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Redaktores sleja
Ar siltām un saulainām
dienām ir iesācies aprīlis.
Ar pavasara sākumu atkal
varam iezīmēt jaunu darba
Nākamais
cēlienu, jaunas apņemša„Mērsraga Avīzes”
nās un jaunus padarāmos
numurs iznāks
darbus. Nenoliedzami gads
11. maijā.
ir uzņēmis lielus apgriezietīt līdz
Materiālus var iesū
nus, vienreiz apgriezīsimies
7. maijam!
un būs jau arī maijs. Pirmā
Paldies!
lieta, kas jāatceras, ka laiks
ir notikumu vienība. Varbūt
tāpēc tas paskrien tik ātri, ja
viens notikums aizved pie otra, tad trešā un tā joprojām, līdz brīdim, kad
apstājies no skrējiena un saproti, ka noskriets ļoti garš posms. Otrā lieta,
kas jāatceras, ka katram cilvēkam ir paredzēts savs darbs un katram darbam – savs laiks. Tāpēc nevajag steidzināt to, kas jau tāpat steidzas un
darīt to, kas šobrīd nav jādara. Trešā lieta, kas jāpatur prātā, ka laiks ir
ļoti mainīga vienība. Mainās viss – gadalaiki, apkārtne, vēlmes un ieceres.
Tomēr lieta, kas nemainās pat laika ietekmē, ir cerība, ka viss būs labi.
Sena paruna vēsta, ja svētelis laidelējas pār māju, tad tā ir laba zīme.
Mērsrags ir mūsu mājas, tāpēc, cerams, ka ikviens stārķis, kas pārlaidīsies
pār Mērsragu liecinās par visa izdošanos un labo vēlmju piepildīšanos.
Darbīgu pavasari!

Zināšanai!

Mērsraga pašvaldība organizē nolietotās un
nederīgās elektrotehnikas savākšanu!
No 23.aprīļa līdz 2.maijam bez maksas varat nodot
elektropreces savākšanas punktā - pie ŪDENSTORŅA,
Skolas ielā.

Ja nepieciešama transporta palīdzība, lūdzu, sazinieties ar
izpilddirektori Agnesi Kreicbergu, tel. 63 237 700 vai 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.

Lielā Talka 2018

Mērsraga novada pašvaldība ir saņēmusi Mērsraga vidusskolas 5. klases skolēnu iesniegumu ar lūgumu izveidot BMX trasi – jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu. Izskatot pašvaldības īpašumu un izvērtējot iespējas, Mērsraga novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un Lielās Talkas ietvaros piedalīties „mežiņa” sakopšanā, kas atrodas Mērsraga centrā blakus rotaļu laukumam,
tā palīdzot pašvaldībai īstenot bērnu un jauniešu vēlmes.
Sīkāka informācija par talku – Mērsraga novada pašvaldībā pie izpilddirektores Agneses Kreicbergas, m.t. 26572494.
Plkst. 12.00 visi talcinieki turpat laipni aicināti uz zupas ēšanu.
Tiekamies pie „mežiņa” 28. aprīlī plkst. 9.00!
Agnese Kreicberga,
Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektore

Uzsaukums!

Tuvojoties Publiskās adīšanas dienai – 9. jūnijam, Mērsraga
rokdarbnieču klubiņš aicina: uzadi 32×32 cm lielu kvadrātu jebkādā rakstā/musturā no tumši zilas dzijas! Atnes kvadrātiņus uz ziedu
bodi līdz 28. maijam un klāt pievieno savu vārdu, uzvārdu. Kvadrātiņus izmantosim, aizpildot tilta režģus. Līdz šim, publiskajā telpā, esam
apadījušas/aptamborējušas veiksmīgus un mazāk veiksmīgus objektus – akmeni, laivu un dažas laternas! Uz tikšanos! Ar sveicieniem –
Sandija.

TALKOT AICINA
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Domes sēdē
Mērsraga novada Domes
20. marta sēdē nolemts:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Upesgrīvas Upītes”, Upesgrīva, Mērsraga
novads;
2. Lūgt Valsts kasei pārskatīt un
mainīt aizdevumu procentu likmes
3 aizdevumu līgumiem;
3. Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu;
4. Apstiprināt licences formu, interešu izglītības programmas īstenošanai;
5. Apstiprināt nolikumu „Starpinstitūciju sadarbības grupas nolikums
sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam”;
6. Ņemt aizņēmu Valsts kasē par
summu 125 698,52 euro, atliktā maksājuma termiņš 1 gads, aizņēmuma
kopējais atmaksas termiņš 2 gadi. Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada
pašvaldības budžetu;
7. Piešķirt Karīnai Ansbergai finansējumu 325,00 euro apmērā braucienam uz ASV, jauniešu kora „Balsis”
sastāvā.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Konference „Pūliņu dzimtas
devums Latvijas kuģniecības un
aviācijas attīstībā” Jūras svētkos

