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„Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās
augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par
pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to.”
Šos vārdus pirms vairākiem tūkstošiem gadu teicis viens no va
renākajiem un bagātākajiem valdniekiem pasaulē. Tie ir aktuāli arī
šodien. Novēlu ieklausīties tajā, kas izturējis laika un laikmetu pār
baudījumu. Novēlu ikvienam tiekties pēc jauniem apvāršņiem zinī
bu kalnos un kļūt gudriem savas Latvijas dēliem un meitām. Mūsu
skolotājiem, audzinātājiem un daudzajiem labajiem darba rūķiem,
kuri velta savu dzīvi mūsu jauno atvašu aprūpē – daudz spēka iz
turības un mīlestības, lai atkal no jauna ar mūsu mazajiem un jau
gandrīz lielajiem šo zinību ceļu ietu kā pirmoreiz – ar milzu degsmi
un pārliecību, spraužot visaugstākos mērķus un tos sasniedzot!
Patiesā cieņā,
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Redaktores sleja
Varu atzīties, 21. augusts
bija viena no manām sa
traucošākajām
dienām.
Pirmo reizi jāsalaulā pāris.
Milzīgs satraukums, jo ap
ziņa par lielo un atbildīgo
a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
notikumu jau no agra rīta
tobrī.
numurs iznāks 9. ok
bija katrā manas domas
tīt līdz
pavedienā. Vai viss sanāks?
Materiālus var iesū
Vai mēle nemežģīsies? Vai
6. oktobrim!
neko nesajaukšu? Protams,
Paldies!
tādās reizēs, kad esi satrau
cies, tas brīdis no kura esi
tik nobijies, pienāk ātrāk
nekā gribētos. Laulību cere
monija notika jūras krastā – kāpas augšā, skaistā meža ielokā, ar skaistām
dekorācijām. Skaistais skats, noformējums, jūras šalkoņa un tas miers, kas
bija visapkārt jau raisīja sajūtu, ka būs labi. Bet tomēr... Viesi kavējas, ar
mūziķiem esam ilgu laiku vieni paši – vai tiešām kāzas atceltas? Protams,
ka nē, bet tādā brīdī ne viena vien interesanta doma iešaujas prātā. Sāk
ierasties viesi. Sākas viss no gala – satraukums atpakaļ. Bet viesi… fantas
tiski cilvēki! Ja arī viņi to nedarīja apzināti, tad ar savu jokošanos, brīva
jām sarunām, smiekliem veidoja tik sirsnīgu un nomierinošu atmosfēru,
ka satraukums un baiļu sajūta jau sāka pagaist. Nāk līgava un līgavainis –
skaists, sirsnīgs un atraisīts pāris. Un redzot, cik viņi savā īpašajā dienā ir
mierīgi un laimīgi, arī es nolēmu būt mierīga un izbaudīt šo savu darba
pienākumu kā lielisku iespēju būt īpaša mirkļa pašā centrā. Šis stāsts ir par
to, ka būt īstajā vietā un laikā ar īstajiem cilvēkiem – ir īsta dāvana un šādi
mirkļi ir jātver! 21. augusts bija no tām dienām, kuras neaizmirst nekad un
esmu par to pateicīga... Novēlu katram sajust tik bagātīgu emociju gammu!

Zināšanai!

Domes sēdē

Mērsraga novada Domes 2015. gada 18. augusta sēdē nolēma
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašu
mam „Laukbolas”, Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.
Nr. 88780030156.
1. zemes vienībai, platība 1,30 ha, piešķirt nosau
kumu „Madaras”, Mērsrags, Mērsraga novads. Zemes
lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2. zemes vienībai, platība 0,52 ha, saglabāt nosau
kumu „Laukbolas”, Mērsrags, Mērsraga novads. Zemes
lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2. Apstiprināt tirdzniecības atļaujas izsniegšanu S. Mež
zīlei.
3. Komisijā „Mazvērtīgā inventāra un materiālu no
rakstīšanas komisija” Laimas Valdemāres vietā par komisi
jas priekšsēdētāju ievēlēt sekretāri Madaru Brāli.
4. Par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju, deputāta
Aigara Šteinberga vietā, ievēlēt izpilddirektoru Ivaru Ti
mermani.
5. Komisijā „Komisija lēmumu pieņemšanai darī
jumiem ar lauksaimniecības zemi” Laimas Valdemāres

vietā par komisijas locekli ievēlēt sekretāri Madaru Brāli.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada
budžeta ieņēmumu plāna pieaugumu 3 000 euro apmērā
(pielikums Nr. 1.)
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. ga
da grozītu budžeta ieņēmumu plānu 1611568 euro.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2015. gada budžeta izdevumu plāna pieaugumu
3000 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2015. gada budžeta izdevumu plānu 1 556 749 euro.
7. Noteikt divus lietošanas mērķus īpašumam „Ezera
iela 11”, Mērsrags, Mērsraga novads, kad. Nr. 8878 003 535,
kopējā platība 0,3322 ha:
1) Platībai 0,2000 ha – apbūves zeme, kods 0601.
2) Platībai 0,1322 ha l/s izmantojamā zeme, kods
0101.
M. Brāle

