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Labākā dāvana – dzīvot Mērsragā

Kāda jaunu un progresīvu rīdzinieku ģimene ar trīs bērniem dažas nedēļas nogales viesojās Mērsragā, meklējot iespēju iegādāties mājokli savai ģimenes ligzdai ārpus Rīgas. Ar lielu mūsu pašu mērsradznieku iesaistīšanos, tika atrastas un apskatītas dažādās mūsu iespējas. Kāda no vietām viņiem iepatikās un tika apsvērta
doma tieši šo mājokli arī iegādāties. Bet tad sekoja interesantu notikumu virkne. Tuvojoties dzimšanas dienai,
viena no jaunākajām meitām mammai lūdza vienīgo dzimšanas dienas dāvanu – pārcelties uz dzīvi Mērsragā,
sakot, ka tā būtu pati labākā dāvana un viņai neko citu nevajadzētu. Tajā pašā laikā, vecākā meita savā Rīgas
skolā visiem klasesbiedriem lepni paziņoja, ka nākamgad ar viņiem kopā vairs nemācīsies, jo pārceļas uz dzīvi
Mērsragā!
Pats aizraujošākais šajā stāstā ir tas, ka ļoti līdzīgu notikumu gaitu šajā nedēļā man atstāstīja kāda cita
mamma, kuras ģimenē arī aktīvi tiek apsvērta doma pārcelties uz mūsu Mērsragu. Protams, varu jebkuram
piekrist, kurš teiks, ka bērniem viss ir savādāk, vienkāršāk, vieglāk… bet varbūt tas ir tāpēc, ka viņi ir patiesāki
un nesabojātāki par mums, viņi spēj savas sirds ilgas un vēlmes mums, norūpējušiem pieaugušajiem izteikt tik
vienkārši un skaidri. Viņi savus sapņus un izjūtas vēl nav iemācījušies noslēpt aiz argumentiem un aprēķina
gājienu kombinācijām.
Protams, ka dzīve apstākļos, kuros tik bieži nav pārliecības pat par rītdienu, ir grūta un kādam šī nasta pat
šķiet nepanesami smaga… Visiem šiem argumentiem un daudziem citiem ir sava vieta. Tomēr svarīgais ir
tas, ka pat bērni, kuriem ir plašas iespējas šajā dzīvē, ir spējuši pamanīt to, kas ir tikai mums, mūsu Mērsragā
un… tam stipri pieķerties. Man Jums, mērsradznieki, ir tikai viens jautājums – vai tad tas nav tas, ko mēs tik
ļoti vēlējāmies, izcīnot neatkarību un izveidojot savu patstāvīgu novadu? Bērni mums signalizē, uzsāktais ceļš
ir pareizs. Tas jāturpina, un mums viss pamazām izdosies.
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons
Dzīvo mūsu Mērsragā

Mērsragā:
Plkst. 9.00 pulcēšanās pie pašvaldības ēkas (maisu izdalīšana)
Plkst. 12.00 Informācijas centrā – zupa

Upesgrīvā:
Plkst. 10.00 pulcēšanās pie Upesgrīvas Saieta nama
Plkst. 12.00 Upesgrīvas Saieta namā - zupa

Informācija!
Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā 27. aprīlī plkst. 12.00.
No 6. maija līdz 9. maijam Mērsraga ostā piestās Baltijas valstu mīnu kuģu eskadra, kas piedalīsies mācībās Baltic Fortress 2016. Būs iespēja apskatīt kuģus, būt enerģiskiem sporta līdzjutējiem, klausīties Nacionālo
bruņoto spēku Štāba orķestra koncertu, izdejot balli kopā ar grupu „Apvedceļš”. Sīkāka informācija sekos!

Redaktores sleja
Gandrīz ikviens zinās slavenās rindas:
„Smaids:... neko nemaksā, bet dara tik
daudz... ilgst vienu mirkli, bet atmiņas par
to var saglabāties visu mūžu... ...ir atelpa
nogurušajiem, cerību stars izmisušajiem,
saules siltums skumjajiem... ...to nevar
ne aizņemties, ne nozagt, jo tā ir bagātī
ba, kura nedos nevienam labumu, ja vien
netiks dota no tīras sirds...”. Tā patiešām
ir, ka smaids spēj darīt lielas lietas!
Pozitīvas domas sevī jāvairo un jāsmaida
pēc iespējas biežāk. Pavasarim smaidoši
cilvēki piestāv īpaši labi, jo visas norises
dabā paspilgtina smaida emociju gammu.
Pasmaidi tu, uzsmaidīs tev un redzēsim,

Domes sēdē

Zināšanai!

a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
maijā.
numurs iznāks 13.
tīt līdz
Materiālus var iesū
10. maijam!

Paldies!
cik daudz pozitīvu
emociju var gūt! Gūt
var ņemot, gūt var
dodot, dodot gūtais
neatņemams…
Skaistas, priecīgas,
smaidu piepildītas
un saulainas pa
vasara dienas!

18. marta
kārtējā Domes sēdē nolēma:

māju apbūves zeme (kods 0601), (pēc eksplikā
cijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,546
ha, citas zemes: 0,056 ha).

1. Piedzīt no R. A., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 387.46 euro (trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 46 centi);

9. Noraidīt iesniegumu par zemes lietošanas
mērķu precizēšanu.

2. Piedzīt no A. D., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 165.08 euro (viens simts sešdesmit pieci euro un 8 centi);
3. Piedzīt no SIA „LEGATA”, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 383.81 euro (trīs simti astoņdesmit trīs euro un 81 cents);
4. Piedzīt no M. M., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 173.78 euro (viens simts septiņdesmit trīs euro un 78 centi);
5. Piedzīt no I. T., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 274.54 euro (divi simti septiņdesmit četri euro un 54 centi),
6. Piedzīt no I. L., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 381,98 euro (trīs simti astoņdesmit viens euro un 98 centi), tai skaitā:
7. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūrmaliņas”, kadastra Nr. 8878 003 0564, zemes
vienību:
1) ar kadastra numuru 8878 003 0564, ar aptuveno platību 0,37 ha, piešķirot nosaukumu Lielā iela 98, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
8. Nekustamam īpašumam „Ezera iela 26”
noteikt divus lietošanas mērķus:
1) 0,307 ha platībā Mežsaimniecības zeme
(kods 0201), (pēc eksplikācijas meži: 0,307 ha).
2) 0,602 ha platībā Individuālo dzīvojamo

10. Apstiprināt un pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu.
11. Nekustamam īpašumam „Jūraszāles” noteikt divus lietošanas mērķus:
1) 0,6390 ha platībā Lauksaimniecībā izman
tojamā zeme (kods 0101), (pēc eksplikācijas aug
ļu dārzi: 0,0810 ha, ganības 0,5580 ha).
2) 0,074 ha platībā Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (kods 0601), (pēc eksplikāci
jas zem ēkām 0,0580 ha, zem ceļiem 0,0160 ha).
12. Atbalstīt Mērsraga novada dalību biedrības dibināšanā.
13. Atcelt Ivo Tikumu no Mērsraga ostas
valdes locekļa amata un Mērsraga ostas valdes
priekšsēdētāja vietnieka amata.
14. Iecelt par Mērsraga ostas valdes locekli
un Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieci Aneti Andržejevsku.
15. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas
mēnesī, saskaņā ar tāmi (pievienots protokolam, pielikums Nr. 3).
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
(neklātiene) (50%)
Mērsraga PII „Dārta”

66.43
33.22
260.28
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Latvijai būt zaļai!

„Latvijai būt zaļai” ir šā gada Lielās Talkas sauklis. Pašlaik visā Latvijā jau pieteiktas vairāk nekā 400 talkošanas vietas, kurās paredzēts ne vien vākt atkritumus,
bet arī labiekārtot apkārtni. Katru pieteikto vietu nepieciešams saskaņot un apstiprināt vietējam Lielās Talkas koordinatoram, līdz ar to šobrīd Talkas kartē ir
parādījušās vairāk nekā 250 apstiprinātās oficiālās talku vietas, taču turpinās pārējo pieteikumu izskatīšana. Mājaslapā www.talkas.lv iespējams izvēlies sev tuvāko
novadu vai republikas pilsētu, aplūko tur reģistrētos talkas punktus un 23. aprīlī
pievienojies kādai no šīm oficiāli pieteiktajām vietām! Katrā talkas vietā būs savs
atbildīgais – kartē atrodams viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā ar
organizatoru varētu sazināties. Pie šī cilvēka būs iespējams saņemt arī bezmaksas
atkritumu maisus, kā arī norādes par to, kur pēc talkas jāatstāj piepildītie maisi.
Lielā Talka šogad norisināsies 23. aprīlī visā Latvijā vienlaicīgi no 9.00 līdz 15.00.
Visi talcinieki tiek aicināti parūpēties par strādāšanai atbilstošu apģērbu un apņēmības pilnu garastāvokli sakopt Latviju, lai palīdzētu līdz valsts simtgadei to
padarīt par zaļāko valsti pasaulē. Tāpat ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts
atbalstīt „Zaļo referendumu” mājaslapā www.talkas.lv, tādējādi apliecinot savu
gribu Latviju veidot kā „zaļu”, veselīgu un ekoloģisku valsti.