Notiek: 14. jūlijs 15.00 – 18.00
Pūliņu dzimtas 3. salidojuma laikā
tiek rīkota konference „Pūliņu dzimtas
devums Latvijas kuģniecības un aviācijas attīstībā” kā veltījumu Latvijas
valsts simtgadei. Sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību šī konference
tiks iekļauta Mērsraga novada Zvejnieksvētku programmā kā viena no
aktivitātēm.
Pūliņi – jūrnieku un kuģīpašnieku dzimta, kas cēlusies no Upesgrīvas pagasta Uguņciema. Izsekojama
kopš 18. gs. sākuma, kad baznīcas
grāmatās un muižas revīzijas aktīs parādījušās ziņas par Reizu māju saimnieku Sīmani, kas miris 1778. g., un
viņa sievu Līzi, kas mirusi gadu vēlāk
80. g. vecumā. Pūliņiem piederēja
28 burinieki (visvairāk Latvijā) un
3 tvaikoņi. 1902. gadā Pūliņu īpašumā bija 11 burinieki 180 tūkstošu
rubļu vērtībā – divreiz vairāk nekā

kuģniecības sabiedrībai „Austra”, un
šo kuģu rīkošanai Pūliņi tērēja mazāk
naudas nekā sabiedrība „Austra” savu
kuģu rīkošanai. Vairāk nekā 20 Pūliņu
dzimtas pārstāvju bija ne vien kuģu
īpašnieki, bet arī kapteiņi, stūrmaņi,
būvmeistari pat kuģu mākleri un tirgotāji. Vairāki burinieku īpašnieki, arī
Pūliņi kļuva par tvaikoņu rēderiem.
Tvaikonis Maiga bija pirmais kuģis,
kas 1918. gada decembrī pacēla Latvijas Republikas karogu.
Nikolajs Pūliņš bija pirmais Latvijas
sporta lidotājs un lidmašīnu būvētājs
pēc neatkarības atgūšanas 1919. gadā.
Par drošsirdību neatkarības cīņu laikā
Latvijas bruņotajos spēkos viņš tika
apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.
1928. gada vasarā N. Pūliņš bija pietiekami drošs, lai lidotu uz Mērsragu.
Satiksmes ministrijas Gaisa transporta
nodaļa reģistrēja lidojumu uz Mērsragu, kā veiksmīgu „Ikara” lidošanas
spēju pārbaudi. Bez tam Pūliņš izturēja
pilota kvalifikācijas pārbaudi. Rezultātā „Ikars” tika reģistrēts kā Latvijā pirmā civilā lidmašīna ar imatrikulācijas
burtiem YL-AAA, bet Pūliņš saņēma
starptautiskā lidotāja pirmo civilā pilota licenci Nr. 1.

Projekts „Satiec savu meistaru”–
Mērsragā ceturto gadu
Laikā no 6. aprīļa līdz 8. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti
un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās
visā Latvijā aicināja ikvienu interesentu
uz pasākumu „Satiec savu meistaru!”.
Mērsragā 7. aprīlī Informācijas centrā bija iespējams sastapt muzeja „Saieta nams” saimnieku Gunāru Ozolu,
kas mācīja siet jūrnieku mezglus. Uzzinājām, kāds izskatās cūku mezgls, plakanais mezgls, pātagu mezgls, falšteigs,
kā arī mezgli āķa piesiešanai un vieglai
āķa atraisīšanai, un dubultie mezgli galiņu savienošanai vai nosiešanai (lai tie
neirtu). Mezgli, patiesībā, var noderēt
dažādās dzīves situācijās, ne tikai makšķerējot vai dodoties jūrā, bet pat, strādājot dārzā. Kā izrādās, arī tas vēl nav
viss! Rokdarbniece Sandija Štreinerte
ierādīja, kā, radoši izmantojot mezglu
siešanas prasmes, var darināt skaistas,
pamanāmas rotas. Tādas rotas populāras kļuvušas salīdzinoši nesen un mezglus var redzēt gan rokassprādzēs, gan
kaklarotās, kas izgatavotas no saišķiem,
mežģīnēm, dažāda biezuma virvēm, kas
saistītas ar skaistiem mezgliem. Mezgli
atrodami ikkatrā ikdienas solī, tie var
būt gan funkcionāli, gan dekoratīvi.
8. aprīlī piedzīvojām iespēju doties
Mazbānītim pa pēdām jeb – ekspedīcijā pa Bānīša ielu. Pārgājienu vadīja
topošā vides gide Inga Dzērve, un pārgājiens vienlaikus bija gan skaistām
ainavām bagāts, gan arī interaktīvs
piedzīvojums. Ideja par došanos pārgājienā tieši šajā maršrutā, dzimusi pateicoties LIAA projektam „Industriālais
mantojums”, kam pagājušā gada maijā
dots starts. Mūsdienās, dzīvojot tehnoloģiju laikmetā, esam pilnībā aizmirsu-

