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Uzvarētājs ir sapņotājs, kas nekad nepadodas

(Nelsons Mandela)

Vienmēr esmu sajutusi iekšēju spēku un vēlēšanos piesaistīt ES finansējumu un uzrakstīt projektu kultūras, izglītības vai sporta jomā Mērsraga novada pašvaldībā, jo redzu,
cik ļoti braucieni uz Dāniju vai citām Eiropas valstīm, kur
bijuši mūsu skolēni, iedvesmojuši, pilnveidojuši un iedrošinājuši jauniešus. Gandrīz kā paceldami spārnos, lai lidotu
plašākā apvārsnī.

Tā arī nokļuvu Briselē ERASMUS+SPORT Infoday seminārā, kur uzzināju pilnīgi visu par Eiropas Parlamenta projektu piedāvājumu un ES naudas apgūšanas iespējām 2016.–
2022. gadam sporta jomā, kas tiek finansēta tikai trešo gadu.
Tā kā jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, īpaši jau nacionālā
līmenī, seminārs bija ļoti vērtīgs un pamācošs. Tajā piedalījās
500 dalībnieki no 49 valstīm, mēs bijām 3 Latvijas pārstāvji:
es no Mērsraga un 2 nejauši sastaptas Rīgas Tehniskās universitātes darbinieces.

Semināra laikā bija iespēja izmantot aplikāciju partneru
meklēšanā pēc interesējošās sporta jomas, valsts vai vienkārši ieraksta, vēstules vai uzaicinājuma. Nodibināju sakarus
ar sporta jomā strādājošiem pārstāvjiem no Apvienotās Karalistes, Rumānijas, Slovēnijas, Itālijas. Jāpiebilst, ka bijušās
Padomju Savienības valstis ir daudz atvērtākas sadarbībai ar
Latviju, jo diemžēl novērots, ka citas valstis izmanto ES fonda naudu ceļojuma galamērķa vadītas un vilinātas. Protams,
varam piesaistīt arī mūsu dāņu draugus sporta projektā.
Par ārkārtīgi lielu prieku un iedrošinājumu 2016. gada
projekta pieteikumu mērķauditorija ir mazās pašvaldības,
tātad mazās skolas, jauniešu organizācijas un tātad arī mazie projekti, kuri popularizēs sportošanu pašvaldībā hobija
jeb amatieru līmenī. Lai arī futbols, florbols un vieglatlētika
Mērsraga novada pašvaldībā, manuprāt, ir augstā līmenī, šis
teikums par amatieriem man šķita kā kulaks uz acs – jāmēģina, tas ir mums! Tātad tas dod vēl lielāku iedrošinājumu
uzdrīkstēties un mēģināt izveidot projektu sporta jomā, ko
jau praktizējam vairāku gadu griezumā ar dāņu draugiem,
bet par skolas un pašvaldības līdzekļiem. Tagad laiks rīkoties
gudrāk.
Es ļoti ceru, ka pietiks zināšanu, spēka, atbalsta, lai piepildītu vēl kādu jauniešu ikdienu ar prieku, smiekliem un
laimes sajūtu caur vieglām sporta aktivitātēm un spēlēm,
iepazīstot citas kultūras, tautas un to tradīcijas. Manuprāt,
Eiropa ir ļoti vienota, mēs esam kā vairākas valstis vienā, tikai jāiemācās akceptēt atšķirīgo un sadzīvot.
Dalīties līdzīgajā, bet nosvinēt atšķirīgo – tas ir Mērsraga
vidusskolas starptautiskais moto. Protams, vēlos pateikties
Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei Indruškevičai personīgi un Mērsraga novada pašvaldībai par atbalstu! Centīšos
savas zināšanas un prasmes ieguldīt projekta izveidē sporta
jomā 2016. gadā un turpmāk!!!
Zane Alkšbirze,
angļu valodas skolotāja

Domes sēdē

Informācija!

• Upesgrīvas Saieta namā 3. aprīlī plkst. 12.00 dekupāžas nodarbība. Informācija pa telefonu 26342010.
• Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas „Saieta namā” 23. martā plkst. 12.00.
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē:
• Laika periodā no 2016. gada 11. marta līdz 2016. gada 24. martam nebūs iespējams izpirkt piešķirtos
limitus zvejošanai Rīgas jūras līcī un Engures ezerā.
• Limita izpirkšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016. gada 29. aprīlim.

Redaktores sleja
Nenoliedzami ir jūtamas pirmās pavasara vēsmas. Un pavasaris vienmēr ir saistījies ar jaunām idejām, darbiem, pārmaiņām
un domām. Liekas, ka pavasaris ir īstais laiks lielām lietām...
Vēlmes un ieceres seko viena
a Avīzes”
otrai.
Tomēr
Nākamais „Mērsrag
aprīlī.
reizēm
mums
numurs iznāks 15.
tīt līdz
sanāk
daudz
Materiālus var iesū
domāt, pārdo12. aprīlim!
māt un vēlreiz
Paldies!
pārdomāt. Mēs
izdomājām, ka
tā, kā ir, nav labi
un ka noteikti
vajadzētu darīt citādāk, kaut ko izmainīt, bet līdz rīcībai tā arī
nenonākam. Reizēm tomēr labāk ir mazāk domāt, ļauties domu
lidojumam, vairāk izdarīt un gūt prieku no izdarītā. Novēlu ikvienam tīras domas un katram savu pavasari!

Zināšanai!

1) Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūrmaliņas”, kadastra Nr. 8878
003 0564, zemes vienību: ar kadastra
numuru 8878 003 0566, ar aptuveno
platību 1,3 ha, piešķirot nosaukumu
“Alises”, Mērsraga novads, LV-3284.
2) Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plāna izpildi 1 657 458 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu plānu izpildi 1 443 565 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada   saņemto Aizņēmumu plāna izpildi no Valsts kases
13 204 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada Aizņēmumu un
finanšu līzinga atmaksas plāna izpildi  
204 585 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada ziedojumu budžeta
ieņēmumu izpildi 1 466 euro apmērā;

Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada ziedojumu budžeta
izdevumu izpildi 1 008 euro apmērā.
3) Piedzīt nokavēto nodokļu maksājumus bezstrīda kārtībā.
4) Piedalīties un iesniegt projekta
iesniegumu „Ālantu populācijas saglabāšana un pavairošana Engures ezerā”
Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem – Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Papildus minētajam Mērsraga novada
dome apliecina, ka nodrošinās projektam nepieciešamo līdzfinansējumu  
EUR 423,50 50 (četri simti divdesmit
trīs eiro, 50 centi) no Mērsraga novada
pašvaldības līdzekļiem.
5) Apstiprināt likmi transportam
ZIL 130 – 30 eiro (bez PVN) stundā  
darbiem, kas nav saistīti ar ugunsgrēka
dzēšanu.

Pāreja uz vasaras laiku!
Pāreja uz vasaras laiku notiks
2016.  gada 27. martā, plkst. 03.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa
rādītājus pagriežot par vienu stundu
uz priekšu!
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Iespēja MAN
Cilvēki jau no mazotnes domā par savu nākotnes profesiju. Ja bērnam jautāsi, par ko viņš vēlas nākotnē strādāt,
tad viņa atbilde būs mainīga: te vienu dienu policists, te citā
dienā – kasieris. Bērna fantāzija ir nepārspējama un domas
neizdibināmas. Taču tāda ir dzīve, un bērni ir mūžīgos sevis
meklējumos, tāpēc sevis izzināšana ir viena no svarīgākajām
zinātnēm skolas gados.
Jā, Ēnu diena ir tā diena, kad tiek dota iespēja būt TUR,
darīt tieši TO, ko izvēlas skolēns,  kad nav tikai jānoskatās pa
gabalu, bet var iejusties kādā no izvēlētajām profesijām un
pabūt cieši klāt šī darba darītājam.  Tā teikt – mīt viņam  uz
papēžiem – būt par  ĒNU. Šāda iespēja ir tikai reizi gadā, tā
jāizmanto!
ĒNU DIENA norisinās visā Latvijā, protams, arī Mērsragā. Tieši, trešdien, 10. februārī arī Mērsraga novada pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem šogad sekoja 50 ēnotāji no
Mērsraga vidusskolas, kuri naski ieradās norunātajā vietā un
laikā. Kā jau citus gadus arī šogad tika piedāvāts ēnot šādās
iestādēs/uzņēmumos, individuālajos uzņēmumos: PII „Dār-

Mazie pianisti Ventspilī
ta”,   Mērsraga ostā, veikalā „Top”, bibliotēkā, kafejnīcās
„Vētrasputns” un „Kreses”, pašvaldības policijā, arī frizētavā
pie frizieres Simonas.
Audzināšanas stundās ik gadu tiek pārrunāti iespaidi,
atklāsmes, iespējas, novērojumi... Pieredze viennozīmīgi
ir svarīga, lai skolēns/jaunietis varētu sevi izzināt. Vissvarīgākais ir darīt pašam – mēģināt, pieredzēt, izbaudīt un
saprast, vai tas ir  vai nav domāts man. Vislielākā laime ir,
kad vari iet uz darbu ar prieku un veikt savus darba pienākumus ar vislielāko atbildības sajūtu. Šādi laimīgi darbinieki veido  lieliskas, stipras ģimenes, kuras vēlāk stiprinās
mūsu novadu.
Aicinājums,  nākamgad vecākajiem skolēniem,  izmantot
vairāk portāla enudiena.lv vakanču vai meklēt tās pašiem
(kaut vai ar skolotāju palīdzību).
Paldies par atsaucību  Ēnu devējiem un ceru uz turpmāku, tikpat veiksmīgu sadarbību citos gados!

17. februārī Ventspilī notika Kurzemes reģiona Mūzikas skolu pianistu konkurss ,,No prelūdijas līdz…”, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēknes Elēna
Kniploka (2. klase, skolotāja I. Grīnvalde) un Krista Beāte Dārziņa (3. klase,
skolotāja D. Krugaļauža). Konkursā konkurence abām meitenēm bija milzīga,
jo kopā pa A un B grupām, kurā spēlēja mūsu meitenes, piedalījās pavisam
24 audzēkņi no Ventspils, Kuldīgas, Talsiem, Liepājas, Kandavas, Skrundas un
Rojas mūzikas skolām. Konkursā vajadzēja atskaņot divus dažāda rakstura skaņdarbus, no kuriem vienam vajadzēja būt miniatūrai. Elēna spēlēja N. Dauges Miniatūru Sol mažorā un japāņu komponista B. Kanedas skaņdarbu ,,Sen, sen…”
Krista arī atskaņoja N. Dauges Miniatūru un E. Zālīša ,,Šūpļa dziesmu.” Abas
meitenes nospēlēja labi un mājās atgriezās ar atzinības rakstiem. Konkursu
vērtēja stingra žūrija, kas sastāvēja no 4 pedagogiem – pianistiem: Endiju
Renemani, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotāju, Ainu Adleri, Ventspils
Mūzikas vidusskolas skolotāju, Daigu Šmēdiņu, E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas
skolas skolotāju un Daci Zauri – Talsu Mūzikas skolas skolotāju. Visas mājās
atgriezāmies priecīgas ar iedvesmu tālākajiem darbiem.
Inguna Grīnvalde,
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pedagogs