Iedzīvotāju iespēja iesaistīties!
Likums vēlas labi iekārtot cilvēku dzīvi.
To viņš spēs tikai tādā gadījumā,
ja paši cilvēki vēlas, lai viņiem būtu labi.
Likuma labvēlīgā ietekme izpaužas tikai tur,
kur cilvēki tam pakļaujas.
(Dēmokrits)
Mērsraga novada pašvaldības policija vēlas apzināt Mērs
raga novadā dzīvojošo iedzīvotāju vēlmi brīvprātīgi un bez
atlīdzības piedalīties:
1) maluzvejniecības izskaušanā Engures ezera un Baltijas
jūras līča piekrastes ūdeņos – ziņot par konstatētiem pārkā
pumiem, piedalīties reidos kopā ar pašvaldības policiju,
2) apzināt laivu un kuteru īpašniekus/vadītājus, kuri būtu
gatavi sniegt palīdzību cilvēku meklēšanā un glābšanā nelai
mes gadījumos uz ūdens jūrā un ezerā,

Paziņojumi
Upesgrīvas Saieta namā:
23. septembrī plkst. 12.00 – Bibliotekārais izbraukuma
punkts.
28. septembrī plkst. 16.00 – Tikšanās ar dzejnieci Mai
ju Laukmani.
Lūgums Baltkalnu ielas zemju īpašniekiem iztīrīt
novadgrāvjus no Ābolu mājas līdz Baltkalniem, lai šo ceļu
varētu uzturēt normālā stāvoklī. Informācijai: 28325803,
Dzintars.
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs 5. oktobrī plkst. 10:00
Mērsraga Tautas namā atsāks ārstniecisko vingrošanu,
fizioterapeits Ansis Roderts. Pieteikties darba laikā pa te
lefonu 26884855 – Daiga.
Visu septembri un oktobri, Mērsraga bibliotēkā izstā
de: „Viss par un ap medu”. Laipni gaidīti visi interesenti!

Zaļais karogs!
Par panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides
izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā
un tās apkārtnē, starptautisko zaļo karogu saņem
Mērsraga vidusskola. Tagad zaļais karogs plīvos pie
skolas. Paldies skolotājām IVETAI GRĪNBERGAIZAĻKALNEI, INGAI KAULIŅAI, ekopadomei,
skolēniem, pedagogiem un darbiniekiem.

3) apzināt brīvprātīgos, kuri būtu gatavi piedalīties mežā
noklīdušu cilvēku meklēšanā,
4) apzināt brīvprātīgos, kuriem rūp sabiedriskās kārtības
uzturēšana Mērsraga novadā un kuri būtu gatavi bez atlīdzī
bas piedalīties reidos kopā ar pašvaldības policiju.
Lūdzu novada iedzīvotājus, kuriem rūp Latvijas daba,
kuri grib uzlabot sabiedrisko kārtību novadā un kuri vē
las ko reāli mainīt, nevis tikai izteikt neapmierinātību un
zākāt pastāvošo kārtību, lūgums zvanīt Mērsraga novada
pašvaldības policijai pa tālruni 20703443, rakstīt uz e-pastu
policija@mersrags.lv vai ierasties personīgi pašvaldības poli
cijas telpās Lielajā ielā 25, Mērsragā.
E. Bolmanis,
Mērsraga novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors

Īsvēstis
Bezmaksas seminārs par sēnēm. Seminārs „Ēdamas
un neēdamas sēnes – to atpazīšana” notiks 22. septem
brī plkst. 11.00 Talsos, Kr. Valdemāra ielā 21a, 1. stāva
zālē. Seminārā stāstīs par: sēnēm pārtikā, neparastām
ēdamām sēnēm, sēņošanas tradīcijām, īpaši indīgām
Latvijas sēnēm.
Aicina dienestā Valsts policijā Kurzemē! Valsts
policijā tiek uzsākta dokumentu pieņemšana no pre
tendentiem dienestam Valsts policijā. VP Kurzemes
reģiona pārvaldē ir vakanti amatpersonu ar speciāla
jām dienesta pakāpēm amati ar darbavietām Ventspilī,
Kuldīgā un Talsos. Ja Tev ir atbilstība Iekšlietu minis
trijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
gaitas likuma 4. panta prasībām (fiziskā sagatavotība, ve
selības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības tiek vērtētas
Rīgā), vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglī
tība (jāiesniedz diploma un tā pielikuma kopija) un ja esi
gatavs vēl papildus izglītoties Valsts policijas koledžā –
Ezermalas ielā 8, Rīgā (mācības profesionālās pilnveides
izglītības programmā „Policijas darba pamati”, kas ilgst
6 mēnešus, t. sk., 3 mēneši prakse), nāc un piesakies!!!
Pieteikuma vēstuli, Europass: Curriculum Vitae (pie
ejams tīmekļa vietnē www.europass.lv), augstāko izglītī
bu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz
2015. gada 25. septembrim Ventspils, Kuldīgas vai Talsu
iecirknī, vai arī elektroniski: dace.veidemane@kurzeme.
vp.gov.lv. Neskaidrību gadījumā vai papildus informāci
jas nepieciešamības gadījumā zvanīt: 63404641 vai rak
stīt uz norādīto e-pastu.
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Aktīvs, saulains un neaizmirstams projekts „Mellene”
Viss, kas ir par velti, ir visvērtīgākais un skais
tākais. Tā arī mellenes jūlijā vari iet un lasīt mežā,
cik tik uziet: vari tās saēsties ar zilu muti, vari sa
saldēt un ēst ziemā kā karamelizētas konfektes,
vari cept kēksus un kūkas, vari vārīt zapti vai mel
leņu klimpas, pagatavot debesmannu: tik daudz
iespēju no vienkāršās zili lillā ogas.
Tā arī nolēmām izveidot sadraudzības nedēļu
„Mellene”, godājot mums visiem tik labi pazīs
tamo ogu un aicinot dāņu draugus no Hvalso
skolas 9. klases pie mums Mērsragā. Tika izvei
dota programma, Mērsraga vidusskolas vecāku
padomes vadītāja Liāna Lukse sastādīja tāmi,
Diāna Rubene iesniedza projekta pieteikumu
Latvijas Vides Aizsardzības fondam projektam
„Mellene”, projekta reģ. nr. 1-08/ 250/ 2015, līg.
nr. 1-20/167, lai iegū
tu papildu finansējumu,
Kerija Grudkina izveidoja karogu, mēs ar kolēģi
Ilzi Mosu izdomājām, kuru dziesmu varētu pār
veidot par melleni, Alita Ozoliņa atlasīja dejas,
kurām pavadījumu spēlēja Daiga Krugaļauža.
Daži no Mērsraga vidusskolas 9. klases skolē
niem devās lasīt ogas, kopā sasaldējām melle
nes, un Daces Ansbergas, Lailas Lindes un Evas
Niegliņas pavadībā un uzraudzībā tapa melleņu
zapte ar brīnišķīgu burciņas noformējumu. Pat
ekskursijas bija saistītas ar aktīvu darbību dabā,
lai mēs saprastu, ka nevajag tālus ceļojumus, bet
var lieliski pavadīt laiku mūsu apkārtnē, iepa

