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Cienījamie mērsradznieki!
Valsts svētki ir laiks, kad mēs jo īpaši izjūtam
patriotismu. Kā ik gadu, arī šoreiz Latvijā pie ēkām
plīvos sarkanbaltsarkanie karogi. Arvien vairāk cilvēku
pie apģērba svētku nedēļā nēsā sarkanbaltsarkanās
lentītes. Arī kopīga himnas dziedāšana ir kļuvusi par īsti
vienojošu tradīciju. Patriotisms dzīvo mūsos, aug līdzi laikam, ir mūsu piederības sajūta
šai zemei un tautai. Patriotisms - tā ir mīlestība pret mūsu jūru, kāpu priedēm un ziedošām pļavām. Man šī pārliecība nav radusies vienā dienā, tā ir veidojusies visas manas
dzīves garumā, bet it īpaši pēdējā laikā, kuru no dienas dienā gan svētku brīžos, gan
ikdienas darbā, gan dejojot tautas dejas un talkojot jūrmalā esmu pavadījis kopā ar jumsmūsu novada ļaudīm. Šodien svētku reizē gribu pateikties visiem novada iedzīvotājiem
un uzņēmējiem, kas ikdienā ar savu darbu veicina Mērsraga izaugsmi un attīstību. Paldies visiem, kas ar savu darbošanos kultūras un sporta jomā nes Latvijā un pasaulē mūsu
novada vārdu un veicina mūsu identitātes saglabāšanos. Tikai visi kopā mēs esam spēks.
Novēlu saliedētību un ticību saviem spēkiem, izturību un sirdsdegsmi ikdienas darbos! Dievs,
svētī Latviju!
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš

17. novembrī sveiksim!
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā koncertā, 17. novembrī plkst. 18.00, Mērsraga
Tautas namā, apbalvosim titula „Goda mērsradznieks”
ieguvēju, kā arī pasniegsim pateicības rakstus. Mūs priecēs lielu un mazu novadnieku sagatavoti priekšnesumi.
Tituls „Goda mērsradznieks” piešķirts
A. Lormanes ģimenes ārstes prakses medmā
sai Velgai Karlsonei par ilggadēju, apzinīgu,
godprātīgu, profesionālu, pašaizliedzīgu dar
bu Mērsraga novada iedzīvotāju labā.

Redaktores sleja
Dažas dienas ir tikai sliktas dienas, tas arī viss.
Lai zinātu par laimi, ir jāpiedzīvo skumjas, un es
sev atgādinu, ka ne vienmēr katra diena būs laba
diena. Kad esat laimīgs, ne vienmēr jāsmejas, un,
kad esat skumjš, nav jāraud; dažreiz tas ir tieši
pretēji. Jūs smejaties, kad esat visvairāk priecīgs.
Dažreiz esam laimīgi. Dažreiz esam skumji.
Bet vienmēr jācenšas nodalīt emocijas no nepie
ciešamības sasniegt kaut ko vairāk. Un tad ne
atkarīgi no emocijām, varam sasniegt stabilitāti,
kas palīdz sasniegt mērķi. Nav svarīgi, vai esi
skumjš vai laimīgs. Es varu būt skumja, jūs varat
būt laimīgi, un otrādi, tas viss ir labi un tā tas ir
iekārtots. Vienīgais, ko var piebilst – galvenais
būsim mēs paši. Indieši uzskata, ka skumjas
dod dziļumu. Laime dod augstumu. Skumjas
dod saknes. Laime dod zarus. Laime ir kā koks,
kas nonāk debesīs, un skumjas ir kā saknes, kas
nonāk zemes klēpī. Abi ir nepieciešami, un jo
augstāks ir koks, jo vienlaikus dziļāk tas iet. Jo
lielāks koks, jo lielākas būs tā saknes. Faktiski
tas vienmēr ir proporcionāls. Tas esot līdzsvars.
Es novēlu Jums skaistu šo laiku, lai izdodas
novembra īpašos datumus atzīmēt ne tikai kā
Latvijai nozīmīgus, bet gan kā sev personīgi
nozīmīgus un svarīgus, bet ikdienas gaitas, lai
vienmēr līdzsvarā.

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga
Avīzes”
numurs iznā
ks
13. decemb
rī.
Materiālus
var iesūtīt
līdz 9. dece
mbrim!

Paldies!

