsenais ļaunums. Savukārt
M. Grānta „Prom” ir spraigs stāsts ar
apbrīnojami savērptu sižetu.
Cilvēkiem, kuri rūpējas par savu
veselību, noderīgas šķitīs S. Rāmaiaha „Joga veselībai” un divas V. Siņeļņikova grāmatas „Ārsta Siņeļņikova
praktiskais kurss: kā iemācīties sevi
mīlēt”, kā arī „Izproti savu slimību”.
Skolas vecuma bērniem –M. Rungulis „Lapsu kalniņa mīklas” un divas Dž. Grīna grāmatas „Mūsu zvaigžņu vaina” un „Meklējot Aļasku”.
Jaunākiem skolas vecuma bērniem
kārtējā Dž. Kinnija „Grega dienasgrāmata: 9” . K. Ridela „Otolīne un
Dzeltenā Kaķe”, D. Valjamsa „Gangsteromīte”, F. H. Bērnetes „Noslēpumainais dārzs”. Pašiem mazākajiem
lasītājiem – „Pirmie zēnu stāsti”, „Pirmie meiteņu stāsti”, „Riko piedzīvojumi” un „Vāģi: Melnā meža rallijs”.
Ceru, ka šīs grāmatiņas veicinās bērnu lasītprieku. Kā arī L. Berzinskas
„Pļavas pasakas” un K. Skalbes „Kaķīša dzirnavas” – atkārtoti sagatavota
pēc 1960. gada izdevuma.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja:
Maira Petere
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1. jūnijs – svētki bērniem, hip, hip urā!
„Esot kopā ar bērniem, dvēsele tiek dziedināta”

Gadā ir ļoti daudz svinamu svētku, lieliem un maziem ir gan
dzimšanas un vārda dienas, bet 1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šī diena ir kā nemainīga
tradīcija, kur bērnu priekam tiek veltīti dažādi pasākumi, radot pacilājošu sajūtu, ka šī diena ir tieši viņu. Arī šogad „Dārtas” mazos
un viņu vecākus uz dažādām interesantām un jestrām aktivitātēm
aicināja atraktīvie klauniņi Tips un Tops. Tā bija jautra pēcpusdiena, kad lielāka uzmanība tika vērsta uz kopā būšanu starp bērniem
un vecākiem.
Atrakcijās piedalījās vadītāja L. Štāle

Engures atklātais
Kjokušinkai karatē turnīrs
9. maijā Engurē notika 5. Engures atklātais Kjokušinkai karatē turnīrs, kuru organizēja Engures karatē klubs „Šuto”. Turnīrā
piedalījās 33 dalībnieki. Dalībnieki bija ieradušies no Tukuma
kluba „Samurajs”, Kandavas kluba „Bušido”, Saldus karatē kluba, kā
arī Engures – Mērsraga kluba „Šuto”. No Mērsraga karatē turnīrā
piedalījās divi sportisti Reinis Rubenis un Alekss Fībigs, un abi
ieguva pārliecinošas 1. vietas.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija par projekta
„Publisko interneta punktu uzlabojumi un
attīstība Mērsraga novadā” ieviešanu

2014. gada 15. oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un
Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par
projekta „Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060 apstiprināšanu ar kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR 8235,29
no kurām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 7000,00, valsts budžeta dotācija 2,25%, t.i. EUR 185,29 un pašvaldības līdzfinansējums
12,75%, t.i. EUR 1050,00.
Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma
zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.
Laika periodā no 15.10.2014. līdz 01.04.2015. Mērsraga novada pašvaldība projekta ietvaros ir veikusi divu daudzfunkcionālo
iekārtu un datorkomplektu ar atbilstošu programmatūru iegādi, kas
uzstādīti un sekmīgi darbojas Upesgrīvas ciema Saieta namā „Mazvalteri” un Mērsraga Informācijas centrā. Mērsraga novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot interneta pakalpojumus,
kopēt nepieciešamos materiālus, izdrukāt krāsainas lapas, afišas un
bildes, gan Saieta namā, gan Informācijas centra telpās. Piekļuve pie
datortehnikas būs iespējama astoņas stundas dienā.
Kopumā, projekta ietvaros plānots izveidot 11 jaunus un pilnveidot 3 esošus publisko interneta pieejas punktus, kas nodrošinās
Mērsraga novada iedzīvotājiem interneta pakalpojums bez maksas
jebkurā novada teritoriālajā apgabalā jaunizveidotajos un pilnveidotajos publiskā interneta pieejas punktos.
Projekts tiek īstenots Mērsraga novada teritorijā no 15.10.2014.
līdz 30.06.2015.

