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Ar katru sirdspukstu…
Mīļie mērsradznieki, vēlos sveikt mūs visus
ar rudens iestāšanos, mūsu jaunākajiem vēlos
novēlēt daudz spēka un izturības, zinību ceļu
uzsākot. Mūsu skolotājiem, audzinātājām,
auklītēm, treneriem un arī vecākiem – vēlu daudz
mīlestības un pacietības mūsu jaunos atbalstot,
dzīves un zināšanu kalnu iekarojot.
Tomēr man Jums šodien jāsaka, ka ar gudrību
un zināšanām vairs nepietiks. Šis laikmets no
mums prasa vairāk, daudz vairāk… Latvijai
un tās tautai šodien tik ļoti nepieciešami labi
cilvēki – uzticami dēli un meitas. Mēs dzīvojam
laikā, kad Latvijas mežos kaujas taktiskās mācības
izspēlē ne tikai mūsu armija, bet arī labi ekipētas
un bruņotas (gan pagaidām ar atļautajiem –
pneimatiskajiem ieročiem) grupas, kuras pirms
šo mācību uzsākšanas uzskata par svarīgu kopā
nobildēties uz Krievijas karoga fona un tērpjas
Krievijas armijas formas tērpos. Šie ir signāli, kuri
parāda, ka būt labam cilvēkam, šodienas Latvijā
iegūst citu nozīmi. Lai mums izdodas būt par
labiem cilvēkiem, labiem pilsoņiem un ar savu
piemēru iedvesmot par tādiem kļūt arī citus. Ir
svarīgi ļaut visai pasaulei saprast – mēs nebēgsim,
jo šī ir mūsu zeme un mēs esam un būsim šīs
zemes vienīgā tauta – ar katru savu sirdspukstu…
un katrs, kurš centīsies to mainīt, rūgti nožēlos to.
Cik maksā Mērsrags? Šis jautājums nav reto-

risks. Jau 6 gadus vadu pašvaldību un redzu, ka
mērsradznieks valsts mērogā tiek regulāri svērts
un mērīts naudas vienībās – gan tajā, cik mēs nopelnām, gan tajā, cik mūsu eksistence patērē. Arī
šobrīd mūsu „bilance” ir pozitīva, jeb esam devēji
Latvijai, tikai… kaut kas man šajā pasaules uztverē šķiet dziļi nepareizs.
Mūsu vidusskola mūsu 6 neatkarības gados ir
tikai augusi un, kas ir ļoti svarīgi, mūsu sekmju
vidējais līmenis ir paaugstinājies par aptuveni
20%. Esam spējuši bagātināt mūsu mācību programmas, būtiski pilnveidot moderno mācību līdzekļu bāzi, ik gadus nodrošinām skolēniem un
skolotājiem iespēju gūt starptautisku pieredzi.
Mēs augam un attīstāmies. Tāpēc man ir nesaprotams fakts, ka ik gadus arvien grūtāk ir jācīnās un
jāpierāda vidusskolas nepieciešamība. Jāpierāda
pašsaprotamas lietas. Tomēr varu ikvienu nomierināt, kurš domā līdzi un uztraucas – Mērsragā ir
un būs laba un augstvērtīgi kvalitatīva izglītības
iestāde. No šī gada 1. septembra mēs ejam vēl soli
uz priekšu – brīvpusdienas mūsu bērniem ir līdz
8. klasei, to ieskaitot. Tas maksā un maksās mums
visiem, jeb pašvaldībai, bet šī ir investīcija ar
acīmredzamu atdevi jau šobrīd, tāpēc mēs šo ceļu
nelokāmi iesim arī tālāk. Ja pavisam tieši, tad tas ir
mūsu visu pienākums. Taču, ja kādam tomēr labpatīk arī mūsu bērnus mērīt naudas izteiksmē, tad

varu atklāt faktu, ko esmu ilgstoši noklusējis pieklājības pēc. Mērsraga pašvaldībai no vidusskolas
pedagogu algām budžetā iemaksātie nodokļi ir
vismaz divas (!!!) reizes lielāki, nekā no Mērsraga
ostas. Secinājumus izdariet paši.
Nesmukumi. Lai arī šis grausts neatradās redzamā vietā, ļoti daudzus gadus pie mūsu ambulances mērsradzniekus kaitināja kāda „veco” laiku
liecība – bīstams grausts, vecā katlumāja ar piebūvi. Varam ar prieku nu vēlēt jaunajā un līdzenajā
laukumā ierīkot sporta un atpūtas laukumu, vai
nelielu parku. Jau atkal viena grausta vairs nav.
Tā pamazām mēs „nogludinām” visus novada
nesmukumus. Viena grausta vietā ir ļoti darbīgs
autoserviss, otra – top skaista dzīvojamā māja,
trešā grausta vietā ir Upesgrīvas Saieta nams, jau
sen „pazudušas” vecās padomju laika militāristu
kazarmas. Gribu pateikt paldies visiem, kuri ir
piedalījušies šo seno pieminekļu likvidēšanā, sakopjot Mērsragu. Tas tā arī tiks turpināts.
Šogad, sadarbojoties ar Latvijas Valsts ceļiem,
mūsu kopprojekta rezultātā esam sakārtojuši autobusu pieturu centrā. Sadarbojoties mēs varam
vairāk!
Atbrīvošana. Esmu kādu brīdi, neiesaistoties,
vērojis diskusiju par gadījumu, kad viens mūsu
sirmgalvis, Jānis Šteinbergs, netika ielaists ostā
mūsu kopīgajos svētkos. Lasu skrupulozu un bi-

rokrātisku skaidrojumu par to, ka velosipēds ir
transportlīdzeklis. Pirms dažām nedēļām, dodoties pastaigā gar jūru un nonākot pie ziemeļu
mola konstatēju mūsu ostas pārvaldnieka Jāņa
Budreikas jaunu „dāvanu” mērsradzniekiem.
Molu rotā zīme „Uz mola atrasties aizliegts”. Šobrīd esam kļuvuši par vienīgo ostu Latvijā, kur
molu aizliegts izmantot pastaigai… Man ir tikai
viens jautājums, cik ļoti vajag ienīst pašam savus
iedzīvotājus, lai viņiem ko tādu nodarītu? Es ļoti
labi saprotu mūsu sirmgalvi, jo arī es bērnībā,
padomju laikos piedzīvoju ko līdzīgu. Lai iekļūtu ostā un nokļūtu uz zvejas kuģa, man vajadzēja
slapstīties pāri žogam un tā, lai neviens mani nemanītu… Kāds atkal ceļ nepārvaramus žogus un
liek aizlieguma zīmes. Vai padomju laiki atgriežas? Nē, tie neatgriezeniski ir pagājuši un man no
sirds ir ļoti žēl, ka daži to vēl nav pamanījuši, bet
varbūt tas saistīts ar ilgām pēc tiem?
Pirms 25 gadiem mēs piedzīvojām atbrīvošanu
no okupācijas varas, bet vēl viss nav beidzies. Ar
nožēlu man jāsaka, ka mums vēl tāls ceļš ejams,
lai atbrīvotos arī no okupācijas sekām. Bet mēs to
izdarīsim, mēs šo atbrīvošanas ceļu iesim. Ar katru sirdspukstu.
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Ceļa mērķis – 1. septembris

Redaktores sleja
Lai arī dienas
kļūst īsākas un
dzestrākas, vakari
garāki un drūmāki, mums nav jāa Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
kļūst nomāktiem.
oktobrī.
numurs iznāks 14.
A. Franss teicis:
ūtīt līdz
Materiālus var ies
„Nekas pats par
11. oktobrim!
sevi nav ne slavēPaldies!
jams, ne apkaunojošs, ne patiess,
ne nepatiess, ne
patīkams, ne nepatīkams, ne labs, ne slikts. Tikai cilvēku uzskati piešķir parādībām šīs
īpašības, tāpat kā sāls dod ēdienam garšu”. Uzskatīsim, ka arī rudenī
ir iespējams piešķirt lietām īpašu nozīmi. Rudens ir īsts pārdomu laiks.
Laiks, kad apstāties pēc vasaras trakulīgā skrējiena. Laiks, kad pabūt
vienatnē un pasapņot. Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu košu gleznu.
Laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Par krāsu spēlēm gan saulrietos, gan
saullēktos vien ir vērts iemīlēt šo gadalaiku! Un par ražīgo sēņu ražu vēl
jo vairāk. Pagaidām vēl krāsu spēle kokos ir tikai nojaušama, bet galvenais ir pamanīt to brīdi, kad tā sākas, nevis attapties, ka nav vairs uz ko
nolūkoties, par ko priecāties. Iespējams, ka viens no iemesliem, kas septembri padara tik rāmu ir Dzejas dienas. Šā gada Dzejas dienu moto
ir, ka dzeja pavedina... Uzdrošināties, atklāt un izzināt. Sevi, ķermeni,
pasauli, cilvēkus mums līdzās... Lai izdodas atklāt un izzināt!