Paldies!
Dod ,Dieviņ, nepagurt
Labu darbu strādājot,
Labu darbu strādājot
Citiem darbā palīdzot.
Ne ar miegu laba biju,
Ne ar bargu valodiņu.
Ar darbiņu laba biju,
Ar jauku valodiņu.
/Latviešu tautasdziesmas/
Šajās tautasdziesmas rindās lasām
par ļoti labiem sava darba veicējiem,
darītājiem, kas savu darba tikumu
spēj izcelt ar lielu atbildības sajūtu,
ar godpilnu sapratni pret darāmo
darbu. Arī mūsu „Dārtā” ir ne mazums šādu darbinieku, bet šajā reizē
godināsim mūsu metodiķi Terēziju Zondaku, kurai 18. martā Talsu
starpnovadu pirmsskolas konferencē pasniedza apbalvojumu – par
ilggadēju un apzinīgu darbu pirmsskolā 40 gadu garumā. Gudra, diktam dikti strādīga, zinoša, radošs
pedagogs, darbaholiķe, cilvēks, kas
mīl un ciena savu darbu, spoža per-

sonība, atsaucīga un derīgu padomu
devēja utt. – tā par mūsu Terēzīti izsakās kolēģi, tāpēc „Dārtas” kolektīvs
ļoti, ļoti lepojas par viņas bagātīgo
devumu un ieguldījumu bērnudārza
izaugsmē. Milzīgs Paldies, paldies,
ka Tu mums esi, mēs Tevi mīlam un
ceļam goda krēslā.
Otrais lielais Paldies ir ne par tik
lielu apbalvojumu, bet katrs solis ceļā
uz lieliem sasniegumiem sākas ar
mazumiņu, bet darbs ir ieguldīts ar
skanīgu dvēseli un daudziem dziedošiem mēģinājumiem. Pateicības
vārdus sakām mūsu mūzikas skolotājai Inesei Ozollapai un „Zīļuku”
grupas audzēknei Elzai Siderei par
dalību 19. martā Talsos dziesmu konkursā „Deviņu pakalnu balsis 2016”,
kurā ieguva titulu kā skanīgākā Tiguļkalna balstiņa. Paldies par atbalstu un līdzjušanu Elzas mammai un
tētim. „Dārtas” mazā balstiņa atskan
Talsu Tiguļkalnā kā skanošs zvārgulītis ar atbalsi savā Mērsragā.
„Dārtas” kolektīva vārdā
pateicas vadītāja Laila Štāle

Apstiprināta biedrības „Talsu rajona
partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija 2015.–2020. gadam
Biedrība „Talsu rajona partnerība” 11.04.2016. ir saņēmusi Zemkopības ministrijas lēmumu par „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. ga
dam” apstiprināšanu un atbalsta piešķiršanu stratēģijas īstenošanai.
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam piešķirts
finansējums 1 570 493,38 eiro apmērā.
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstam piešķirts finansējums 1 404 401041 eiro apmērā.
Finansējuma saņemšanai biedrība „Talsu rajona partnerība” rīko konkursa
kārtas, kurās iesniedzot projektu iesniegumus iespējams saņemt atbalstu savām
idejām.
Tuvāku informāciju iespējams saņemt biedrības „Talsu rajona partnerība”
birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi darba dienās no 9:00 līdz 16:00, vai rakstot –
e-pasts: talsu.partnerība@inbox.lv, vai zvanot, mob. t. 22328884 Lolita Pļaviņa.
Aicinu sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.talsupartneriba.lv.
Lolita Pļaviņa, administratīvā vadītāja (22328884)

Iespēja nodot nederīgo un
nolietoto elektrotehniku!
Mērsraga vidusskola organizē nolietotās un nederīgās elektrotehnikas savākšanu. Līdz 26. aprīlim bez maksas var nodot elektropreces savākšanas punktā
pie ūdenstorņa, Skolas ielā. Ja nepieciešama palīdzība ar transportu, sazināties
pa tel. 26572494.
Kāpēc nedrīkst vienkārši izmest ārā veco tehniku? Tehnikas utilizācijas process ir jāuztic cilvēkiem ar speciālām zināšanām un prasmēm, lai tas būtu droši.
Piemēram, ledusskapja nepareiza utilizācija var nodarīt milzīgu postu apkārtējo
cilvēku veselībai – ledusskapis satur freonu un vielas, kuras izposta ozona slāni, tāpēc tā utilizācijai ir jānotiek pēc visiem noteikumiem tam speciāli atvēlētās vietās.
Pētījumi ir pierādījuši, ka elektronisko ierīču sastāvdaļas satur smagos metālus,
kas nepienācīgi apsaimniekoti rada draudus cilvēku veselībai un videi. Piemēram,
televizoru un datoru monitoros izmantotās katodstaru lampas var saturēt līdz pat
600 gramiem svina. Pat neliels daudzums šī metāla var bojāt nervu sistēmu, nieres
un veicināt organisma saindēšanos. Nepareizi atbrīvojoties no tehnikas, visas kaitīgās vielas var izdalīties zemē un ūdenī, un vēlāk jau mūsu organismā.

Mūzikas un mākslas skolas aktivitātes
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kameransambļu
konkurss – festivāls Nīcā. 23. martā Nīcas kultūras nama
Baltajā zālē notika mazo kameransambļu konkurss. Konkursā piedalījās ansambļi no daudzām Latvijas mūzikas
skolām. Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolu konkursā
pārstāvēja 2. flautas
spēles klases ansamblis – Laura Rolanda Indruškeviča,
Viktorija Poremska
un Krists Brinkmanis. Ansamblis
spēlēja
pārliecinoši, tehniski labi
un muzikāli. Liels
gandarījums
par
iegūto 3. vietu gan
skolotājai, gan audzēkņiem. Paldies,
Lauras
mammai,
Viktorijas omītei un
Krista mammai par
skaistajiem tērpiem.
Paldies
Mērsraga
pašvaldībai par atvēlēto transportu un mūsu šoferītim Jānim
Kaļiņičenko, kurš mūs vēlā vakarā visus aizveda mājās.
Flautas spēles skolotāja Juta Frēliha

*

Vokālā pedagoga Marikas Gavronas un pianistu klases
pedagoģes Ingunas Grīnvaldes audzēkņu koncerts „Jau
gaisā smaržo pavasars!” Ieskandinot tik lēni tuvojošos pa-

vasari, 22. martā Mērsraga Tautas namu pieskandināja Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Šāds koncerts tika