Atskaņas tālā Latvijas novadā
Skaistā maija svētdienā, Vasarsvētkos,
Rēzeknes Svētās Trīsvienības Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā norisinājās brīnišķīgs
notikums – tika iesvētīts jaunais altāris –
Rīgas Amatniecības vidusskolas studentu
diplomdarbs. Kāda saistība visam šim
notikumam ar mūsu novadu? Viens no
diplomandiem ir mūsu novada „bērns” –
Dans Pallo. Droši varu apgalvot, ka mūsu
novada izauklētie bērni ir saņēmuši labu
izglītību, lai savas garīgās un praktiskās
iemaņas attīstītu un pilnveidotu, tā, lai prieks
par paveikto iepriecina arī novada ļaudis un
Latvija kļūtu krāšņāka, garīgi bagātāka.
Svētās Trīsvienības Evaņģēliski luteriskā
baznīca tika uzbūvēta 1938. gadā pēc
arhitekta Jura Cīruļa projekta, tomēr drīz
vien tika slēgta un tur ilgus gadus atradās
kinofilmu noma. Kopš 90-to gadu sākuma,
kad draudze pārņēma baznīcas ēku, šeit
notiek atjaunošanas un restaurācijas darbi.

Daudz kas jau ir paveikts, tomēr altāra
trūkums bija acīmredzams un varēja just,
ka rekonstrukcija kaut kādā mērā nav
pabeigta.
Ar altāra izgatavošanu nodarbojās Rīgas
Amatniecības vidusskolas koka un metāla
mākslinieciskās apstrādes nodaļu studenti
Dans Pallo, Jānis Karaševskis, Mārtiņš
Bērziņš, Renārs Jomercs un Toms Valters.
Tieši viņu projekts, viņu skice, tika izvēlēta
starp daudzām citām. Altāra noformēšanā
ir izmantots gan koks, gan metāls, un
altāris ir sanācis izsmalcināts, ļoti viegls
un ideāli iederas baznīcas interjerā. Altāra
centrā ir altāra glezna, kas brīnumainā kārtā
saglabājusies līdz mūsdienām no pagājušā
gadsimta 30-to gadu beigām.
Svinīgo dievkalpojumu un jaunā altāra
iesvētīšanu veica Daugavpils diecēzes
bīskaps Einārs Alpe. Svinīgo pasākumu par
godu jaunā altāra iesvētīšanai, atsaucoties

uz Rēzeknes Svētās Trīsvienības Evaņģēliski
luteriskās baznīcas draudzes ielūgumu,
apmeklēja arī Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. „Kad
es pirmo reizi iegāju baznīcā, tad pamanīju,
cik daudz atjaunošanas un restaurācijas
darbu nepieciešams paveikt. Un pēc tam
katru reizi, apmeklējot baznīcu, es redzēju
pārsteidzošus uzlabojumus. Līdz ar altāra
parādīšanos baznīca patiešām kļuva līdzīga
baznīcai, jo altāris ir jebkuras baznīcas
sirds. Paldies visiem, kas piedalījās altāra
uzstādīšanas procesā, jo šī ir dāvana ne
vien draudzei, bet arī visiem rēzekniešiem
un pilsētas viesiem, jo vienas no pilsētas
pirmskara ēkām interjers ir kļuvis vēl
krāšņāks,” teica Domes priekšsēdētājs.
Klātesot visu savām acīm redzēja Pallo
ģimene.

Iespējamie papildu izdevumi un ieejas maksas
apskates objektos:
Pacēlējs Tatranskaja Lomnica – 14 EUR/
11 EUR (pieauguš./bērniem), Pacēlājs Grebenoka kalnā – 8 EUR/6,50 EUR/ 5,50 EUR (pieauguš./studentiem, pensionāriem/bērniem),
Demanovas ala – 8 EUR/7 EUR/ 4 EUR (pieauguš./studentiem, pensionāriem/bērniem),
Oravas pils –5 EUR/3 EUR (pieauguš./bērniem),
Akvaparks „Bešeņeva” –12 EUR/ 9 EUR
(pieauguš./bērniem), Akvapraks „Aquea
city” – no 17EUR /14EUR (pieauguš./bērniem),
Stara Ļjubovņa cietoksnis – no 5 EUR /3.50
EUR/2.50 EUR (pieauguš./studentiem, pensionāriem/bērniem),
Slovāku brīvdabas muzejs – 6 EUR/
4.50 EUR/3.0 EUR (pieauguš./studentiem,
pensionāriem/bērniem),
Nobrauciens ar plostiem – 10 EUR/5 EUR
(pieauguš./bērniem),
Vakariņas pie plostniekiem – 10 EUR,
Vakariņas kolibā – saskaņā ar cenrādi