Zināšanai!

1. septembra kompasi nemeloja virzienu un visi kā īpašā magnētā ceļu
atrada bērnudārza „Dārta” sētiņā. Ar skanīgu labu rītu un aplausu salūtu
sasaucās gan mazie un lielie sagaidot svētku sajūtu. Uzdzirkstīja prieks, ka
sirds prieka lidojums bija tik
pilns viegluma,
jo satikāmies rudens skaistākajos
svētkos – mācību
svētkos – 1. septembrī – vietā,
kurš ir kā milzīgs
dārzs ar krāšņiem ziediem,
augļu aromātu,
smaidiem, kurā
pienāk mirklis
un sevi likām it
kā atdzimt no jauna, izjust lielu saviļņojumu, ļāvāmies pozitīvam enerģiskam
„sprādzienam”– ju-huū...
Šajā reizē neiztika bez maza misēklīša, jo Sliņķis Piņķis bija ieslēdzis
Gudrību feju, lai viņa netiek ārā pie bērniem Zinību dienā. Palīdzēt
ieradušies bija Nezinītis ar tauriņu ķeramo rīku, Zaķītis ar brīnumnūjiņu un
Buratīno ar zelta atslēdziņu, bet Sliņķa Piņķa vēlme bija spēcīgāka par pasaku
tēlu labām sirdīm, atsaucību, drosmi. Beigu beigās viss beidzās laimīgi, jo
Gudrību fejai bija stiprie, čaklie buramvārdi: „Slinkum, slinkum laid man
vaļā; čaklum, čaklum ķeries klāt, lai var zināšanas krāt un gudrību kalnā
kāpt!” Kopā sadodoties roku rokā durvis atvērās pašas no sevis. Gudrību
feja dāvināja grāmatas, lai šajā modernizētajā pasaulē nezustu interese par
lasīšanu, izspēlēja ķeramo rotaļu, lai visa gada laikā varam saķert lielum lielu
prieku, sapņus, laimi, veselību, radošumu un zinātkāri...
1. septembra turpinājums notika grupiņās, kur katras grupas audzinātāja
un skolotāju palīgi/auklītes radīja savu sirsnīgi dažādo gaisotni, lai bērnus
un viņu vecākus iedvesmotu uz radošu sadarbību.
1. septembra sajūtas ķēra
PII „Dārta” vadītāja L. Štāle

INFORMĀCIJA!

* Mērsraga novada Sociālajā dienestā 17. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 ir iespēja atnākt un paņemt lietotas
drēbes, apavus u. c. lietas.
* Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta namu 28. septembrī plkst. 12.00.
* Cienījamie pensionāri! Iepazīsim savu novadu Mērsraga muzeja skatījumā. Tiekamies pie muzeja (Rožu iela 16)
28. septembrī plkst. 13.00. Ielūdz: pensionāru apvienības „Kaija” padome.
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Domes sēdē

„Camp 34” dalībnieki satiekas Kandavā

16. augusta kārtējā novada
Domes sēdē nolēma:

Jau ceturto gadu 34. gada nedēļā (22.08.–26.08.) notika starptautiska nometne „Camp 34”, šoreiz Kandavā,
tajā piedalījās Lejres novada, Kandavas K. Mīlenbaha un
Mērsraga vidusskolas skolēni.

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma „Āķi”, Upesgrīva, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 001
0002, zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot īpašumu trīs daļās:
• Atļaut atdalīt zemes vienību
0,5 ha platībā, piešķirot nosaukumu
„Mazāķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads;
• Atļaut atdalīt zemes vienību
0,5 ha platībā, piešķirot nosaukumu
„Vecāķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads;
• Paliekošajai zemes vienībai
1,9817 ha platībā saglabāt nosaukumu
„Āķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads;
• Visām zemes vienībām, saglabāt
esošo zemes lietošanas mērķi: – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM – kods 0101,
2,9817 ha platībā)
2. Nekustamam īpašumam „Brencīši” noteikt divus lietošanas mērķus:
• 0,2073 ha platībā Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods
0601), (pēc eksplikācijas zem ēkām:
0,1769 ha, zem ceļiem 0,0304 ha);
• 0,6533 ha platībā Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) (pēc eksplikācijas ganības 0,6533 ha)
3. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0145, kas atrodas
Mērsraga ostas teritorijā, noteikt lietošanas mērķi Jūras ostu un jūras ostu
termināļu apbūve”, kods 1107, nomas
zemes gabalam 0,12 ha platībā. Samazināt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0145 par 0,12 ha
platību, kam noteikts zemes lietošanas
mērķis Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.
4. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus
5 472 euro apmērā, palielinot plānotos
budžeta ieņēmumus pašvaldības maksas pakalpojumiem (vasaras nometne
vidusskolā) par 5 472 euro.
• Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības ieņēmumu plānu 1 555 277
euro apmērā.
• Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plāna grozījumus 5 472 euro apmērā.
• Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plānu 1 503 661 euro apmērā.
5. Apstiprināt cenu T-krekliem ar
apdruku tirgošanai Mērsraga novada
Informācijas centrā (ieskaitot PVN):
10,00 euro.

Tā arī radies nometnes nosaukums un tradīcija turpinās, organizējot to tieši katra gada 34. nedēļā. Interesanti, ka dāņi sadala gadu nedēļās un saplāno savu laiku
pēc nedēļas kārtas skaitļa. Nometnes galvenās tēmas ir
sports un kultūra, tās mērķis ir iepazīt
dāņu un latviešu kultūru, valodu atšķirības, iegūt jaunus draugus. Mūsu
skolu pārstāvēja 10 jaunieši no 8., 9.
un 12. klases. Skolēni dzīvoja ģimenēs,
iepazina apkārtējo vidi, darbojās radošās darbnīcās, spēlēja spēles, dejoja,
dziedāja, cepa pīrāgus un sportoja. Tā
bija lieliska iespēja sadraudzēties ar
skolēniem no Dānijas un Kandavas.
Mūsu jaunieši izbaudīja šīs dienas un
bija aktīvi.
Nākamgad nometne notiks 34. ne
dēļā Dānijā. Lai izdodas!
Zane Alkšbirze

Sociālie dienesti Kurzemē aicina
noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties
individuālo vajadzību izvērtēšanai
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos ir sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu,
kā arī pieaugušo ar garīga rakstura
traucējumiem, kuriem noteikta I vai
II grupas invaliditāte, pieteikumu
pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
Pamatojoties uz atbalsta plānos
rekomendēto, līdz 2022. gada beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti
un būs iespēja saņemt šādus pakalpojumus:
• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus
no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem, katru no tiem ne
vairāk kā 10 reizes;
• bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no šādiem
atbalsta plānā rekomendētajiem
pakalpojumiem, katru no tiem ne

vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija,
dalība izglītojošās atbalsta grupās;
• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas
invaliditāti atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpojumus vismaz 2 gadus: aprūpe mājās;
dienas aprūpes centrs; specializētās
darbnīcas; grupu dzīvokļi; īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; atbalsta grupas un
grupu nodarbības.
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas
projekta „Kurzeme visiem” ietvaros,
kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no
Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā
balstītus pakalpojumus un maksimāli
samazina ilgstošas sociālās aprūpes
iestādēs esošo personu skaitu.