Projekts
„Sociālās palīdzības
sniegšana”
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs
2016. gada 1. martā parakstīja līgumu
Nr. 7.5/LVM/16/59 ar nodibinājumu
Fonds „Ziedot.lv”, lai kopīgi atbalstītu
projektu“ Sociālās palīdzības sniegšana”. Projektu finansē A/S „Latvijas
valsts meži” Sociālās palīdzības programma, ko administrē Ziedot.lv. Projekta būtība ir rast iespēju pilnveidot un
attīstīt savas prasmes un iemaņas tādos
rokdarbu veidos kā: zīda apgleznošana, pērlīšu pinumi, kā arī iepazīt jaunu
rokdarbu tehniku – atlasa lentu rotas
kanzasi tehnikā. Nodarbības vadīs
mājturības skolotāja Sandija Šteinerte.
Projekta noslēgumā ar radošo darbu
izstādi tiks atzīmēta Starptautiskā
invalīdu diena – 3. decembrī, Mērsraga
Tautas namā. Projektu finansē par
summu 2000,00 EUR Projekts ilgs no
20.04.2016. līdz 20.12.2016.
Mērsraga Invalīdu
atbalsta centra vadītāja
Daiga Skvorcova

organizēts, lai ikviens audzēknis varētu izbaudīt, ka uzstāšanās uz lielākas skatuves ir pavisam kas cits, kā muzicēt klasē,
kur tevi klausās tikai pedagogs. Kā zināms, lielajos semestru
noslēguma koncertos, ne vienmēr visiem ir iespēja uzstāties.
Līdz ar to, šis koncerts notika šaurā klausītāju lokā, kas bija
paši tuvākie ģimenes locekļi, draugi un, protams, arī pedagogi.
Koncerts iesākās ar putnu čivināšanu un tam cauri vijās
dažādas pavasara noskaņas, kaut arī ārā vēl jūtams manāms
dzestrums. Lai īpaši būtu sajūtama koncerta pavasara noskaņa, mūsu skolas direktore Alita Ozoliņa un mākslas pedagoģe
Līga Birzniece izgatavoja skaistas dekorācijas un noformēja
Tautas nama skatuvi. Milzīgs paldies viņām par to! Radot
šo brīnišķīgo atmosfēru, katrs audzēknis pavasari varēja
izdziedāt un izspēlēt cik labi vien spēja. Kā koncerta vadītājai,
man bija prieks par vecāku un citu klausītāju smaidošām
sejām, kas liecināja, ka bērnu muzicēšana aizkustina un
sagādā prieku! Savukārt, man kā pedagogam ir prieks par
katru audzēkni, kurš mācās muzicēt, ieklausās pedagogā un
aug savās prasmēs, īpaši par saviem audzēkņiem! Kopā mēs
varam, darām, augam!
Uz tikšanos nākamajā koncetā!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
vokālais pedagogs Marika Gavrona

*

Jauno vokālistu konkurss „Deviņu pakalnu balsis
2016” Talsos. Nu jau katru pavasari Talsos norisinās jauno
vokālistu konkurss „Deviņu pakalnu balsis”, kur gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni līdz 12 gadu vecumam var
parādīt savas vokālās prasmes. Šogad 19. martā arī Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolas jaunās vokālistes Loreta Grieze
un Marta Mišele Ķevle piedalījās šajā konkursā. Abas meitenes atbildīgi gatavojās kokursam, lai parādītu to labāko, ko
spēj! Konkurss norisinājās divās grupās – pirmsskolas grupa
„Bastiņa”(3–7 g. v.) un skolas grupa „Balss” (7–12 g. v.). Ja
reiz konkurss, tad lieki piebilst, ka visus priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija. Katram vokālistam bija jādzied divas
dažāda rakstura dziesmas. Marta startēja pirmsskolas vecuma grupā ar V. Siliņas dziesmu „Mazā Dace” un M. Gavronas
dziesmu „Bērna sapnis” iegūstot „Talsu Pilskana balss” titulu. Šajā vecuma grupā katrs vokālists ieguva kāda no Talsu
pakalnu balss tituliem, vokālo pedagogu simpātiju, skatītāju
simpātiju un arī Grand Prix. Savukārt, Loreta startēja skolas
vecuma grupā, kurā bija pati jaunākā dalībniece. Šajā vecuma
grupā vokālistiem piešķīra vietas, kā arī skatītāju simpātiju un
vokālo pedagogu simpātiju. Loretu vērtēja vecuma kategorijā
7– 9 gadi un ar prieku saku, ka Loreta ieguva otro vietu!
Pieminēšu, ka Loreta arī pagājušajā gadā piedalījās šajā
konkursā un ieguva „Sauleskalna balss” titulu, bet Martai šis
bija pirmais nopietnais konkurss. Tāpēc, varu teikt, ka abas
meitenes godam ir izturējušas un es kā vokālais pedagogs ar
savu audzēkņu sniegumu esmu ļoti apmierināta un priecājos par iegūtajiem panākumiem! Prieks arī pašām jaunajām
māksliniecēm!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
vokālais pedagogs Marika Gavrona
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LIELDIENU LUSTES MĒRSRAGĀ
 Radošo darbnīcu rezultātā tapa
visdažādāko krāsu instrumenti.

 Par pasākuma norises vietas noformējumu – putnu būrīšiem, jāsaka paldies,
izgatavotājiem Gintam Pallo un viņa skolniekiem, kā arī māksliniekiem no Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolas, kas to pārvērta
īstos mākslas darbos.
 26. martā pie Engures ezera svinējām Lieldienas. Radošo darbnīcu aktivitātēs, kurās bija jāgatavo instrumenti putnu modināšanai, iesaistījās gan lieli, gan mazi.

 Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs uzraudzīja vai
šūpošanās notiek pareizi.

 Arnis jau rāsies, ka atkal ticis avīzē, bet sanācis skaists
foto – nevar nelikt…
 Visas radošās aktivitātes notika kopā ar folkloras kopu „Vilcenes”.

 Kad putni pamodināti un sasaukti, var doties arī dažādās
rotaļās…
 Sanākušie kopā ar folkloras kopu „Vilcenes” dodas modināt un saukt putnus.

 Lai nekādā gadījumā neviens cits nepaņemtu tavu nokrāsoto
olu, tika pielietota īpaša olu krāsošanas-vārīšanas tehnoloģija.

Fo

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

to
s
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 Atpūtas baudītājus pie
Mērsraga bākas turpmāk
sagaidīs varens enkurs!

25. martā Mērsragā pie Piemiņas
akmens notika genocīda upuru
piemiņas brīdis.

 Mērsragā pulcējās visdažādāko krāsu un
nokrāsu kuģi!
 Šis foto liek lauzīt galvas daudziem, bet
jautājums jau pavisam vienkāršs – cik šajā
fotogrāfijā redzami peldlīdzekļi?
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Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā

Jaunumi sportā
Talsu novada sporta spēļu čempioni – Mērsraga novads! Manas aizdomas
ir apstiprinājušās, un pēc oficiālo rezultātu
publicēšanas esmu atklājis kļūdu kopvērtējumā Talsu novada sporta spēļu ziemas
posmā, kas Talsu komandu no 1. vietas
aizvirza uz 4. vietu. Saprotama lieta, ka
čempioni ir Mērsraga novads!!! Paldies visiem komandas dalībniekiem, es zināju un
ticēju, ka esam labākie!!!
Mērsraga futbola komanda izcīna
Priekules kausu. Jau tradicionāli pavasara
sākumā Priekules sporta hallē notiek Priekules kausa izcīņa Telpu futbolā. Mērsraga
komanda ir šī turnīra regulāra dalībniece.
Turnīrs ir starptautisks un piedalīšanās
tajā iespējama tikai ar ielūgumiem. Tas, ka
Mērsraga komanda regulāri tiek uzaicināta, liecina, ka turnīra organizatori ir novērtējuši komandas meistarību un stabilo
sniegumu. Šogad Mērsraga novads turnīrā
piedalījās ar divām komandām FK Mērsrags un Mērsrags United.
Ļoti interesantās cīņās FK Mērsraga komanda izcīnīja pirmo vietu savā grupā un
nodrošināja sev vietu pusfinālā, kur pretī
stājās komanda no Priekules. Līdzvērtīgā
spēlē veiksmīgāki ir Mērsraga futbolisti
iekļūstot turnīra finālā. Saspringtā un dra-

matiskā fināla cīņā pēdējā minūtē tiek pieveikta Vaiņodes komanda, un Mērsraga
komanda izcīna zelta medaļas, kā arī tiek
pie Priekules kausa ieguvēju titula!
Labākais spēlētājs turnīrā Mērsraga komandā tika nominēts Mārcis Červoņikovs,
par visa turnīra labāko spēlētāju atzina
Jāni Naudiņu, vēl komandā spēlēja Valts
Rožkalns, Jānis Indruškevičs, Jānis Nīmanis, Jānis Leijers, Mārcis Rezgals, Krišjānis
Reinfelds. Krišjānis tika atzīts par turnīra
labāko vārtsargu!
Mērsrags United komanda, kurā spēlēja
labākie Mērsraga jaunie futbolisti izcīnīja
piekto vietu. Par Mērsrags United labāko
spēlētāju turnīra organizatori atzina Rolandu Indruškeviču, vēl komandā spēlēja Kristaps Štauers, Mārcis Grīnšteins, Daniels Otmanis, Jānis Bervalds, Normunds Baņģis,
Kristers Dakstiņš un Radovans Kevrelis.
Komanda Mērsrags saka paldies turnīra
organizatoriem par augsta līmeņa turnīra
noorganizēšanu un viesmīlīgo uzņemšanu.
Paldies arī komandas uzticīgākajiem faniem, kas pavadīja mūs līdzi turnīrā un skaļi atbalstīja, kā arī Kristapam, kas pacietīgi
mūs gaidīja un savlaicīgi nogādāja mājās!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars
Indruškevičs; 26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

