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Redaktores sleja
Brīdī, kad rakstu šo
sleju, pulkstenis rāda
jau 02.19 no rīta. Lielākoties tā tas ir vienmēr,
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nakts stundām. Nereti
Paldies!
ir gadījies aizmigt arī uz
datora, doties uz darbu
ļoti miegainā paskatā,
reizēm iedvesma nemaz negrib ierasties un avīzes sagatavošana nemaz
nesokas. Taču šī reize bija ļoti izdevusies! Miegs tikai pavisam nelielā
daudzumā gribēja pierunāt mest darbu pie malas. Un tas tikai tāpēc, ka
avīzīte šoreiz ir daudz labu, mīļu, skaistu
vārdu, pateicību, novēlējumu un apsveikumu piepildīta. Es sajutos uzmundrināta,
priecīga, iedvesmota… Es tikai varu priecāties, ka mums ir tik sirsnīgi un gaiši līdzcilvēki visapkārt. Es pievienojos ikkatram
labajam vārdam, ikvienai gaišajai domai
un sirsnīgajam novēlējumam. Lai mums
visiem ir skaisti un mīļuma pilni Ziemassvētki! Novēlējums, lai izskan ar kādu no
interneta dzīlēm atrastajām domām: “Ir
vienkārši jāiemācās mīlēt, un tad iespējas
kļūs neierobežotas, vēlmes piepildīsies, ja
vien būsi tās noformulējis ar mīlestību, nevienu nemānīsi, neskaudīsi, neapvainosies
un nevienam ļaunu nevēlēsi.”

Zināšanai!

Informācija!

17. decembrī Mērsraga Sociālais die
nests kopā ar pašdarbniekiem sniegs kon
certu Laucienas pansionātā. Sīkāka infor
mācija pa tālruni 63237708.
Bibliotekārā punkta izbraukums uz
Upesgrīvas saieta namu 28. decembrī
plkst. 12.00.

Cienījamie seniori!
Esiet mīļi gaidīti

JAUNGADA BALLĒ

2017. gada 21. janvārī plkst. 13.00
Mērsraga Tautas namā.
Pieteikties līdz 10. janvārim
(Vija – 26642416, Ārija – 29115739).

Informācija
Mērsraga novada
zvejniekiem!
Mērsraga novada pašvaldības
Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir sadalīti limiti
2017. gadam. Tiklīdz tiks apkopota
visa informācija, to publicēs Mērsraga
novada pašvaldības mājas lapā un
pašvaldības ēkā uz ziņojuma dēļa.
Līgumu slēgšanu plānots uzsākt ar
2016. gada 19. decembri.
Savukārt 2017. gada 3. janvārī
plkst. 10.00 Mērsraga Tautas namā
varēs nokārtot
licences Engures
ezeram. Limitu izpirkšanu un līgumu
slēgšana jāveic pirms tam.

Uzstāsies:

Mērsraga Baptistu draudzes ansambis;
ansamblis „Cantabile”; PII „Dārta” ansamblis;
deju kopa „Silvas”; saksafonists Jānis Bētiņš

Mīļie mērsradznieki, vēlos no sirds mūs visus sveikt Adventes laikā un
vēlēt mums skaistus, ģimeniskus un gaišus Ziemassvētkus un,
lai Jaunajā gadā mums kopīgi izdodas sasniegt visu, pēc kā esam tiekušies!
Mērsrags pieaug un atdod parādus.

Mērsragam 2016. gadu noslēdzot, ir ko izvērtēt.
Mēs kopā strādājam un dzīvojam jau 6 gadus.
Vēl šodien man ir atmiņā laiks, kā darbu uzsā
kām 2011. gada janvārī. Man bija jāuzņemas va
dīt novadu ar vāju budžetu, milzīgiem parādiem
un saistību apjomu, kurš jau pārsniedza Finan
šu ministrijas pieļautos griestus. Mūsu saistību
(kredītu un parādu) apmērs pret budžeta ieņē
mumiem bija gandrīz 20,5% (pieļaujamais bija
tikai 20%). Daudzi mūsu nelabvēļi arī gadiem
skandināja, ka mēs neizdzīvosim, ka Mērsrags
bankrotēs. Šobrīd šo gadu laikā mēs esam spējuši
kāpināt savus kopbudžeta ieņēmumus par vairāk
kā 20%, sasniedzot kopējos ieņēmumus 2016.
gadā 1 651 465 EUR. Mēs esam spējuši samazināt
novada parādsaistības un pa šiem gadiem atdevuši
kredītus par kopējo summu 995 000 EUR apmērā.
Šobrīd mūsu saistību apjoms pret budžetu ir
samazināts no 20,5% uz 14,5%.

Labs darbs, kas padarīts. Taču tas ne
no
zīmē, ka šajos gados esam stagnējuši, tieši
otrādi, mēs paralēli esam realizējuši dažādus
ES līdzfinansētus projektus apmēram 1,7 mil
jonu Eiro vērtībā. Esam rekonstruējuši skolu,
bērnudārzu, sabūvējuši un atjaunojuši ielas dau
dzu kilometru garumā, piedalījāmies dažādos
starptautiskos projektos, esam uzbūvējuši Infor
mācijas centru un arī Saieta namu Upesgrīvā. To
darot, paralēli esam samazinājuši savu saistību
apjomu. To spējām paveikt ar mazu, bet efektīvu
pašvaldības administrāciju, kura spēja precīzi
un atbilstoši realizēt visus uzdevumus. Šajos
gados mums nav noraidīts neviens no mūsu
projektiem, kā arī nav neviena uzrēķina, visu
Eiropas finansējumu līdz pēdējam centam esam
saņēmuši.

Tas ir tikai sākums. Tomēr paveiktais
nav iemesls tīksmināties un vairs neko nedarīt.
Pēc ilgstoša darba un dažādām saskaņošanām
ar daudz dažādām institūcijām, esam uzsākuši
virkni jaunu, lielu un Mērsragam svarīgu projektu
realizāciju. Esam izstrādājuši sporta zāles projektu
un šobrīd jau tiek izsludināts konkurss sporta zāles
būvniecībai. Ja viss ritēs, kā iecerēts, plānojam
būvniecību uzsākt jau pavasarī. Tāpat ir paredzēs
izbūvēt zivju tirdziņu, labiekārtot vairākas ielas,
realizēt Estrādes projektu 200 000 EUR vērtībā,
izveidojot ērtas sēdvietas, kā arī pagarinot jumtu,
lai tas nosegtu visu skatuvi. Plānots labiekārtot
Upesgrīvas Saieta namu ievelkot apkuri, ūdeni un
kanalizāciju, lai šī, upesgrīvniekiem tik vajadzīgā
ēka varētu darboties cauru gadu bez pārtraukuma.
Joprojām mūsu skolēniem dažādu projektu
ietvaros būs iespēja pabūt dažādās Eiropas valstīs,
kā arī uzņemsim viesus pie mums. Tiks izbūvēts
arī gājēju celiņš uz jūru pie Mērsraga bākas.
Darba mums ir ļoti daudz, lai mums kopā izdodas
Mērsragu padarīt labāku.
Darbs. Daudzi mērsradznieki un domāju,
ka visi Latvijā ir apjautuši, ka vienīgie, kuri
šajā laikā jūtas ērti un neapdraudēti, ir lielā
Latvijas ierēdņu armija. Pārējiem mums ikdienu
ir jācīnās par izdzīvošanu. Pēc gandrīz gadu
ilgām pūlēm ir noslēgts līgums un ir uzsākta
jaunas mencu pārstrādes rūpnīcas projektēšana
Mērsragā. Norvēģijas investori jau nodibinājuši
uzņēmumu Latvijā un šobrīd notiek rūpnīcas
projektēšana, kura savu darbu Mērsragā uzsāks
apmēram gada laikā. Kāds cits investors no
Norvēģijas šobrīd jau nomā angāru Mērsragā un
plāno uzsākt koka kuģu un jahtu atjaunošanu.
Arī viņš jau ir nodibinājis uzņēmumu Latvijā
un šobrīd notiek sarunas par iespēju sākt būvēt

pašam savu ražošanas angāru un biroja telpas.
Jau 2 reizes Mērsragā šogad tikāmies ar Francijas
uzņēmuma pārstāvjiem un notiek sarežģītas
sarunas. Ja mums izdosies, tad ir plānota jahtu
būvniecības līnijas uzstādīšana Mērsragā.
Kopumā šie 3 uzņēmumi varētu nodrošināt līdz
pat 80 jaunām darba vietām. Kāpēc šie procesi ir
tik lēni, par to uzrakstīšu nākamreiz, bet katram
šķērslim Latvijā ir uzvārds un Jūs tos uzzināsiet.