Personu vajadzību izvērtēšanu
un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc
noteiktas metodikas, sadarbībā ar
speciālistiem, kuri tiks piesaistīti
atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām. Ar pilngadīgām personām, kurām ir garīga
rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais darbinieks, psihiatrs un ergoterapeits,
savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā
arī viņu vecākiem, strādās sociālais
darbinieks, psihologs, fizioterapeits
vai ergoterapeits.
Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātos sociālos
pakalpojumus, aicinām jau tagad
sazināties ar sava novada sociālo
dienestu un pieteikties vajadzību
izvērtēšanai.

Vīru vokālā kvarteta „Harmonija Rīgai”
(Ārijs Šķepasts, Salvis Sprūžs, Aldans Milzarājs, Arnis Miltiņš)
viesošanās Mērsraga Tautas namā
„Harmonija Rīgai” Latvijā ir vienīgais vokālais kvartets, kurš kopš savas dibināšanas 1993. gadā kopj un
popularizē „barbershop”* muzicēšanas stilu. Ansambļa
aizsācējs, idejiskais līderis ir Latvijā populārais džeza
dziedātājs Laimis Rācenājs, kurš pēc Mūzikas un mākslas festivāla „Bildes” producentes Tijas Auziņas lūguma,
pieaicinot savus domubiedrus izveidoja „barbershop”
kvartetu. Plānotā vienīgā uzstāšanās izrādījās tik spilgta,
ka mūziķi turpināja projektu, uzstājoties dažādos mūzikas festivālos
Vokālais kvartets „Harmonija Rīgai” šobrīd ir iedvesmas un ideju pilni iepazīstināt Latvijas koru dziedātājus
un klausītājus ar „barbershop” muzicēšanas stilu.
24. septembrī plkst. 14.00 Mērsraga Tautas namā
vokālais kvartets „Harmonija Rīgai” sniegs stundu garu,

dzīvespriecīgu a’capella koncerta programmu „Harmonija visiem”, kuras pamatu veido „barbershop” mūzikas
klasikas spilgtākie paraugi angļu valodā, kā arī kvarteta
dalībnieku aranžētās populārās latviešu estrādes melodijas. Koncertu papildinās atraktīvs stāstījums par barbershop’ mūzikas stilu, kā arī sadziedāšanās ar publiku.
*„Barbershop”muzicēšanasstilsirčetrbalsīgaa’capella
dziedāšana kvartetā vai korī, melodiju uzticot otrajai, nevis pirmajai balsij, kā tas tradicionāli ir pieņemts Latvijā.
Viena no šī stila galvenajām iezīmēm ir harmoniskā akorda precīza intonēšana un „nospriegošana” tā, ka veidojas
virsskaņa – iluzora piektā balss.
Mīļi gaidīti visi interesenti un mūzikas cienītāji!
Aija Barovska

Pludmaļu tīrība
2016. gadā
Kampaņas „Mana jūra” organizatori ir apkopojuši ekspedīcijas laikā iegūtos jaunākos
datus par pludmaļu tīrību 2016. gadā, kā arī
par laika periodu no 2012. līdz 2016. gadam.
Šogad netīrākā ir Daugavgrīvas pludmale, tīrākā – Abragciema pludmale. Vidēji Latvijas
piekrastē atrodamas 203 atkritumu vienības
katros 100 pludmales metros, kas ir otrs augstākais rādītājs kopš pirms pieciem gadiem
tika uzsākti jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējumi visā Latvijas jūras piekrastē.
Jau piekto gadu Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastē visas Latvijas robežas garumā
ekspedīcijas „Mana jūra” dalībnieki veica jūras
piesārņojošo atkritumu monitoringu, 38 speciāli izvēlētās piekrastes vietās apsekojot 100 m
garu posmu no jūras līdz pirmajai stabilajai veģetācijai.
Monitoringa veikšanas vietās galvenokārt
tika atrasti dažāda lieluma plastmasas gabali
un maisiņi, papīra pārtikas iepakojums, plastmasas pudeļu vāciņi un korķi, izsmēķi, plastmasas virves, plastmasas ēdienu trauki, dažāda
veida un izmēra papīri un kartoni.
Pēc datu apkopošanas kampaņas „Mana
jūra” organizatori ir izveidojuši tīrāko un netīrāko pludmaļu topus. Saskaņā ar organizatoru lietotās metodoloģijas kritērijiem, tīro
pludmaļu sarakstā ievietojamas tās pludmales,
kurās atkritumu vienību skaits 100 m teritorijā no jūras līdz pirmajai stabilajai veģetācijai
nepārsniedz simtu. Savukārt par netīrām uzskatāmas pludmales, kurās šis skaits pārsniedz
divus simtus.
Tīrāko vietu TOPS 2016
Abragciems (15 a.v. /100 m)
Gaujas ieteka (53 a.v. / 100 m)
Pūrciems (54 a.v. / 100 m)
Veczemju klintis (57 a.v. / 100 m)
Ziemupe (76 a.v. / 100 m)
Miķeļtornis (81 a.v. / 100 m)
Mērsrags (83 a.v. / 100 m)
Staldzene (87 a.v. / 100 m)
Antitops 2016 jeb netīrākās pludmales
2016. gadā
Daugavgrīva (746 a.v. /100 m)
Engure (627 a.v. / 100 m)
Saulkrasti (484 a.v. / 100m )
Vecāķi (479 a.v. /100 m)
Majori (425 a.v. / 100 m)
Robeža (352 a.v. / 100 m)
Apšuciems (286 a.v. / 100 m)
Papes bāka (279 a.v. / 100 m)
Jūrkalne (273 a.v. / 100 m)
Jaunķemeri (216 a.v. / 100 m)
Bernāti (207 a.v. / 100 m)
Zvejniekciems (204 a.v. / 100 m)
Kolka (200 a.v. / 100 m)
Salacgrīva (200 a.v. / 100 m)
Aplūkojot datus par pludmaļu tīrību piecu
gadu periodā, jāsecina, ka diemžēl ne vienmēr
tās paliek tīrākas. Tieši otrādi, vairāku pludmaļu tīrība piecu gadu laikā ir pasliktinājusies.
Tā tas ir noticis pludmalēs Rucavas novadā,
Nīcas novadā, Liepājā, Ventspils novadā un
Saulkrastu novadā. Ventspils novadā un Carnikavas novadā situācija ir uzlabojusies, savukārt Rojas novadā, Mērsraga novadā un Limbažu novadā tā ir vērtējama kā stabila. Pārējās
pludmalēs situācija ir mainīga, bez skaidras attīstības virzības pozitīvā vai negatīvā virzienā.