Mērsraga vidusskolas
florbola komanda izcīna zeltu!
Talsu novada atklātajās skolēnu sporta spēlēs Mērsraga vidusskolas komanda izcīnīja pirmo vietu florbolā 2004.–2005. gadā dzimušo grupā un
kvalificējās Kurzemes finālam, kur spēlēs labākās Kurzemes komandas!
Komandā spēlēja – Daniels Karlsons, Artūrs Veinbergs, Roberts Stacēvičs,
Ritvars Upesjozups, Artūrs Kasparāns, Kristers Janbergs, Jānis Grīnšteins
un Kristers Līcītis.
Mērsraga vidusskolas sporta skolotājs Ivars Indruškevičs

Mērsraga
VPVKAC
Adrese: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, LV-3284
Tālrunis: 63237704
e-pasts: mersrags@pakalpojumucentri.lv
DARBA LAIKS
Pirmdiena:
8.00–17.00; pusdienu pārtraukums 12.00–13.00
Otrdiena:
8.00–18.00; pusdienu pārtraukums 12.00–13.00
Trešdiena:
8.00–17.00; pusdienu pārtraukums 12.00–13.00
Ceturtdiena: 8.00–18.00; pusdienu pārtraukums 12.00–13.00
Piektdiena:
8:00–14:00
Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:
• VID pakalpojumi: gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
• VSAA pakalpojumi: apbedīšanas pabalsts (arī vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam utml.), bezdarbnieka pabalsts, bērna kopšanas
(arī piedzimšanas, ģimenes valsts pabalsts, vecāku pabalsts, paternitātes un
maternitātes pabalsts), pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas,
slimības pabalsts u.c.
• PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati
iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
• LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
• Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē.
Ierodoties pakalpojumu centrā, līdzi ņem personu apliecinošu dokumentu! Lai saņemtu e-pakalpojumu, Tev būs nepieciešams kāds no autentificēšanās līdzekļiem (internetbankas kodu karte, eID karte vai elektroniskā paraksta viedkarte).
Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī vispārīgo informāciju par augstākminēto valsts iestāžu pakalpojumiem un darba laikiem.
Iespējams saņemt arī informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem, to darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

ši to, ka ne pārāk senā pagātnē
Latvijā daudzviet varēja nokļūt
tikai kājām vai zirgu pajūgos.
Un Ziemeļkurzeme, ieskaitot piekrastes zvejniekciematus, pilnībā mainījās, ienākot
šaursliežu dzelzceļam, ko būvēt sāka 1916. gadā.
Pārgājiena dalībnieki līdz
Bānīša ielas beigām tika nogādāti ar autobusu un, sākoties
pārgājienam, katrs tika pie
īpašām Mazbānīša biļešu kopijām. Arī iešanas ātrums tika
pieskatīts rūpīgi, lai tas vismaz
aptuveni iekļautos 1927. gadā
kursējošā Mazbānīša 9 km/h
ātrumam. Tāpat kopīgi pētījām gan
dažādu laiku dzelzceļu kartes, gan arī
Mazbānīša pieturu fotogrāfijas. Netrūka arī joku par Mazbānīša ātrumu
trīsdesmitajos gados, kā arī, protams,
vēstures faktu par šaursliežu dzelzceļa
būves pirmsākumiem un attīstību Ziemeļkurzemē.
Par šaursliežu dzelzceļu Latvijā uz-

Informācija!