Mērsrags – notikumu centrā. Šajā
vasarā Mērsrags savā ziņā būs gan Latvijas, gan
Eiropas notikumu centrā. Mūsu mednieki ir
izcīnījuši iespēju, kuru novads izmantos – augusta
pirmajā nedēļas nogalē pie mums notiks visas
Latvijas mednieku svētki – „Minhauzens”. 3 dienas
būs gan koncerti, balles, gan arī dažādas sacensības,
būs programma arī bērniem. Mēs sagaidām, ka
tikai dalībnieku skaits vien varētu būt ap 5000
cilvēku. Tas būs kas jauns Mērsragam. Tikai
nedēļu vēlāk – mūsu novada svētkos sagaidīsim
līdz pat 30 NATO kara kuģu ierašanos Mērsragā.
Varēsim gan apskatīt kuģus, gan redzēt daudzu
valstu karavīrus krāšņā parādē, sacentīsimies
starptautiskās sporta spēlēs un piedzīvosim vēl
daudz ko citu, jo Mērsrags ir un būs centrā…
Jaunajā gadā ieejot, varu novēlēt Jums
un mums visiem – Mērsragam nav un
nebūs plāns „B” Mērsragam jāaug un
jāattīstās. Aiz mums ir tikai jūra.
P.S. Papildinātu rakstu ar fotogrāfijām, tabulām un
citu saistošu informāciju, kas papildina rakstu, atradīsiet
Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā.

Ar cieņu,
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
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Gada balva
„Lielais Jēkabs 2016”
25. novembrī Saldū notika gada nozīmīgākais pasākums tūrismā
Kurzemes reģionā – gada balvas „Lielais Jēkabs 2016” pasniegšanas ceremonija. Gada balvas „Lielais Jēkabs 2016” nominantus un
klātesošos sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
kā arī Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis
Gustovskis. Svinīgajā ceremonijā tika paziņoti gada balvas „Lielais
Jēkabs 2016” uzvarētāji dažādās nominācijās.

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2016. gada 15. novembra kārtējā domes sēde nolēma:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bākas ielas 23 C, kadastra
apzīmējums 8878 003 0378, kopējā platība 1,7 ha, atdalot 2 zemes
vienības 0,3 ha un 0,4 ha platībā;
2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bākas ielas 28, kadastra
apzīmējums 8878 003 0379, kopējā platība 1,4182 ha, atdalot zemes vienību 1.00 ha platībā;
3. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ceriņu iela 34, kadastra
apzīmējums 8878 003 0045, kopējā platība 1,37 ha, atdalot zemes
vienību 0,87 ha platībā;
4. Nekustamajam īpašumam „Cerību Liedags”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0918 noteikt divus lietošanas mērķus:
• 0,19 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201), (pēc eksplikācijas: 0,19 ha meži);
• 0,35 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods 0601), (pēc eksplikācijas: 0,03 ha lauksaimniecības zeme,
0,16 ha citas zemes, 0,15 ha meži, 0,01 ha zem ūdens);
5. Nekustamajam īpašumam Vēju iela 27, Mērsrags, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0487 noteikt divus lietošanas
mērķus:
• 0,3 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

(kods 0601), (pēc eksplikācijas: lauksaimniecības zeme 0,2746 ha,
0,0254 ha zem ceļiem);
• 0,9084 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), (pēc eksplikācijas: 0,9056 ha
lauksaimniecības zeme, 0,0028 ha citas zemes);
6. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Mirdzai Gorbovai,
Kristīnei Gorbovai un Aleksim Ivanovam;
7. Nekustamajam īpašumam „Lūši”, kadastra numurs 8878 001
0231 piešķirt adresi „Lūši”, Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284
(Adresācijas objektu tipa kods – 108);
8. Atcelt adresi „Līgotņi”, Mērsraga novads, LV-3284;
9. Piedzīt no Madara Jansona, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 152.06 euro (viens simts piecdesmit divi euro un 06 centi);
10. Nekustamajam īpašumam „Meža ķirši”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0261 noteikt divus lietošanas mērķus:
• 2,18 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101), (pēc eksplikācijas: 2,07 lauksaimniecības zeme, zem ūdens 0,06 ha, zem ceļiem 0,05 ha);
• 0,3 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods 0601), (pēc eksplikācijas: 0,3 ha lauksaimniecības zeme).

2016. gada 22. novembra Domes ārkārtas sēde nolēma:
1. Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes locekles un valdes priekšsēdētāja vietnieces amata Aneti Andržejevsku.
2. Par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt Zigi Goldmani.
3. Par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieku iecelt Mērsraga ostas valdes locekli Zigi Goldmani.

2016. gada 6. decembra ārkārtas Domes sēde nolēma:

No Mērsraga novada nominācijām tika izvirzīta Silva Štreinerte
kā „Dižais Kurzemes dabas gids 2016” un jahta „Palsa” kā „Dižais
Kurzemes aktīvās atpūtas piedāvājums”. Izvirzītajās nominācijās
mūsu pārstāvji uzvaru neguva, taču laikraksts „Talsu Vēstis” īpašu
simpātiju balvu pasniedza Silvai Štreinertei.

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē” EJZF 2 rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata
pārmaiņu mazināšana”.
2. Iesniegt projekta „Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai” iesniegumu EJZF 3 Rīcībā „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras
mantojuma pieejamība un izmantošana”.
3. Iesniegt projekta „Mērsraga pagasta labiekārtošana piekrastes kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšanai un
saglabāšanai” iesniegumu EJZF 3 Rīcībā „Piekrastes teritoriju

Nodarbības
asistenta pakalpojuma saņēmējiem
Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrā
21. novembrī notika
otrā nodarbība asistenta pakalpojuma saņēmējiem „Adventes
vainagu gatavošana”,
kuru vadīja Sandija Štreinerte. Jebkurš
ir laipni aicināts uz
nodarbībām,
jāpie
sakās pa tālr. 63237708.
Gunta Fībiga

Projekts noslēdzies!
Noslēdzies Mērsraga Invalīdu atbalsta centra biedrības projekts „Sociālās palīdzības sniegšana” līguma Nr. 7.5/LVM/16/59 ar labdarības organizācijas „Ziedot.lv” un a/s „Latvijas valsts
meži” atbalstu.
3. decembrī, Starptautiskajā invalīdu dienā, Mērsraga Tautas nama plašajās telpās vienuviet
bija skatāms visu trīs tēmu paveiktais – pērļošanas, lentīšu rotas un zīda apgleznošanas darbi,
kuros ieguldīts rūpīgs, pacietīgs darbs, rokdarbnieču mīlestība un talants. Visas radošās nodarbības vadīja Sandija Štreinerte. Biedrības darbīgie ļaudis vēlas ne tikai turpināt iesākto, bet
apgūt arvien jaunas radošās prasmes.
Daiga Skvorcova

publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma
pieejamība un izmantošana”.
4. Iesniegt projekta iesniegumu „Vides resursu vairošana Engures ezerā” EJZF 2 rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un
vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
5. Iesniegt projekta iesniegumu „Vides aizsardzības uzraudzības sistēmas ierīkošana Mērsragā, Mērsraga novadā” EJZF 2
rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
Sekretāre Madara Brāle