Mēs ar jums lepojamies!
Cik jauki ir apzināties, ka ar Tevi lepojas un Tu
ar saviem līdzcilvēkiem, kā arī skolu, kolēģiem,
skolēniem, viņu vecākiem un viņu draugiem –
šī sajūta mani pārņēma sadraudzības nometnes
„Brīvs kā putns” laikā, kas norisinājās Mērsraga vidusskolā no 15. līdz 19. augustam, kad pie
9. klases skolēniem viesojās vēstuļu draugi no
Dānijas.
Nedēļas laikā skolēni aktīvi darbojās radošās
darbnīcās (latviešu tautas dejas, zumba, kokapstrāde, kreklu apgleznošana), devās ekskursijās,
apciemoja Mērsraga vidusskolas skolēnu ģimenes, sportoja, spēlēja spēles un visos citos iespē
jamos veidos centās sadraudzēties ar saviem
draugiem. Mani pārsteidza vecāku aktivitāte un
radošums, organizējot orientēšanos Mērsragā, uzņemot dāņu viesus savās ģimenēs un piedaloties
ar muzikāliem priekšnesumiem gan atklāšanas,
gan noslēguma pasākumos. Nometnes plānošanā
un īstenošanā iesaistījās vienota komanda, kura

strādāja roku rokā, un mēs redzējām, ka kopā mēs
varam izdarīt daudz! Es ar Jums visiem lepojos!
Paši skolēni ir kļuvuši draudzīgāki, par kripatiņu drosmīgāki, un viņu sejās vēl šodien jaušams
prieks. Es lūdzu vienā vārdā raksturot nometni visiem tās dalībniekiem: piedzīvojums, prieks, mīlestība, sadraudzība, atmiņas, bēdas, izbaudīšana,
trakums, aizrautība – tās ir emocijas, kas saistās
skolēniem ar nometni. Norai esot paticis dejot
latviešu tautas dejas, braukt ekskursijās un piedalīties orientēšanās sacensībās pa Mērsragu. Jānim
Edgaram paticis tieši fakts, ka varēja atkal satikt
savus draugus, ar kuriem kopā varēja piedalīties
dažādās aktivitātēs. Mīļākais vakars Edgaram bija
ceturtdien, kad notika diskotēka, bet citreiz gan
viņš iesaka novietot skaļruņus labi tālu prom no
klasēm, kurās skolēni guļ… Gustavs pozitīvi atsaucas par labi pavadīto laiku nometnē, Robertam
paticis dāņu skolēnu draudzīgais noskaņojums un
vēlme piedalīties visās aktivitātēs, savukārt Marta

Beatrise ar prieku atceras vēlos
filmu vakarus, kad varēja palikt
ilgāk nomodā, vēl kāds cits pasmaida par to, kā gājuši pa nakti
uz virtuvi ēst… Lūcija slavē visas radošās darbnīcas, bet turpmāk gan iesaka, ka organizētājiem jāpiedāvā tādas aktivitātes,
kurās skolēni vairāk sarunātos
savā starpā. Vairumam skolēnu
patika zumbas dejas nodarbības gan no rītiem, gan vakaros,
gan citos brīvos brīžos, ko vadīja Klinta un Gabriēla no 9. klases. Klinta atzīst:
„Sadraudzība nav pārtrūkusi, tā ir palikusi vēl
stiprāka, katru dienu sazināmies mūsu izveidotajā grupā un ne tikai. Ir lielisks kontakts izveidojies ar pāris dāņu puišiem un meitenēm (tāds
ļoti spēcīgs). Ne uz mirkli nav pazudusi sajūta,
ka man viņi pietrūkst. Valoda un cilvēka tautība

nav šķērslis sadraudzībai un kontakta veidošanai.”
Cik skaisti ir apzināties, ka prieka mirkļus mēs
paši veidojam, izbaudām un krājam, un, daloties
priekā, atkal sākas šis prieka piedzimšanas cikls
no sākuma. Vai tas nav vienkārši?
Zane Alkšbirze
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Mērsraga vidusskolas skolēnu vidējo vērtējumu rādītāji 2015./2016. mācību gadā
Mērsraga vidusskolā skolēniem ir iespēja apgūt dažādas izglītības programmas.
Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu analīzē
iekļauti tie skolēni, kuri apgūst vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmas.

5. klasē mācījās 8 skolēni,
8 no tiem ieguva vispārējo pamatizglītību.

9. klasē mācījās un vispārējo pamatizglītību
ieguva 17 izglītojamie.

Klases vidējais vērtējums 7,54
1 skolēna vidējais vērtējums 8,3
1 skolēna vidējais vērtējums 8
2 skolēnu vidējais vērtējums 7,8
1 skolēna vidējais vērtējums 7,7
1 skolēna vidējais vērtējums 7,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,8
100% 5. klases izglītojamo vidējais vērtējums
ir 6,8 balles un augstāks.

Klases vidējais vērtējums 6,71.
1 skolēna vidējais vērtējums 8,9
3 skolēnu vidējais vērtējums 8,2
1 skolēna vidējais vērtējums 7,4
2 skolēnu vidējais vērtējums 7,2
1 skolēna vidējais vērtējums 7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,8
1 skolēna vidējais vērtējums 6,6
1 skolēna vidējais vērtējums 6,3
5 skolēnu vidējais vērtējums 6
1 skolēna vidējais vērtējums 5
94% 9. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

1. klasē skolēniem vērtējumi netiek likti.
Vērtējumu vietā ir apguves rādītāji.
2. klasē mācījās 14 skolēni

Klases vidējais vērtējums 8,15
1 skolēna vidējais vērtējums 9,8
1 skolēna vidējais vērtējums 9
1 skolēna vidējais vērtējums 8,7
2 skolēnu vidējais vērtējums 8,6
3 skolēnu vidējais vērtējums 8,5
2 skolēnu vidējais vērtējums ir 8,0
1 skolēna vidējais vērtējums 7,7
1 skolēna vidējais vērtējums 7,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,3
Tātad 100% 2. klases skolēnu vidējais vērtējums ir 6 balles un augstāks.
3. klasē mācījās 21 skolēns,
vispārējo pamatizglītību ieguva 20 skolēni

Klases vidējais vērtējums 7,42
2 skolēnu vidējais vērtējums 9,7
2 skolēnu vidējais vērtējums 9
1 skolēna vidējais vērtējums 8,7
1 skolēna vidējais vērtējums 8,3
1 skolēna vidējais vērtējums 8,2
2 skolēnu vidējais vērtējums 8,0
1 skolēna vidējais vērtējums 7,6
2 skolēnu vidējais vērtējums 7,4
1 skolēna vidējais vērtējums 6,8
1 skolēna vidējais vērtējums 6,7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,5
1 skolēna vidējais vērtējums 6,4
4 skolēnu vidējais vērtējums 6
100% 3. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.
4. klasē mācījās 17 skolēni,
no tiem 17 ieguva vispārējo pamatizglītību.

6. klasē mācījās 13 skolēni,
no tiem vispārējo pamatizglītību ieguva 13 izglītojamie.

Klases vidējais vērtējums 7,31
1 skolēna vidējais vērtējums 9
1 skolēna vidējais vērtējums 8,3
2 skolēnu vidējais vērtējums 8,2
1 skolēna vidējais vērtējums 8,1
2 skolēnu vidējais vērtējums 7,7
3 skolēnu vidējais vērtējums 7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,4
1 skolēna vidējais vērtējums 6
1 skolēna vidējais vērtējums 5,4
92% 6. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

10. klasē klātienē mācījās un vispārējo vidējo
izglītību ieguva 4 skolēni.

Klases vidējais vērtējums 6,00.
2 skolēnu vidējais vērtējums 6,4
1 skolēna vidējais vērtējums 6,0
1 skolēna vidējais vērtējums 5,0
75% 10. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

Klases vidējais vērtējums 7,32.
1 skolēna vidējais vērtējums 9,8
1 skolēna vidējais vērtējums 8,8
1 skolēna vidējais vērtējums 7,6
1 skolēna vidējais vērtējums 6
1 skolēna vidējais vērtējums 5
80% 11. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

Klases vidējais vērtējums 6,3.
1 skolēna vidējais vērtējums 8,7
2 skolēnu vidējais vērtējums 8,2
1 skolēna vidējais vērtējums 7,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7,3
1 skolēna vidējais vērtējums 6,7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,5
2 skolēnu vidējais vērtējums 6,1
4 skolēnu vidējais vērtējums 6
1 skolēna vidējais vērtējums 5,2
1 skolēna vidējais vērtējums 4,5
1 skolēna vidējais vērtējums 4
81% 8. klases izglītojamo vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

12. klases skolēniem, iegūstot vidējo izglītību,
jākārto 4 eksāmeni. Informātikas eksāmenu skolēni nokārtoja jau 11. klasē. Analizējot rezultātus,
tajā ietverti šādi mācību priekšmetu rezultāti –
angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā.

12. klasē klātienē mācījās un vispārējo vidējo
izglītību ieguva 7 skolēni.

8. klasē mācījās 18 skolēni un vispārējo pamatizglītību ieguva 16 izglītojamie.