Satikšanās Nīcā

zināt var arī grāmatā „Lauku platuma
dzelzceļi. Mazbānītis de facto”, kā arī,
noskatoties filmu „Brauciens ar bānīti
pa Kurzemi”.
Inga Dzērve,
Mērsraga Informācijas centra
darbiniece
Tel. 26678815
e-pasts: infocentrs@mersrags.lv

 Bibliotekārais izbraukums uz Upesgrīvas saieta namu 25. aprīlī pulksten 12.00.
 Mērsraga novada Sociālais dienests informē, ka friziera pakalpojums Sociālā dienesta telpās būs bezmaksas ģimenēm/personām ar zemākiem ienākumiem – trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm/personām.
 Ja Mērsraga novada iedzīvotājs nevēlas, lai Mērsraga pašvaldība sveiktu 65 gadu, 70 gadu, 75 gadu 80 un katru
gadu uz priekšu dzimšanās dienās, lūdzu, iepriekš paziņojiet Mērsraga pašvaldības sekretārei 63235602 vai Mērsraga
Sociālajam dienestam 63237708.
 Mērsraga novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, pie kuriem ir Sociālā dienesta palīglīdzekļi, atgriezt tos
atpakaļ, lai varētu nepieciešamība gadījumā iedot citiem iedzīvotājiem. Liels paldies! Ar cieņu Gunta Fībiga 63237708,
26464443.

Nīcas Mūzikas skola jau trešo reizi 23. martā rīkoja klavieru duetu un
mazo kameransambļu konkursu. Arī
šoreiz uz šo konkursu devās mūsu skolas
audzēkņi:ped. I. Grīnvaldes klavieru ansamblī muzicēja 5. klases audzēk ņi Līga
Annija Indruškeviča un Klāvs Daniels
Anstrauts un flautu trio: Sanija Luīze
Ščebrova, (6. kl.), Laura Rolanda Indruškeviča (4. kl.) un Krists Brinkmanis
(4. kl.) ped. Jutas Frēlihas vadībā.
Šoreiz šajā konkursā piedalījās
169 audzēkņi no visas Latvijas: Ventspils, Liepājas, Aizkraukles, Talsiem,
Tukuma, Babītes, Engures, Ādažiem,
Saldus, Aizputes u.c. Mūzikas skolām.
Pavisam bija pārstāvētas 24 Mūzikas
skolas. Mūsu pedagoģes un audzēkņi
ieguldīja lielu darbu, kamēr sagatavojās šim konkursam. Uztraukums arī
bija ļoti liels. Bet viss noritēja veiksmīgi un flautu trio mājās atgriezās
ar Atzinības rakstiem. Pārējie saņēma
Pateicības.
Mūsu audzēkņiem šis bija īpašs
pasākums, jo uz Nīcu devāmies jau
ceturtdien. Nospēlējām koncertiņu
Dāņu delegācijai un pēc tam sēdāmies
mašīnās un devāmies ceļā, kur mums
vakarā bija paredzēts mēģinājums Nīcas kultūras nama Baltajā zālē. Pa ceļam pie Kuldīgas satikāmies ar ped.
I. Grīnvaldes Tukuma Mūzikas skolas
audzēkņiem un tālāk ceļu turpinājām
visi kopā. Šis brauciens visiem ilgi paliks atmiņā, jo nakšņojām jaukā viesu
mājā „Jūrmaļjēkuļi” Bernātos pie jūras.
Vakarā visi kopīgi cepām picas, spēlē-