Ziemassvētku Labdarības koncerts
Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.
Mērsraga Tautas namā 2. decembrī, Mērsraga Sociālais dienests sadarbībā ar Mērsraga vidusskolu un
Mērsraga novada pašvaldību, jau piekto gadu rīkoja Ziemassvētku Labdarības koncertu. Labdarības pasākuma mērķis – palīdzēt Mērsragā dzīvojošiem bērniem, neatkarīgi no ģimenes statusa (būs nepieciešama
briļļu iegāde bērnam, medikamenti, speciālistu apmeklējumi u.c.), kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem – Ziemassvētku saldumu paciņām.
Labdarības koncertā skatītājus iepriecināja vietējie pašdarbnieki – deju kopa „Silva” pārsteidza ar jaunu
deju kopā ar bērniem, mazbērniem; Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēknes – Elēna Kniploka, Līga
Fiņķe, Sanija Luīze Ščebrova, Diāna Krovalka; Mērsraga PII „Dārta” mazie mākslinieki; vokālais ansamblis „Cantabile”; Lidija Sproģe pārsteidza ar flamenko deju; Jevgeņija Ozoliņa-Ķevle; Mērsraga vidusskolas
darbinieku un vecāku ansamblis; Inga Pērkone un Ance Jankovska no Ventspils mūzikas vidusskolas, kā arī
viesi no Talsu novada – grupa „C#M”.
Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja organizēt pasākumu. Liels paldies Rebekai Stepanovai un Amandai
Mosai par pasākuma vadīšanu. Liels paldies Dārtai Krūzei, Klintai Brinkmanei un Gabriēlai Fībigai par Ziemassvētku brīnumu. Liels paldies
Dacei MatrozeiDaugelei, Anetei
Āboliņai-Ābolai
par Labdarības
pasākuma organizēšanu.
Liels
paldies Mērsraga
vidusskolas skolēniem un Lailai
Lindei par brīnišķīgām piparkūkām un eņģelīšiem. Liels paldies
Sandijai Štreinertei un viņas rūķu
komandai
par
tautas nama dekorēšanu.
Labdarības koncerta laikā kopā saziedoti 289.57 eiro, liels paldies ikvienam par saziedoto naudu. Ikdienā
veikalā SIA „Remaks L” pie kasēm atrodas ziedojuma kastīte Mērsraga novada bērniem.
Novēlu Jums katram šajā pirmssvētku laikā iepriecināt citus un radīt prieku sev! Liels paldies!
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga
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Lai izdodas
uzcelt savu
visbaltāko
sniegavīru
ar kraukšķīgāko
piparkūku sirdī!

Lai vienmēr
būtu siltums
mājās un sirdī!

Lai
piparkūku smarža,
kāpostu saldums
un pāri visam līst
mīlestība!

„Dārtas” kungi:
Sergejs, Aldis, Andis

„Dārtas” auklītes:
Edīte, Egita, Līga,
Ausma, Judīte

PII „Dārtas”
pedagogu kolektīvs

Lai Ziemassvētku
mirdzums ienes mieru
jūsu sirdīs un mājās,
dāvājot veiksmi,
izdošanos un daudz
gaišu notikumu
Jaunajā 2017. gadā!

Lai
Ziemassvētku
mirdzums ienes mieru
Jūsu sirdīs, dāvājot
veiksmi un izdošanos
Jaunajā gadā!

Paēdis cilvēks –
laimīgs cilvēks!
Laimi, prieku, veselību!
Vēl „Dārtas”
virtuves bloka darbinieki:
Baiba, Milda, Kristīne

Laila, Terēzija, Evita,
Iveta, Lilita

..Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī..

Mērsraga
Invalīdu atbalsta centrs

Sveicam svētkos!

Krīt pārslas, kavēdamās logā...
Ir atkal Ziemassvētku laiks
Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Un brīnums, sajūtos kā senāk,
Tās rūpes, kuras nomāc mūs!
Es sajūtos kā bērnībā...
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Balts galdauts, svaigas maizes garša,
Ar cerību – viss labi būs!
Balts miers aiz mana loga zied.
Mīļus un jaukus svētkus!
Un miers, kāds sirdī tikai bērnam,
Lai spožās Ziemassvētku gaismas,
Miers manā sirdī klusi dzied...
dzīvības un mīlestības straume
Mērsraga ostas pārvalde
ienāk mūsu sirdī un dzīvē!
un ostas pārvaldnieks
Mērsraga novada pašvaldība
Jānis Budreika sirsnīgi sveic visus
* * *
Mērsraga novada iedzīvotājus,
Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
gada baltākos svētkus sagaidot!
Sakiet visu, kas sakāms, sakiet no sirds.
* * *
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Par katru mums un visiem kopā,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt.
* * *

Mīļie mērsradznieki!
Gaišus, mierīgus Ziemassvētkus
un Dieva svētītu Jauno gadu
jums visiem!

Cienījamie seniori,
novada iedzīvotāji!
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
griba saprasties, paciest un palīdzēt.

Mazs eņģelītis klusi lūdz,
Lai gaisma sirdīs, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs!

Gaišus Ziemassvētkus
un panākumiem bagātu,
laimīgu, veselīgu
Jauno gadu!
Pensionāru apvienības „Kaija”
padome

* * *
Ziemassvētku vakars
Dieva īpaši dots,
ar visspožākām zvaigznēm
rotāts un apgleznots.
Mums arī vajag
citam citā
Tādu svecīti degt,
ar mīlestību
kas sirdi spēj segt.
(K. Apškrūma )

Saieta nama pasākumu un
interešu grupiņu atsaucīgajiem dalībniekiem,
novēlu, lai Ziemassvētku vakarā
Mērsraga ev. lut. draudze
jūsu mājās smaržo piparkūkas, lai skaisti
Gada nogale ir brīnumu laiks.
un mācītājs Māris Ķirsons
jo skaisti mirdz eglīte, un atnāk
Laiks, kad vēlamies vairāk darīt labu,
Ziemassvētku brīnums!
* * *
ticēt un cerēt un būt kopā
Lai Jaunajā gadā visiem laba veselība,
Mēs novēlam Jums Laiku!
ar saviem mīļajiem.
saticība, mīlestība, un lai
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā,
piepildās kāds sen lolots sapnītis!
Mīlestības pilnus Ziemassvētkus
bet gan tādu, ko veltām viens otram.
un piepildītām cerībām bagātu
Saieta nama vadītāja V. Brauere
Mēs novēlam Jums Vārdus!
Jauno gadu!
* * *
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus.
Uz Jauno gadu dāvināsim
Mērsraga bibliotēka
Mēs novēlam Jums Mieru!
Viens otram labus vārdus mēs.
* * *
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir
Lai tie pavisam neizzustu
Atver
plaukstas,
patiess un īsts pašā.
No steigas pilnās pasaules.
Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt.
Mēs novēlam Jums Prieku!

Ne tādu, kas uzlikts sejā kā izcila maska, bet tādu,
kas laužas ārā no sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts!