zīstot neiestaigātas takas un apmeklējot dabas
parkus. Dalībnieki iepazina Vecrīgu, izbrauca
pa Rīgas kanālu ar kuģīti, kā arī apmeklēja Lau
mas Dabas parku. Sadraudzības nedēļas lielākais
izaicinājums un pārbaudījums mums visiem bija
nakts pārgājiens ar lukturīšiem pa Grīvas upi SIA
„Gandrs” vadībā un nakšņošana teltīs atpūtas
vietā „Knaģi” Upesgrīvā. Lai arī pārgājiens bija
neierasts un ar šķēršļiem, tomēr visi bērni atce
ras to kā visjautrāko un neaizmirstamāko aktivi
tāti šo dienu laikā.
Par sadraudzības nedēļas atklāšanas un nobei
guma pasākumiem un to vadīšanu rūpējās Inga
Andra Pērkone un viņas draudzene Elizabete.
Sporta spēles un atrakcijas vadīja Jānis Indruškevičs,
visu iemūžināja fotogrāfijās Anete Lauma Grīva,
pasākumus apskaņoja Jānis Kaļiņičenko, balli spē
lēja Igors Roļa – fakts, ka mūsu absolventi vienmēr
ir gatavi palīdzēt starptautisko pasākumu organizē
šanā Mērsraga vidusskolā, liek mums, pedagogiem,
domāt, ka mēs esam izaudzinājuši un izskolojuši īs
tas pērles – tā ir Mērsraga vidusskolas vērtība!
Mēs, pietiekami liela komanda, domājām,
strādājām un kopām ideju par melleni, lai radītu
skolēniem no Hvalso un Mērsraga skolām jaukas,
interesantas, garšīgas un aizraujošas dienas Lat
vijā, godinot un tuvāk iepazīstot dabas veltes, to
burvību, krāšņumu un lietderību cilvēka ikdienas
dzīvē.

Mērsraga Invalīdu atbalsta centru
apciemo „SUSTENTO”
valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