Lita Grudkina

Mērsraga novadam otrā vieta e-indeksa
mērījumā
Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījumā Mērsraga novads ieguvis otro vietu mazo pašvaldību
topā.
Uzvarētāji tiek noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību
mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).
,,Latvijas e-indekss” partnerības iniciatīvu 2014. gadā uzsāka Lattelecom sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un nozaru speciālistiem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas
Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Lattelecom kopā ar nozares ekspertiem īsteno pašvaldību, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – valsts iestāžu mērījumu.

Ziemas sporta un atpūtas diena invalīdiem
5. martā Pastendes
sporta hallē „Akmenkaļi” notika Ziemas
sporta diena un atpūtas diena. Piedalījās
7 komandas: Mērsrags,
Dundaga, Talsi, Kuldīgas invalīdu biedrības,
Dundagas pansionāti,
Laucienes pansionāts
un sociālās aprūpes
centrs „Stūrīši”.
5. martā  visi sportot
gribētāji pulcējās vienkopus, lai izmēģinātu
spēkus un pārbaudītu savu precizitāti un
veiklību, metot mini
basketbola   metienus,
šautriņu mešanā, auto veiklības braucienā, auto vadīšanā, 2 veidu minigolfā un stafetē. Dalībnieku bija
daudz, citam veicās vairāk, citam mazāk. Protams, ka katram dalībniekam ir prieks par iegūto vietu, diplomu un balvām, bet ne jau tas šajās spēlēs ir galvenais. Galvenais prieks ir piedalīties, būt kopā, atbalstīt
vienam otru, censties pašam un priecāties par otra panākumiem. Pie diplomiem tika visu disciplīnu pirmo trīs vietu ieguvēji, bet Mērsraga novada komandai  šoreiz visvairāk paveicās auto veiklības braucienā,
kur pirmā vieta Daigai Skvorcovai, otrā vieta Gaļinai Barkānei, bet trešā vieta Maijai Birzniecei. Šautriņu
mešanā pirmā vieta Mārai Bērziņai. Noslēgumā  dalībnieces no Mērsraga komandas demonstrēja pārējiem klātesošiem, vingrojumus ar gumiju. Patīkami, ka visām sievietēm tika pasniegti ziedi un kliņģeris,
pīrāgi un saldumi.
Lai notiktu šāds pasākums nevar iztikt bez labiem atbalstītājiem. Paldies par atbalstu Mērsraga domei  
par transportu, Talsu novada domei un Ģibuļu pagasta pārvaldei par telpām, Valdim Kalderauskim un
viņa tiesnešu komandai, Ziedot.lv un pārējiem atbalstītājiem.
Daiga Skvorcova

Jaunumi sportā
Mērsraga kauss šautriņu mešanā 2016.
Mērsraga vidusskolā 27. februārī tika noskaidroti 2016. gada Mērsraga kausa ieguvēji šautriņu
mešanā. Sacensību priekšsacīkstēs tika izspēlēti
fināla sacensību pāri. Izslēgšanas divcīņā lieli
pārsteigumi nebija un uzvarēja pieredzējušākie
šautriņu metēji. Kopējā grupā Mērsraga kausa
ieguvēja titulu šautriņu mešanā jau otro gadu
pēc kārtas izcīnīja Mārtiņš Ozols. Otrajā vietā
Vivita Ozoliņa, bet trešais Ivars Indruškevičs.
Sieviešu konkurencē kausu jau ceturto gadu pēc
kārtas ieguva Vivita Ozoliņa, otrajā vietā Anita
Ozola, bet trešajā vietā Viktorija Purvinska. Atgādinu, ka turpinās arī Mērsraga novada meistarsacīkstes šautriņu mešanā, kas notiek katra
mēneša pēdējā svētdienā 10:00 Mērsraga vidusskolā.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā –
2. posms. 12. februārī Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 2. posms.
Pirmajā vietā un 2. posma uzvarētāji komanda
„VETERĀNI” – Mārtiņš Ozols, Aigars Gūtšmits
un Normunds Purvinskis. Otrajā posmā rezultatīvākais spēlētājs Mārtiņš Ozols – komanda
„Veterāni” – viņam 11 punkti. Mārtiņš iemetis
visvairāk vārtu 2. posmā – viņa kontā 11 vārti.
Labāko piespēlētāju godu 2. posmā saņem – Aigars Gūtšmits komanda „Veterāni” – 6 rezultatīvas piespēles. Kopvērtējumā pēc diviem posmiem rezultatīvākais Mārtiņš Ozols – viņam
22 punkti. Mārtiņš iemetis arī visvairāk vārtus – 20. Labākais piespēļu dalītājs pēc diviem
posmiem Aigars Gūtšmits – viņa kontā 11 piespēles. Nākošais 3. posms, notiks 11. martā,
sacensību sākums nemainīgi 17.00. Sacensību
dalībniekiem 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.
Mērsraga novads – Talsu novada atklāto
sporta spēļu trešās vietas ieguvējs zolītē. Talsu
novada sporta spēles ir lielākais sporta pasākums
bijušā Talsu rajona robežās, kas pulcē sportistus
no visas apkārtnes dažādu sporta veidu cīņās,
lai aizstāvētu savas dzimtās vietas godu. Šogad
sporta spēlēs dalību pieteikušas astoņpadsmit
komandas. Cīņas tik lielā konkurencē, protams,
izvērtīsies ļoti sīvas un katrai uzvarai vai zaudējumam būs jo lielāka nozīme sacensību kopvēr-