Priecīgus un gaišām domām
bagātus Ziemassvētkus!
Jaunā gadā vēlam veselību,
dzīves sparu, katram atšķirt graudus
no pelavām, neapjukt un neapmaldīties
steidzīgajā šodienā!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Lielu paldies vēlamies teikt Sergejam,
Gundaram, Andrim, Jurģim un Mērsraga novada
pārvaldes kolektīvam par atsaucību un veiktajiem
darbiem visa gada garumā.
Lai jauks un skaists
Ziemassvētku laiks!
Laimīgu, raženu un mīlestības
pilnu Jauno 2017. gadu!
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Paņem visam gadam, visam mūžam
Baltu, baltu, tīru sniegu līdz.
			(M. Spūle)
Priecīgus, gaišus, ticības,
cerības un
mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu!
Mērsraga novada Sociālais dienests
un Mērsraga novada bāriņtiesa
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Aktualitātes sportā!
Noslēgušās Mērsraga piektās meistarsacīkstes florbolā! 9. decembrī Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga piektās meistarsacīkstes florbolā 10. noslēguma posms. Pirmajā vietā un 10. posma
uzvarētāji komanda „Brekši” – Kristers Dakstiņš, Kārlis Brinkmanis, Dāvis Janbergs un Rihards Rožkalns. Sezonas noslēgumā par
rezultatīvāko spēlētāju 2016. gada meistarsacīkšu kopvērtējumā
kļuvis Rihards Rožkalns no komandas „Brekši” – viņam 36 punkti – 25 vārti un 11 rezultatīvas piespēles. Labākais piespēļu dalītājs sezonas kopvērtējumā Kārlis Brinkmanis komanda „Brekši” – 13 piespēles. Mērsraga 2016. gada piektajās meistarsacīkstēs
florbolā 3:3 trešo vietu izcīnīja komanda „KDRKR” – Daniels Karlsons, Rihards Baņģis, Kristers Līcītis, Kristers Janbergs un Roberts
Stacēvičs. Sudraba medaļas komandai „Veterāni” – Mārtiņš Ozols,
Aigars Gūtšmits, Normunds Purvinskis. Čempionu tituls un zelta
medaļas komandai „Brekši” – Kristers Dakstiņš, Kārlis Brinkmanis, Dāvis Janbergs un Rihards Rožkalns. Paldies visiem, kas piedalījās piektajās Mērsraga meistarsacīkstēs florbolā 3:3 un novēlu
visiem Priecīgus Ziemassvētkus, kā arī Laimīgu Jauno 2017. gadu.
Nākamais gads nāks ar jaunām cīņām un jaunām uzvarām, nekur
neizpaliks arī kāds zaudējums, tādēļ visus gaidu jau pirmajā posmā,
kas notiks 13. janvārī, sacensību sākums nemainīgi 17:00. Ikkatram
vienam sacensību dalībniekam lūgums pieteikties jau iepriekš, vai
sacensību dienā līdz 16:50. Sīkāka informācija par turnīru – tabulas
un statistika Mērsraga novada domes mājas lapā www.mersrags.lv –
sadaļā florbols.
FK Mērsraga futbolisti šobrīd otrajā vietā! Turpinās Talsu novada meistarsacīkstes telpu futbolā. Kā jau pēdējos gadus ierasts,
Mērsraga novads šajās sacensībās startē ar divām komandām. Mērsrags ir vienīgais novads, no bijušā Talsu rajona, kurš var lepoties ar
to, ka spēcīgākajā A līgā iekļuvušas divas komandas.
FK Mērsraga komandas savā kārtējā spēlē ar 3:2 uzvarēja spēcīgo
Sabiles komandu un izcīnīja svarīgus trīs punktus. Vārtus FK Mērsraga komandas labā guva Jānis Indruškevičs – 2 un Jānis Nīmanis.
Pēc nospēlētām piecām spēlēm FK Mērsraga komanda atrodas otrajā vietā no pirmās vietas atpaliekot tikai par vienu punktu. Rezul-

tatīvāko A līgas spēlētāju
sarakstā šobrīd atrodami
divi Mērsraga futbolisti
Jānis Indruškevičs (FK
Mērsrags) ar 5 vārtiem
dala pirmo vietu, bet
Ralfs Hlibovs no Mērsraga United ar 4 vārtiem
dala 6. vietu.
Otrai Mērsraga komandai – Mērsrags United pagaidām vēl spēcīgāko komandu konkurencē
neveicas tik labi, taču pēdējā spēlē izcīnītā uzvara
pār pagājušā gada čempioniem KTG liecina, ka komandas potenciāls ir liels un uzvaras
nekur neizpaliks.
FK Mērsraga komandas sastāvā spēlē: Jānis Indruškevičs, Ivars
Indruškevičs, Mārcis Krikauskis, Aigars Krikauskis, Dāvis Krikauskis, Artūrs Linde, Valts Rožkalns, Krišjānis Reinfelds, Jānis
Nīmanis, Kārlis Brinkmanis, Normunds Baņģis, Kristers Dakstiņš,
Madars Kronbergs, Aigars Gūtšmits, Denis Krikauskis, Jānis Bervalds, Kristaps Kūlītis un Kristaps Lauris.
Mērsrags United komandā spēlē: Rolands Indruškevičs, Oskars
Sproģis, Kristaps Štauers, Edgars Laukšteins, Kristaps Limbergs,
Dāvis Otmanis, Daniels Otmanis, Mārcis Grīnšteins, Alvis Linde,
Mihails Kedešs, Ralfs Hlibovs, Raimonds Ciems un Klāvs Andersons.
Divi FK Mērsraga futbolisti – Valts Rožkalns un Jānis Indruškevičs iekļauti arī Talsu novada izlases sastāvā un regulāri aizvada
spēles ar Latvijas un Kurzemes stiprākajām futbola komandām.
Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē! 16. novembrī
Latvijas patriotiskās nedēļas ietvaros Mērsraga vidusskolas telpās
norisinājās Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē. Dambretes

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu
15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
Š. g. 1. decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos
biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī
Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un
inovatīvu jauno komersantu attīstību,
tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu
komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un
pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu
līdzfinansējumu.

Jaunajā inkubatoru programmā ir
pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija,
kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas
biznesa idejas un saņemt konsultācijas.
Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota
koprades telpa jeb open-office, kur gan
pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc
uzņemšanas inkubatorā var strādāt,
tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi
pieredzes apmaiņai.
Inkubatorā uzņēmumi var saņemt
visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50%
līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi
nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.
Projektus var pieteikt LIAA mājas
lapā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem,

kā arī, sūtot pa pastu uz LIAA centrālo
biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija
par pieteikšanās kārtību inkubatorā un
cita informācija pieejama LIAA mājas
lapā www.liaa.gov.lv .
Talsu biznesa inkubators atrodas
Talsos, K. Valdemāra ielā 17A, un tajā
atbalstu var saņemt biznesa ideju autori un jaunie komersanti no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem.
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”
ietvaros.
Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67039472
Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tel. 28659444