Klases vidējais vērtējums ir 7,48.
1 skolēna vidējais vērtējums 9
1 skolēna vidējais vērtējums 8,8
1 skolēna vidējais vērtējums 8,7
1 skolēna vidējais vērtējums 8,3,
2 skolēnu vidējais vērtējums 8
1 skolēna vidējais vērtējums 7,8
2 skolēnu vidējais vērtējums 7,5
3 skolēnu vidējais vērtējums 7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,8
1 skolēna vidējais vērtējums 6,7
1 skolēna vidējais vērtējums 6,5
1 skolēna vidējais vērtējums 6,4
1 skolēna vidējais vērtējums 6
100% 4. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,
skolēni 9. klasē kārto 4 eksāmenus. Analizējot
izglītojamo sasniegumus, skola salīdzina tos ar
sasniegumiem Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu (TRMD) eksāmenu rezultātiem.
2015./2016. mācību gadā arī 9. klases eksāmena
rezultāti ir par 2% augstāki, nekā Valsts rezultāti.

11. klasē klātienē mācījās un vispārējo vidējo
izglītību ieguva 5 skolēni.

7. klasē mācījās un vispārējo pamatizglītību
ieguva 12 skolēni

Klases vidējais vērtējums 6,51.
1 skolēna vidējais vērtējums 9,3
1 skolēna vidējais vērtējums 8,5
1 skolēna vidējais vērtējums 7,6
1 skolēna vidējais vērtējums 7,3
4 skolēnu vidējais vērtējums 6,5
2 skolēnu vidējais vērtējums 6
2 skolēnu vidējais vērtējums 4,5
84% 7. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.

skolēnu pašu pārdzīvojumu, izvērtējumu par sava
darba rezultātu. Pozitīvie impulsi veicina panākumus mācībās, rada optimismu, paaugstina pašapziņu, ticību savām spējām, rada mācību motivāciju, kas savukārt veicina panākumus mācībās,
augstus sasniegumus valsts pārbaudes darbos un
centralizētajos eksāmenos, kā arī ikdienas darbā.
Skolas, ģimenes, ārpusstundu nodarbību veiksmīgā sadarbībā veidojas pozitīvi motivēti skolēni.
Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu rezultātu paaugstināšanās, saistīti ar valsts pārbaudes
darbu rezultātiem. Analizējot 2015./2016. mācību
gada valsts pārbaudes darba rezultātus, secinām,
ka 6. klasei tie ir augsti. Salīdzinot Talsu, Rojas,
Mērsraga un Dundagas novadu sasniegumu vidējo vērtējumu (tabulā TRMD), kā arī un valsts sasniegumus, Mērsraga vidusskolas skolēnu rezultāti ir par 8% augstāki par Talsu, Rojas, Mērsraga un
Dundagas un Valsts pārbaudes darbu vidējiem
rezultātiem.

Klases vidējais vērtējums 7,09.
1 skolēna vidējais vērtējums 9,3
1 skolēna vidējais vērtējums 7,6
1 skolēna vidējais vērtējums 7,4
1 skolēna vidējais vērtējums 7
3 skolēnu vidējais vērtējums 6,3
100% 12. klases skolēnu vidējais vērtējums ir
6 balles un augstāks.
Izvērtējot mācību darba rezultātus, secinām,
ka ir uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā. 5 gadu laikā mācību darba rezultāti skolēniem uzlabojušies par 20%. Tie ir lieliski
rezultāti, kas liecina, ka skolēni kļūst motivētāki,
zinātkārāki. Ļoti priecājamies, ka kopīgi esam
varējuši rast pozitīvu impulsu kompleksu – gan
skolotāji, gan vecāki, kuri sniedz ārējo pozitīvo
impulsu devu, un iekšējo pozitīvo impulsu devu –

Priecājamies par 12. klases absolventu lielisko sniegumu centralizētajos eksāmenos un veiksmīgu startu augstāko izglītības iestāžu budžeta
grupās. Par izcilo sniegumu mācību darbā un
valsts pārbaudes darbos 12. klases skolniece Krista Paula Petere, absolvējot Mērsraga vidusskolu,
saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta
Māra Kučinska Atzinības rakstu. Lai veiksmīgs un
panākumiem bagāts mācību laiks mūsu absolventiem!
Mērsraga vidusskolas kolektīvs priecājas par
zinātkārajiem un centīgajiem skolēniem. Sakām
lielu paldies skolēnu vecākiem, vecvecākiem par
ieinteresētību un atbalstu skolēnu izglītošanas
procesā. Esam pārliecināti, ka šogad mācību
darba rezultāti būs vēl augstāki, arī valsts pārbaudes darbu rezultāti būs novērtēti ar augstāku
ekspertu novērtējumu. Varam secināt, ka mūsu
skolas skolēnu rezultāti ir labāki, nekā iepriekšējos mācību gados, un vairākos mācību priekšmetos augstāki nekā tuvāko novadu skolās. Paldies
lieliskajam skolotāju kolektīvam par ieguldīto
darbu!
Dir. v. i. j. Laila Linde
Direktore Ilze Indruškeviča
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Mērsraga novada svētki

 Svētku vadošais motīvs – ķersim sapņus! Domājams,
ka Jēgerlejā to tika noķerts īpaši daudz...
 Vakara programmā uzstājās Ieva Sutugova, Ivo Fomins un Igo.

 Svētku gājiens no Mērsraga Tautas nama līdz Jēgerlejai.

 Par svētku prieku gādāja gan lieli, gan mazi.

 Gada mērsradzniece –Ārija Logina.

 Lai varētu sagatavoties dejām ballē, bija jāiekustas zumbas nodarbībā.

 Radošajā darbnīcā akmentiņi ieguva
jaunu veidolu.

 Burvju trikus demonstrēja iluzionists Edžus

 Veidojām vēlējumu kamolu Mērsraga
novadam.

 Atraktīvie puiši no Ventspils - grupa „The Stones”.

Senās Uguns nakts
 Uguns šovs uz koka
kājām.

 Pasākums jau beidzies, bet sanākušie nekur nesteidzās
prom – sapulcējas ap ugunskuru un dziedāja.

 Gaismu spēle.
 Zāļu tēja, kas vārīta pie jūras,
noteikti ir veselīgāka par visām
citām...
 Uzstājas jaunais un talantīgais mūziķis Miks Galvanovskis ar pavadošo
grupu.
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Fēliksa dzīve

Fēliksa dzīve. 1. stāsts

Rudens gaitas iesāksim ar kaut ko jaunu un avīzītē līdz šim nebijušu. Dosim iespēju radošiem cilvēkiem publicēt stāstu sēriju par kaķēnu Fēliksu. Pašiem mazākajiem lasītājiem ar vecākiem – vismaz viens
vakars lasīšanai pirms miega būs nodrošināts.
Projekts „Fēliksa dzīve” pieder mākslu mīlošajai Jāņa un Lauras ģimenei. Dzeja līdztekus fotomākslai ir svarīga viņu ikdienas sastāvdaļa, bet šī
ir pirmā reize, kad publicitāti piedzīvo viņu kopīgi radītie prozas īsstāstiņi
par kaķēnu Fēliksu, kurš savu dzīvi, kā jau daudzi kaķi Latvijā un citviet
pasaulē, sāka ielās. Viņš kopā ar saviem brāļiem un mazo māsiņu tika
uzņemti Jāņa un Lauras mājās, trīs no pieciem kaķēniem jau atraduši
sev jaukas mājas, tikmēr Fēlikss ar vecāko brāli vēl dzīvo pie saviem
rakstniekiem.
Ideja par projektu „Fēliksa dzīve” patiesībā dzima no dziļām skumjām un sāpēm par citu kaķu likteņiem. Tik daudz kaķu tiek paņemti tieši
vēl maziņi, bet, izaugot lieli, tie kļūst lieki un bieži nonāk patversmēs vai
ielās. Projekts „Fēliksa dzīve” sastāv no vairākiem īsprozas gabaliņiem,
nelieliem fragmentiem no kaķa Fēliksa un citu personāžu dzīves, ar laiku tas tiks iespiests arī grāmatas formātā, visiem ērti apkopotā veidolā.
Tas ir rakstīts ar mērķi iemācīt par sirdī mītošo, neizsmeļamo mīlestību
jaunākajiem lasītājiem un klausītājiem. Daļa iegūto līdzekļu tiks novirzīti
Tukuma dzīvnieku patversmei, bet Jānis un Laura aicina ikvienu lasītāju
jau tagad izdarīt kādu labu darbiņu – atdot dzīvniekiem džemperi, segu,
avīzes, bļodas vai citas pašiem vairs nevajadzīgas lietas. Dzīvniekiem šie
sīkumi nozīmēs ļoti daudz.