tējumā. Mērsraga komanda, kā jau ierasts startēs
visos iespējamos sporta veidos.
Cīņas pirmie iesāka zolītes spēlētāji (Uldis
Grinbergs-Zaļkalns, Artūrs Grīva un Ivars Indruškevičs), kas sacentās 6. martā. Mērsraga
novada zolītes spēlētājiem turnīra gaitā nācās
pārvarēt daudzu neveiksmju joslu, bet, cīnoties
līdz pēdējai izspēlei, izdevās sasniegt labu rezultātu un zolītes spēlē tika izcīnīta trešā vieta
astoņpadsmit komandu kopvērtējumā! Vēlāk,
pēc nedēļas, 12. martā startēs pārējie ziemas
posma sporta veidi – dambrete, šahs, šautriņu
mešana, galda teniss, novuss, svara stieņa spiešana guļus un priekšsēdētāju trīscīņa. Paldies
visiem sportistiem, kas ir atraduši laiku, lai
startētu Mērsraga izlasē un aizstāvētu Mērsraga
godu!
Ivars Indruškevičs,
Mērsraga novada sporta organizators,
26455993,
e-pasts ivars.indruskevics@mersrags.lv

Pašvaldības policija ziņo
Pagājušajā nedēļā pašvaldības policijā saņemti vairāki zvani no
satrauktiem Mērsraga iedzīvotājiem par iespējamiem personas sensitīvo datu izkrāpšanas gadījumiem mūsu novadā.
Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka šobrīd satraukumam nav
īpaša pamata   – notikušajā vainojama likumu nezināšana un
pārlieku liela centība, kura, kā tautā saka, izraisa pārcentību.
Tomēr, izmantojot gadījumu, vēlos atgādināt, ka tas, kam un ko
jūs stāstāt par sevi, ir tikai un vienīgi jūsu pašu atbildība. Nedaudz
citēšu Fizisko personu datu aizsardzības likumu:
[…6. pants. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
7. pants. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav
noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) ir datu subjekta (fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt) piekrišana;
2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievē-

rojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu
attiecīgu līgumu;…]
Tātad, ja jūs pēc brīvas gribas mutiski vai rakstveidā nododiet
kādai jums zināmai vai nezināmai personai savu personas kodu,
dzīvesvietas adresi, pases numuru, dzīvesvietas adresi utt., likums
nav pārkāpts.
Tomēr vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka ar šādiem
datiem, ja tie nonāk negodīgās rokās, var veikt darbības, kuras jau
uzskatāmas par  likumpārkāpumu. Mērsraga novadā ir bijis ne viens
vien gadījums, kad, izmantojot uzticēšanos vai personas reibuma
stāvokli, tiek iegūta attiecīgā informācija, lai cita persona paņemtu tā saucamos „ātros kredītus”. Un tur atkal jāvaino sevi, jo datu
nodošana notikusi ar cietušās personas piekrišanu. Šos gadījumus
izmeklē Valsts policija, bet vainas pierādīšanas procedūra nav no
vieglākajām. Tādēļ, saudzējot savus nervus un makus, domājiet,
pirms dariet.
Runājot par populārākajiem krāpšanas veidiem, vēlos vērst Jūsu

uzmanību zvaniem no nezināmiem ārzemju numuriem. Tukuma
novadā kāda sieviete bija atzvanījusi uz zvanu no Slovēnijas, un
tas viņai izmaksāja vairāk kā 80 eiro. Šie zvani („ pīkstinātāji”) tiek
modificēti ar datora palīdzību, reāla cilvēka tur nav, bet naudu par
šādu atzvanīšanu noņem reālu. Ja nevēlaties riskēt ar lielām naudas
summām, maksājot telefona rēķinus, neatzvaniet uz nezināmiem
numuriem.
Tāpat neielaidiet bez pārbaudes savos dzīvokļos personas, kuri
uzdodas par sociālā dienesta darbiniekiem, valsts institūciju pārstāvjiem, gāzes vai elektrības dienestu pārstāvjiem. Ja nepazīstat
viņus personīgi, lūdziet uzrādīt apliecību. Atcerieties arī, ka šie darbinieki nenāks brīvdienās vai pēc darba laika. Ja rodas šaubas par
personas patiesajiem nolūkiem, ziņojiet pašvaldības policijai vai
Valsts policijai.
Egīls Bolmanis,
Mērsraga novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors, tel. 20703443
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Agrāk viss bija savādāk…
Šogad ir aizvadīti divi skaisti pasākumi. Janvārī pulcējās mūsu
novada pensionāri, lai kopā ar saviem draugiem un domubiedriem
no citiem pagastiem, nosvinētu ziemas balli. Liels paldies Ārijai un
viņas komandai, kā arī „Kurzemīte Plus”, kas ļāva mums atgriezties
jaunībā un kopā ar tautā tik ļoti mīlēto mākslinieku Žoržu Siksnu
atcerēties un izdziedāt Raimonda Paula zelta fonda dziesmas un
kārtīgi izdejoties.
Aijiņa ar savu atvadu koncertu atkal pārsteidza un priecēja kuplā
skaitā sanākušos mērsradzniekus. Katrs kolektīvs bija izdomājis un
sagatavojis patiešām brīnišķīgus priekšnesumus. Jutos kā lielā koncertā!
Koncertdaļā Raimonda Paula jubilejas zīmē – jutu viņa klātbūtni. Visi
mākslinieki – pašdarbnieki bija super un arī publika bija ļoti atsaucīga.
Kā gan savādāk – zāle pilna, aplaudēja, dziedāja līdzi! Tāpēc gribu teikt
mīļu paldies Aijiņai un pašdarbniekiem par brīnišķīgo koncertu un
labajām emocijām. Lai Aijiņai veicas jaunajā darbavietā.
Bet tas jau nav viss, man atkal mieru nedeva atmiņas. Jā, agrāk
tiešām bija savādāk… Kolhoza privatizācijas procesā sagadījās, ka
kultūras nams piederēja a/s „Mērsrags”, bet kultūras darbinieki un