turnīrs notika sadarbībā ar Latvijas dambretes attīstības biedrības
valdes priekšsēdētāju Vitautu Budreiku. Jaunie dambretisti sacentās
trīs grupās un sacensībās pavisam piedalījās 85 dalībnieki. Pēc sešu
kārtu izspēles sākumskolas grupā pie pirmajām trīs vietām meiteņu
konkurencē tika Marta Šterna, Laura Rolanda Indruškeviča un Andžela Dakstiņa, bet zēnu konkurencē Mārtiņš Veinbergs, Elvis Ķevlis un Kristiāns Guntars Dakstiņš. Pamatskolas grupā pirmās trīs
vietas meiteņu konkurencē izcīnīja Amanda Mosa, Sigita Mitenberga un Laura Elizabete Ķiršakmene, bet starp zēniem pirmajās trīs
vietās Artis Kaļiņičenko, Roberts Stacēvičs un Daniels Karlsons. Vidusskolas grupā godalgotās vietas saņēma Karlīna Ansberga, Kerija
Grudkina un Helēna Andersone, kā arī Eldars Rožkalns, Kristers
Dakstiņš un Kritaps Lauris. Paldies visām skolotājām, kas palīdzēja
turnīra organizēšanā. Vitauts Budreika ar izlozes palīdzību desmit
bērniem dāvināja dambretes komplektus, lai ikdienā būtu iespēja
dambretes prasmes attīstīt vēl labāk. Visu dalībnieku vārdā sakām
paldies Vitautam par augsta līmeņa turnīra organizēšanu Mērsraga
vidusskolā, gaidīsim ciemos arī nākošajā gadā!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsrags ziemai gatavs!
Šogad Mērsraga saimniecību papildinājis jauniegādātais traktors Landini. Traktoram ir gan
dažādos virzienos regulējama sniega šķūrēšanas
lāpsta, gan automātiskais
sāls un grants kaisītājs,
tāpat traktoram ir piekabe ar 2,5 tonnu celtspēju,
ielu slaukāmā birste, zāles pļāvējs un frontālais
iekrāvējs.
Traktora gabarīti un
jauda atbilst tiem uzdevumiem, kurus tam būs jāpaveic Mērsragā. Traktoram ir
arī apsildāma kabīne ar labu redzamību un modernas gaismas, kas ļauj komfortabli strādāt praktiski jebkuros laika apstākļos. Īpaši jāizceļ fakts, ka šī ir pirmā reize, kopš Latvijas neatkarības, kad Mērsrags ir iegādājies jaudīgu tehnikas vienību
saimniecisko darbu veikšanai. Traktora iegāde izmaksāja apmēram 40 000 EUR.
Tas ir viens no soļiem attīstības virzienā, kas uzlabos mērsradznieku ikdienu.
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Lauris Karlsons

PII „Dārta” jaunumi
„Pīlādzīši” ietērpj Ziemassvētkus
Ar baltām sniega kupenām, gaišām domām un
labiem darbiem ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas
laiks „Pīlādzīšos”. Grupiņā, kā īstā rūķu darbnīcā,
tiek gatavoti rotājumi un dekorētas telpas – maz
pamazītiņām tās pārvēršot par īpaši pasakainu
Ziemassvētku ainavu. Šoreiz gan stāsts nav par
mazajiem rūķiem, bet par lielajiem, proti „Pīlādzīšu” grupiņas bērnu vecākiem.
Kādā decembra pēcpusdienā „Pīlādzīšu” vecāki sanāca kopā un uzbūra mums svētkus. Kopīgi
ar bērniem darbojoties, griežot un līmējot veidoja
dekorācijas. Šogad tika izvēlēta tēma „sniegavīri”
un tie grupiņā rotājas balti un krāsaini, smaidīgi
un nopietni, ar spīdīgām pogām un cepurēm. Un
kas tad būtu svētki bez gardumiem? Tādēļ arī mēs
mazie „Pīlādzīši” rosījāmies un, gaidot ciemos
vecākus, izcepām gardus siera cepumiņus. Arī
vecāki ieradās ar sarūpētiem cienastiem. Tieši tik
skaisti, radoši un garšīgi mēs ietērpām Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Iesāktie darbiņi turpinājās arī mājas, tā tika
sarūpēts Adventes vainags un eglīte, par ko lielu paldies sakām Dominika mammai. Par dekorācijām pie skapīšiem, kuras priecē mazos
„Pīlādžus” pasakāmies Gustava mammai, bet
par ziemīgajām dekorācijām, kuras rotā grupas
logus – Adrijas un Andretas mammai. Kā arī
lielu paldies sakām ikvienam no mazo „Pīlādzīšu”
vecākiem par aktīvu iesaistīšanos grupas dzīvē.
PALDIES, JUMS VECĀKI! Tādas klusas ilgas
pēc baltuma un piepildīta prieka dvēselē šim
Adventes laikam piederas. Tās ļauj mums
saklausīt un saskatīt brīnumus pat visparastākajās
lietās. Ieklausīsimies, ieskatīsimies un iejutīsimies
gaisotnē, kuru tik ļoti gaidām…
Pateicībā „Pīlādzīšu” grupas audzinātāja
Sindija un auklīte Ausma

Kā „Dārtā” meklējām
Ziemassvētku prieku
Lēni un nemanāmi darbu steigā ir atnācis
Adventes laiks ar baltu sniegu, mieru, gaišumu
un sirds siltumu. Ziemassvētki ir mūsu mazā
īpašā valstība, kur baltas domas klejo pa „Dārtas” telpu labirintiem un kur valda neparasta
gaisotne un rosība, ilgas pēc kaut kā mīļa un
jauka. Tas ir laiks, kad visiem gribās kļūt labākiem, mīļākiem un ticēt brīnumiem. Viens
no tādiem brīnumiem ir Ziemassvētku eglītes
iedegšanas svētki. Kā tas notiks? Kādi pasaku

varoņi piedalīsies? Kas būs jādara? Tas allaž ir
bijis noslēpums.
Šogad pie bērniem ciemos bija atnācis mazā
piparkūku vīriņa lielais brālis Kraukšķis, kurš
gribēja uzzināt, kur mīt Ziemassvētku prieks?
Visi kopā to noskaidrot devās pie Ziemassvētku
eglītes, bet Egļu Rūķis iedeva burvju kamoliņu, lai
Kraukšķis un bērni seko tā pavedienam un izzina
paši Ziemassvētku prieka noslēpumu. Vispirms
kamoliņš visus aizveda mežā pie Zaķa, kurš bija
nobēdājies, jo nevarēja nekur atrast savu draugu
Ezi. Bet tad, kad bērni pastāstīja, ka Ezis tagad guļ
ziemas miegu, Zaķis kļuva priecīgs, jo saprata, ka
draugs nav viņu aizmirsis un viņam kļuva daudz
priecīgāk ap sirdi. Bet vai tas bija Ziemassvētku
prieks?
Tālāk kamoliņš visus aizveda pie pastnieces
Pūces, kura sēdēja istabas vidū starp Ziemeļvēja
izsvaidītajām vēstulītēm, kuras steidzami vajadzēja nogādāt Ziemassvētku vecītim. Pūcei nepavisam negribējās runāt par priecīgām lietām, jo
raizes par vēstulēm to bija galīgi nomocījušas. Bet
tad, kad bērni palīdzēja visas vēstules salasīt un
sakārtot, Pūcei prāts kļuva daudz, daudz priecīgāks. Viņa pat bērniem iedeva veselu groziņu ar
pīrādziņiem. Bet vai tas bija Ziemassvētku prieks?
Kamoliņš ritēja tālāk un tālāk līdz nonāca līdz
Rūķa namiņam. Tur pavisam viens un gaužām noskumis sēdēja mazais Rūķa bērns. Vecākiem pirms
Ziemassvētkiem daudz darba un Rūķēnam jāpavada dienas vientulībā. Bet kad Kraukšķis un bērni
ierāva mazo Rūķēnu rotaļu virpulī, viņam kļuva