11. martā Mērsraga bibliotēkā notika kārtējā jaunāko
grāmatu pēcpusdiena, kurā apmeklētājiem bija iespēja
iepazīties ar jaunāko grāmatu klāstu. Lai arī pārējie grāmatu lasītāji būtu informēti par jaunumiem bibliotēkā,
tad īss jaunāko grāmatu apskats.
Papildināts romantiskās jeb dāmu literatūras klāsts:
N. Robertsas vārds daudziem komentārus neprasa. Jaunie darbi „Ilūziju gūstā ” un „Montgomeriju ģimene” –
būs vairāku bezmiega nakšu vērta bauda. S. Ārnstedes
„Apmelotā” būs grāmata sievietēm par sievietēm. Ar
spilgtu un senatnīgu valodu aizraus Dž. Heieres romāns
„Venēcijas mīla”. Sirds plosošu stāstu par ģimeni, draudzību, uzticību un nodevību izstāstīs V. Hislopa darbā
„Sala”. P. R. Setrena ar savu grāmatu liks aizdomāties
par būtisko. L. Fenvika ar romānu „Nams Kornvolā” uzdod jautājumu: Vai māja spēj dziedināt salauztu sirdi?
Ģimenes sāgu „Rabindera efekts” uzrakstījusi J. Minkima – Taičere. Dzirkstoši dzīvespriecīga un izklaidējoša
grāmata „Vislabākā eksotiskā viesnīca „Kliņģerīte”” izdevusies B. Mogahai. Aizraujošu, meistarīgu sāgu „Visu
lietu nozīme” radījusi E. Gilberta. T. Glaviniča „Lielākais
brīnums” ir cieņas apliecinājums dabas varenībai un reizē romāns par mīlestību.
Papildinājumu arī ieguvis Mērsraga bibliotēkā tik
iecienītās kriminālliteratūras klāsts. Tagad lasītājiem
būs pieejama Dž. Osvalda „Dabiskā nāve” – lielisks iesākums jaunai daudzsološai sērijai . Visiem, kuriem patīk
labs humors, atklājums būs R. Falkas 3 romānu sērija:
„Ziemas kartupeļu knēdeļi”, „Nūdeļu blūzs” un „Cūkgalva al dente” – izmeklē Francis Eberhofers. Vēsturisko
detektīvu cienītājiem saistošs šķitīs J. Hargla „Aptiekārs
Melhiors un Olevistes baznīcas noslēpums”. „Klusa nemanāma slepkavība” turpinājums romānam „Zēns koferī” ir aizraujošs trilleris, kuru uzrakstījusi L. Koberbēla.
L. Fašingere savā darbā „Nešķiramie” parāda austriešu
provinces dzīvi, kurai paralēli risinās aizraujošs kriminālstāsts ar pārsteidzošām beigām. Gados jaunākajiem
kriminālromānu lasītājiem E. Leins sērijā „Jaunais Šerloks Holms” piedāvā darbus „Nāves mākonis” un „Sarkanā dēle”.
Kultūrvēsturisko un vēsturisko darbu cienītājiem.
K. V. Gortners smalki izpētījis laikmetu romānā „Lukrēcija Bordža Vatikāna princese”. Kārļa Ulmaņa
līdzgaitnieks G. Ā. Caucis grāmatā „Viena latvieša
stāsts”–atmiņas par Latvijas dzimšanu un dzīvi līdz pat
Baigajam gadam. M. Soloņina „Melu tīmeklī” – Lielā
kara viltus vēsture.

Jaunumi arī latviešu literatūras klāstā. Pēdējā laikā ļoti raženi strādā I. Bauere, jūsu vērtējumam viņas
jaunākais darbs „Hernhūtiešu meitas”, tas ir turpinājums romānam „Mācītājs un viņa dēls”. Sērijā „Lata
romāns” iznācis A. Auziņa „Bez sievietēm grūti”. Jauns
darbs „Sapnis par Heidelbergu” arī M. Zīlei. D. Rukšānes „Mīlasstāsti” – protams par mīlestību – neatbildētu,
atraidītu un iztēlotu. Ka dzīve, diemžēl nav brīnumpasaka, atklās Ē. Kūlis darbā „Atsaldētais”. L. Berzinskas
romāns „Putnu osta” – debijas darbs pieaugušo auditorijai. B. Eglītes „Zvēri un cilvēki” ir grāmata par zvērkopi
Velgu Vītolu. L. Kotai jauns darbs „Mierielas vilkme” un
A. Jundze uzrakstījis „Putekļi smilšu pulkstenī”.
Ceļojumu aprakstu cienītājiem divi jauni darbi
M. Sila „Vēstules no Āfrikas” un H. Sila „Aukstās upes”.
Psiholoģiska un medicīniska rakstura grāmatu
lasītājiem – jaunumi. Orientēties daudzveidīgajā psiholoģijas ainā palīdzēs K. Mārtinsones „Psiholoģijas
vēsture”. No paraduma gausties palīdzēs atbrīvoties
Dr. L. Šlesindžeres grāmatiņa „Beidziet gausties, sāciet
dzīvot”. J. Meļņika „Sievietes laimes enciklopēdija” –
modernas, domājošas sievietes dzīves ceļvedis. Profesora A. Ērgļa redakcijā iznākusi „Sirds grāmata”. Lai
rūpētos par ādas veselību, noderīga būs E. Haidbēmeres
„Veselīga āda”.
Jaunajām māmiņām divas jaukas grāmatas S. Loretas
„Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša” un Š. Gazalas „Laimīgais mazulis”.
Skolas jauniešiem jauna FANTASY stila triloģija:
„Aplis”, „Uguns” un „Atslēga”, autors M. Strandbergs
stāsta par pusaugu raganām un to misiju. S. Grīna darbam „Tumšā puse” uzrakstījusi turpinājumu –„Mežonīgā puse”. Arī M. Peiverei romānu cikla „Divi un karotāji”
otrā grāmata „Uguns salas”. Divi jautri un liriski stāsti
jauniešiem R. Rouelas izpildījumā „Fanīte” un „Eleonora un Pārks”. Jaunāko klašu skolēniem ilgi gaidītā R. Lāgerkrancas „Mana sirsniņa lēkā un smejas”. Vēl T. Pārvela „Ella un draugi”, D. Pilkijs „Supervaronis Kapteinis
Apakšbiksis”, Dž. Stiltons „Mīlestība ir kā siers”, D. Valjams „Šausmīgā tante”, L.Čailda „Klerisa Bīna. Gandrīz
detektīve”, M. Bārnets „Divi negantnieki” un V. Štelmahere „Uzmanību! Rafī nāk!”
Pavisam mazākajiem lasītājiem Divas jaukas bilžu
grāmatiņas M. Innkapens „Kipers” un J. Langreitere „Es
tevi tā mīlu”.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Jaunumi PII „Dārta”
Dārtas bišu stropā iezummē pavasari. Ar lieliem soļiem ir atnācis pavasaris. Tas ir laiks, kad no ziemas miega mostas dzīvnieki
un no zemes savu skaistumu rādīt steidz dažādi pavasara ziedi. Arī
bitītes ir pamodušās un bija ieradušās pie mums „Dārtā”, lai iezumminātu pavasari. To palīdzēt steidza arī bērni ar savām ģimenēm
„Bišu stropa dziesmās”. Tika dziedāts gan par ģimenes mīlestību tik
stipru kā „piešūta podziņa”, gan puteklīšiem un protams arī par dzīvi
pie jūras. Neizpalika arī ansambļa sagatavotā dziesmiņa. Zummētāji
ar savām balstiņām sazummēja ne tikai pavasari, bet arī lāci, kurš ir
pamodies no lielā ziemas miega. Tas mūs veda jautrā rotaļā un bija
sarūpējis dažādus saldumus un kārumus „Bišu stropa dziesmas”
dalībniekiem. Mēs jau zinām, ka lācis pats ir liels saldummīlis, bet
šim pasākumam viņš bija gatavojies, un lai arī cik ļoti pats vēlējās
notiesāt tos, tomēr to nedarīja. Kad visi saldumi bija izdalīti, lācis
saņēma neviltotu prieku par skanīgo zummēšanu.