Ar Pateicības rakstiem apbalvos:
 Eviju Liparti – par starptautiskas sadar
bības veicināšanu;
 Astrīdu Neilandi – par aktīvu, ilggadēju
un pašaizliedzīgu darbu pensionāru apvienī
bas „Kaija” padomes darbā, organizējot se
nioru ekskursijas un citus pasākumus;
 Vēsmu Braueri – par uzņēmību, aktī
vu un radošu darbu, organizējot pasākumus
Upesgrīvas Saieta namā;
 Ingu Hartiku – par nesavtīgu un pašaiz
liedzīgu darbu, Mērsraga vārda nešanu Latvi
jā, Mērsraga vēstures pētīšanu;

 Inesi Fonzovu – par ilggadēju, apzinī
gu, godprātīgu, profesionālu, pašaizliedzīgu
darbu Mērsraga vidusskolā;
 Zani Alkšbirzi – par augstu profesionā
lo meistarību, augstiem darba sasniegumiem
un rezultātiem, veiksmīgu sadarbību ar sa
darbības partneriem, nesot Mērsraga vārdu
valstī un pasaulē;
 Litu Grudkinu – par augsti profesio
nālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu
Mērsraga vidusskolā un ieguldījumu pozitīva
Mērsraga novada tēla veidošanā;
 Sergeju Kurinoju – par atsaucību, apzi
nīgu un godprātīgu darba veikšanu;
 Jāni Kaļiņičenko – par atsaucību, apzi
nīgu un godprātīgu darba veikšanu;
 Jāni Ķirsi – par atsaucību, apzinīgu un
godprātīgu darba veikšanu.

INFORMĀCIJA!
Bibliotekārais izbraukuma punkts
uz Upesgrīvas Saieta namu
27. novembrī, plkst. 12.00.
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Domes sēdē nolemts
2019. gada 23. oktobra
kārtējā domes sēdē:
1. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites
kārtību.
2. Noteikt dalīto lietošanas mērķi
nekustamā īpašuma „Āres”, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs
8878 003 0249 ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0249: 0,60 ha platībā Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. 0,22 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
3. Noteikt lietošanas mērķi ne
kustamā īpašuma Bākas iela 36A
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0877 ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0877: 0,65 ha platībā Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Noteikt lietošanas
mērķi nekustamā īpašuma Bākas iela 36A
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0877 ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0878: 0,73 ha platībā Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu Rožu iela 9, Mērsrags, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0405,
kopējā platība 1,6 ha, atdalot vienu
zemes vienību ar aptuveno platību
0,5 ha.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 12/2019 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Mērsraga nova
dā”.
6. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 10/2019 „Par sociālās palīdzības
un pašvaldības pabalstiem Mērsraga
novadā”.
7. Piekrist, ka tiek veikta maģistrālās
koplietošanas inženierbūves, t.i., Smil
šu ielas izbūve par privātiem finanšu
līdzekļiem.
8. Atbrīvot Liānu Luksi-Bolmani
no Inventarizācijas komisijas locekles
pienākumu pildīšanas.
9. Piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no divām fiziskām
personām.
10. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2019. gada budžeta ieņē
mumu plāna grozījumus 94 640 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta ieņē
mumu plānu 1 922 273 633 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izde
vumu plāna grozījumus 92 880 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada budžeta izde
vumu plānu 1 781 171 euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 13/2019 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr. 3/2019
„Par Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada budžetu””.
11. Kristera Janberga atveseļošanās
procesam no Mērsraga novada paš
valdības budžeta līdzekļiem piešķirt
300,00 euro.
12. Par Mērsraga novada pašvaldī
bas Inventarizācijas komisijas locekli
iecelt Intu Jankevicu.

2019. gada 4. novembra
ārkārtas domes sēdē:
1. Apstiprināt izsoles noteikumus
„Pašvaldības atsavināmās kustamās man
tas – autobusa ISUZU TURQUOISE iz
soles noteikumi”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Do
mes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Mazo mērsradznieču dalība
konkursā „Jūras zvaigzne” – 2019

Ventspils Mūzikas vidusskolā nori
sinājās V Kurzemes reģiona mūzikas
skolu kora klašu solistu, duetu un an
sambļu konkurss „Jūras zvaigzne”, kas
tika veltīts izcilajai Ventspils novadnie
cei un operdziedātājai Alīdai Vānei.
Konkurss norisinājās divas dienas.
17. oktobrī ar atklāšanas koncertu