18. augustā Mērsragā ieradās Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbī
bas organizācijas „Sustento” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča ar savu atbalsta
komandu. MIAC telpās viesus sagaidīja Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Daiga
Skvorcova, novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons un izpilddirektors Ivars
Timermanis, kā arī Mērsraga Invalīdu atbalsta centra biedrības biedri.
Kā atzina augstā viešņa, viņu brauciena mērķis ir apmeklēt pēc iespējas vairāk
vietu Latvijā, lai, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem un
invalīdu organizācijām, uzzinātu, kā katrā novadā tiek risināti cilvēku ar īpašām
vajadzībām sasāpējušie jautājumi. Lai arī pamatnostādnes gan Rīgā, gan novados
ir vienas un tās pašas – kā pēc iespējas pilnīgāk atvieglot un uzlabot invalīdu dzīves
kvalitāti un integrēt viņus apkārtējā sabiedrībā, „Sustento” priekšsēdētājai šķiet, ka
tas, kas notiek Rīgā, stipri vien atšķiras no tā, kas notiek ārpus Rīgas. Gunta Anča:
„Paskatīties, kā lietas notiek ārpus Rīgas, salīdzināt un saprast, par ko īstu runā
jam, ko pārstāvam – tas ir mūsu projekta mērķis”.
Viena no tikšanās galvenajām tēmām – asistentu pakalpojumi. „Sustento” ir
noslēgts līgums ar Valsts kontroli par to, lai organizācija sniegtu eksperta viedokli
par to, cik labi vai slikti valstī invalīdiem tiek sniegti asistenta pakalpojumi. Atgā
dināšu, ka asistenta pakalpojums pašvaldībās ieviests kopš 2013. gada 1. janvāra,
lai palīdzētu nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas
vietā, lai atvieglotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus un veicinātu viņu
iesaisti darba tirgū. 2015. gada 1. janvārī Latvijā bija 100 353 cilvēki ar I un II in
validitātes grupu, no kuriem 17198 pilngadīgām personām izsniegts atzinums par
asistenta pakalpojuma nepieciešamību. 2015. gadam asistenta pakalpojuma no
drošināšanai no valsts budžeta ir paredzēti 10,20 miljoni eiro. Pašlaik asistentu pa
kalpojumu jautājums valstī ir samilzis, tajā daudz kas būtu jāmaina. Viena no gal
venajām problēmām – par asistentu nevajadzētu kļūt ģimenes loceklim. Protams,
ģimenes locekļu atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti ir pat ļoti nepieciešams, taču ir
lietas, ko daudz vienkāršāk būtu palūgt svešam cilvēkam asistentam. „Nu vai tad
puisis ratiņkrēslā meitās ies mammas-asistentes pavadībā?”, jokoja Gunta Anča.
Nevar nepiekrist Guntas Ančas apgalvojumam, ka galvenais ir atcerēties, ka īpaši
jau jauniem cilvēkiem jāveido un jādzīvo sava dzīve, tādēļ maksimāli jāsamazina
gadījumi, kad par jaunā cilvēka ar invaliditāti asistentu kļūst viņa ģimenes loceklis.
Gan šajā, gan vēl daudzos citos jautājumos ir vēl daudz neskaidrību un nepil
nību, tomēr nevar noliegt, ka pēdējo gadu laikā lietas uz labo pusi virzījušās milzu
soļiem, un visiem tiem, kas nekautrējas pārmest nepilnības organizāciju darbā,
Gunta Anča atgādina, ka vēl pirms pāris gadiem šajā jautājumā nebija nekā.
Gan Lauris Karlsons, gan Daiga Skvorcova pastāstīja par darbu ar cilvēkiem ar
invaliditāti mūsu novadā. Sadarbībā ar Mērsraga novada domi un sociālo dienestu
ir paveikts tiešām liels darbs, lai integrētu sabiedrībā līdzcilvēkus ar dažādām vese
lības problēmām, bet visvairāk viešņas iepriecināja, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir
savas telpas, kur kopā darboties.

Visiem projekta dalībniekiem, darbiniekiem,
9. klases vecākiem, Mērsraga novada pašvaldībai
un Mērsraga vidusskolas direktorei, virtuves mei
tenēm, darbiniekiem un šoferītim Kristapam, kā
arī pēkšņi satiktajam fotogrāfam upes krastā saku

milzīgu PALDIES par ieguldīto laiku, līdzekļiem
un darbu. Kā afrikāņu sakāmvārds vēsta: „Ja iesi
viens, iesi ātri; ja iesi ar kādu kopā – aiziesi tālu.”
Zane Alkšbirze

Kad laiki mijas
Septembris vienmēr radījis īpašas izjūtas. Agrāk tas
saistījās ar skolas atsākšanos, bet pēdējos četrus gadus ar
kaut kā īpaša noslēgšanos. Pagājusi kārtējā darbīgā va
sara, kuru par karstu šoreiz var nosaukt tikai pasākumu
ziņā. Šovasar brīvdabas pasākumiem pievienojās un at
zinību guva arī Bākas ielas svētki, kuri noteikti kļūs par
jaunu un jauku tradīciju arī turpmāk. Gribas pačukstēt,
ka Mērsraga ielu svētku kustība nākamgad varētu kļūt
pat plašāka, jo ir vēl kādi iedzīvotāji, kuri labprāt sarīko
tu ko nebijuši savas ielas garumā! Kā šī iecere realizēsies,
to rādīs laiks.
Prieks par to, ka šovasar svētku sajūta bija īpaši jūta
ma, visvairāk tieši mūsu lielās jubilejas svinībās. Nebai
dos teikt, ka šogad piedzīvojām skaistāko svētku gājienu
kopš atzīmējam mūsu novada svētkus. Par to paldies ik
vienam, kas piedalījās! Kā arī liels paldies visiem, visiem,
kas palīdzēja svētkiem izdoties visas vasaras garumā! Ar
Līgo ugunskuru sākām un ar Senās Uguns nakti noslē
dzām vasaras sezonu, tieši tāpēc pienācis laiks jaunam
cēlienam!
Nekas nav mainījies un Mērsraga amatierkolektī
vi darbosies pilnā sparā! Mūsu kolektīvs, kā vienmēr,
ir atvērts jaunu dalībnieku uzņemšanai. Tāpēc, ja gribi
dziedāt, dejot, pasportot, spēlēt teātri vai veikt dažādus
rokdarbus, nāc mūsu pulciņā. Mēģinājumu un nodarbī
bu laiki ir nemainīgi:
Kas?
Pērļošanas nodarbības
Vad. Sandija Štreinerte
(mob. 28154515)

Mēģinājumu/nodarbību
laiks
Katru otro pirmdienu
plkst. 11.00
Pirmā nodarbība –
21. septembrī

Vokālais ans. „Kaprīze”
Vad. Inese Ozollapa
(mob. 26774740)

Pirmdienās plkst. 18.00
Pirmais mēģinājums –
21. septembrī

Deju kopa „Silva”
Vad. Silva Štreinerte
(mob. 26126205)

Otrdienās plkst. 18.00
Mēģinājumi ir sākušies.