meitenēm un personīgi Aijai, kā arī SIA „Remaks L” īpašniekiem
Gitai un Marekam par sarūpētajiem saldumiem.
Skanīgu pavasari vēlot „Sprīdīšu ” grupas audzinātāja
Kr. Veinberga
Atvērto durvju dienas „Kastanīšos”. Pavasaris atver savas durvis
visam dzīvajam un neparastajam. Mums pašiem labprāt gribas doties ciemos, un tāpat gribas ciemiņus uzņemt pie sevis. Marta sākumā Dārtā „Kastanīšu” grupas bērni gaidīja ciemos savus vecākus
uz „Atvērto durvju dienu”. Ik vecāks tika mīļi gaidīts paviesoties
vidē, kurā viņa bērns pavada lielāko dienas daļu. Paldies vecākiem,
kuri bija klātesoši un apmeklēja kaut vienu no abām piedāvātajām
dienām. Ikdiena bērnudārzā ir pilna dažādu noskaņu notikumiem –
priecīgiem, zinātkāriem, domājošiem, neparedzamiem, un visiem
notikumiem te ir vieta, visas situācijas top piepildītas. To arī sauc par
dzīvi bērnudārzā, kurā savijas emociju un notikumu dzīpari dažādās
nokrāsās. Ko par šāda veida pasākumu kā „Atvērto durvju dienas”,
domā bērnu vecāki? /Dace, „Kastanīšu” grupas audzinātāja/
„Domāju, ka šādi pasākumi ir ļoti laba tradīcija, kas būtu jāturpina. Man kā vecākam bija interesanti pavadīt pusi dienas kopā ar
savu bērnu - darboties kopā, vērot, kā viņš uzvedas, līdzdarbojas, jūtas savā grupas vidē. Tā es varu labāk izprast, kā notiek mana bērna
ikdiena bērnudārzā. Arī mana Pauliņa bija priecīga, ka varēju veltīt
viņai savu laiku un būt kopā.” /Paulas mamma Olga/

Mīļš Paldies par atsaucību vecākiem, viņu ģimenes locekļiem
un draugiem: Gundegai un Laurim Karlsoniem, Anitai un Jānim
Buļiem, Ivetai un Jānim Sideriem un lielajām māsām, Sindijai un
Atim Kundziņiem, Sintijai Freimanei-Grīnbergai un kaimiņu meitenei Justīnei, Ievai un Igoram Garbaļdeviem, māsām Evai un Alisei, Lienei Birnei un Eināram Auniņam, Jevgeņijai Ozoliņai-Ķevlei
un Alvim Ķevlim, kas atbalstīja savus bērnus dziesmotā pasākumā.
Lielu Paldies sakām pasākuma sponsoriem: ziedu kioska „Š. Tims”

„Es kā vecāks redzēju, ka Emīlijai ir ļoti svarīgi un viņai patīk, ka
varu būt ar viņu un darboties kopā. Es varēju vērot arī dažādas ikdienišķas situācijas, arī nestandarta, ar kurām audzinātājai ikdienā jātiek
galā. Domāju, ka šādas dienas organizēt būtu jāturpina, jo tas rada

pilnīgāku priekšstatu par ikdienas notikumiem grupiņā un ļauj tos
labāk izprast un saprast mums vecākiem.” /Emīlijas mamma Elīna/
„Ļoti jauks veids, kā parādīt vecākiem, ko bērni bērnudārzā dara
un kā viņi to dara. Es kā vecāks no malas redzu, kā mans bērns
uzvedās un jūtās. Jauki ir redzēt, kā bērns darbojas un iesaistās
dažādās nodarbībās. Mēs redzējām sporta, mūzikas un integrēto
nodarbību ar dominanti latviešu valodā, darbojāmies kopā vizuālās mākslas nodarbībā, videomateriālā vērojām, kā no sīpola izaug
tulpe.” /Terēzes Lības mamma Anita/
„Atvērto durvju dienas bija ļoti noderīgas. Labi bija tas, ka bija
2 dienas un vecāki varēja izvēlēties dienu, kurā būt. Bija patiess
prieks. Es apbrīnoju pacietību un mīlestību, ar kādu Jūs darbojaties
ar mūsu bērniem. Paldies Dacei, Evai, Ancei, Lilitai un Inesei.” /Annas mamma Gundega/
Sportojam ar prieku sporta spēlēs Talsos. Kā ierasts, katru
gadu visi topošie skolēni (6–7 g. v. bērni) pulcējās Talsu sporta
hallē, lai piedalītos pavasara sporta spēlēs, apliecinātu savu varēšanu
un spējas dažādās sporta disciplīnās un stafetēs, kuras izvietojās
11 stacijās, bet vienā no tām bija iespēja „atvilkt elpu” un izveidot
kopīgu grupas foto.
Šajā reizē visus mazos sportistus sagaidīja lieliskais, nepārspējamais un enerģiskais Blīkšķu Bannijs ar savu zaķu brigādi – tiesnešu
komandu un kolorītais misters Doks – Talsu novada domes priekšsēdētāja personā. Katras iestādes grupa veltīja sportisku uzsaucienu
sveicienam visiem spēļu dalībniekiem un dāvāja sagatavotu velti
burkāna formā pašam pasākuma vadītājam B. Bannijam, kurš izrādījās nebija savtīgs, bet dāsni atdeva visu dāvinājumu Pastendes
PII „Ķipars” komandai, lai sveiktu iestādi apaļajā jubilejā.
Vēl tikai iesildīšanās vingrinājumi lustīgas dejas ritmos B. Bannija vadībā un tad aizrautīgās rotaļspēles gāja vaļā, piepildot lielo
sporta zāli ar neizmērojamu kustību prieku un krāšņām sajūtām.
Sprīdīšu grupas bērniem tas bija azartisks piedzīvojums, kurā
netrūka sportisks gars, spilgtas emocijas un patiess prieks par saturīgi pavadītu laiku kopā ar tādiem pašiem aizrautīgiem censoņiem.
Gandarījums arī par saņemto balvu – spožu kausu, spēka stiprinājuma velti un vērtīgu grāmatu komplektu. Pasākuma gaitu un norisi
varat vērot foto galerijā.
Paldies sakām pasākuma organizatoriem, sponsoriem, atbalstītājiem u. c. labvēļiem.
Sporta skolotāja Lilita
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Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi
un atbalsta iespējas Kurzemē
Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts
deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgter
miņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta
sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpoju
mus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestā
dēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots
ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plā
nošanas reģiona (KPR) projekta „Kurzeme visiem”
ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partne
riem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Mērs
raga pašvaldību, VSAC „Kurzeme” un 4 bērnuna
miem. Projekta „Kurzeme visiem” finansējums un tā
ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs
pieejams līdz 2022. gadam.
16.03.2016. Kuldīgā notika visu DI virzībā Kur
zemē iesaistīto partneru tikšanās, pulcējot 45 da
lībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dunda
gas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas,
Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu,
Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada
pašvaldībām, kuras pamatā pārstāvēja sociālo die
nestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinie
ki. Tikšanās laikā tika sniegta pamatinformācija par
DI procesu, par projektu un tā mērķgrupām, ESF
līdzfinansējuma ietvaros paredzētajām aktivitātēm
un 2016. gada darbiem.
Deinstucionalizācijas un projekta „Kurzeme
visiem” ietvaros paredzētās aktivitātes būs pieejamas
šādām iedzīvotāju grupām:
 pilngadīgām personām ar garīga rakstura trau
cējumiem (GRT), kurām ir I un II grupas invaliditā
te un, kuras šobrīd dzīvo VSAC vai, kuras potenciāli
varētu nonākt VSAC;