Ventspils koncertzālē „Latvija” sākās
dziedātāju sacensības. Konkursā piedalījās
audzēkņi vecumā no 7–16 ga
diem,
kopā ap 80 dziedātāju 70 skolotāju
pavadībā. Tika pārstāvētas 21 Latvijas
mūzikas skola. Konkursa rīkošanas
mērķis ir kora klašu audzēkņu
profesionālo prasmju attīstība, iespē
ja apgūt uzstāšanās kultūru un
tuvāk iepazīties ar koncertdarbību,
kā arī veicināt audzēkņu apmācības
procesa kvalitāti. Dalībnieki mācās
izprast arī atskaņojuma kultūru un
mākslinieciskās gaumes izkopšanu.
Vienlaikus bērni, piedaloties šādā
konkursā, palīdz saglabāt arī latviešu
tautas dziesmu dziedāšanas tradīciju
un popularizē latviešu komponistu
oriģināldziesmas un, protams, veicina
audzēkņu daudzbalsīgās dziedāšanas
prasmes. Arī jebkuram iesaistītajam
pedagogam šī bija lieliska pieredzes
apmaiņa.
Mērsraga Mūzikas un mākslu
skolu pārstāvēja 4. kora klases duets:
Anna Krūze un Marta Mišele Ķevle.
Meitenes
drosmīgi
ieskandināja
jaunās koncertzāles „Latvija” skatuvi
un saņēma 3. vietas diplomu. Paldies
bērnu vecākiem par atbalstu!
Mērsraga Mūzikas un mākslu skolas
Kora klases pedagoģe Inese Ozollapa

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē,
ka ir sākusies pieteikšanās 2020. gada zvejas rīku limitiem.

Pieteikšanās sākas 2019. gada 4. novembrī un ilgs
līdz 2019. gada 30. novembrim.

Pretendentiem iesniegumi un laivu
dokumentu (Reģistrācijas apliecība vai
patapinājuma/nomas līgums) kopijas
jāiesniedz personīgi Mērsraga novada
pašvaldības kasē vai pa pastu līdz pie
teikšanās termiņa beigām. Juridiskām
personām papildus vēl jāiesniedz ko
merclicences kopija.
Iesniegumu var iesniegt izmanto
jot Mērsraga novada pašvaldības mā
jaslapā pieejamo iesnieguma veidlapu
vai brīvā formā. Iesniegumu adresēt
Mērsraga novada pašvaldības zvejnie
cības un licencēšanas komisijai un tajā
norādīt:
Fiziskām personām:
– Vārds, Uzvārds,
– Tālruņa numurs,
– Deklarētā adrese;

– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures
ezers vai Rīgas jūras līča piekraste);
– Pieprasītie zvejas rīki.
Juridiskām personām:
– Pretendenta nosaukums;
– Tālruņa numurs;
– Juridiskā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures
ezers, Rīgas jūras līča piekraste, Grīvas
upe);
– Pieprasītie zvejas rīki.
Dokumentu kopijas lūdzam sagatavot
savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldī
bā kopēšanas pakalpojumi netiek sniegti.
Kopēšanas pakalpojumi tiek sniegti bib
liotēkā un informācijas centrā.
Atgādinām, ka pretendentiem ir jā
būt nokārtotām saistībām pret Mērsra
ga novada pašvaldību.

Jaunumi sportā

Futbola diena Mērsragā

Futbola dienas mērķis ir sekmēt
masu futbola popularitāti un radīt īs
tus 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 nekā viens mil
jards cilvēku. Lai godinātu futbolu
un tā cienītājus, UEFA ir izsludinā
jusi 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.
Mērsragā 26. oktobrī Futbola die
nas ietvaros notika futbola draudzī
bas turnīrs, kur piedalījās Mērsraga
novada izlases, kas sastādītas pēc
izlozes principiem. Turnīrā uzvarē
ja Zaļā komanda (Emīls Gobergs,
Kaspars Zaļkalns, Ivars Indruškevičs,
Valts Rožkalns, Oskars Sproģis, Dā
vis Arbidāns un Kārlis Brinkmanis).
Otrajā vietā Sarkanā komanda (Artis
Kaļiņičenko, Ingus Pudurs, Kristaps
Smilgainis, Jānis Indruškevičs, Da
niels Otmanis, Kaspars Adamovičs,
Elvis Ķevlis un Artūrs Kasparāns),
bet trešie Krāsainā komanda (Rei
nis Rubenis, Intars Rakovskis, Kris
ters Dakstiņš, Kristers Līcītis, Alekss
Āboliņš, Leo Adamovičs un Krists
Brinkmanis). Spēļu starplaikos noti
ka dažādi konkursi ar futbola spēles
elementiem. Pēcspēles soda sitienos
labākais Alekss Āboliņš. Sitienos no

centra uz precizitāti labākais Kris
ters Dakstiņš. Futbola bumbas žon
glēšanā uzvarēja Oskars Sproģis, bet
precīzākais sitiens pa vārtu pārlikni
padevās Kasparam Zaļkalnam.