(Turpinājums sekos!)
Sveiks! Esmu kaķēns, vārdā Fēlikss, šādu vārdu man iedeva
mans cilvēks. Šis būs stāsts par mani un manu ģimeni. Mēs kopā
māmiņai piedzimām pieci – māsiņa un četri brālīši. Dzīvojām kādas vecas un nodegušas mājas otrajā stāvā. Ik dienu mēs gaidījām
māmiņu mājās no medībām. Ja medībās neko nesanāca noķert, māmiņa devās palūgt cilvēkam ko ēdamu. Tas nebija māmiņas cilvēks, un viņš par mums nezināja, bet viņš mēdza
māmiņai palīdzēt. Tomēr labāk par desas gabalu vai kādu zivtiņu mums garšoja māmiņas
pieniņš. Pēc maltītes māmiņa mūs visus samīļoja un apmazgāja, kā nekā pēc ēšanas mutei
esot jābūt tīrai, tā viņa teica.
Tad kādu dienu mūs pamanīja cilvēks, kas smaržoja pēc dūmiem un koka. Uh, kas tas
bija par izbrīnu un izbīli, kad cilvēks nāca mums klāt, bet māmiņa mūs mierināja, sakot,
ka tas ir mūsu cilvēks, viņš palīdzēs par mums rūpēties. Nesaprotot, ko māmiņa ar to grib
teikt, mēs sākām runāt pretī. Kā mums var būt savs cilvēks, ja mums jau ir māmiņa?! Māmiņa tik noteica: „Tas, kas tevi pabaro, dod pajumti un siltu vietiņu, ir tavs cilvēks.” Tā
viena diena nomainīja citu, mēs augām arvien lielāki, līdz kādu dienu sākām paši stāvēt uz
savām mazajām un trauslajām ķepiņām. Tad tik sākās mūsu palaidnīgās rotaļas pa nodegušo māju un māsiņas kaitināšana!
Bet šīs dienas ātri beidzās, jo atnāca cits cilvēks. Viņš smaržoja pēc kā ļoti garda. Pirms
viņš ieradās, mēs dzirdējām, kā mazs cilvēks runā par šašliku un Jāņiem. Žēl, ka mēs neredzējām ne to šašliku, ne Jāņus, lai kas arī tie būtu. Lai nu kā, šis cilvēks paņēma tikai mani
un aiznesa uz savām mājām. Tur man bija pašam sava gultiņa, ēdamtrauciņš un daudz kas
cits, kā jau māmiņa teica. Māsiņa ar brāļiem palika lejā pie māmiņas.
Zīmējums: Santagora
Teksts: Jans Ikes un Laura Soboļeva

Jaunumi sportā
Spēka diena Mērsragā! Šā gada 10. septembrī visā
Latvijā norisinājās vērienīgās Vislatvijas sacensības –
Spēka diena, kuras laikā ikvienam Latvijas iedzīvotājam
bija iespēja pārbaudīt savus spēkus visvienkāršākajā
un demokrātiskākajā tautas sporta disciplīnā –
pievelkoties pie stieņa. Spēka dienas aktivitātes notika
arī Mērsragā no 10:00 līdz 16:00 Mērsraga vidusskolas
sporta laukumā. Pavisam Mērsragā Spēka dienas
ietvaros piedalījās 26 vīrieši un 1 sievietes izpildot
257 pievilkšanos pie stieņa. Mērsraga spēka punktā ar
31 pievilkšanās reizi labākais Mārcis Grīnšteins. Visi
dalībnieki saņēma diplomus.
Mērsraga kauss makšķerēšanā! 21. augustā
Mērsraga kanālā notika Mērsraga kausa izcīņa
pludiņmakšķerēšanā meistaru klasē. Sacensības
atšķirībā no tautas klases, kur makšķernieki var brīvi
pārvietoties gar ūdenstilpni loma meklējumos atšķiras
ar to, ka sportisti makšķerē ierobežotā ūdenstilpnes
garumā – 10 metros katrs. Vieta jeb sektors tiek
izlozēts un atkarībā no izlozētās vietas specifikas
makšķerniekam jāparāda visa sava meistarība
un jāliek lietā sava pieredze, lai spētu pielāgoties
izlozētajai vietai, nosakot gan vietas dziļumu, gan
straumi, gan citas ūdenstilpnes īpatnības. Sacensības
tika organizētas divos posmos, katrs posms ilga trīs
stundas. Sacensībām pieteicās salīdzinoši liels skaits šī
sporta veida cienītāju, pavisam divpadsmit. Īsi pirms
starta tiek dota atļauja zivju piebarošanai un katrs
sava sektora robežās ūdenī raida pēc sev vien zināmas
receptes gatavotas barības bumbas. Tiek dots pirmā
posma starts un gaisā dzird makšķerkātu švīkoņu, kas
pavada kārtējo ēsmas nogādāšanu ūdenī. Bieži vien
dzirdams kāds priecīgs izsaukums izvelkot lomu,
kas šogad ar savu bagātību priecēja pilnīgi visus un
pēc sacensībām vienbalsīgi tika atzīts – tā Mērsraga
kanālā ķēries nav nekad! Kopā sacensību dalībnieki
noķēra 144,835 kilogramus zivju! Noslēdzoties
sacensībām un nosverot iegūtos lomus noskaidrojas,
ka pirmais jau otro gadu pēc kārtas un Mērsraga
kausa ieguvējs ir Igors Kude, otrā vietā Raimonds
Purniņš, bet trešajā vietā Andris Dolganovs. Lielāko
zivi 740 gramus smagu breksi pieveica Raimonds
Purniņš. Paldies Guntim Dvoreckim par operatīvu
loma apstrādi un palīdzību svēršanas darbos.
Mērsraga ostas pārvaldes 17. kausa izcīņa plud
males futbolā. 20. augustā Mērsraga pludmalē