 bērniem līdz 18 g. v., kuri atrodas bērnunamos
jeb ārpusģimenes aprūpes institūcijās;
 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT),
kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un
audžuģimenēm.
Galvenais 2016. gada uzdevums deinstucionali
zācijas ietvaros Kurzemē ir izvērtēt mērķgrupu va
jadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram
individuālu atbalsta plānu. Balstoties uz mērķgru
pas vajadzību un nepieciešamā atbalsta izvērtējumu
un esošās situācijas pašvaldībās analīzi, līdz gada
beigām paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona kopē
jo deinstucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemē
esošo BSAC reorganizācijas plānus. Labklājības
ministrija DI ietvaros Kurzemē ir plānojusi reorga
nizēt arī vienu no 6 VSAC „Kurzeme” filiālēm, kon
krēto filiāli paziņojot līdz 31. martam.
Pēc reģionālā DI plāna izstrādes, tajā iekļautos
risinājumus ņems vērā, plānojot Eiropas Reģionā
lā attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu
pašvaldībām infrastruktūras un jaunu pakalpo
jumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām per
sonām ar GRT, kuras vēlēsies uzsākt patstāvīgāku
dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem
BSAC, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pie
tuvinātiem. Tiek plānots personām ar GRT no
drošināt tādus nepieciešamos sabiedrībā balstītos
pakalpojumus, kā aprūpe mājās un dienas aprūpes
centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un
īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Ja nepie
ciešamas tiks sniegts atbalsts vai konsultācijas indi

viduāli vai grupās. Savukārt, bērniem ar funkcionā
liem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs
nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,
piemēram, konsultāciju veidā un cita veida atbalsta
pakalpojumi, piemēram, aprūpes pakalpojums bēr
niem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un „atelpas
brīža” pakalpojums.
Jau šobrīd pašvaldības, kuras ir noslēgušas sadar
bības līgumus projekta „Kurzeme visiem” ieviešanā,
var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funk
cionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzi
nums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpo
jums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes
spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu
līdz 50 h nedēļā, bet „atelpas brīža” pakalpojums
tiek piedāvāts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un
audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu – līdz
30 dienām gadā – aprūpi jebkura vecuma bērnam
ar invaliditāti un palīdzību ģimenei, kurai darba vai
citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres)
ir jādodas izbraukumā. Aprūpes un „atelpas brīža”
pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā
dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un
saskaņojot ar Kurzemes plānošanas reģionu, to pie
šķirs un organizēs tā sniegšanu.
Projektu „Kurzeme visiem”, līg. nr. (projekta
nr. 9.2.2.1./15/I/004., finansē Eiropas Sociālais fonds
un līdzfinansē Latvijas valsts.
Informāciju sagatavoja Inese Siliņa,
projekta „Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

Sākusies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka no šā gada 11. aprīļa
līdz 23. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem,
iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pē
dējā diena, kad atbalsta maksāju
miem var pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru
saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk
lauksaimniecības zemes, atbalsta
saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās
tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistē
mā (EPS). LAD aicina arī visus pārē
jos lauksaimniekus iesniegt Vienoto
iesniegumu EPS, jo piesakoties platību
maksājumiem elektroniski, lauksaim
niekiem ir vairāk ieguvumu, nekā tad,
ja iesniegums iesniegts papīra formātā.

Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt
maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS
kļūdas ir iespējams novērst jau pietei
kuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt
ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem
klientiem, kuri būs pieteikušies atbal
sta saņemšanai EPS, LAD varēs pagūt
nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un
lauksaimnieks paspēs līdz 27. jūnijam
iesniegt labojumus, nesaņemot par to
sankcijas. Šādus labojumus nepagūs
konstatēt papīra formātā iesniegtajos
iesniegumos. Sistēma sniegs brīdināju
mus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs
pieteikties kādam no atbalsta veidiem,
ko būs saņēmis iepriekšējos gados, kā
arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem,
LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā

Par bērnu datoratkarību…
Ja agrāk varēja apgalvot, ka pirmās
atkarību pazīmes bērniem tika novēro
tas pamatskolas vecumā, tad šobrīd par
atkarībām var runāt jau sākot ar bēr
nudārza vecumu. Mūsdienu digitālais,
augsto tehnoloģiju laikmets ir radījis
vidi, kad vecāki un, protams, viņu bērni
vairs nespēj savu ikdienu iedomāties bez
datora vai planšetes. Fakts, ka gandrīz
katram 6–7 gadus vecam bērnam šobrīd
ir savs mobilais telefons norāda uz to,
ka apstākļi atkarības veidošanai no mo
bilajām ierīcēm un virtuālās vides jau
nemanot ir radīti.
Nav viena vecuma, kuru sasniedzot
bērnam sāk veidoties atkarība. Tas ir
ļoti individuāli un atkarīgs no vecāku
audzināšanas stila, komunikācijas veida
ar bērniem, ģimenes situācijas, abu vecā
ku informētības un izglītotības, ģimenes
krīzēm un citiem notikumiem, kas apvij
ģimeni, kurā aug konkrētais bērns. Ticu,
ka skola un skolotāji dara, ko var, lai no
drošinātu bērnus ar nepieciešamo infor
māciju par atkarības veidošanos atbilstoši
vecumposmam, tomēr nedomāju, ka bez
ciešas sadarbības ar vecākiem, izglītības
iestāde spēj ietekmēt, piemēram, bērnu
un pusaudžu atkarības veidošanos no
sociālajiem tīkliem, čatošanas vai spēļu
spēlēšanas, kas pārsvarā notiek pēc stun
dām – ārpus mācību darba laika.
Kā atpazīt atkarībās nonākušu pusaudzi? Par atkarības veidošanos nereti
liecina tas, ka pusaudzim ir mainījies
viedoklis par konkrētu vielu vai procesu
no klaji noraidoša uz pozitīvu. Pēkšņas,
neraksturīgas, nomācošas izmaiņas uz
vedībā, veselībā vai izskatā, draugu mai
ņa var būt kā signāli, ka jaunieša dzīvē
patlaban notiek kas neierasts, iespējams,
saistīts ar atkarības veidošanos. Pazīmes,
kuras norāda uz kādu no procesu atka
rībām: uzmācīga, nepārvarama tieksme

„lietot”, laika izjūtas zudums, noslēgša
nās no cilvēkiem, nespēja koncentrēties
dienas laikā, atkarības objekta dēļ tiek
upurētas citas intereses, melošana par
laiku, kas pavadīts, piemēram, čatojot,
muguras sāpes un acu „graušana”, pa
vājinās sekmes, tiek palielināta „deva”
(piemēram, pieaug laiks, kas pavadīts
sociālajos tīklos), pārtraukšana rada
grūti paciešamus psihiskus un/vai fi
ziskus traucējumus, traucēta realitātes
uztvere (smagākos gadījumos), depre
sīvs un mainīgs garastāvoklis, izmaiņas
uzvedībā – bravūrīgāka vai noslēgtāka,
nomāktība, uzbudināmība, nemiers,
trauksme, vilšanās izjūta, pieaug dus
mas, naidīgums, agresivitāte, galvassā
pes, bezmiegs, miega traucējumi.
Skola var palīdzēt atkarībā nonā
kušam jaunietim ar to vien, ka neatstāj
bez ievērības un ziņo vecākiem par iz
maiņās, kas pamanītas konkrētajā bēr
nā. Dažkārt vecāki, savas aizņemtības
un ikdienas rūpju dēļ ne uzreiz pamana
to, kas notiek ar viņu bērniem. Svarīgi
būtu, lai pedagogs sadarbojas ar vecā
kiem, informē viņus par novēroto. Ve
cākiem, savukārt, atklājot, ka bērns ir
kļuvis atkarīgs no kādas vielas vai pro
cesa būtu svarīgi: izvairieties no sodiem
(jo tiem jau ir par vēlu), būt gataviem
dzirdēt nepatīkamas lietas, neuzņemie
ties visu atbildību bērna vietā, meklēt
palīdzību ārpusē un būt vienotiem savā
starpā.
Atkarību profilakse sākas ģimenē.
Vispārēji ieteikumi vecākiem:
1. Esiet empātiski! Mēģiniet iejus
ties bērna vietā – atzīstiet viņa viedokli
un apzinieties viņa jūtas. Jums nav jā
piekrīt visam, ko viņš saka vai dara, bet
mēģiniet saprast un cienīt viņa viedok
li. Ja viņš zina, ka ir saprasts, viņš vairāk
sekos arī jūsu ieteikumiem.