jām spēles un viens otru drošinājām, ka
nospēlēsim konkursā labi un nav par
ko uztraukties!
Otrā dienā jau plkst. 10.00 sākās
konkurss. Noslēgums un apbalvošana
tikai plkst. 19.00. Bija gara un grūta
diena. Taču laiks visiem kopā paskrēja
nemanot. Redzējām un dzirdējām ļoti
daudz dažādu sastāvu kameransambļus. Iespaidu patiešām bija daudz!
Mājās atgriezāmies noguruši, bet laimīgi!
Nobeigumā gribu pateikties visiem, kas mūs atbalstīja un juta līdzi
jau pirms aizbraukšanas uz konkursu. Tās ir mūsu skolas direktore Alita
Ozoliņa, mūsu visu audzēkņu mammas, kas nepārtraukti domāja un uztraucās par saviem bērniem, Tukuma
Mūzikas skolas kameransambļa audzēkņu mammām Aijai un Inesei par
milzīgo atbalstu un rūpēm divu dienu
garumā par pilnīgi visiem 7 bērniem
kā par savējiem! Un liels, liels paldies Līgas un Lauras mammai Ilzei
gan par atbalstu, gan par garšīgajām
pankūkām brokastīs, gan par milzīgo
izturību pie automašīnas stūres! Un,
protams, nevar aizmirst par mūsu pašvaldību – bez viņas atbalsta mēs nekur
neaizbrauktu! Bērnu izaugsmei ir ļoti
vajadzīga šāda izraušanās no savas vides, lai redzētu, dzirdētu un novērtētu
to, kas mums ir, vai to, kas mums būtu
jādara, lai būtu!
Inguna Grīnvalde, Mērsraga MMS
klavierspēles pedagoģe
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Ja Lieldienu rītā uzlec spoža saule,
būs karsta vasara
Mērsragā, neskatoties uz
uzsnigušo sniegu, rīta cēliens
bija patiešām saulains un krāsains, kā jau Lieldienās pienākas! Lieldienas, kā zināms,
ir lielākie svētki kristīgajā pasaulē, jo tiek godināta Kristus
augšāmcelšanās. Tāpat šajā
dienā ļaujamies savas tautas
tradīcijām – šūpojamies, krāsojam olas un ļaujamies dažādām Lieldienu lustēm.
Šogad īpaši jocīgā datumā
1. aprīlī, lielus un mazus kopā
pulcēja Lieldienu Zaķene Ieva
kopā ar mazāku Zaķeni – savu
palīgu, skaitījām tautasdziesmas, ripinājām olas vārtos,
protams, neiztikām arī bez to
meklēšanas, jo Lieldienu Zaķi,
kā zināms, ir cītīgi olu čiepēji
un slēpēji. Un, kad visas olas
atrastas, bērni varēja piedalīties dažādās stafetēs un atrakcijās ar olām. Spēlējām arī
aklās vistiņas, lēcām kā zaķi

Mācību brauciens uz Šveici

un piedalījāmies konkursos.
Mūsu vidū bija gan „Stilīgākais zaķis”, gan „Skaistākās
ļipas” īpašnieks.
Paldies visiem maziem un
lieliem zaķiem, kas piedalījās
aktivitātēs kopā ar Zaķi Ievu
un viņas lielo Zaķeni, un tikpat liels paldies visiem Mērsraga Mūzikas un māk
slas
skolas radošajiem Zaķiem,
kas kopā ar Sandiju un Ingu
strādāja radošajās darbnīcās!
Tur uzbūrām īstus Lieldienu brīnumus, sākot
no mazākiem un lielākiem zaķīšiem, beidzot
ar cālīšiem, pavasarīgām
putnu ligzdiņām, un,
protams, arī milzīgām
olām, kas piedalījās pēc
tam izstādē.
Ceram, ka arī Jūs olas
ēdāt ar sāli un kārtīgi izšūpojāties!

Mācību brauciens uz CERN – izglītībai ir jāiet vienā solī ar zinātni!
Sadarbībā ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju, Izglītības un zinātnes
ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti
un vietējām pašvaldībām 12 Latvijas
fizikas skolotājiem, tajā skaitā arī man,
bija iespēja no 6. līdz 10. martam doties
skolotāju mācību braucienā uz Eiropas
kodolpētniecības CERN centru Šveicē.
Kas ir CERN? Iespējams, ka šis nosaukums ir dzirdēts saistībā ar Higsa
bozona atklāšanu 2012. gada jūlijā.
Nosaukums ir akronīms no franču valodas „Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” jeb latviski – Eiropas
kodolpētniecības organizācija, kuras
pirmsākums ir atrodams jau 1949. gadā.
1952. gadā organizācija tiek nodibināta
oficiāli, un tajā vēl joprojām tiek veikti
pētījumi. CERN ir pasaules līmeņa pētniecības centrs Eiropā, kas meklē atbildi
uz jautājumu – kas ir atoma kodolā? Un
savā ziņā arī atbildi uz jautājumu – kā
viss radies? Kā radusies matērija? Šīs apmācības laikā mēs tikām iepazīstināti ar
to, kā šie pētījumi tiek veikti.
Programmas ietvaros klausījāmies
lekcijas, devāmies uz dažādiem apskates objektiem, un pat bija iespēja pabūt
gandrīz 100 metru dziļumā zem zemes,
lai redzētu, cik liels ir viens no daļiņu
uztvērējiem. Mācību dienas bija ļoti saplānotas un piepildītas, bet, mums par