apkopēja pagastam. Privatizējot cehu, Kultūras namam atslēdza
apkuri. Tieši tajā laikā mani no akciju sabiedrības iecēla par kultūras
nama saimniecisko pārvaldnieku (arī apkopēju, sētnieku, dārznieku,
vēlāk arī kurinātāju). Bet kultūras dzīve jau Mērsragā neapstājās.
Darbojās pašdarbnieki. Liels paldies jāsaka Loginova kungam, jo
ar viņa gādību pie mums brauca viesmākslinieki. Kultūras nams
ziemā auksts… Vienu rītu ierodoties darbā, mani sagaida slidotava,
jo naktī pārplīsis ūdensvads un visa priekštelpa un virtuve pludo.
Sasmēlām ūdeni, salabojām caurules, iegādājāmies jaudīgākus
sildāmos kolorīferus un strādājām tālāk.
Visi mākslinieki, kas piedalījās pieminētajā koncertā tieši šajā
ekstrēmajā laikā ir viesojušies Mērsragā, Maestro ieskaitot. Vēl gribu
pieminēt Normundu Rutuli, Spanovski un Paukštello (vairākkārt),
Margaritu Vilcāni un Ojāru Grīnbergu, Eduardu Pāvulu, Elitu
Veidemani un Brīzi, Žoržu Siksnu… Gan jau kādu esmu aizmirsusi!
Zāle pārpildīta.
Ne velti teātra laikā atskanot īssavienojuma sprādzienam, es
salecos, jo Maestro koncerta laikā, kurā piedalījās Ance Krauze un

Normunds Rutulis, pēkšņi atskanēja blīkšķis un zāle paliek tumša!
Bet dzīve jau neapstājās, elektriķis dežūrēja un viss turpinājās.
Tad Loginova kungam laikam palika žēl savus mērsradzniekus un
ar viņa gādību notika lielas pārmaiņas. Ievilka centrālo apkuri,
iegādājoties dīzeļa apkures katlu ar automātisku vadāmību,
izremontēja zāli, tualetes un foajē. Pirmā balle siltajā kultūras namā
tika veltīta zvejniekiem. Visiem bija neizsakāma laimes sajūta un
pateicība Loginova kungam, ka pēc pieciem gadiem mums atkal
bija silts kultūras nams.
Cenšos apmeklēt visus vietējos pašdarbnieku pasākumus un
nebeidzu priecāties par kultūras nama gaišajām un skaistajām
telpām, bet atmiņas mani joprojām neatstāj.
Liels paldies ir jāsaka mūsu Domes priekšsēdētājam Karlsona
kungam un visai viņa komandai, ka ir atrastas iespējas un līdzekļi,
lai mēs varētu teikt, ka mūsu kultūras nams ir skaistākais tuvākajā
apkārtnē. Bet tas jau atkal ir cits stāsts. Lai Mērsragā vienmēr pūš
labvēlīgi vēji!
Velta Erķe

(At) Ieskats pagātnē
Iekāpšana laika mašīnā ir populārs sižets piedzīvojumu literatūrā vēl kopš Ž. Verna laikiem.
Šādu iespēju vismaz grāmatas lappusēs labprāt
izmantotu ikviens pusaudzis. Realitātē ir tādi
vēstures posmi, kuros atgriezties, šķiet, nevēlas
neviens. Arī atmiņās ne. Īpaši tie, kuru dzīvi vai
tikai sirdi pēc kādas grāmatas vai filmas sāpīgi
nobrāzuši laika grieži, kādu mūsu tautas vēsturē
patiesi nav trūcis. Bet vajag atgriezties. Lai izstāstītu. Lai saprastu.
Gribas teikt paldies cilvēkiem, kuri uzskata par
svarīgu dot jauniešiem šādu iespēju – jau vairākus
gadus, pateicoties domes finansiālajam atbalstam,
vecāko klašu skolēniem ir iespēja reizi gadā, neuztraucoties par transporta izmaksām, doties mācību ekskursijā uz Rīgu, lai uzzinātu vairāk. Ne tikai
par vēsturi, kā Čekas pagrabiem vai seno Rīgu,
bet arī, piemēram, par Eduardu Smiļģi, Gaismas
pili, Dzejas dienām vai Dainu skapi. Vienkārši –
vairāk… pieredzes, emociju, dzīves gudrības, arī
laba teātra. Visa tā, kas mūs padara par cilvēkiem
un latviešiem.
Šogad mūs sagaidīja sāpīga Latvijas vēstures
lappuse: 2. pasaules kara represijas – abos virzienos. Dziļāk un personiskāk saprast šo laiku mums
palīdzēja Ināra Neilandes kundze. Paldies viņai!
Savukārt atvieglot finansiālo nastu, mums par
pārsteigumu, līdzēja Latvijas Okupācijas muzeja
programma, kurā skolēni, ja apmeklē ekspozīciju,
var pretendēt uz 50% atlaidi ceļa izdevumiem nokļūšanai uz muzeju. Naudu šādam atbalstam ziedojuši un turpina to darīt klaida latvieši, kuriem,
šķiet, vairāk par mums pašiem reizēm rūp mūsu
tautas pagātne un jaunatnes audzināšana. Pateicoties dalībai šajā programmā, esam ietaupījuši domes atbalstu rudenī paredzētajai ekskursijai.
19. februāra rītā ceļā uz galvaspilsētu devās
22 skolēni, sākot no 7. līdz 12. klasei. Todien