gada pieteikumus, tāpēc klientiem,
kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespē
ja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem
nav pieejams dators ar interneta pie
slēgumu, kā arī nav nepieciešamo
datorprasmju, lai varētu iesniegt
iesniegumu EPS, LAD no 11. aprīļa
organizē vairāk nekā 300 klātienes
konsultācijas daudzos pagastu centros,
lai palīdzētu klientiem aizpildīt pie
teikumus elektroniski. Lauksaimnie
kiem bez maksas būs iespēja iesniegt
pietikumus gan minēto konsultāciju
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs
arī Latvijas lauku konsultāciju un iz
glītības centrs.
Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vē

las iesniegt vienoto iesniegumu papīra
formātā, ne vēlāk kā līdz 10. maijam
jāiesniedz pieprasījumu LAD par vie
notā iesnieguma veidlapas un kartes
sagatavošanu papīra formātā, norādot
LAD klienta reģistrācijas numuru.
LAD veidlapas un kartes papīra formā
tā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem
no 25. aprīļa.
Jautājumu un neskaidrību ga
dījumos lauksaimnieki var saņemt
konsultācijas jebkurā LAD klientu
apkalpošanas centrā klātienē, rakstot
e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot
uz informatīvo tālruni 67095000.
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

2. Komunicējiet efektīvi un klausie
ties aktīvi! Efektīva komunikācija ietver
aktīvu klausīšanos bērnā un sapratni
par to, ko viņš vēlas pateikt. Palīdziet
viņam saprast arī savu viedokli.
3. Mainiet neefektīvu uzvedību
(sevī)! Ja kaut kas, ko esat teikuši vai
darījuši pirms kāda laika, „nestrādā”,
padomājiet, ko varētu darīt citādi. Tas
palīdzēs bērnam mācīties, ka ir dažādi
problēmu risināšanas veidi un ka no
kļūdām var mācīties.
4. Mīliet bērnu tā, lai viņš justos īpašs
un novērtēts! Ja bērni jūt un saprot, ka
mīlat viņus par to, kas viņi ir, nevis par
to, ko viņi dara vai nedara, viņi attīsta
pārliecību par sevi, kas ļauj viņiem vieg
lāk pretoties vienaudžu spiedienam.
5. Pieņemiet savus bērnus tādus,
kādi viņi ir! Viens no visgrūtākajiem,
bet arī visnozīmīgākajiem vecāku uz
devumiem ir akceptēt savu bērnu kā
unikālu personību. Ja jūs to spējat, jūs
varat izvirzīt atbilstošus mērķus un ko
pīgi virzīties uz tiem.
6. Palīdziet bērnam atrast viņa kom
petences jomas! Ļaujiet viņam izjust pa
nākumus, pamanot un mudinot viņus
darīt to, kas viņam padodas īpaši labi.
Palīdzot bērnam atklāt savas stiprās pu
ses, jūs palīdzat viņam arī vieglāk akcep
tēt savus trūkumus un strādāt ar tiem.
7. Palīdziet bērnam apzināties, ka
mēs visi mācāmies no kļūdām! Elastīgi
bērni kļūdas uztver kā iespēju mācīties.
Turpretī bērni, kas nejūt pašpaļāvību,
kļūdas pārdzīvo kā apliecinājumu, ka
viņi ir izgāzušies.
8. Sniedziet bērnam iespēju dot
ieguldījumu! Palīdziet bērnam attīstīt
atbildības izjūtu un pašvērtību, piedā
vājot viņam iespējas palīdzēt citiem.
9. Māciet bērnam risināt problēmas
un pieņemt lēmumus! Palīdziet viņam

iemācīties tikt galā ar dažādām situā
cijām patstāvīgi. Bērni, kuri ir elastīgi,
spēj definēt problēmu, apsvērt dažādus
risinājumus un mācīties no kļūdām.
10. Disciplinējiet bērnu tādā veidā,
kas paaugstina viņa pašdisciplīnu un
pašvērtējumu! Svarīgākais audzināša
nas mērķis ir veidot pašdisciplīnu tā, ka
jūsu bērns darbojas ar atbildības izjūtu
arī tad, kad jūsu nav līdzās. Nosakiet
robežas labvēlīgi, bet stingri. Šīs robe
žas svarīgi noteikt jau līdz pusaudžu
vecumam, citādi tā kļūs par cīņu ar se
kām. Vienmēr pamatojiet bērnam, kā
pēc konkrēti noteikumi ir vajadzīgi un
kādas var būt to neievērošanas sekas,
nevis izvēlieties sodus, kas nekādā vei
dā nav saistāmi ar konkrēto uzvedību.
Cēloņi – kāpēc pusaudži ieslīgst
atkarībās? Jebkuras atkarības veido
šanās procesam var būt dažādi, nereti
vairāki iemesli, piemēram, iedzimtība,
emocionāli vēsas attiecības ģimenē, re
gulāra savu jūtu apspiešana, pašvērtē
juma problēmas, draugu un vienaudžu
«spiediens», neapmierinātība ar dzīvi,
vēlme aizbēgt no problēmām vai daudz
brīva laika vai gluži pretēji – pārslodze
u.c. Daudzos gadījumos tas ir atkarīgs
no apkārtējās vides, kādos bērns aug
un uzturas. Tā ir gan skola, mājas, gan
arī izklaides vietas. Būtisks faktors ir arī
draugu loks un viņu intereses, kas var
radīt apstākļus, lai veidotos kāda pro
cesa vai vielas atkarība. Ģimenē atklājas
gan psiholoģiskie, gan sociālie cēloņi.
Ir ģimenes, kur, piemēram, atkarību
izraisošo vielu vai procesu lietošana ir
pierasta lieta. Un bērni mācas no saviem
vecākiem. Nereti vecākiem nepietiek
laika savām atvasēm, viņi nevar sniegt
pietiekami daudz mīlestības. Vecāki
cenšas mīlestību nopirkt par naudu, un
(Turpinājums 6. lpp.)

Īsvēstis
Bezmaksas ērču pote bērniem.

Ērču aktivitāte šopavasar atsākusies ar divkār
šu sparu, liecina Slimību un profilakses kon
troles centra novērojumi ērču monitoringa
vietās. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, ērču
daudzums pieaug vēl straujāk. Bezmaksas vak
cinācija pret ērču encefalītu tiek nodrošināta
bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ērču
encefalīta endēmiskajā teritorijā. Teritorijas,
kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kon
troles centra (SPKC) epidemioloģiskās uzrau
dzības datiem ir visaugstākā saslimstība, dēvē
par ērču encefalīta endēmiskajām teritorijām.
2016. gadā bērnu vakcinācija pret ērču ence
falītu tiek nodrošināta 26 Latvijas novados.
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura
prakse atrodas endēmiskajā teritorijā. Bāreņus
un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar
valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefa
lītu vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi
no dzīvesvietas. Pēc pārtraukuma sarakstā tiek
iekļauts arī Mērsraga novads.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta Mērsraga
luterāņu baznīca. Grozījumos Kultūras

ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkoju
mā Nr. 128 „Par Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstu” noteikts, ka Mērsraga
luterāņu baznīca iekļauta Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā. Objekts celts
1809. gadā, pilnībā pārbūvēts 1896. gadā. Tā
ir neliela vienjoma koka baznīca ar poligonālu
altārdaļu, sakristejas piebūvi un tornīti ar pira
midālu noslēgumu. Objekta oriģinālā substan
ce praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā
saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais
veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan in
terjera risinājums un baznīcas iekārta, būvde
taļas un būvkonstrukcijas. Mērsraga luterāņu
baznīca ir gadsimtu gaitā izkoptas kultūrvides
neatņemama sastāvdaļa. Tās arhitektūra ir at
tiecīgā laika un reģiona sakrālās būvmākslas
piemērs, atspoguļo vietējo meistaru un amat
nieku veikumu. Objekta saglabājamās vērtības:
apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu ar
hitektoniski dekoratīvais risinājums un apda
re, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgald
niecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā
interjera dekoratīvā apdare un iekārtas.

Kūlas ugunsgrēki – bīstami un
aizliegti! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests (VUGD) informē, ka kūlas dedzinā
šana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada
būtisku kaitējumu dabai. Kūlas ugunsgrēku
skaits, degšanas platības un aktivitāte katru
gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku
apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri
izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrē
ku „sezona” nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav
lietus un ir vēss vai silts, pērnā gada zāle kļūst
aizvien sausāka, kūlas ugunsgrēku skaits un
platības pieaug un kūlas ugunsgrēkus izraisa
ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī nevī
žīgi autobraucēji, kuri, braucot pa ceļu, izmet
pa logu nenodzēstus cigarešu izsmēķus, kas
aizdedzina sauso zāli. Saistībā ar kūlas uguns
grēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas
Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra
noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”
prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsāk
ta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK).
Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi sodi:
 atbilstoši LAPK 179. panta ceturtajai da
ļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz
septiņsimt eiro;
 atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildī
šanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām per
sonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro,
bet juridiskajām personām – no septiņsimt
līdz divtūkstoš deviņsimt eiro;
 saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
„Ugunsdrošības noteikumi” 21. punktu, zemes
īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie
pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, at
bilstoši LAPK 179. panta pirmajai daļai VUGD
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, bet
juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit
līdz tūkstoš četrsimt eiro.
Kā arī VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta
dienestu, kuram sūta informāciju par kūlas
degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpaš
niekiem tiek samazināts Eiropas Savienības
platību maksājums.