Inga Dzērve

Sadarbībai ar Dāniju jauns sākums
1999. gadā Mērsraga novadā
sākās sadarbība ar Hvalso pašvaldību, 2001. gadā tā pārauga
sadarbībā starp Hvalso un Mērsraga skolām. Pie varas bijuši dažādi cilvēki, sadarbības veidi arī
bijuši atšķirīgi, bet sadarbošanos
noturēt visus šos gadus izdevās
tikai skolu līmenī. Šogad esam
uz pareizā ceļa, lai atjaunotu savstarpēju pieredzes apmaiņu un
projektus arī Mērsraga novada
un Lejres novadu starpā, kā arī
attīstītu un realizētu jaunas idejas
sadarbībai skolu līmenī.
No 21. līdz 22. martam Mērsraga novadā un vidusskolā viesojās Hvalso skolas direktors Lars
Hansson, skolotājas Hanne Due un
Janne Ulla Larson. Mērsraga vidusskolas skolotāju komanda un dāņu draugi
kopīgi strādāja, lai rastu jaunus veidus
un iespējas sadarbības turpināšanai un
attīstības veicināšanai. Mēs nonācām
pie secinājuma, ka ierastā sarakste ir
jāpārtrauc, tā vietā uzsākot skolēnu
sarunas skaipā skolotāju uzraudzībā, ir
arī jāturpina skolotāju apmaiņas vizītes
(pirmā skolotāju apmaiņa notiks jau
2018. gada septembrī), jāattīsta sadarbība mūzikas skolu starpā un, protams,
jāpiesaista ES finansējums projektu
realizēšanai, veicinot skolēnu savstarpējo apmaiņu, ko paredz dažādu projektu programmas.
No 26. līdz 27. martam Mērsraga novadā un vidusskolā viesojās Lejres novada jauniešu mūzikls ar izrādi „Blūza
brāļi.” Izrādē piedalījās 55 jaunieši vecu-

mā no 12 līdz 19 gadiem, kopā komandā strādāja 65 cilvēki. Mūzikls bija kā
labs sākums sadarbības atsākšanai starp
novadiem, jo abi novadi ir ļoti ieinteresēti sadarbības atjaunošanā. Aptaujājot
9. klases skolēnus par redzēto mūziklu,
Denīze min, ka visvairāk patikušas dejas, labā mūzika, krāšņie kostīmi, savukārt Markam visvairāk paticis lieliskais
aktieru sniegums un kvalitatīvā skaņa.
Diāna uzsver, ka mūzikls bijis ar oriģinālu ideju, bet Mona stāsta, ka viņu sajūsminājušas dāņu jauniešu smaidīgās
sejas un prieks, ar kādu viņi uzstājās,
arī apgaismojums bijis kā īstā koncertā.
Keita uzskata, ka aktieri izskatījušies laimīgi, jo visu laiku smaidījuši. Tomēr visi
kopā mēs vienojāmies, ka ieteiksim dāņiem braukt pie mums vēlreiz, bet tad ar
aktierspēli angļu valodā, jo skolēnu angļu valodas zināšanas ir labas (autore).

20.–24. augustam Mērsraga vidusskolā notiks starptautiska nometne
„Camp 34”, kurā piedalīsies Mērsraga
vidusskolas 7. klases skolēni, skolēni
no Kandavas un skolēni no Lejres novada skolām. Arī šis ir projekts, kurš
darbojas jau 5. gadu un paredz skolēnu
savstarpējo apmaiņu un sadarbību.
Es vēlos pateikties Mērsraga novadam par interesi un atbalstu, Mērsraga
vidusskolas saimei, īpaši virtuves meitenēm, Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolai, kā arī visiem vecākiem, kuri
mums ir uzticējuši, uztic un vēl uzticēs
savus bērnus projektos ar Dāniju. Gribu domāt, ka R. Kauperam ir taisnība:
„Mēs esam piedzimuši, lai būtu laimīgi,
lai otru darītu laimīgu. Tas skan pārāk
laimīgi, bet es ticu, ka tā ir!”
Zane Alkšbirze

Tā gāja kroņu darināšanas meistarklasē Mērsragā...
13. martā Mērsraga Mūzikas un Mākslas
skolā tapa patiesi skaistas galvas rotas! Sieviete,
kas ir skaistuma nesēja pasaulē, ar savu daiļumu iedvesmo vīrieti, tādēļ jāpošas un jābūt
skaistām – vienmēr!
Kroņu darināšana ir kā sava veida meditācija, kuras laikā sieviete var netraucēti iedziļināties sevī un izprast savu patieso būtību.
Savā ziņā, tā ir pat mazliet kā terapija, kuras
ietvaros katra no mums varēja ne vien radoši
darboties, bet arī izrunāt būtiskus jautājumus.
Gatavojām Princešu, Karalieņu, Dīvu un
Dieviešu kroņus, vai kā nu katra izvēlējās saukt
tieši savējo. Izmantojām dažādus materiālus,
rotājām kroņus ar pērlītēm, lentītēm, mākslīgajiem ziediņiem. Paldies, ka atnācāt!
Sandija Štreinerte