Mērsraga meistarsacīkstes
florbolā – 9. posms!

8. novembrī Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga meistarsacīkstes
florbolā 9. posms. Pirmajā vietā un
9. posma uzvarētāji komanda „Brek
ši” – Helvijs Smetana, Dāvis Jan
bergs, Krists Brinkmanis un Kārlis
Brinkmanis. Otrajā vietā komanda
„Exel” – Ritvars Upesjozups, Artūrs
Kasparāns, Kristers Līcītis. Pēc devi
ņiem posmiem komandu vērtējumā
ar 60 punktiem vadībā komanda
„Brekši”, otrajā vietā ar 56 punktiem
komanda „Exel”, bet trešajā vietā
ar 33 punktiem „Mangaļi”. Devīta
jā posmā rezultatīvākais spēlētājs
Kārlis Brinkmanis komanda „Brek
ši” – viņam 5 punkti. Visvairāk vār
tu 9. posmā Helvijam Smetanam,
komanda „Brekši” – viņiem 3 vārti.
Labākais piespēlētājs devītajā posmā
Kārlis Brinkmanis, komanda „Brek
ši” – 4 rezultatīvas piespēles. Nāko
šais noslēguma desmitais posms, no
tiks 13. decembrī, sacensību sākums
plkst. 17.00. Sacensību dalībniekiem
lūgums pieteikties jau iepriekš, vai
sacensību dienā līdz plkst. 16.50.
Tiesnesis Jurģis Upesjozups
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mežaparka estrādē tapis unikāls pašvaldību veidots rododendru dārzs
„Mazs bij` tēva novadiņis, bet diženi turējās!” – tā
pašvaldības pēc rododendru dārza iestādīšanas vie
nojās kopīgā tautasdziesmā diriģenta Inta Teterovska
un kora „Balsis” vadībā. Un sajūta patiešām visiem
bija lieliska, jo Mežaparka Lielās estrādes teritorijā
18. oktobrī tapa unikāls dažādu šķirņu rododendru
dārzs. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis
Gints Kaminskis iestādīja rododendru ar ļoti skaistu
vārdu – Šarlote. „Šis jau ir otrais vides objekts, kas
skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem.
Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka
Lielā estrāde ir vieta, kur dziesmās uzziedēt sabrauc
tūkstošiem cilvēku no dažādām Latvijas vietām, tāpēc
ir tikai likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši šeit.
Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem
ziediem, tādējādi sveicinot ikvienu dziesmusvētku
dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas
vietām,” sveicot svinīgajā pasākumā „Rododendru
krāšņums dziesmu priekam” uzsvēra G. Kaminskis.
Kopā ar Latvijas pilsētu un novadu vadītājiem
rododendrus stādīja arī Vispārējo Dziesmu un deju
svētku un Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
organizatoru – Latvijas Nacionālā kultūras centra un
Valsts izglītības satura centra – pārstāvji. Pašvaldības
katra savu rododendru iestādīja atbilstoši novada
vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos
novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un
Rīgā. Katra pašvaldība par iestādīto košumkrūmu

saņēma arī sertifikātu, un pie katra no tiem tiks
izvietota attiecīga informatīva plāksne. Pasākuma
laikā notika ekskursija pa Mežaparka Lielās estrādes
teritoriju, lai novērtētu līdz šim paveikto jaunās
estrādes būvniecībā.
Vairāku nedēļu garumā SIA „Rīgas meži” daļas
„Dārzi un parki” dārznieki veica plānotā rododendru
dārza stādījumu vietu gultnes rakšanu, pildīšanu ar

auglīgu augsni un bagātināšanu ar rododendriem
tīkamo mēslojumu – skujām un kūdru. Arī Mērsraga
novada pārstāvis bija Mežaparkā un kopā ar visu
Latvijas novadu pārstāvjiem iestādīja sava novada
veltījumu – rododendru „Miks”.
Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Daloties līdzībās, Mērsraga vidusskolas skolēnu
svinam atšķirības vidējo vērtējumu rādītāji 2018./2019. mācību gadā