mūzikas ģēnijs Mocarts. Nakšņošana pansijā
BadGasteinā.
6. diena – Brīva diena atpūtai BadGasteinā.
Daba, kalni, pastaiga pa kalnu takām un pļavām. Iespēja relaksēties termālajos baseinos.
Viesnīca atrodas 500 m attālumā no Stubnerkogel pacēlāja, 500–600 m attālumā no viesnīcas atrodas termālo baseinu komplekss Felsentherme un pilsētas centrs. Pievakarē – kopīgs
austriešu mūzikas un folkloras vakars ar dziesmām un dejām. Laiks pakavēties iespaidos par
ekskursijā pieredzēto.
Nakšņošana pansijā BadGasteinā
7. diena – 7.00 Ceļš līdz Vīnei, pa ceļam
iespējams piebraukt pie Melkasabatijas, kas ir
lielākais un krāšņākais benediktīniešu klosteris Austrijā. Iespējams pastaigāties pa klostera
parku un ieturēt pusdienas.
Pievakarē ierodamies Vīnē. Ekskursija pa
pilsētu (~2 h), kuras laikā redzēsiet ievērojamākās vietas: Rātsnamu, Parlamentu, imperatora rezidenci – Hofburgu,Vīnes operu, pilsētas
bulvāru loku – Ringštrasse, vecpilsētu un pilsētas simbolu – Sv. Stefana katedrāli. Turpinām
ceļu līdz tranzītviesnīcai Čehijas-Polijas pierobežā.
8. diena – Brokastis viesnīcā. Ceļš uz mājām – Polijas plašumi, Lietuva. Vēlu vakarā/
naktī atgriežamies Latvijā.
Ceļojuma cenā ietilpst:
Brauciens ar komfortablu autobusu (TV,
WC, kondicionieris);
Nakšņošana 3 viesnīcās (viesu mājās),
2–3 – vietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm;
Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā;
Autoceļu nodokļi.
Papildus izdevumi:
– tūristu apdrošināšana;
– Ēšanas izdevumi:
Pusdienas Polijā no ~ 25PLN
Pusdienas Austrijā ~15 eiro
Ieejas biļetes: Helbrunnas pilī – 9 EUR
Lihtenšteinas aiza –5 EUR
Krimlas ūdenskritums –5 EUR
Sāls raktuves (salzwelten.at) pie Zalcburgas (ar audiogidu) – 13 EUR
Austriešu folkloras vakars Bad Gasteinā –
20 EUR
„Hitlera ligzda” – 16 EUR;
kuģītis pa Ķēniņa ezeru – 13 EUR
Zalcburgā (brīvajā laikā pēc izvēles):
Mocarta māja-muzejs – 6 EUR
Hoenzalcburgas cietoksnis (pacēlājs + izstādes) – 10 EUR
Rotaļlietu un mūzikas instrumentu muzejs
3 EUR
Baroka muzejs – 5 EUR
Apskates objektu cenas ir orientējošas un
var mainīties atkarībā no sezonalitātes.
Cenas vēl tiks precizētas, saskaņojot maršrutu ar klientu.
Ceļojuma organizatore un gide: Indra Kraģe: tel. 28355983, e-pasts: indra.krage@inbox.lv