daudz priecīgāks prāts un viņš uzdāvināja mazu
lukturīti, lai tā gaismiņa laimītei rāda ceļu uz „Dārtas” mājām. Bet vai tas ir Ziemassvētku prieks?
Tā kamoliņš bija apceļojis apli un atkal atgriezies pie Ziemassvētku egles, kur visi kopā nonāca
pie vairākām atziņām, ka Ziemassvētku prieks ir
darīt labu, palīdzēt kādam, dzīvot draudzīgi, domāt labas domas, atcerēties par tiem, kam klājas
grūti... un pats galvenais ir tas, ka Ziemassvētku
prieks dzīvo mūsu gaišajās domās un sirsniņās.
Par katru atziņu tika aizdedzināta spoža brīnumsvecīte. Tās bija līdzi paņēmis Zaķis. Nu varēja
iedegt arī zaļo Ziemassvētku princesi – egli. Vēl
tikai kāda jestra rotaļa, gaismots sveiciens no
„Dārtas” čaklajiem darboņiem Ziemassvētku vecītim un Egļu rūķa īpašais uzdevums bērniem –
uzzīmēt šīs dienas svētku galveno tēlu – EGLĪTI.
Nu visi šīs brīnumainās pasakas dalībnieki var iekāpt svētku vilcienā, lai dotos uz savām grupiņām
un gatavotos Ziemassvētku pasākumiem.
Tumšajos ziemas vakaros pārlaidīsim skatienu
zvaigžņotai debesij, varbūt tur ieraugam krītošu
zvaigzni, lai tā iedrošina jūs vispārdrošākajām
vēlēšanām. Tās piepildīsies, ja paši to gribēsim, ja
paši palīdzēsim sev un apkārtējiem.
Ar katru svecīti Adventes vainagā, ar katru baltu domu sirdīs un prātos izgaismojas ceļš, kas ved
mūs uz Ziemassvētkiem. Lai visiem acis mirdz
Ziemassvētku priekā!
Par šo notikumu jums pavēstīja
Kraukšķis jeb Terēzija Zondaka
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Iespaidi no mācību brauciena Anglijā
n

Paldies vārdi!
PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu.
(J. Jaunsudrabiņš)
Paldies mūsu skolas mājturības skolotājam Gintam un viņa puišiem. Paldies
„1. Maija” dejotājiem – Dacei, Imantam, Diānai, Intai, Edgaram, Ivaram, Imantam R., Valentīnai, Rūdim, Vilmai un Vijai, kuri atbalstīja un palīdzēja Mērsraga
kultūras dzīvi izveidot interesantāku. Paldies visiem tiem iedzīvotājiem Mērsragā, kuri vienkārši pienāca klāt un ar saviem padomiem un ieteikumiem liek
Mērsragam tapt skaistākam, protams, paldies arī visiem īgņām un neapmierinātajiem. Paldies mūsu ciema vīriem – Sergejam, Jānim K., Jānim Ķ., Gundaram,
kā arī mūsu sievām – Inesei, Līgai, Tautas nama Valdai, Sandijai, Aijai, Edītei!
Bez Jūsu palīdzības, idejām, ierosinājumiem viss apstātos!
Paldies manam kaimiņam Viktoram par skanīgo balsi meža vidū un padomdevējai Indrai. Liels paldies Jums un priecīgus svētkus, stipru veselību un jaunu
darba sparu Jaunajā gadā!
Silva

Pašvaldības policija iesaka
Ziemassvētki, kā parasti, mums
saistās ar lielo apdāvināšanos, ar prātojumiem, ko nu kuram nopirkt, par
kādām naudiņām, un vai apdāvinātajam tas vispār ir vajadzīgs. Tad nu es
personīgi vēlētos ieteikt kādu dāvanu,
kura tiešām ir noderīga gan lielam,
gan mazam, un kura ir ļoti svarīga
tieši gada tumšākajā laikā, proti, atstarotāji! Tos var nopirkt, bet tos var arī
izgatavot savām rokām, un pasniegt kā
mazu, bet ļoti noderīgu dāvanu. Tomēr
visi zinām, cik grūti ir „pieķibināt” pie
skolēna drēbēm atstarotāju un vēl to
nosargāt no pazušanas, un zinām, cik
neiespējami ir pusaudzi pierunāt valkāt
„nestilīgo” atstarojošo vesti. Šai problēmai ir rasts vienkāršs risinājums–
izstrādājumi no atstarojošās dzijas.
Ierakstiet interneta meklētājā vārdus
„atstarojoša dzija” un redzēsiet vispla-

šāko piedāvājumu klāstu. Atliek tikai
ņemt rokās attiecīgos rokdarbu palīg
rīkus un izveidot vajadzīgo dāvanu.
Arī tādiem, kas nemāk adīt vai tamborēt, ir atrodami piedāvājumi – var
iegādāties jau gatavus izstrādājumus,
un jūsu tuvais kļūs redzams uz ielas
arī vistumšākajās diennakts stundās.
Mīļās omītes, mammas un krustmātes,
padomājiet – kas gan var būt sirsnīgāka Ziemassvētku dāvana, kā pašrocīgi
adīta silta cepure, šalle vai cimdiņi, kas
pie tam tumsā skaisti mirdz un sargā
apdāvināto ne tikai no aukstuma, bet
arī no briesmām!

Priecīgus Jums visiem
gaidāmos svētkus!
Mērsraga novada pašvaldības
policijas vecākais inspektors
Egīls Bolmanis

Esiet mīļi gaidīti ev. lut. baznīcā uz Ziemassvētku dievkalpojumu
24. decembrī plkst. 16.00. Autobuss no bērnudārza pieturas plkst. 15.30,
no centra pieturas plkst. 15.40.
Pēc dievkalpojuma autobuss Jūs nogādās mājās.
Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.

Ziemassvētku dievkalpojumi Mērsraga baptistu baznīcā:
24. decembrī plkst. 16.00 Svētvakara dievkalpojums,
kurā dziedās draudzes ansamblis.
25. decembrī plkst. 12.00 dievkalpojums,
kurā piedalīsies svētdienskolas bērni.
Visi mīļi gaidīti!

Sporta pasākumi decembrī
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
10. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
18.12.
10. posms
Mērsraga kausa izcīņa basketbola
26.12.
„mīnusos”

Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola

10:00
12:00
10:00

ka nepamanīju, kā paiet diena. Visu, ko mēs darījām, ir grūti
uzrakstīt, bet ieskatu mēģināšu radīt: piemēram, aktivitāte
„Kas ir manā attēlā?” Vadītājam bija attēls, kuru neviens
neredz, pārējiem ar jautājumu palīdzību ir jānoskaidro, kas
ir uz attēla. Kad ir ļoti tuvu patiesībai tam, kas ir attēlots uz
attēla, viens vai divi cilvēks no grupas tiek aicināti priekšā,
lai viņi pastāsta un apraksta, kas ir attēlā pārējiem (bez žestiem), savukārt pārējie pēc apraksta veido šī attēla skici. Kad
uzdevums ir izpildīts, tad, protams, tiek parādīts attēls un
kopā ar vadītāju pārrunātas neprecizitātes teikuma uzbūvē,
jautājuma formā, t. i., visas korekcijas tiek veiktas pēc uzdevuma veikšanas.
Nākošā aktivitāte „Saliec stāstu!” Katram grupas dalībniekiem tiek izdalīts viens no stāsta teikumiem, kuru drīkst
tikai izlasīt, bet nedrīkst rādīt otram vai likt uz zemes. Lasot
stāsta teikumus, ir jāsaprot, kur ir sākums, kāds ir notikuma
pavērsiens un kur ir beigas.
Klausīšanās aktivitātes izpaudās tā, ka, piemēram, klausījāmies BBC ziņas un pierakstījām notikumus, (parasti piecas
vai sešas aktualitātes). Pēc ziņu noklausīšanās tās tiek pārrunātas. Vai no dziesmu tekstiem bija jāsadzird krāsas, skaitļi,
ķermeņa daļas, profesijas vai īpašības vārdu secība.
Veidojām stāstus ar kustībām, kur ne tikai tiek stāsts stāstīts, bet tam līdzi seko arī konkrēta darbība, kādā brīdī stāsts
pārtrūkst un … pa grupām ir jāizdomā, kā šis stāsts beidzās.
Spēlējām spēles, piemēram, I went to Paris and I bought …,
un tā pa apli, katrs nosauc vienu lietu, ko ir nopircis, bet
iepriekšjānosauc arī visu to, ko ir nopirkuši pirms viņa. Cita
spēle Find someone who…, uz lapiņas ir vairāki jautājumi
un ir jāatrod, piemēram, kas grib kļūt par mākslinieku, vai
domā, ka filozofija palīdzēs viņam dzīvē u.tml. Bija arī vārdu
kartītes, kur ir jāapraksta dotais vārds, līdzīgi kā spēlē Alias,
un otram šis vārds ir jāpasaka.
Neiztikām arī bez gramatikas, bet tā tik meistarīgi tika
integrēta uzdotajos uzdevumos caur klausīšanos, jautājumu
uzdošanu un atbildēm, kas tika aktualizēta un izskaidrota
īstajā laikā, piemēram, par vairāku īpašības vārdu lietošanas secību, vai, piemēram, kad lieto vārdu „good” un kad –
„well”, kuri abi tulkojumā nozīmē – labi. It kā mazas nianses,
bet, lai labi pārzinātu valodu, tās ir svarīgas.
Noslēgumā varu tikai teikt, ka nedēļa, ko pavadīju kursos, bija aizraujoša, interesanta, bagāta ar idejām un jauniem
iespaidiem. Man kursi deva jaunu ierosmi, kā var dažādot
uzdevumus un mācīt ar aizrautību. Vēlreiz gribu pateikt
paldies par šo iespēju Mērsraga vidusskolas vadībai. Tas bija
vērtīgs un pieredzi bagātinošs brauciens.
Ilze Mosa

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve””
6. stāsts „Māmiņa”

Ziemassvētku dievkalpojumi

18.12.

Pateicoties projektam „Profesionālā pedagogu pilnveide
Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotājiem sākumskolas posmā – iespēju rags visai skolai.” Nr. 2016-1-LV01KA101-022455 Erasmus+ programmā Skolas izglītības sektors, no 22. līdz 30. oktobrim man bija iespēja piedalīties
sākumskolas angļu valodas skolotāju vienas nedēļas kursos
Meidstonā (Maidstone), Anglijā.
Londonā ierados sestdienas rītā un, tā kā man bija laiks
pirms došanās tālāk uz Meidstonu, es to izmantoju, lai gūtu
pirmos iespaidus par Anglijas galvaspilsētu un apmeklēju
Vestminsteras abatiju, Big Ben un izbraucu ar panorāmas
ratu „Londonas acs”. Mani patīkami pārsteidza, ka pilsētā,
kurā ēkas ir redzamas līdz pat horizontam ir ierīkoti arī daudzi skaisti parki.
Ierodoties Meidstonā, mani sagaidīja laipna kundze, pie
kuras es dzīvoju visu kursa laiku. Namamāte, kura šobrīd
dzīvo viena, jo bērni ir jau savā dzīvē, kādreiz arī strādāja
par skolotāju un mācīja franču un spāņu valodu. Šobrīd pasniedz šo valodu apguves privātstundas.
Mana pirmā apmācību diena sākās ar izglītojošu ekskursiju pa Londonu, kuru vadīja Rita Dalton, kundze pāri
septiņdesmit, bet, neskatoties uz viņas gadiem, mūsu grupas
galvenais pārvietošanās veids bija kājām. Šādai izvēlei bija
divi iemesli, pirmais, ir iespēja vairāk ko redzēt un aplūkot,
otrais – drošība (par visbīstamākajām vietām tiek uzskatītas
metro stacijas). Londonas apskati sākām ar Sv. Pāvila katedrāli, kurā ir norisinājušās daudz valstiski nozīmīgu ceremoniju. Šī katedrāle ir arī ievērojama ar savu kupolu, kas ir
otrs lielākais kupols pasaulē (lielāks ir Sv. Pētera katedrālei
Romā). Šķērsojām Millenium tiltu, kuru atklāja 2000. gadā,
bet sakarā ar konstrukcijas nepilnībām tas tika pārbūvēts un
atvērts atkārtoti. Šī misēkļa dēļ tilts tiek dēvēts par Wibbly
Wobbly. Tālāk devāmies gar mākslas muzeju uz vietu, kur
pirmo reizi bija ieradies Šekspīrs, kā arī vieta, kur ir redzamas vecākās liecības no Londonas pirmsākumiem, mūra
fragmenti no Romas impērijas laika. Bija iespēja apskatīt
Londonas vecāko tirgu, parlamenta ēku, Londonas Taueru,
Vaitholā vērojām sardzes maiņu, Vestminsteras abatiju un
Big Benu, tāpat apskatījām arī Sentdžeimsa pili ar tās parku, kurā mitinās daudz un amizantas vāveres, kā arī dažādu
sugu putni, Bekingemas pili un tās apkārtni. Visur, kur mēs
gājām, bija interesanti klausīties mūsu pavadones stāstījumu
un komentārus par ēkām un pieminekļiem, to vēsturi un
notikumiem, kas ar tiem saistās. Londona ir ievērojama ne
tikai ar savām vēsturiskajām, bet arī ar ļoti modernām ēkām,
kas, protams, ir prasījušas milzīgus līdzekļus no Anglijas budžeta.
Pēc ekskursijas sākās mācību darbs. Grupā, kurā mācījos, bija galvenokārt dalībnieki no Francijas, viens no Vācijas
un divi no Latvijas, tajā skaitā arī es. Galvenais nosacījums
mācībās bija – runāt tikai angliski. Nodarbības vadīja Jeremy Taylor, rakstnieks un skolotāju treneris. Viņa uzskats
ir, lai apgūtu valodu, ir nepieciešamas trīs lietas – runāt, cik
vien iespējams, otrs – klausīties un trešais – lasīt (grāmatas,
avīzes), lai veidotos pareizas teikuma struktūras, vārdu krājums. Uz šiem pamatprincipiem mums arī balstījās viss mācību process – runāt, klausīties un lasīt, dažādās proporcijās
un veidos. Uzdevumi bija tik interesanti un daudzveidīgi,

Naktī manu veselīgai augšanai tik
ļoti svarīgo miegu iztraucēja raudas.
Nakts melnumā aiz loga kāds bēdājās.
Man nebija īsti skaidrs, kurš gan šai
pasaulē varētu no skumjām tik skaļi
raudāt, līdz izdzirdēju māmiņu saucam mūs, savus mazos ņurrīšus (tā
mūs māmiņa mēdza mīļi dēvēt). Es
vēlējos viņas skumjamiem saucieniem
atbildēt, teikt, ka ar mums viss ir kārtībā, bet laikam es vēl esmu pārāk kluss.
Liekas, māmiņa nedzirdēja nevienu
pašu manu ņaudienu. Ar laiku raudas
rimās, nakts atkal tapa klusa klusiņa
un atgriezās saldais miedziņš. Uzausa
saulīte, pienāca rīts un pie durvīm mūs
gaidīja pārsteigums. Cilvēks bija izgājis
ārā un sastapis mūsu māmiņu! Vārds
pa vārdam, viņi nedaudz aprunājās un
māmiņa palūdza, vai nevarētu mūs satikt. Kādēļ gan ne?! Mūsu mīļā māmiņa
atnākusi, tad nu sākās īstie prieki! Viņa
mūs uzcienāja ar siltu pieniņu, nomazgāja aiz austiņām, paspēlējās ar mums
un, atvainodamās, aizsteidzās uz vietējo tirgu ar svaigām zivtiņām našķoties.
Es gan nedaudz samulsu par tādu pēkšņu aiziešanu. Vai tad zivtiņas ir svarīgākas par mums? Varbūt viņai nepatīk,
kā mēs smaržojam – pēc mājas, cilvēkiem un veļas mīkstinātāja? Mēs vairs

nesmaržojam pēc pļautas zāles un naksnīga vēja. Vai bijām kļuvuši māmiņai
sveši?