6
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Smaržo debesis pēc balta piena,
un jūra baltām putu kurpēm krastā kāpj.
Kad saule saber krastā
miljons samta smilšu graudu,
dzied pasaule, jo šodien viss ir citādāk.
Ne tā kā vakar saule mostas,
ne tā kā vakar baltas laivas ostā mieg.
Ne tā kā vakar vēja elpa paijā manu vaigu
un ķiršu ziedi manā delnā snieg.
			/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienā:
Agrim Apšvalkam;
80 gadu jubilejā Dzidrai Krustai;
82 gadu jubilejā Veltai Aijai Simsonei;
83 gadu jubilejā Jāzepam Svokam, Veltai Rožkalnei un Zeltītei Sergetei;
85 gadu jubilejā Marijai Cītnerei;
86 gadu jubilejā Benitai Druviņai;
87 gadu jubilejā Kārlim Ameram;
88 gadu jubilejā Veronikai Krūmiņai!

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

Vissirsnīgākie sveicieni

Zinaidai Zihmanei
un

Aivaram Bramanim

kāzu
jubilejā!

Daniels

Mobilais mamogrāfs

Pateicība

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 13. jūnijā, pie kultūras nama,
Lielā iela 25, Mērsrags.

Sirsnīgu
paldies sa
kām apvie
nībai „Mēs
Mērsraga novadam”, par skaisto
pārsteigumu, mūs atceroties.
Politiski represētie

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir sa
ņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtī
šanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU. Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un
27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).

Par bērnu datoratkarību…
(Turpinājums no 5. lpp.)

pusaudži par šo samaksu labprāt iegādājas
apreibinošas vielas.
Būt neatkarīgam nozīmē izlemt pa
šam. Eksistē personības iezīmes, kas ļauj
veidoties atkarīgai uzvedībai. Patiesībā jau
atkarību nerada ne dators, ne alkohols,
bet problēma slēpjas pašā personā, kura
var būt predisponēta uz jebkuru atkarību.
Atkarīga personība neapzināti pievēršas
tam vai citam atkarības paveidam, jo tas ir
tikai līdzeklis, lai risinātu savas problēmas,
mazinātu iekšējo spriedzi. Ja izprotam ap
stākļus, kuru ietekmē var veidoties atkarīga
personība, varam labāk izprast arī atkarī
bas problēmu kopumā.
Kā virtuāla saziņa un spēles ietekmē
emocionālo attīstību? Ilgstoši uzturoties
virtuālajā vidē un izmantojot to kā plat
formu komunikācijai, tiek zaudēts cilvē
ciskais kontakts. Cilvēks ar laiku ir tik ļoti
pieradis pie virtuālās pasaules, ka viņam
var rasties problemātiski uzsākt sarunu
vai izteikt viedokli tiekoties klātienē. Tam
par iemeslu ir apstāklis, ka klātienē cilvēks
ir tāds, kāds viņš ir un nav laika apdomāt
vai „pieslīpēt“ savu domu. Tā piemēram,
sociālajos tīklos vai virtuālajā realitātē
cilvēks var radīt par sevi tādu iespai

du, kādu vien viņš vēlās. Virtuālā vide ir
daudz kontrolējamāka un persona tajā var
justies daudz drošāk nekā sarunā vai attie
cībās klātienē.
Attiecībām ģimenē ir ļoti liela nozīme
attiecībā uz bērna izaugsmi, emocionālo
attīstību un uzskatu veidošanos. Lai arī
daudzi to apzinās, tomēr bieži vecāki pēc
darba ir ļoti noguruši un viņiem pašiem
gribas atpūsties. Bērnam vai jaunietim tiek
pievērsta nepietiekoša uzmanība, kā rezul
tātā viņš to meklē citur. Nesaņemdams vai
nevēlēdamies saņemt emocionālo saikni
ar vecākiem, tā bieži tiek atrasta virtuālajā
vidē, kas parasti ir galvenais bērnu, pusau
džu, jauniešu laika kavēklis, esot mājās.
Pieaugušajiem ir jāsaprot – novērst
sekas ir grūtāk, nekā tās nepieļaut. Tāpēc
būtiski, lai bērns ģimenē jau no mazotnes
pierod pie kopīgiem ģimenes pasākumiem,
izklaidēm, spēlēm, kurās iesaistās arī vecā
ki. Jo bērns ir jaunāks, jo vecākiem vieglāk
viņu iesaistīt dažādās aktivitātēs, kas iero
bežo virtuālo komunikāciju un nostiprina
ģimeniskās saites un savstarpējo sapratni.
Tas, savukārt, veido bērna pašvērtējumu,
veicina spēju un prasmi komunicēt ar ap
kārtējo pasauli, kā arī novērš pārspīlētu
psiholoģisku vajadzību norobežoties no

realitātes. Datoratkarības pamatā visbie
žāk ir psiholoģiskas problēmas, un jaunās
tehnoloģijas, tāpat kā cigaretes, alkohols
un citas atkarību izraisošās vielas vai pro
cesi sākotnēji ir tikai līdzeklis, lai aizpildītu
„tukšumu dvēselē”, slēptu savu kautrību un
nedrošību.
Patiesība ir daudz skarbāka, un, iespē
jams, daļai vecāku arī netīkama. Ir bērni,
kuri labprāt laiku pavada virtuālajā reali
tātē, jo vecāki ar viņiem nepietiekoši runā.
Ikdienas steigā arī pieaugušajiem pēc grū
tas darba dienas gribas atpūsties, un tad ir
ērti, ja „mazais” ir ieurbies datora, planšetes
vai mobilā ekrānā. Vecāki izbauda pelnīto
atpūtas brīdi, mājās ir miers, taču tas ne
reti ir mānīgs. Bieži vien lietas, kas patiesi
sāp – problēmas ar vienaudžiem, nepatik
šanas skolā, pulciņā vai kur citu uzkrājas
un rada nomāktību. Bērns noslēdzas, kļūst
nepārliecināts par sevi un ar laiku zaudē ti
cību, ka ar vecākiem var patiešām no sirds
parunāt. Virtuālās spēles piedāvā aizraujo
šu risinājumu – spēli, kur viss ir iespējams:
attiecības sakārtot, atzīmes iespējams mai
nīt no 3 uz 10, „piepušķot” izskatu, rakstu
ru un daudzas citas lietas…
Dace Caica, psihoterapeite,
biedrības „Esi brīvs” valdes priekšsēdētāja

Sporta pasākumi APRĪLĪ

20.04.
24.04.
24.04.
30.04.

Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – krosa stafetes
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms
Mērsraga kausa izcīņa galda futbolā

Vandzene
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

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

10.00
10.00
12.00
10.00

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Sludinājumi
uz stabilām vērtībām balstītas
jaunas iespējas – aizdevums

 Elektromotoru remonts.
Tukuma novads, „Rauciņi”. Tele
fons 29253411.

Talsos, K. Valdemāra ielā 17,
tālrunis 29159682; 63223707.

 Pērk dzintaru, kulonus,
krelles, brošas, neapstrādātus
akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas. Tālrunis 29621515.

strādājošiem un pensionāriem.

26. aprīlī

Izbraukuma
tirdzniecības grafiks:
10.00 pie Mērsraga pašvaldības
ēkas;

 Viesu nams „Vētrasputns”
piedāvā darbu viesmīlēm. Tālru
nis 29717383.
 Pārdod skaldītu malku
(jaukta – bērzs, alksnis). Telefons
26301108. Atrodamies Ķipatos.

Līdzjūtība

10.30 pie Tautas nama;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.20 pie ambulances;
12.40 pie bērnudārza;
13.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
14.30 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V. Grenkovs)
Izsakām dziļu līdzjūtību
Dairai Štramdierei, no tēta atvadoties!
Klasesbiedri

Redaktore Madara Brāle
28757923