Amatierteātris „Etīde”
Vad. Edīte Driņķe
(mob. 26364891)

Trešdienās plkst. 18.00
Pirmais mēģinājums –
16. septembrī

Fitness
Treneris Andris Beķeris
(mob. 27790065)

Pirmdienās un
ceturtdienās plkst. 20.00
Sākot no oktobra

Rokdarbnieku klubiņš
Vad. Sandija Štreinerte
(mob. 28154515)

Ceturtdienās plkst. 18.30
Pirmā nodarbība –
17. septembrī

Mazliet jāpaciešas, jo ar nākamo gadu, ļoti, ļoti ceru,
ka izdosies Mērsraga Tautas namā atjaunot kori, bet
tas visvairāk ir atkarīgs tieši no jūsu aktivitātes. Tāpat
ziemas mēnešos ir jāuzņem pozitīva enerģija, kuru var
sniegt zumbas nodarbības. Un ja viss izdosies, tad šādas
nodarbības būs pieejamas arī Mērsragā. Sekojiet līdzi in
formācijai un labprāt saņemšu kādu ziņu no tiem, kuri
jau tagad zina, ka būtu gatavi piedalīties kādā no iecerē
tajām aktivitātēm.
Tiekamies jaunajā cēlienā – ar jaunām idejām, gaišām
domām un raibiem piedzīvojumiem!

Tautas nama vadītāja Aija Barovska
(mob. 28354154; tautasnams@ mersrags.lv)

TAUTAS MIKROSKAITĪŠANA
2015. gada 2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde uzsāka tautas mikroskaitīšanu,
kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi oficiālā
statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā,
republikas nozīmes pilsētās un novados.
CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mājokļu Latvijā, no tiem
215 Mērsraga novadā, un 2015. gada tautas mikroskai
tīšanā noskaidros, cik pastāvīgo iedzīvotāju dzīvo šajos
mājokļos. Aptaujā piedalās to mājokļu iedzīvotāji, kuri
saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2015. gada
tautas mikroskaitīšanā.
No 2. septembra līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs
aizpildīt aptaujas anketu elektroniski vietnē https://eintervija.csb.gov.lv. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz
15. decembrim CSP intervētājs aptaujās mājokļa iedzīvo
tājus telefonintervijā vai klātienē.
2015. gada sākumā Mērsraga novadā dzīvoja 1582
iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits sarucis par 2%,

bet salīdzinājumā ar 2011. gadu Mērsraga novadā ir par
3,8% jeb 62 iedzīvotājiem mazāk.
62% Mērsraga novada iedzīvotāju dzīvo individuālajās
mājās, bet 34% – daudzdzīvokļu mājās. Līdz 1945. gadam
būvētās mājās dzīvo 32% novadnieku, 1946.–1990. gadā
būvētās mājās – 63% un pēc 1990. gada būvētās mājās –
3%. Ūdensvads ir pieejams 85% Mērsraga novada iedzīvo
tāju, bet centrālapkure – 44%.
Mērsraga novadā 97% pastāvīgo iedzīvotāju mājās pār
svarā lieto latviešu valodu, bet 2% – krievu valodu. 10%
iedzīvotāju ir augstākā izglītība (ieskaitot doktora grādu),
bet 3% – zemāka par pamatizglītību.
Plašāka informācija par 2015. gada tautas mikroskaitī
šanu pieejama vietnē csb.gov.lv/skaitisana
Tautas mikroskaitīšanas bezmaksas konsultatīvais tāl
runis: 80000320
E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2. septembra līdz 15. septem
brim katru dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00; no 16. septembra
līdz 15. decembrim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
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Mērsraga novada svētki

Jahtu centrā bija iespēja izveidot un
izkrāsot īpašu sava dizaina kuģīti.

Gada mērsradzniece –Terēzija Zondaka.

Mērsraga novada pašvaldības darbinieku lomās iejūtas amatierteātris „Etīde”.

Ko tik nevar uzzināt no izpilddirektora rokas, pašiem zīlētājiem jāpabrīnās.

Ja novada Domes priekšsēdētājs rāda, ka viss ir labi,
tad viss bija labi!

„Piešuj sevi Mērsragā” jeb iešuj pogu Mērsraga ģerbonī par piemiņu.

Uzstājas Ivo Fomins.

 Lietus nevienu nebaidīja, jo apmeklētāji bija sagatavojušies kā pienākas.

Uzstājas Aija Andrejeva.

 Svētku gājiens.

Svētkus atklāja ar īpašu izstādi Mērsraga Tautas namā.

Svētku kliņģeris par godu Mērsraga vārda
520 gadu jubilejai.

Senās Uguns nakts

 Īpašas sajūtas – uguns un jūra...

Arī tā var kļūt par daļu no Senās Uguns nakts
vienotības.
9. augusta vakars bija īpašs arī ar iespaidīgo pilnmēnesi.

Vakars iesākās ar instrumentālo mūziku.

Pasākuma apmeklētāji vēro uguns šovu.

Uguns šovā demonstrēja roku
veiklību un spēku rotaļās ar uguni.

Vakara noslēgumā filma „Zvejnieka dēls.”
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Ikviens bija mīļi gaidīts Mērsraga novadā!

Vasaras kuriozs – Mērsraga novada svētku gājiena foto nokļuvis uz Daugavas lejteces bukleta.

Šajā vasarā Mērsraga bāka bija kupli apmeklēta, arī
pateicoties Bākas ielas svētkiem.

Vasaras smarža un garša.
Ziedēja katrā Mērsraga novada sētā, tāpēc ziedošs bija viss
novads kopumā!

Sakoptāko sētu meklējumi – prieks acīm un apbrīna par
saimnieku izdomu.