gribējām uzzināt par abu okupācijas varu nodarīto, tāpēc Okupācijas muzejā iepazināmies ar
ekspozīciju (un filmu!) par Staļina deportācijām
40. gados, savukārt Z. Gailes unikāli izprojektētajā Žaņa Lipkes memoriālā, klausoties emocionālo gides stāstījumu, uzzinājām (un izjutām!),
ka ebreju vajāšanas un nogalināšanas laikā arī
parasts cilvēks – kontrabandists un avantūrists –
spēja saglabāt cilvēcību un kļūt par patiesu varoni, glābdams un 3 gadus pie sevis slēpdams
vairākus desmitus vajāto. Ja Okupācijas muzeja
apmeklējums mums sniedza izsmeļošu informāciju un skaidrāku skatu uz vētraino un diezgan
samudžināto kara un okupācijas laiku, tad memoriāls ir piemineklis cilvēka gara spēkam un uz
brīdi lika daudziem no mums gribēt līdzināties
tā galvenajam Varonim.
Pēc garākas pauzes, kuru pavadījām Rīgas centrā, vakarā devāmies uz Nacionālo teātri – jauno
izrādi „Svina garša”. Izrāde ir, manuprāt, veiksmīgs Māra Bērziņa nesen iznākušā tāda paša
nosaukuma dēku romāna dramatizējums un var
teikt kopīgs romāna lasījums tiešā un pārnestā
nozīmē, jo izrādes darbība notiek bibliotēkā – un
vai tad mūsdienās mēs vēsturi neuztveram galvenokārt caur grāmatām? Izrāde ir ļoti piemērota
skolēniem, jo galvenais varonis Matīss ne tikai
iekuļas dažādās peripetijās 1940.–41. gadā, ne
tikai uz savas ādas izjūt gan latviešu nodevīgumu, gļēvumu, naivumu, gan varonību, mīlestību,
nesavtību. Svarīgākais ir tas, ka Matīss – parasts
latviešu puisis un Ž. Lipkes līdzinieks – iegulst
Rumbulas mežu bedrēs līdzās tūkstošiem citu. Bet
paliek Cilvēks, kur daudzi citi ir savu cilvēcību jau
zaudējuši, lai arī paliek dzīvi. Izrāde tāpat kā pati
grāmata atstāj satriecošu iespaidu. Jāatzīst gan,
ka jaunākajiem skolēniem, kuri teātri apmeklēja
pirmoreiz, bija grūti aizvadīt 3 stundu garo izrādi,

taču viņi turējās braši. Ceru, ka nākamreiz viņiem
būs jau vieglāk.
Īpaši mani gandarīja skolēnu asaras izrādē,
dziļais pārdomu klusums memoriālā un skatoties filmu, kā arī jautājumi pēc ekskursijas: „Kad
brauksim atkal?” Brauksim.
Pievienoju dažus skolēnu iespaidu zibšņus.
Okupācijas muzejs:
„Uzskates materiāli, kā filma un attēli, ļāva vizuāli izprast, kā cilvēki dzīvoja tajā laikā.” (Lūcija,
8. kl.)
„Lieliska gide, kura ātri un atraktīvi pastāstīja
par šiem kara gadiem, Gulagu, deportācijām, parādīja to, ko ne katru dienu redzēsim, piemēram,
katliņu no tiem laikiem, zābakus u.c. lietas, kurām
ir savs stāsts.” (Paula, 12. kl.)
„Muzejs man lika aizdomāties par lietām,
kurām ikdienā nepievēršu uzmanību.” (Rebeka,
8. kl.)
Žaņa Lipkes memoriāls:
„Šis man patika vēl vairāk, jo stāstījums bija
ļoti spēcīgs un muzejs bija izkārtots tā, ka reāli tu
pats varēji sev radīt priekšstatu par to, kā tas viss
notika.” (Klinta, 8. kl.)
„Neparasti veidots muzejs. Ļoti patika redzēt
un izlasīt dažādas vēstules un dokumentus. Muzejā bija jauka atmosfēra, ko izraisīja dažādas mūzikas skaņas. Viens no interesantākajiem muzejiem,
ko esmu apmeklējusi.” (Lūcija, 8. kl.)
„Mani pārsteidza ēka. Ēkā esošā noskaņa, ko
veicina tumsa un lēna mūzika, palīdz izprast to,
kādos apstākļos nācās dzīvot bunkurā. Man patika, ka gide, stāstot par Lipki, viņu pārāk nelielīja.”
(Krista, 12. kl.)
„Ja man būtu jādod atzīme, es liktu 10 no 10.
Lielisks interjers un stāstījums par to, kā šis cilvēks izglāba 50 ebreju dzīvības un vēlējās glābt vēl.