prieku, viena nepilna diena bija atvēlēta arī Ženēvas iepazīšanai.
Var rasties jautājums, kāpēc šādas
apmācības tiek organizētas? Zinātne
pati par sevi bez zinātniekiem neko
nespēj. Lai ieinteresētu un atbilstoši izglītotu jauno paaudzi ir nepieciešams,
lai skolēniem būtu labi skolotāji, kuri
saprot, kas notiek zinātnes „laukā” ne
tikai pirms daudziem gadiem, bet arī
šodien. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem
vēl joprojām nav atbildes? Cik bezgala
daudz ir tā, ko var pētīt un atklāt?
Man kā skolotājai tā tiešām bija
fantastiska pieredze. Mani būtiskākie
ieguvumi no brauciena:
Zinātne iet uz priekšu, laiks nestāv
uz vietas.
Ir vajadzīgi jauni zinātnieki, tiem ir
potenciāls kurp tiekties.
Skolēniem ir jādot iespēja redzēt
plašāk un tālāk.
Ir jābūt uzmanīgiem, mācot skolēnus, neradīt aplamus priekšstatus,
bet pareizi lietot vārdus un jēdzienus,
skaidrojot dažādus procesus un parādības.
Fizika ir aizraujoša, pat ja ir lietas,
kuras ir grūti aptvert.
Paldies par šo iespēju, kas man tika
dota, arī Mērsraga vidusskolas vadībai!
Bagātinoties pašiem, mēs varam bagātināt arī citus.
Ilze Mosa

Meistarklase vecākiem un
Dārtā atplaukst pavasaris...
Marts ir vispiemērotākais
laiks, lai uzburtu pavasari ne
tikai savās sirdīs un sajūtās,
bet arī telpās, kurās pavadām
dienas lielāko daļu.
Pēc garās ziemas baltpelēkajiem toņiem rodas vēlme
pēc kaut kā krāsaina un koša
un arī Dārtā ziedu burvība,
kas ir pavasara neatņemama
sastāvdaļa un nekad nevienu
nav atstājusi vienaldzīgu, radās ideja par meistarklasi vecākiem, kuras laikā katrā grupiņā taptu
ziedu kompozīcijas un dekorācijas ar
devīzi: „Plaucēsim Dārtā pavasari!” Šo
pasākumu organizēt atsaucās Markusa
un Enijas māmiņa Līga Puķe.
Jau kādu laiku pirms pasākuma,
katra grupa izvēlējās no piedāvātajiem
paraugiem, savām sajūtām, raksturam
un vēlmēm atbilstošāko variantu, lai
varētu sagādāt materiālus un pagatavot sagataves produktīvam darbam.
Pēc nelielas kopīgas ievaddaļas, kuras laikā tika atklāti daži knifiņi, lai
kompozīcija izdotos kvalitatīva un
gaumīga, katrs devās uz savu grupu,
lai ļautos radošai pašizpausmei kopīga mērķa sasniegšanā. Sākums izrādījās ne tik vienkāršs kā šķita, tāpēc
meistarklases vadītājai Līgai Puķei
vajadzēja raiti pārvietoties no vienas
stacijas un nākamo.
Pēc rosīgas darbošanās varēja manīt jau pirmos rezultātus. Tapa pirmie
ziedi, pirmie tēli un veidojās vīzija par
dekorācijām un pavasara noskaņu grupās. Tās tika izskaistinātas un telpās

tika uzburts maigu narcišu, atraitnīšu
vai hiacinšu aromāts.
Meistarklases pasniedzējas vadībā
dalībnieki apguva prasmi izveidot katru ziedlapiņu, katru detaļu tā, lai taptu
skaisti ziedi un kompozīcijas. Protams,
ka sarežģītākie darbiņi vēl palika nepabeigti, bet starts tiem tika dots, un
pēc kāda laika pavasaris Dārtā atplauks
pilnībā.
Ļaut darbiem raksturot tavu attieksmi pret dabas krāšņumu, padarīt
pasākumu par svētku brīdi, padarīt to
kā īpašu dāvanu pašiem sev un saviem
mazajiem mīluļiem, kuri kopīgi radītajā estētiski gaumīgajā vidē pavadīs dienas lielāko daļu. Tā ir laba gandarījuma
sajūta un prieks par paveikto.
Spoža saule caur aizkaru iespīd telpā, bet tas nav parasts rīts, jo grupās ir
ienācis pavasaris ar košām krāsām un
sajūtām. Paldies vecākiem un īpaši Līgai
Puķei par šo brīnišķīgo pēcpusdienu!
Gaidīsim atnākam pavasari arī dabā!
Terēzija Zondaka,
PII „Dārta” metodiķe

4

Konsultācijas
Palīdzu sakārtot un sniedzu privātas konsultācijas
fiziskām un juridiskām personām MĒRSRAGĀ (esmu
mērsradzniece), Mērsraga novadā, Tukumā, Jelgavā,
Rīgā un to apkaimē.