Vasaras sēņu raža.

Dienu pirms Mērsraga novada svētkiem no Mērsraga ostas tika dots
starts Roņu salas regatei.

Jūras svētkos vizinājāmies ar kuģīti.

Vismaz vienu reizi vasarā ir jāsaņemas, jāpieceļas agri
no rīta, apmēram ap četriem, jādodas ar riteni līdz
bākai, lai vērotu saullēktu. Šāda izdevība bija Bākas
ielas svētku ietvaros – ar visu tēju piedevām!
Un tādi ir tie mūsu saullēkti...

Pret grupu „Musiqq” tika pielietotas visas iespējamās
mūsdienu tehnoloģijas, lai gan lielāki, gan mazāki grupas
piekritēji iegūtu pa fotogrāfijai.

 Dažādus
spēka un
izturības trikus
Jūras svētkos
demonstrēja
Ielu vingrotāji.

Vēl viens mūsu čaklo roku meistardarbs.

Šovasar bākas un pludmales apmeklētājus gaidīja jauni soliņi.

 Vasara aizvadīta ar daudzām
Mērsraga novadam nozīmīgām jubilejām – viena jo īpaši svarīga – Mērsragam kā novadam jau 5 gadi!
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Ar uzkrātiem vasaras priekiem,
sapņiem, maziem nedarbiem, lieliem
piedzīvojumiem mūs kopā sapulcinājis mūžam nemainīgais 1. septembris,
svētki – Zinību diena, kura nāk ar
gladiolu un asteru pušķiem, jaunām
iecerēm, draugiem un negaidītiem
pārsteigumiem. Mums visiem mazliet bija sasārtuši vaigi, gribētos vēl
ar saules zaķēniem skrieties, bet putni debesīs zīmē burtus, ciparus un
ik pa brīdim veido jautras gaisa dejas, bet zīmes dabā dažkārt var maldināt, tomēr laika skaitītājs kalendārs ir precīzs un mēs gatavojamies
jaunam startam – darbīgam, radošam mācību laika cēlienam. …lai šis
garais Gudrību ceļš būtu aizrautīgs, līksms, sapratnes pilns, neatlaidīgs,
darbsparīgs! Lai mums labi dzīvojas un strādājas…

Šurp, grāmatas,
uz skolu!

PII „Dārta” vadītāja L. Štāle

Divpadsmitā klase ieved pirmajās skolas gaitās pirmo klasīti.

* * *

Novēlam radošu un krāsainu,
atklājumiem bagātu
2015./2016. mācību gadu!
Lai ikvienam bērnam izdodas sasniegt savus izvirzītos mērķus un
pakāpties tuvāk zināšanu virsotnēm!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – neatlaidību, sapratni,
daudz pozitīvas enerģijas, kopā ar bērniem atklājot arvien jaunas vērtības nebeidzamajā Dzīves Gudrību Grāmatā!
Mērsraga vidusskolas kolektīva vārdā
direktore I. Indruškeviča

1. septembris kā ierasts ir
ļoti nozīmīga un reizē satraukta diena tiem, kas atgriežas vai
tikai uzsāk gaitas pretī izglītībai. Arī Mērsraga novada 3 izglītības iestādēm šī bija īpaša
diena!
Pirmie saņēmuši skolēnu apliecības.

Skolas gaitu knifiņi
Šodien domāju – ārprāts, mans pirmais
1. septembris bija pirms 15 gadiem. Kā
diezgan zinošs un labas atzīmes pelnošs
(un sauju A līmeņu) ex-skolnieks, sapratu,
ka gribu un varu dalīties ar skolēniem savā
pieredzē un knifiņos.
1. „Izvēlies darbu, ko mīli, un
tev vairs nekad mūžā nebūs jāstrādā.” Iesaku apgūt visu pa druskai,
atrast, kas no tā tuvāks sirdij. Der
arī, ja tas nav iekļauts skolas programmā. Nesāc strauji, ātri atdursies. Uzsāc lēni, bet pamatīgi! Ja
neapstāsies, pēc pāris gadiem tam
būs lavīnas efekts.
2. Apgūt pamatus! Allaž iesāc
ar pamatu apguvi. Tas ļaus ātrāk
orientēties jaunajā mācību vielā
un vieglāk tikt galā ar caurumiem,
ja palaidīsi ko garām.
3. Sadali pa mazākiem gabaliem! Ja jāiemācās daudz, manāmi
vieglāk atcerēties to, sadalot sīkākās daļās. Vienkāršs piemērs: ko
vieglāk atcerēties? Skaitli „987334”
vai „987” un „334”? Ja jāapgūst
vairākas tēmas, pārskati 1. tēmu,
apgūsti to, bet tad par to vairs vispār nedomā! Tu to zini, saproti,
tas vairs nav svarīgi. Apgūsti nākamo. Kad viss apgūts, pārbaudi,
cik daudz atceries no pirmās tēmas. Visticamāk, tas būs diezgan
daudz. Pirms pārbaudes darba vai
stundas sākumā gan vēlams ātri
atkārtot.
4. Centies darīt pats (bet prasi
palīdzību, ja tas tiešām ir vajadzīgs)! Pa lielam skolas pamatfunkcija ir iemācīt tev mācīties.
Tā trenē tavu galvu, domāšanu
un atmiņu. Tam papildus dod pamatzināšanas dažādās tēmās, lai,
pirmkārt, tu nebūtu no tā dumjākā
gala, un, otrkārt, lai varētu apgūt
padziļināti ko jaunu, ja tas ir nepieciešams. Tāpēc trenējies apgūt
jaunas zināšanas patstāvīgi! Neej
galējībās un augstu vērtē savu lai-