Bērnu žūrija 2015
noslēgusies

No šī cilvēka vajadzētu daudz ko mācīties, un tā es
arī darīšu.” (Paula, 12. kl.)
Izrāde „Svina garša”:
„Man kā 21. gadsimta jaunietei bija grūti iedzi
ļināties un saprast, bet noskatoties tomēr radās
priekšstats par 2. pasaules karu. Noteikti negribētu piedzīvot to uz savas ādas – to nežēlīgo izturēšanos pret nevainīgiem cilvēkiem un nepelnīto
pazemošanu.” (Klinta, 8. kl.)
„Man izrāde likās interesanta, jo bija interesants stāsts. Es grāmatu neesmu lasījusi, bet izrādi
tāpat sapratu, jo muzejos, ko apmeklējām pa dienu, stāstīja par to pašu laika posmu. Teātris man
patika vislabāk.” (Nikola, 9. kl.)
„Tā kā es jau ilgi nebiju bijusi teātrī, man ļoti
patika. Vislabāk man patika tas, ka daudzas lietas
tika atainotas uz ekrāna, kā arī palēninājuma vietas bija ļoti labi izstrādātas. Teātris bija interesants
un nemaz nebija garlaicīgs – tieši otrādi. Noteikti
nenožēloju, ka aizbraucu.” (Dzintra, 9. kl.)
„Nacionālā teātra izrāde „Svina garša” bija
diezgan emocionāla un spēcīga. Lai arī bija dažas
ainas, kuras nebija uzreiz tik viegli izprast, nenožēloju izrādes apmeklējumu. Man ļoti patika aktieru tēlojums, un viss bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam.” (Rebeka, 8. kl.)
„Pirmais pārsteigums bija, jau atskanot pirmajam zvanam pirms izrādes. Uz skatuves – bibliotēka, sāka pulcēties cilvēki – avīžu un žurnālu
lasītāji. Man patika, ka ar tik vienkāršu scenogrāfiju var panākt tik daudz. Tā kā biju lasījusi „Svina
garšu”, ļoti labi sapratu sižetu. Patika, ka Matīsa
lomas atveidotājs atspoguļoja Matīsu kā jauneklīgu, neveiklu puisi, kurš izrādes laikā piedzīvoja
personīgo izaugsmi.” (Krista, 12. kl.)
Iveta Balode,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Pasaka-cilvēka dvēseles valoda

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības
īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, bet no pašiem pirmsākumiem, kad
„Bērnu žūriju” ieviesa LNB Bērnu literatūras centrs ir
jau pagājuši 14 gadi un bērnu vidū tā kļuvusi ļoti populāra. Katru gadu tūkstošiem bērni, jaunieši un tagad arī
vecāki, tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Arī
Mērsraga bibliotēkas žūrijas eksperti, cītīgi strādāja –
lasīja, vērtēja, aizpildīja anketas. Pēc labi padarīta darba
visi eksperti satikās noslēguma pasākumā.
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2015. gada septembrī, jau ceturto
gadu pēc kārtas norisinājās Kambīzes
Regate pieaugušajiem, kuras viens no
mērķiem ir popularizēt vindsērfingu un
aktīvo dzīvesveidu. Uzvaru guva mērsradznieks Mareks Fībigs, kas ieguldījis
lielas pūles, lai augtu meistarībā.

„Bieži cilvēki jautā, ko darīt, kā rīkoties… palasi pasakas! Tās savā būtībā ir
tēlos apslēpta dzīves gudrība. Visu, kas notiek ap mums, mēs varam atrast pasakās
un mācīties no tām!,,
Arī PII „Dārta”, šogad atzīmējot Starptautisko valodas dienu, 26. februārī rīkoja
pasaku rītu. Katras grupiņas bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm bija sagatavojušas rādīšanai vienu pasaku.
Pasakas lasot, klausoties, var iegūt spēku dzīvei, jo tās parasti ir emocionālas,
harmoniskas, izraisa bērnos mīlestību, interesi un ziņkāri par dzīvi. Jau no seniem
laikiem pasakas ir izmantotas kā audzināšanas metode. Ar metaforu palīdzību ir
iespējams rotaļīgi, bez piespiešanas un moralizēšanas, nodot bērnam zināšanas
par dzīvi. Tās attīsta bērna valodu, izraisa interesi par lasīšanu, māca tautas kultūru un tradīcijas, attīsta bērna emocionālo pasauli. Dzīvojot līdzi pasaku varoņiem,
bērni sevī attīsta dažādas jūtas un prasmi tās izpaust.
,,Pīlādzīšu” grupiņas bērni ar pasaku par kukulīti parādīja, ka dzīvē tālu var tikt
ar gudrību, bet tajā pašā laikā lika padomāt, cik viltīga ir lapsa un vai tas ir labi,
vai slikti kā izrīkojās lapsa… ,,Kastanīšu” grupas bērni iejutās pelīšu, skudriņas
lomās un pārējiem bērniem ļoti uzskatāmi parādīja, ka visas gudrības ir ,,Lielajā
grāmatā”. Lasīsim pasakas, saka mazie ,,Kastanīši,,! ,,Zīļuku” grupas bērni pasakā
par zaķi, kurš devās mežā pēc āboliem savai ģimenei, un kuram bija dažādi pārbaudījumi ceļā, uzskatāmi bērniem parādīja tās cildenās cilvēciskās īpašības kā,
piemēram, labsirdību, žēlsirdību, izpalīdzību, un ka pasakās beigās vienmēr uzvar
labais! ,,Sprīdīšu” grupas bērni ar pasaku par pazudušo cimdiņu, iemēģināja balsis
operetes variantā un visu pasakas sižetu izdziedāja un izdancoja, radot skatītājos
jautrību un līdzdarbošanos.
Pasaku rītā viesojās arī ,,Pasaku Feja”, kura noskatoties bērnu veikumu, katrai
grupiņai uzdāvināja pasaku grāmatu.
Pasakas vienotā pavedienā saista bijušās un nākamās paaudzes, veco un jauno paaudzi, un tāpēc tik ļoti interesanti un mīļi izpaudās audzinātāju un auklīšu
līdzdarbošanās pasaku iestudēšanā. Lai pasaku lasīšana sagādā prieku mums
visiem, gan lieliem, gan maziem, lai katru dienu ikvienā mājā skan vārdi – lūdzu,
pastāsti man pasaciņu!
Mārīte Reinfelde, logopēde
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Marts izspurdz kā baltpūku pūpolu pogas,
Novēlot veselību, izturību
vītola zaros aiz pelēkā nama puspievērtā loga.
un
dzīvesprieku
dzimšanas dienā:
Tur vēji bez rimšanas kokzaros lokās,
viss notiek tik viegli – it kā pa jokam.
Mārītei Gailītei;
Tāds maiguma šim laikam,
70 gadu jubilejā Andrejam Čaprovskim;
kas aizkaros rītausmas sekundes pin.
75 gadu jubilejā Helēnai Lūsei un Ausmai Kristapsonei;
Tu esi rīts,
80 gadu jubilejā Gunāram Ozolam;
kas sasmelts krūkā savu šodienu svin.
81 gada jubilejā Ausmai Gruntei un Annai Grineizenei;
		