Visu veidu apdrošināšana:
• Dzīvības;
• Nelaimes gadījumu;
• Veselības;
• Īpašumu (mājas, dzīvokļa, zemes);
• Ceļojumu;
• OCTA;
• KASKO u.c.

Palīdzēšu sakārtot:
• Uzkrājumu veidošanu kvalitatīvai vecumdienu
nodrošināšanai;
• Uzkrājumu veidošanu labai, perspektīvai bērnu
izglītībai un nākotnei;
• Sociālo iemaksu jautājumi.
Tikšos ar Jums, Jums ērtā vietā un laikā, to iepriekš
saskaņojot (arī brīvdienās un pēc Jūsu darba laika).
SIGITA MAJORE
Tālr.: 29441304
E-pasts: sigitamajore@investimus.lv

24. aprīlī

Paldies!
Viss mūžs Mērsragā. Savā
ģimenē un mājās. Priekos un
bēdās. Darbos. Mīlestībā. Līdz
pēdējai elpai ar skaidru apziņu, bezgala rūpēs par savējiem un sapni par
nākotni. Bet Dievs svētīja, Liktenis lēma, un
viens Laika loks noslēdzās.
Mūžībā aizgāja ANSIS RUDZĪTIS
(1928.24.XI–2018.14.III), vīrs, tēvs, vectēvs,
vecvectēvs. Paldies, ka bijāt ar mums kopā
ļoti smagajā atvadu brīdī. Un paldies par atbalstu mediķiem Benitai Zibinai, Verai Kalējai, Annemarijai Lormanei un Vijai Klēverei,
Mērsraga novada pašvaldībai un Ingai Dzērvei,
Miervaldim un Guntai Birzniekiem, Inesei
Fonzovai, Jānim Ņikitovam, Intai Jankevicai,
Arvīdam Misiķim, Silvai Štreinertei, Maritai
Strupai, kafejnīcai „Vētrasputns”, mācītājam
Jānim Saulītem, mūziķim Edgaram Ziņģem un
„Tāle”, paldies kaimiņiem, darbabiedriem un
visiem – visiem mūsu mīļā cilvēka pēdējā gaitā
pavadītājiem.
Ar cieņu – tuvinieki

Līdzjūtības
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

izbraukuma
tirdzniecības grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.20

Pateicība

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Rasmai Rudzītei un viņas tuviniekiem, vīru, tēti, vectēvu, vecvectēvu mūžībā aizvadot.
Ruta ar bērniem
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(Autors nezināms)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ralfam,
no omītes atvadoties.
„Sprīdīšu” grupas audzinātājas
un auklīte
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)
Izsakām līdzjūtību Lūcijai Lusijai
Aukmanei, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Klasesbiedri un audzinātāja
Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī, bērzos,
Zvaigznēs un bērnos savos.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līgai Bērziņai, tēvu mūžībā pavadot.
„Taimiņu” mājas kaimiņi

2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai
OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas
maksājumu.
Tālrunis 29341374, 26139989 vai www.vtua.gov.lv
2018. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novados
Novads
Mērsraga

Apdzīvota vieta
Mērsrags

A
13.04.
29.04.
29.04.

Datums
20.06.

Laiks
11.00

Norises vieta
Jēgerlejas iela pie Estrādes

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17.00
10.00
12.00

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Izsakām līdzjūtību Inesei un Līgai, no
tēva atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Izsakām līdzjūtību Aigaram, mammu
smiltājā aizvadot.
Aigara bijušie klasesbiedri

pasākumi APRĪLĪ

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 3×3 – 4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms

Tu saules ceļš un labā avots biji,
Kam rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek
Joprojām mīlestības vilnis balts.
(K. Apškrūma)

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
(Ā. Elksne)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ērikam, no
mammas atvadoties.
Ērika klasesbiedri Mērsragā

Redaktore Madara Brāle
28757923