ku (un prasi palīdzību!), bet, ja ir
iespēja, trenē savu smadzeņu muskuli pats, mācies izprast!
5. Mācību vielas saprašana un
iekalšana! Ir divi veidi kā apgūt
mācību vielu – to iekalt vai saprast. Iekalšana noder tad, kad tev
vienkārši vajag to sasodīto atzīmi.
Lai tev (un skolotājam) ir miers.
EDIT: Saprašana – tad, kad mācies tā, lai tas noderētu arī dzīvei
(vai vismaz nākamajām mācību
stundām). Saprotams, ka otrais
variants ir labāks, bet pirmais visnotaļ ir ātrāks. Tā kā, ja viela jāzin
īstermiņā, pie tam laika ir maz –
vislabāk to iekalt! Bet – gudrākie
mācīsies ar izpratni (tāpēc jau viņus sauc par gudrajiem).
6. Īstermiņa un ilgtermiņa atmiņa. Īstermiņa atmiņa ir noderīga, kad tev iekaltais jāizmanto
kontroldarbā, bet pēc tam būs jāaizmirst. Vislabāk ātri pirms paša
kontroldarba atkārtot vielu ar
dzirdes, redzes vai kustību atmiņu
(ar to, kas tev ir vislabāk attīstīta),
un tad cik ātri vien var to kaut kur
pierakstīt – uz lapas stūra vai attiecīgajā uzdevumā. Labs veids ir izmantot saīsinājumus vai sarakstus.
Ilgtermiņa atmiņa savukārt noder,
kad tu gribi šīs prasmes arī kādreiz
pielietot dzīvē. Piemēram, Pitagora teorēmu vai ko tādu. Ilgtermiņa
atmiņā ieiesies tas, kam saskati patiesu vajadzību un vērtību. Vislabāk to izdarīt, atrodot kādu veidu,
kā šīs zināšanas jau vari praktiski
pielietot.
Lai izdodas!

R. L.

Smaida un apņēmības
pilni topošie mūziķi.

PII „Dārta” 1. septembris iesākas ar
dziesmu.
Mūzikas un mākslas skolas izglītojamie ir ļoti sailgojušies...

Bērni iesaistās jau pirmajās rotaļās.
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Riti, riti , kamolīti –
ietin dzīvi lakatā –
rūtu rūtīm izrakstītu,
zvaigžņu zīmēm izadītu.
Riti, riti, kamolīti,
cauri dienām izvējo
sīkus iezīmētus niekus
liktens zīmju grāmatā.
		
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku
dzimšanas dienās:

Valdim Gobergam, Maijai Irklei, Albīnai Kūlēnai, Dainai Ārijai Ščebrovai,
80 gadu jubilejā Lidijai Āboliņai-Ābolai,
81 gadu jubilejā Dzidrai Kristovicai,
85 gadu jubilejā Fricim Ermansonam,
86 gadu jubilejā Annai Kocerei,
87 gadu jubilejā Jūlijai Rožkalnei,
89 gadu jubilejā Veltai Ezerkalnei,
91 gadu jubilejā Marijai Blūmai!
Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:

24. septembrī

09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.40 pie skolas;
11.00 pie Tautas nama;
11.40 pie ambulances;
12.00 pie bērnudārza;
12.20 pie veikala „TOP”;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
15.00 pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Uz stabilām vērtībām balstītas
jaunas iespējas – aizdevums
strādājošiem un pensionāriem.
Jau 22 gadus Jūsu
Talsos, K. Valdemāra ielā 17,
tālr. 29159682; 63223707.

 4. oktobrī plkst. 15.00 mācītāja J. Pallo pateicības dievkalpojums, sakarā ar savas kalpošanas pabeigšanu Mērsraga baptistu
draudzē.
Dievkalpojumā piedalīsies mā
cītājs I. Hiršs, mācītājs E. Mažis
un Āgenskalna baptistu draudzes
mūziķi.
 27. septembrī plkst. 10.00
Pļaujas svētku dievkalpojums.
 Savu darbošanos atsāk svētdienas skola, svētdienās plkst. 12.00.
Visi mīļi gaidīti!

Sludinājumi
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus,
krelles, saktas, neapstrādātu dzintaru.
Tālr. 29621515 Jānis.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un celt
niecības pakalpojumi. Zvanīt: 28837240.
 Elektromotoru remonts. Tukuma nov., Slampes pag. „Brauciņi”.
Tel. 29253411.