pie bākas, notika nu jau
tradicionālā Mērsraga ostas
pārvaldes 17. kausa izcīņa
pludmales futbolā. Saspringtās
un interesantās cīņās divu apļu
turnīrā pirmo vietu kausu
savā īpašumā ieguva komanda
„Pauks un Šmauks”. Komandas
sastāvā spēlēja – Raimonds
Ražinskis, Gustavs Ražinskis,
Andris Rudzišs, Mārtiņš
Taulavičus un Valts Būmanis. Otrajā vietā komanda
„Bocmaņi”. Komandā spēlēja – Jānis Indruškevičs,
Ivars Indruškevičs, Lauris Lubgāns, Mārcis Grīnšteins
un Valts Rožkalns. Trešajā vietā komanda „Mērsrags”.
Komandā spēlēja – Kārlis Brinkmanis, Kristers
Dakstiņš, Normunds Baņģis, Reinis Rozentāls, Tomass
Ratenieks un Miks Laukšteins. Rezultatīvākais turnīra
spēlētājs Mārtiņš Taulavičus ar trīspadsmit gūtajiem
vārtiem. Precīzākais sitienos no centra Valts Būmanis,
kas savā īpašumā ieguva Mērsraga novada domes
specbalvu. Paldies visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti
turnīra organizēšanā, un, protams, pirmkārt jau
turnīra ģenerālsponsoram – Mērsraga ostas pārvaldei
un sponsoram Mērsraga novada domei. 2017. gada
augustā tiks izspēlēts 18. Mērsraga ostas pārvaldes kauss
pludmales futbolā, turnīra organizatori aicina visus
interesentus uz Mērsraga pludmali izmēģināt savus
spēkus pludmales smiltīs!
Futbola diena Mērsragā. Futbola diena ir īpaša,
UEFA un Latvijas Futbola federācijas izsludināta
diena visiem futbola draugiem. Futbola dienas mērķis
ir sekmēt masu futbola popularitāti un radīt īstus
svētkus visiem futbola cienītājiem. Mūsdienās futbols
ir viena no spilgtākajām sociālajām parādībām
sportā, ar kuru aktīvi nodarbojas miljoniem pasaules
iedzīvotāju, un vadošajiem futbola sarīkojumiem līdzi
seko vairāk kā viens miljards cilvēku. Lai godinātu
futbolu un tā cienītājus, UEFA ir izsludinājusi
īpašu dienu, kas ir veltīta visiem futbola draugiem.
Futbola dienas galvenais mērķis ir veicināt veselīgu
dzīvesveidu, popularizēt futbolu un sportu kopumā,
kā vērtību, radot iespēju kopīgi piedalīties kvalitatīvā,
informatīvi izglītojošā pasākumā.
Arī Mērsragā 11. septembrī Futbola dienas ietvaros notika futbola draudzības turnīrs, kur piedalījās

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” Talsu
filiāles ambulatorajā daļā no šī gada jūnija izdevies
piesaistīt divus jaunus ārstus speciālistus – otolaringologu (LOR) un gastroenterologu.
Otolaringoloģe Jūlija Starinska stāsta, ka darbu
Talsu slimnīcā uzsākusi, pateicoties slimnīcas vadītājai Kristīnai Bidzānei, kas uzaicinājusi viņu uz
pārrunām un pārliecinājusi darba gaitas uzsākt Talsu
slimnīcā. Daktere atzīst, ka viņai ļoti patīk, ka Talsos
ir jauna slimnīcas ēka. „Pagaidām mācību un citu
darbu dēļ, nav iespējams uz Talsiem atbraukt biežāk,
taču gribētos savus pacientus redzēt regulāri. Talsos
noteikti nepieciešams otolaringologs, jo nereti uz vizītēm ierodas pacienti ar 5 līdz 10 gadu senām sūdzībām, kad sniegt palīdzību ir salīdzinoši grūtāk, nekā,
ja pacients pie ārsta būtu vērsies jau savlaicīgi,” stāsta
daktere Starinska. Otolaringoloģe skaidro, ka pacienti
visbiežāk vēršas pēc palīdzības ar sūdzībām par sāpēm ausīs, aizliktu degunu un „kamola” sajūtu kaklā.
Ārste uzsver, ka pacientiem noteikti nevajadzētu tīrīt
ausis ar vates kociņiem. Gadījumos, kad ir sūdzības

par ausu sāpēm, nekavējoties jāvēršas pie ārsta speciālista – otolaringologa, nevis jādodas uz aptieku
lūgt farmaceita palīdzību. Daktere cer attīstīties kopā
ar Talsu slimnīcu un sola arī turpmāk uzklausīt pacientus un palīdzēt.
Slimnīca turpina strādāt pie rezidentu un jauno
ārstu speciālistu piesaistīšanas, lai nodrošinātu pēc
iespējas plašāku veselības aprūpi. Šī gada pirmajā
pusgadā ambulatori ārstēti 13300 pacienti.
Iedzīvotāju ievērībai atgādinām, ka Talsu slimnīcas ambulatorajā daļā pacientus pieņem sekojoši ārsti
speciālisti – ķirurgs, divi traumatologi, ginekologs,
gastroenterologs, endokrinologs, uztura speciālists,
arodslimību ārsts, anesteziologs-reanimatologs, internists, hematologs, podologs, urologs un trīs fizioterapeiti. Pacientiem pieejams arī pēdu aprūpes
kabinets.
Bērnus ar akūtām saslimšanām pieņem sertificēts
pediatrs darba dienās no plkst. 8:00 līdz 15:30, bet nepieciešamības gadījumā mazie pacienti tiek ievietoti
dienas stacionārā.

piecas komandas, kas sastādītas pēc sekojošiem principiem:
U10 Kapteinis Krists Brinkmanis
U15 Kapteinis Daniels Karlsons
U2 Kapteinis Kārlis Brinkmanis
U25 Kapteinis Jānis Indruškevičs
U30@ Senjori Kapteinis Krišjānis Reinfelds
Visas spēles notika draudzīgā gaisotnē un laukumā valdīja sportisks sacensību gars. Jaunie centās
pierādīt vecajiem, ka gatavi tos aizstāt, bet senjori,
ka vēl ar viņiem jārēķinās. Daudzās komandās savā
starpā laukumā sacentās tēvi pret dēliem un tas ļoti
iederējās šodienas Tēva dienas ietvaros. Turnīrā uzvarēja U 25 (Jānis Indruškevičs, Mārcis Grīnšteins,
Kristaps Smilgainis, Daniels Otmanis, Juris Baņģis,
Lauris Lubgāns, Oskars Sproģis un Krista Zignere),
otrajā vietā U-20 (Jānis Bervalds, Kārlis Brinkmanis,
Rihards Rožkalns, Normunds Baņģis, Kristers Dakstiņš, Reinis Rozentāls, Miks Laukšteins, Tomass Ratenieks, Madars Kronbergs, Kristaps Lauris ), bet trešie U 30@Senjori komanda (Artūrs Grīva, Krišjānis
Reinfelds, Ivars Indruškevičs, Jānis Grīnšteins, Jurģis
Upesjozups, Jānis Gulbis, Kristaps Kūlītis, Mārtiņš
Rēvalds un Uldis Krūkliņš). Spēļu starplaikos notika
dažādi konkursi ar futbola spēles elementiem un tā:
• Pēcspēles soda sitienos labākais Daniels Otmanis.
• Sitienos no centra uz precizitāti labākais Jānis
Bervalds.
• Futbola bumbas žonglēšanā uzvarēja Mārcis Grīnšteins.
• Bet tālākais sitiens padevās Kristeram Dakstiņam.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Talsu slimnīcas ambulatorajā daļā pieņem jauni ārsti speciālisti
Talsu slimnīcā pieejami dažādi diagnostikas izmeklējumi – datortomogrāfs, rentgens un endoskopijas. Iespējams veikt arī vēdera dobuma sonogrāfijas,
EHO, doplerogrāfijas, vairogdziedzera sonogrāfiju,
bērnu neirosogrāfiskos izmeklējumus un grūtnieču apskates. Grūtnieču aprūpi slimnīcā veic sertificēta vecmāte. Tāpat grūtniecēm, kuras vēlas, iespējams iepazīties ar dzemdību nodaļu Ventspilī. Jauno
māmiņu ērtībai slimnīca nodrošinājusi bezmaksas
transportu uz Ventspils slimnīcu.
Talsu slimnīca rūpējas arī par pacientiem, kuriem
nepieciešama nieru aizstājterapija. Hemodialīzes nodaļā nefroloģijas pacientiem nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus hemodialīzes pakalpojumus.
Pierakstīties pie ārstiem, speciālistiem un uz izmeklējumiem, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem var zvanot uz slimnīcas reģistratūru, tālruņa numurs 632 59997.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Bergmane,
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Īsvēstis
Par Āfrikas cūku mēri. Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) Tukuma
novada Smārdes pagastā 2016. gada
augustā konstatēja slimību mežacūkām
tuvu pie pirmās ĀCM riska zonas, tādēļ
grozījumi noteikumos paplašina pirmo
un otro ĀCM riska zonu šajā apgabalā.
30. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus
Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtībā, ar ko paplašina ĀCM riska zonu teritoriju Latvijā un Polijā. Otrā riska zona noteikta
arī Dobeles novada Jaunbērzes pagasta
daļā, kas atrodas uz austrumiem no
ceļa Nr. 98, Mērsraga novadā, Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zantes
un Zemītes pagastā, Talsu novada Balgales, Ķūļciema, Laucienes, Strazdes,
Vandzenes un Virbu pagastā.
Biodrošības noteikumi un kontakt
informācija
• Iebraucot Latvijā no trešajām
valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes
pārtikas produktus: gaļu un gaļas
produktus, pienu un piena produktus!
Tie tiks konfiscēti un nodoti
iznīcināšanai!
• Neizvediet cūkgaļu un tās
izstrādājumus no karantīnas teritorijas!
• Karantīnas teritorijā neievediet
nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien
nav iespējams pierādīt tās izcelsmi
(gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar
pievienotu pirkuma čeku)!
• Viesojoties saimniecībā, kur tiek
turētas mājas cūkas, neejiet pie tām
kūtī!
• Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā
arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet
sviestmaižu vai citu pārtikas produktu
atkritumus mežā vai ceļmalā!
• Pēc sēņošanas, ogošanas vai pas
taigas pa mežu notīriet un nomainiet
apģērbu un apavus!
• Ja uz un no meža esat devies ar
velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās
ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās
līdzekļu riteņus!
Ja meža apmeklējuma laikā atrodat
nobeigušos mežacūku nekavējoties
informējiet PVD pārvaldi pa tālruni
63291660, 63291663 vai 63291662.
Brīdina par strauju kailgliemežu
izplatību Kurzemē un Zemgalē. Valsts
augu aizsardzības dienesta (VAAD)
speciālisti ir saņēmuši informāciju par
postošā Spānijas kailgliemeža izplatību
vairākos novados, īpaši Zemgalē un
Kurzemē. Spānijas kailgliemezis cil
vēku veselībai nekaitē, taču vairākos
informācijas avotos minēts, ka gliemeža
gļotas var saturēt E-coli baktērijas.
Līdz ar to pirms dārzeņu lietošanas
pārtikā tie ir obligāti jāmazgā. Spānijas
kailgliemezis patlaban visvairāk izpla
tās mazdārziņos, apstādījumos, parkos,
kā arī vietās, kuras netiek apstrādātas
un koptas, – grāvmalās, krūmājos,
garā zālē. Gliemeži apgrauž augu lapas,
lapu vidusdaļā izgrauž neregulārus
robus un iegarenus caurumus. Kaitēkļi
bojā kartupeļus, bietes, kāpostus,
burkānus, gurķus, salātus, graudaugus,
dekoratīvos augus, ziedaugus. Sevišķi
kaitīgi gliemeži ir mitrā laikā, jo
nepārtrauc ēst arī dienā. Eefektīva
gliemežu ierobežošanas metode ir
tos nolasīt tieši no augiem agri no
rīta vai apmākušās dienās un pēc tam
tos iznīcināt. Tāpat dārzā jāiznīdē
nezāles, kuras nodrošina gliemežiem
patvērumu un mitrumu saulainā
dienā. Gliemežu dabiskie ienaidnieki ir
arī skrejvaboles un putni – sīļi, ķīvītes,
vārnas un citi. Spānijas gliemežiem
Latvijā nav daudz dabīgo ienaidnieku,
taču ir zināms, ka ar šiem gliemežiem
barojas āpši, mežacūkas, eži un
pīles. Tieši vasaras beigas un rudens
sākumā kailgliemeži dēj oliņas, tāpēc
šis ir pēdējais brīdis tos savākt un
likvidēt. Gliemežu laicīga savākšana un
iznīcināšana attiecīgi samazina izdēto
olu skaitu un līdz ar to būtiski mazina
šo kaitēkļu izplatību.
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