(D. Sadaka)
82 gadu jubilejā Alijai Elizabetei Pāvei un Ilmāram Strazdiņam;
85 gadu jubilejā Dzidrai Fonzovai un Vijai Ozolai;
96 gadu jubilejā Vilmai Rozenfeldei!

Pateicības
Sirsnīgs paldies Guntai Fībigai
par atbalstu smagajā brīdī. Liels
paldies Elitai un Janekam Bergiem
par atbalstu smagajā Gunāra slimībā. Paldies Sanitai Zapackai! Paldies „Kreses” meitenēm par garšīgo
mielastu. Paldies arī pārējiem, kas
pavadīja Gunāru Zapacki pēdējā
gaitā.
Valentīna
un pārējie sērojošie
* * *
„Gūt var ņemot, gūt var dodot,
dodot gūtais neatņemams!”
(Rainis)

Liels paldies Gitai Vaičulei un
Marekam Līcītim par saldumiem
Mērsraga bibliotēkas „Bērnu Žūrijas” ekspertiem.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
M. Petere

Sludinājumi
 Kafejnīca „Vētrasputns” meklē
darbinieku uz pilnu slodzi. Telefons
29717383.
 Elektromotoru remonts. Tukuma novads, „Rauciņi”. Telefons
29253411.
 Pārdod skaldītu malku. Telefons 25426920.
 Pārdod māju Kadiķu iela 8,
Mērsragā. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar
kopējo platību 5800 m2, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 46,2 m2,
šķūņa ēkas, klēts ēkas. Krāsns apkure, elektrība, sausā tualete. Līdz
jūrai 15 min. Apgrūtinājumu nav.
Telefons 29558600.

Sporta pasākumi MARTĀ
11.03. Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 3. posms.
Talsu novada atklātās sporta spēles –
12.03.
ziemas posms.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
20.03.
3. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
20.03.
3. posms.
Talsu novada atklātā olimpiāde sportā –
23.03.
florbols.
25.03. Priekules kausa izcīņa telpu futbolā.

Mērsraga vidusskola 17.00
Talsu sporta nams

10.00

Mērsraga vidusskola 10.00
Mērsraga vidusskola 12.00
Talsu ģimnāzija

10.00

Priekules halle

10.00

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

22. martā
Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
14.30

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Līdzjūtības
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Gunāru mūžībā pavadot.
Ausma, Vizma
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
		(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Rasmai un tuviniekiem, Gunāru
Zapacki zaudējot.
„Madaru” mājas iedzīvotāji
Kur nu vārdi, kur nu smiekli
Kas mums mīļi blakus stās
Lielais miers tik viegli, viegli
Tavai sirdij pieskārās.
Ausmiņ, esam kopā ar Tevi un
visiem tuviniekiem, Alfrēdu Penci
pēkšņi zaudējot.
Bijušā pensionāru padome,
„Kurzemīte Plus”
Par mīļu sirdi, čaklām rokām
Tev vieglas smiltis mīļo māsiņ.
Balta aizdegta svece uz galda
raud… Lielajā sāpju klusumā esam
kopā ar Ilgu Andrusi, māsu zaudējot.
Kaimiņi un draudzenes

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”
		
(A. Gļauda)
Skumju brīdī esam kopā ar
Artu un Ilgoni, no tēta Alfrēda
Zezuļa atvadoties.
Klasesbiedri
Tālumā aiziedams,
Tu atstāj mums savu tuvumu,
Savu veikumu, guvumu.
		
(J. Osmanis)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Dairai ar bērniem, tēvu un vecotēvu
mūžībā pavadot.
„Taimiņu” mājas kaimiņi
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
		(N. Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dainai Vītolai, brāli zaudējot.
„Sairu” mājas iedzīvotāji
Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
		
(O. Skuja)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Modri Bolšu mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Redaktore Madara Brāle
28757923