Gints Pallo

Iespēja ceļot!
Slovākija – Augstie un Zemie Tatri.
Cena 209.00 €
Ceļojuma laiks: 15.–19.07. (5 dienas)
Paši zemākie starp augstajiem un paši
augstākie Austrumeiropā –Augstie un Zemie
Tatri! Iespēja peldēties termālajos minerālūdens baseinos, apskatīt neiedomājami skaistas alas un pasakainas viduslaiku pilis, klausīties kalnu strautiņu un ūdenskritumu skaņās,
pastaigāties pa kalnu taciņām un baudīt slovāku kultūras nacionālo kolorītu un jautro slovāku mūziku krodziņos. Visas naktis viesnīcās!
1. diena. Izbraucam no agri no rīta 05:00.
Lietuva. Polija. Nakts tranzītviesnīcā Polijā.
2. diena. Brokastis. Slovākija. Izbraukuma
ekskursija uz Augstajiem Tatriem. Tatranskaja
Lomnica. Ja būs labvēlīgi laika apstākļi, būs iespēja pacelties ar funikulieri uz Skalnate Pleso,
Lomnickij Štit vai Lomnicas Sedlu un aplūkot brīnišķīgo Tatru panorāmu. Kūrortpilsēta
Smokoveca. Pacelšanās pa trošu ceļu uz Grebenokas kalnu un Aukstās Straumes ūdenskritumu apskate. Vakarā pēc izvēles, iespējams
apmeklēt nacionālo krodziņu – koliba, kur
maltītes joprojām tiek gatavotas uz atklātas
uguns un par noskaņojumu gādā jautrie slovāku muzikanti. Nakts viesnīcā.
3. diena. Brokastis. Izbraukuma ekskursija
uz Zemajiem Tatriem. Demanovas stalaktītu
ala – Slovākijas alu pērle. Iespēja veselu stundu
aplūkot dabas veidojumus – stalaktītus un stalagmītus. Viena no Slovākijas apmeklētākajām
pilīm – Oravas pils. Pils atrodas uz 112 m augstas klints pie Oravas upes. Pasakainu izskatu
tai piešķir mazie tornīši. Termālais akvaparks
„Bešeņeva” – mūsdienīgs baseinu un ūdens
slidkalniņu komplekss zem klajas debess ar
karsto minerālūdeni.
Lieliska relaksācija! Nakts viesnīcā.
4. diena. Brokastis. Viesnīcas numuru atbrīvošana. Ekskursija uz Pienini nacionālo
parku. Stara Ļjubovņa cietoksnis. Cietoksnī apskatāmas vēsturiskās mēbeles, ieroči, reliģiskās
mākslas un arheoloģijas priekšmeti. Blakus
cietoksnim atrodas brīvdabas muzejs ar nacionālās koka arhitektūras objektiem. Pārbrauciens uz Pienini nacionālo parku. Nobrauciens
ar plostiem pa Dunajecas upi jautro slovāku
plostnieku vadībā. Gleznaina daba, lēna upes
straume, nesteidzīgi plostnieku stāstījumi...
Pēc nobrauciena iespējams pavakariņot pie
plostniekiem Slovāku plostnieku gaumē – cepta jēra gaļa un „laupītāju tēja”!
Nakts tranzītviesnīcā Polijā.
5. diena. Brokastis. Polija. Lietuva. Vēlu
vakarā/naktī atgriešanās Latvijā.(23:00–2:00).
Ceļojuma cenā ietilpst: viena vieta tūrisma
klases autobusā; transporta un ceļu izdevumi;
viesnīcas Polijā un Slovākijā; brokastis viesnīcās; grupas vadītāja/gida pakalpojumi.
Papildu izdevumi saskaņā ar programmu:
Papildu vieta autobusā –50 EUR;
Medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā
ārzemēs: līdz 65 g. v. – 4,75 EUR, no 65 g. v.
līdz 70 g. v. – 9,50 EUR, no 71 g. v. –14,25 EUR.