Septembris dāliju čemurus aijā,
Bērza garstiegru rokas debesis paijā.
Tu vienmēr tuvu saules pīrāgam esi,
kad sauli kā lukturi savā dvēselē dedzi.
/D. Sadaka/

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Birutai Jākobsonei, Jānim Landzbergam un Agritai Kurpniecei
70 gadu jubilejā Jānim Pastuhovam un Ligitai Bitei;
75 gadu jubilejā Jānim Reinfeldam;
80 gadu jubilejā Olgai Smilgai;
81. gada jubilejā Lidijai Āboliņai-Ābolai;
82. gadu jubilejā Dzidrai Kristovicai;
83. gadu jubilejā Elgai Mārtiņsonei;
86. gadu jubilejā Fricim Ermansonam;
87. gadu jubilejā Annai Kocerei;
88. gadu jubilejā Jūlijai Rožkalnei;
90. gadu jubilejā Veltai Ezerkalnei.

UPESGRĪVAS SAIETA NAMĀ
HJ

Līdzjūtības

17.SEPTEMBRĪ PLKST.15.00
tikšaNĀS AR DZEJNIECI
DZINTRU DZEGUZI

Esam kopā ar jums skumju brīdī un izsakām visdziļāko līdzjūtību Kasparam Grīnbergam-Zaļkalnam, ģimenei, piederīgajiem
vectētiņu mūžībā pavadot.
8. klases skolēni un audzinātāja
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā –
Es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)

Visdziļākā līdzjūtība skumju brīdī Uldim,
Ināram un pārējiem piederīgajiem Kārli
Grīnbergu-Zaļkalnu aizsaulē pavadot.
Ausma
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Uldim Grīnbergam- Zaļkalnam, tēvu mūžībā aizvadot.
Zvejas kuģa „AVA” komanda
Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, no
Kārļa Grīnberga-Zaļkalna atvadoties.
Daudzdzīvokļu mājas „Sairas” iedzīvotāji

TIKK

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām līdzjūtību Dzintaram Ceravam,
tēti zaudējot.
SIA „Sabiedrība IMS” tehniskie darbinieki
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Skumju brīdī esam kopā ar Dzintaru Ceravu, tēti zemes klēpī guldot.
NAI kolēģi
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle-Līviņa)

21. septembrī
Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.30 pie Tautas nama;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.20 pie ambulances;
12.40 pie bērnudārza;
13.00 pie SIA „ Sabiedrība IMS”;
14.00 pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Sporta pasākumi
17.09.
18.–25.09.
23.09.

Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 3. posms
Eiropas sporta nedēļa

Engures ezers

6:00

Mērsraga novads

Olimpiskā diena

Mērsraga vidusskola

10:00

23.–24.09.

Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā

Engures ezers

25.09.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
7. posms

Mērsraga vidusskola

10:00

25.09.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 7. posms

Mērsraga vidusskola

12:00

25.09.

Latvijas meistarsacīkstes futbolā 2. Līgas spēle
Talsi/FK Laidze – FK Mērsrags

Laidzes PV

15:00

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

RR Rakšanas darbi ar miniekskavatoru, tel.
20213122.
RR Elektromotoru remonts. Tukuma novads,
„Rauciņi”. Tel. 29253411.
RR Pērk dzintaru, kulonus, krelles, brošas, neapstrādātus akmeņus, vecas sudraba, zelta rotaslietas. Tālr. 29621515.
RR Skursteņslauķa pakalpojumi – dūmvadu
un ventilācijas tīrīšana. Tel. 24559110.
RR Izīrē 3 istabu dzīvokli Mērsragā, Dzintaru
ielā 6. Tel. 26218031.
RR Pārdod mizu mulču. Tel. 22075001.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)

Visdziļākā līdzjūtība Dzintaram Ceravam,
tēti mūžības ceļā pavadot.
SIA „Remaks L” kolektīvs

Sludinājumi
SEPTEMBRIS

Izsakām līdzjūtību Dzintaram Ceravam,
tēvu mūžībā pavadot.
Mērsraga novada pašvaldība

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
(N. Dzirkale)

Esam skumju brīdī kopā ar Dzintaru, no
tēva atvadoties.
„Štima” meitenes

Tavā garderobē –
Mērsraga T-krekls
Mērsraga Informācijas
centrā ir iespējams iegādāties T-kreklusar Mērsraga
novada simboliku.

Redaktore Madara Brāle
28757923