Pateicība
Paldies visiem, kuri atbalstīja, palīdzēja un bija kopā ar mums 18. augustā,
kad kapu kalniņā izvadījām mūsu mammu, omu, vecvecomu – Hildu Pūliņu.
Tuvinieki

Līdzjūtības

Izdevīgi griezt matus!
Gribu informēt pensionārus, kas griež matus uz nullīti (domāju, ka daudzi). Mērsragā tāds pakalpojums maksā 6 eiro. Es ar satiksmes autobusu braucu uz Talsiem un atpakaļ. Tā man ir ekskursija, arī uz
tirgu! Matus nogriežu bijušajā pakalpojumu kombinātā par 0,50 centiem. Jautāju: „Kāpēc strādājat par
velti?” „Vai domājat, ka 0,50 centi nepilnās divās minūtēs ir maz?” Rojā šis pakalpojums maksā 1,50 eiro
(bijušā zivju kombināta ēkā pie tilta). Bet Roja ir tuvāk, un man vēl atliek 1,50 pusdienām!
Kārlis

Mērsraga ostas pārvaldes 16. kausa izcīņa
pludmales futbolā
22. augustā Mērsraga pludmalē pie bākas, notika nu jau tradicionālā Mērsraga ostas pārvaldes 16. kausa izcīņa pludmales futbolā. Turnīrā
piedalījās četras komandas, kas grupas ietvaros
aizvadīja savstarpējās spēles. Grupā uzvarēja komanda „Bocmaņi”. Pusfinālā „Bocmaņi” tikās
ar „Mērsragu”, bet komanda „Pauks un Šmauks”
ar komandu „Engure”. Saspringtā un intriģējošā
cīņā finālam kvalificējās komandas „Bocmaņi” un
„Pauks un Šmauks”. Spēlē par trešo vietu savā starpā tikās „Mērsrags” un „Engure”, kur stiprāki izrādījās komanda „Mērsrags” kurā spēlēja Jānis Bervalds, Kārlis Brinkmanis, Normunds Baņģis, Miks
Laukšteins, Reinis Rozentāls un Kristers Dakstiņš.
Finālā komanda „Bocmaņi” (Jānis Indruškevičs, Ivars Indruškevičs, Artūrs Linde, Jānis Nī-

Mērsraga
baptistu baznīcā:

manis, Valts Rožkalns un Oskars Veidemanis.)
pēcspēles uzvarētāju noteikšanas sitienos piekāpās komandai „Pauks un Šmauks”, kurā spēlēja
Ivo Linde, Staņislavs Tihonovs, Valts Būmanis un
Mārtiņš Taulavičus.
Paldies visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti turnīra organizēšanā, un, protams, pirmkārt jau turnīra ģenerālsponsoram – Mērsraga ostas pārvaldei
un sponsoram Mērsraga novada domei. 2016. gada
augustā tiks izspēlēts 17. Mērsraga ostas pārvaldes
kauss pludmales futbolā, turnīra organizatori aicina visus interesentus uz Mērsraga pludmali izmēģināt savus spēkus pludmales smiltīs!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Sporta pasākumi SEPTEMBRĪ
7.–13.09.

Eiropas sporta nedēļa.

Mērsraga vidusskola

11.09.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 7. posms.

Mērsraga vidusskola

17:00

12.09.

Vislatvijas Spēka diena.

Mērsraga vidusskola

10:00

13.09.

Futbola diena – Futbols vieno paaudzes Mērsragā.

Mērsraga vidusskola

10:00

13.–14.09. Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā.

Babītes ezers

18.09.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. posms – 3–4. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

17:00

25.09.

Olimpiskā diena.

Mērsraga vidusskola

9:00

27.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 7. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

27.09.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 7. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

Talsu novada čempionāts futbolā un Latvijas 2. līgas čempionāts futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators I. Indruškevičs,telefons: 26455993

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

Noriet saule vakarā.
Meža galus zeltīdama.
Noslīgst klusi sirmā galva.
Saules ceļu aiziedama.
		 (Tautasdziesma)
Skumju brīdī esam kopā ar Velgu Janbergu,
mammu zaudējot.
Darba kolēģi

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām dziļu līdzjūtību Silvai Štreinertei un
pārējiem tuviniekiem, Hildu Pūliņu kapu kalniņā
pavadot.
I/K „Atvasīte”, SIA „Kreses”

Gan sāpju dienas, gan saules rīts
It viss tiek klusi zemē tīts.
		
(E. Vērsis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilmāram Strazdiņam un tuviniekiem, sievu, māti un vecmāmiņu
mūžībā pavadot.
Kūlēnu ģimene Mērsragā

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
		
(J. Silazars)
Izsakām līdzjūtību Sandijai un Silvai Štreinertēm, kā arī pārējiem piederīgajiem, no Hildas Pūliņas atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība

Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvai ar ģimeni,
māti – Pūliņu Hildu mūžībā pavadot.
Kūlēnu ģimene Mērsragā
Mēs, klusi paliekam šai krastā,
Vējš šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņā būs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvai un tuviniekiem māti Hildu Pūliņu zaudējot.
Deju kopa „Silva”
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
		
(J. Rūsiņš)
Izsakām līdzjūtību Sandijai, Hildu Pūliņu mūžībā pavadot.
Rokdarbnieku klubiņš
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debesu malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz klusu mūžības salu.
		
(K. Skalbe)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem Hildu Pūliņu
mūžībā pavadot.
Ozolu ģimene (bijušie kaimiņi)

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Es aizeju un tomēr palieku –
gan baltajā saulē,
gan zilajā jūrā,
gan šalcošajā vējā –
es esmu pie jums.
		
(Ā. Elksne)
Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem ilggadējo skolotāju Hildu Pūliņu mūžības ceļā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.
Izsakām līdzjūtību Vijai Lapiņai, brāli pēkšņi
zaudējot.
Bijušie SIA „Ivdan” šoferi
Tālu gāju grūtu mūžu
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Rūdolfam,
Arturu Radvilu zaudējot.
Darba kolēģi

Šis ir Tavs gājums,
To nevar noiet cits.
		
(O. Vācietis)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Arturu Radvilu mūžībā pavadot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji
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