Austrijas pērle BadGasteina un tās apkārtne.
Cena: 320,- EUR
25.07.–1.08. 2015. (8 dienas)
1. diena – Paliec sveika, Latvija! Agri no rīta
izbraukšana, laiks ceļā caur Lietuvu, Poliju. Pievakarē – Varšava. Īsa ekskursija pa vecpilsētu.
Nakšņošana Čenstakovā (Grand Hotel 3).
2. diena – Esi sveicināta, Austrija! Turpinām ceļu: Polija, Čehija, Austrija. Vakarā
iebraucam kalnu kūrortpilsētiņā BadGasteinā
Alpu kalnu ielokā.
Iekārtošanās viesu namā – pansijā. (HotelSimader 3–5 naktis)
3. diena – Brīnumjaukās dabas bagātības.
Došanās uz Lihtenšteinas aizu, ko dēvē par dabas brīnumu un kas ir viena no skaistākajām
un dziļākajām aizām Alpos. Eiropas augstākais
ūdenskritums – Krimla. Krimlerahes upe, te
kot no 3000 m augstuma, veido trīs kaskādes
ar kopējo augstum u 380 m. Iespējams doties
arī uz slavenajām Ledus milža alām.
Nakšņošana pansijā BadGasteinā.
4. diena – Laika griežos. Uzbraukšana
slavenajā Hitlera rezidencē „Ērgļa ligzda”
(1814 m augstumā). Dienas otrajā pusē brauciens ar kuģīti pa kalnu ezeru Konigssee līdz
Sv. Bartolomeja pussalai. Šeit jums būs iespēja
apmeklēt zivju restorānu un nobaudīt svaigi
ceptas zivis.
Nakšņošana pansijā BadGasteinā.
5. diena – kultūras pērle– Zalcburga. Rīta
pusē dosimies pazemē apskatīt slavenās sāls
raktuves netālu no Zalcburgas. Pēcpusdienā
ekskursija pa Mocarta dzimto pilsētu Zalcburgu. Jums būs iespēja apskatīt lielisko Mirabelas dārzu un pili, daudzās greznās baznīcas, strūklakas un skulptūras. Zalcburga ir
izcila baroka laika arhitektūras pērle un Eiropas mēroga mūzikas un kultūras centrs. Varēsiet apmeklēt arī māju, kur savulaik dzimis

Mācības Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā
Valsts robežsardze aicina jauniešus laikā no
š. g. 1. jūlija līdz 13. jūlijam pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu
skolā. Mācību laikā tiek apgūta profesionālās
tālākizglītības programma „Robežapsardze”
un iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija.
Mācības notiek par budžeta līdzekļiem. Pēc

mācību programmas sekmīgas apguves tiek
izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība
(3. profesionālais kvalifikācijas līmenis) un
piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta
Valsts robežsardzē.
Aicinām Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesniegt

dokumentus mācībām Valsts robežsardzes
Ventspils pārvaldē, Ostas ielā 33, Ventspilī,
tālr. 63604809.
Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas
mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem” (Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā).
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO
27.JŪNIJĀ – 1.POSMS(Līgo svē
svētku turnī
turnīrs)

Zied samta ceriņsprogas dārza malā
un smaržu lodas mākoņlaivās kāpj.
Tu atkal mīli tākā togad,
jo kastaņas kā trepes vēlreiz augšup rāpj.

Grūž
Grūžiiņgala laukumā
laukumā

Tu kailām kājām iebrien siltā rasā
un pirkstu galiem zālē sauli tver.
Tur sasnieg vasara tev svārku brizgu krokās
pirms vējots pieskāriens pie tava vaiga maigi plok.
/D. Sadaka/

11.JŪ
svētku turnī
turnīrs)
11.JŪLIJĀ
LIJĀ – 2.POSMS (Jūras svē
Skolas ielā
ielā 8

8.AUGUSTĀ
8.AUGUSTĀ – 3.POSMS

(Mērsraga svē
svētku turnī
turnīrs )

Skolas ielā
ielā 12

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
65 gadu jubilejā Mārītei Novadei;
70 gadu jubilejā Vladimiram Burlakovam;
70 gadu jubilejā Pēterim Jurkānam;
70 gadu jubilejā Annai Špankai;
80 gadu jubilejā Aivaram Sproģim;
81 gadu jubilejā Annai Rasmai Rudzītei;
81 gadu jubilejā Jāzepam Čiuželim;

Mobilais mamogrāfs

MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 2015.
GALVENAIS TIESNESIS
TIESNESIS
TIESNEŠ
TIESNEŠI

I.INDRUŠ
I.INDRUŠKEVIČ
KEVIČS
K.REINFELDS

SACENSĪ
SACENSĪBU SĀ
SĀKUMS - 10:00 (Sacensī
(Sacensības notiek sievieš
sieviešu un vī
vīru konkurencē
konkurencē)
t.-26455993.

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā struktūrvienība
2015./2016. mācību gadā uzņems audzēkņus
šādās specialitātēs –
Ar pamatizglītību, 4 gadi:
· Komercpakalpojumu darbinieks – JAUNUMS;
· Klientu apkalpošanas speciālists;
· Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
· Apdares darbu tehniķis.
Ar pabeigtu 8 klašu izglītību, 3 gadi:
· Apmetējs.