7. stāsts „Apkaklītes
aizbraukšana uz Madonu”
Man ir liels prieks par manu vārdiņu – Fēlikss. Tas skan tik svarīgi un
dzirdot, kā cilvēki mani sauc šajā vārdiņā, sirsniņu piepilda tāds mīļš siltums.
Diemžēl, maniem brāļiem un māsiņai
vēl vārdiņu nav. Nu, ne gluži, viņiem esot
„iesaukas”. Piemēram, vienu brāli cilvēki
nokristījuši par Apkaklīti. Ilgi savu mazo
galviņu vientulībā lauzīju nesaprazdams,
kādēļ tā. Tik daudz domāju, ka galva jau
kļuva gluži dulla. Beidzot, vienu dienu,
kāds gados jauns cilvēks man visu izskaidroja. „Fēlikss, mazo muļķīt, vai esi
ievērojis, ka katrs no jums ir savādāks?”
viņš jautāja. Es atbildēju, ka līdz šim tā
īsti nebiju par to aizdomājies. Tad nu es
mirklīti skatījos cilvēkam acīs un lēnām

sāku saprast ko viņš vēlas pastāstīt. „Piemēram, Tev uz muguras ir divas baltas
svītras, nu gluži kā tādam sacīkšu auto.
Tavs vecākais brālis ir raibs kā tīģeris no
ausīm līdz pat astes galiņam. Turpretī
Apkaklītei, kā varbūt sāc nojaust, ir balta
spalva ap kaklu, nu gluži kā tāda krekla
apkaklīte,” cilvēks labsirdīgi visu man
paskaidroja. Kā vēlāk atklājās, šis gados
jaunais cilvēks Apkaklīti bija nolēmis vest
uz savām mājām. Mājas viņam esot gana
tālu, man ar četrām mazām ķepām nesasniedzami tālu – Madonā! Mēs pat nepaguvām atvadīties no brālīša, jo karstas
dienas un rotaļu nogurdināti devāmies
nosnausties, bet, kad pamodāmies, viņi
jau bija prom... Kur tieši ir šī Madona?
Vai arī mēs kādreiz tur dosimies, tik tā,
lai apciemotu brāli? Kā mēs uzzināsim
par viņa piedzīvojumiem? Jau atkal, tik
daudz par ko domāt, ka uznāca vēlme
nosnausties. Saldu otro diendusu, draugi!
(Turpinājums sekos)
Zīmējums: Santagora
Teksts: Jans Ikes un Laura Soboļeva
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Paldies Jurģim Ozoliņam par atsaucību,
sadarbību un pretimnākšanu!

PRIECĪGUS SVĒTKUS!
Mērsraga Invalīdu
atbalsta centrs
„Paldies!” ir īsākā un skaistākā lūgšana, kādu
jūs varat veltīt cilvēkiem, kuriem esat pateicīgi.
(J. Rubenis)
Mērsraga ev. lut. baznīca pateicās
Irēnai Pujatei, Lillijai Pujatei, Tomam Bērziņam,
Ingusam Matisonam un Andrim Štaueram, par
palīdzību un atsaucību.

Es Tev dāvināšu baltu dienu,
tā mums abiem kopā piederēs,
un starp parastajām būs kā bite
rūgti smaržojošās pienenēs.
(D. Avotiņa)

Lai visi būtu laimīgi
Kā Ziemassvētku rūķīši,
Lai katram staro eglīte
Kā Ziemassvētku saulīte.

Mērsraga novada pašvaldība

sirsnīgi sveic!

Paldies par 18. novembra vakara pasākumu
un man pasniegto atzinības rakstu!
Dzidra Krusta

Vissirsnīgākais paldies Egīlam
Bolmanim par atsaucību un
izpalīdzēšanu slimniekam!
Jaukus un gaišus svētkus!

Regīna un Diāna

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
tas pats, kas laukos plašos:
„Jāmeklē sudrabs tas baltais,
kas trīc tepatās – mūsos pašos!”

Paldies Mērsraga novada domes priekšsēdētājam
Laurim Karlsonam, Sociālā dienesta vadītājai
Guntai Fībigai un darbiniecei Anitai Ozolai,
ev. lut. draudzes priekšniecei Inesei Fonzovai un
Mārai Grīvai par sirsnīgajiem apsveikumiem man
dzimšanas dienā!

Liels paldies un priecīgus svētkus
Annemarijai, Velgai un Kristīnei.

Māra Fībiga

Paldies Vijai Klēverei par dziju.

Ansis Rudzītis

Sludinājumi

Sandija

Ziema mūs nepārsteigs!
Balts sniegdūnu putns
atradīs mājas debesīs,
kailajos kokos
aiz mūsu nama sētas,
pie krāsns,
ko iekūra tavas rokas,
starp savējiem,
(paslēpes mēdzām spēlēt kur abi).
Tur vienmēr,
pat ziemā,
ir silti un labi.
(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Viesturam Švarcam
70 gadu jubilejā Vijai Romanovskai un
Rūdolfam Jānim Radvilam;
75 gadu jubilejā Aleksandram Voronovam,
Vijai Blūmai un Elmāram Spundem;
84 gadu jubilejā Elgai Gulbei;
86 gadu jubilejā Aleksandrai Barilo;
87 gadu jubilejā Milijai Baumanei;
93 gadu jubilejā Valentīnai Sproģei.

RR Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, tel.
20213122.
RR Elektromotoru remonts. Tukuma novads,
„Rauciņi”. Tel. 29253411.
RR Veicam visa veida celtniecības darbus. Tel.
22841761.
RR Jauns pāris vēlas īrēt māju vai dzīvokli
Mērsragā. Tel. 20615878.

23. decembrī
Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrības IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Izšūto tekstiliju
izstāde 2017. gada
16. janvāris –
10. februāris

Ja Tev mājās ir saglabājusies
kāda sena izšūta tekstilija –
izšūts galdauts, dvielis, sienas dekori, atnes tos uz tautas namu
vai ziedu kiosku līdz 2017. gada
13. janvārim. Klāt pieliec savu
vārdu, uzvārdu, varbūt pat kādu
īsu stāstiņu par darbu!

Līdzjūtības
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi, ilgi vēl pēc Tevis sauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā
brīdī esam kopā ar Daci un viņas ģimeni,
māmuļu mūžībā pavadot.
PII „Dārta” kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
Dziļi skumstam un izsakām līdzjūtību
Nadīnai Lūriņai-Lūrmanei un piederīgajiem
vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.
Bijušie divpadsmitie un klases audzinātājas
Ar mīlestības vārdu, kas izdzisa lūpās
Tu ieaijāta tapi, mūžības šūpās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dailai un
viņas ģimenei, māmuļu izvadot aizsaulē.
10 ēdnīcas bijušie kolēģi
Tuvs cilvēks neaiziet –
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi sirdī
Pa avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gunai
Jēkabsonei māsu Elgu Mārtiņsoni zaudējot.
Bijusī pensionāru padome

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv
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