Mērsraga
vidusskolas trīs
klases ir izvēlētas piedalīties
LaSPAD pētījumā

Latvijas Skolu aptaujas projekts par alkoholu un
citām narkotiskām vielām (LaSPAD) tiek veikts reizi četros gados kopš 1995. gada. Tas tiek īstenots
kā daļa no Eiropas Skolu aptaujas projekta (ESPAD),
kas ir lielākais starptautiski salīdzināmais pētījums
par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu skolas vecuma jauniešu vidū Eiropā. Piemēram,
2011. gada pētījumā piedalījās 39 valstis, aptverot
vairāk nekā 100 tūkstošus 15–16 gadus vecu skolēnu.
Šajā pētījumā piedalījās skolas 8., 9. un 11. klase.
Pētījuma mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par alkohola, tabakas un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu noteikta vecuma jauniešu vidū un apzināt dažādu riska faktoru ietekmi
uz vielu lietošanas pamēģināšanu un turpināšanu.
Standartizētu rīku un metožu izmantošana ļauj projekta ietvaros iegūt ticamus rezultātus un salīdzināt
tos gan ar iepriekšējos gados veiktajiem pētījumiem,
gan starp valstīm, kuras piedalās pētījumā.

81 gadu jubilejā Ārijai Ivanovai;
82 gadu jubilejā Amandai Brinķei;
86 gadu jubilejā Edgaram Fonzovam;
86 gadu jubilejā Žanim Jaņķevicam;
87 gadu jubilejā Validai Cīrulei;
91 gadu jubilejā Annai Almai Krekovskai.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 7. jūlijā, pie Mērsraga Tautas nama,
Lielā iela 25. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
· Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
· Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

ESF finansētās grupās no 17 līdz 29 gadiem:
• Ar vidējo izglītību – Klientu apkalpošanas speciālists,
1,5 gadi;
– Pavārs, 1 gads;
· Ar pamatizglītību – Apdares darbu strādnieks, 1 gads.
ESF finansētajās grupās mērķstipendija no 70 līdz
115 eiro mēnesī.
Sīkāka informācija pa tālr.: 20004898, 27808440,
63221886 un mājas lapā laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana no 14. jūnija darba dienās
(plkst. 9.00–15.00).

LaSPAD pētījums ļauj izdarīt uz zināšanām un
pierādījumiem balstītus spriedumus par atkarību
izraisošo vielu izplatību Latvijā skolas vecuma jauniešu vidū, tādējādi sekmējot tādas sabiedrības veidošanu, kurā ir veseli un no atkarībām brīvi jaunieši
ir vērtība.
Skolēni uz jautājumiem atbildēja elektroniski,
atrodoties datorklasē. Pētījumam, katrai klasei tika
atvēlēta viena mācību stunda.
Pētījumā gūtie secinājumi ir neaizvietojami politikas un viedokļu veid otājiem, pētniekiem, pedagogiem un citiem, kuri strādā, lai mazinātu atkarību
izraisošo vielu un procesu izplatību jauniešu vidū.
Iegūtā informācija tiek izmantota ne tikai monitoringam par atkarību izraisošo vielu izplatību skolēnu
vidū, bet arī politikas izstrādei, piedāvājot intervences un izmaiņas likumdošanā, kas mazina atkarību
izraisošo vielu pieprasījumu un pieejamību skolas
vecuma jauniešiem.
Pētījumā iegūtā informācija ir ļoti svarīga Eiropas Savienības (ES) Narkotiku rīcības plānu, ES Alkohola stratēģijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas deklarācijas par jauniešiem un alkoholu
novērtēšanai.

Atvainošanās!
Atvainojos Upes
grīvas pensionāru galdiņam par neievietoto
līdzjūtību iepriekšējā
„Mērsraga Avīzes” numurā.

Svētku piedāvājums AIZDEVUMIEM

L. Valdemāre

Līdzjūtības

Pabeidz darbus – sagaidi Līgo!
bez komisijas, līdz 1500 EUR,
līdz 18 mēnešiem.
K. Valdemāra iela 17, Talsi
tālr. 63223707, 29159682.

18. jūnijā izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu silti, silti,
Savām smilšu villainēm.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Maiju Dremakovu mūžībā pavadot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji
Šī pavasara vēji brāzmojošie
Ir tavu elpu pārrāvuši pušu,
Un zilās debesis un stari spožie
No tavām acīm gaismu aiznesuši.
(Ā. Elksne)
Izsakām dziļu līdzjūtību Larisai, Gunti pēkšņi zaudējot.
Upesgrīvas pensionāru galdiņš
Mūžības slieksnim pāri
Aizej tu gaismas lokā,
Svētu atmiņu rozi
Atstājot dzīvības lokā.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Gintam vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Kolēģi skolā

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
(M. Jansone)
Jūtam līdzi mūsu Inārai, tēti zaudējot.
Deju kopa „Silva”

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

 „Remaks L” piedāvā darbu pārdevējām. Pieteikties veikalā vai pa tel.: 26435898.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neapstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515, Jānis.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un celtniecības pakalpojumi. Zvanīt: 28837240.
 Elektromotoru remonts. Tukuma nov.,
Slampes pag. „Brauciņi”. Tel. 29253411.
 Jaunajam zivju pārstrādes uzņēmumam
ir nepieciešams meistars uz patstāvīgu darbu.
Prasības kandidātiem: iepriekšēja pieredze zivju pārstrādes uzņēmumā; vēlamas zināšanas par
HACCP sistēmu; prasme vadīt un motivēt darbiniekus; augsta atbildības sajūta un precizitāte;
latviešu un krievu valodas zināšanas.
Kontakti: Mērsrags, Lielā iela 62,
tel.: +371 27856936, e-pasts: darja@ardyfisher.com
 Sieviete ar mazu bērniņu meklē mājas daļu
vai kādu mazu mājiņu, ko īrēt Mērsraga apkaimē
pie jūras. Gan vasarā, gan patstāvīgi uz ziemas laiku. Ap 200 eiro mēnesī. Esam godīgi un varam palīdzēt mājas un dārza darbos vecākiem cilvēkiem.
Ieva, tel.: 29458571.
Mērsraga autoservisa īpašais piedāvājums
(līdz 30.06.2015):
· Kondicionieru uzpildīšana no 25 EUR
· Savirzes regulēšana no 20 EUR
· Lukturu regulēšana 5 EUR (dāvanā vasaras logu šķidrums 4 litri)
· Izdevīgi rezerves daļu un remontu piedāvājumi
SIA „Bulis”, Zvejnieku ielā 5, t.29197761.

Noriet saule vakarā.
Meža galus zeltīdama.
Noslīgst klusi sirmā galva.
Saules ceļu aiziedama.
(Tautasdziesma)
Izsakām līdzjūtību Inārai, tēti smilšu kalniņā
pavadot.
Draudzes ansamblis

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

Sludinājumi

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.20 pie skolas;
10.40 pie ambulances;
11.00 pie Tautas nama
12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie bērnudārza;
13.00 pie viesu nama „Vētrasputns”;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”
14.45 pie Saieta nama, Upesgrīvā

Pateicības
 Liels paldies šoferītim Gvido par 4. klases
veiksmīgo izvizināšanu ekskursijā pa sastrēgušo Rīgu! Liels paldies Ivaram Timermanim par
iespēju bērniem būt Rīgā uz basketbola spēli!
Bērni un vecāki
 No sirds pateicamies PII „Dārta” kolektīvam
par līdzjūtību un atbalstu Gunti Paipalu kapu kalniņā guldot.
Paipalu un Lormaņu ģimene
Ir pateicībai īpašs spēks
Kas mazu – lielu dara.
Ikvienu paslavēt ir prieks,
Kas palīdzīgu roku sniedz.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs izsaka
pateicību par sniegto atbalstu Vairai Birzniecei,
Vijai Lapiņai, Dacei Sergetai, Uldim Krūkiņam,
Andim Jēgeram, Robertam Šiliņam.
No visa pa druskai: no maizes, no medus, no
svelmes, no ledus, no prieka un skumjām, no sāpēm
un slāpēm, no gaismas un tumsas, un mīlestības!
Tā mana dzīve – no visa pa druskai.
Sirsnīgs paldies Mērsraga novada Domes
priekšsēdētājam LAURIM KARLSONAM,
izpilddirektoram IVARAM TIMERMANIM un
visiem mīļajiem draugiem,
kas apsveica mani dzīves jubilejā!
Rasma Rudzīte, Mērsraga Cinīšos

Redaktore Madara Brāle
28757923