Mērsraga vidusskola piedalījās konkursā un ieguva Nordplus piešķir
to finansējumu 9820,00 eiro, lai īstenotu projektu „Sharing similarities,
celebrating diferences in Latvia and Denmark” („Dalīsimies līdzībās,
bet nosvinēsim atšķirības starp Latviju un Dāniju”, projekta Nr. NPJR2019/10147.
Projekta īstenošanas laiks ir 01.09.2019.–01.08.2020. Tā mērķis ir
Mērsraga un Hvalso skolu skolēnu un skolotāju apmaiņa. Projekta uzde
vumi ir mācīt skolēniem izmantot IT komunikācijā ar dāņu skolēniem,
uzlabot angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmi, apmeklēt
Hvalso skolu, dzīvot pie draudziņa ģimenē un uzņemt viesus pie sevis, iz
pētīt no dažādiem aspektiem Dāniju un Latviju, salīdzināt, izdarīt secinā
jumus, iemācīties veidot īsus, informatīvus video par atšķirīgām tēmām
saistībā ar projektu, mācīties izmantot sociālos tīklus jēgpilni, informēt
savas ģimenes, skolas biedrus, skolotājus, vienaudžus par rezultātiem.
Nordplus projekta ietvaros mums piešķīra finansējumu, lai 12 septītās
klases skolēni un 2 skolotāji (klases audzinātāja Aija Kaļiņičenko un pro
jekta koordinatore Zane Alkšbirze) varētu aizlidot uz Dāniju un 12 Hval
so skolēni un divi pedagogi apciemot savus jaunos draugus Latvijā. Vis
pirms Mērsraga vidusskolas 12 skolēni un skolotājas Aija un Zane devās
braucienā uz Dāniju, kur piedalījās projektā īstenotajās aktivitātēs no šā
gada 29. septembrim līdz 5. oktobrim.
Dānijā Hvalso skolas skolēni iepazīstināja mūsu jauniešus ar pilsētu,
kur dzīvo, parādot ievērojamākos apskates objektus, ar skolu, kur mūsu
skolēni varēja piedalīties mācību stundās. Jāatzīst, ka izglītības sistēmas
starp abām valstīm ir ļoti atšķirīgas, mūsu skolēni gan garlaikojās, jo viss
šķita vienkārši, gan aktīvi veidoja prezentācijas un runāja par tām, gan
priecājās, ka mācību stundas laikā var brīvi pārvietoties pa skolu, apēst
līdzi paņemto augli vai maizīti – galvenais, lai tiek sasniegts izvirzītais
stundas uzdevums. Pēc redzētā latviešu skolēni sāka analizēt līdzīgo un
atšķirīgo gan pilsētu, gan skolu starpā, izdarīja secinājumus un apkopoja
tos aprakstos.
Protams, ka devāmies apskatīt arī Kopenhāgenu, lai skolēni varētu
salīdzināt arī abas galvaspilsētas projekta beigās. Nākamajā dienā skolē
ni aktīvi strādāja pie projekta, grupās pētīja līdzības un atšķirības valstu
starpā, katra grupa strādāja pie savas tēmas, noslēgumā izveidoja pre
zentācijas un stāstīja par tām gan saviem klasesbiedriem, gan vecākiem
noslēguma pasākumā. Secinājām, ka mūsu valstu starpā ir gan līdzības,
gan atšķirības, bet tomēr vairāk ir atšķirīgā un tas ir skaisti, jo tas mūsu
valstis, tautas un cilvēkus padara interesantus un autentiskus. Savā brīvajā
laikā skolēni sadraudzējās ar saviem dāņu draudziņiem, viņu ģimenēm,
darīja dažādas aktivitātes kopā un jautri pavadīja laiku. Ir prieks, ka sko
lēni bija atvērti kontaktēties un motivēti sadarboties, prata labi – dažs pat
izcili – angļu valodu.
Projekta kontaktpersona
Zane Alkšbirze

Rudens sporta izprieca
„Lecam lapās”
Rudens krāsotājburvis atkal
pamatīgi pastrādājis, izdaiļodams
Latviju. Sārtas, dzeltenas, zaļas
koku lapas vējš sagriež pamatīgā
virpulī! Uh! Bet tāds jau ir ru
dens – ar lietavām, salnām, saulītes
skopajiem stariem un pamatīgām
vēja brāzmām, spēj tik turēties
pretī! Ko vēl rudens savā košumā
var sniegt? Lapu zelts iedvesmo,
daba dara nebēdnīgu prātu un
košais lapu klājums sniedz bēr
nišķīgu prieku un vēlmi pa lapām
izbradāties.
Sporta diena rudens posmā
jau kļuvusi par tradīciju. Tā ir laba
iespē
ja kopā būšanai, turklāt bēr
niem sportošana sagādā gandarīju
mu un liek arī nedaudz piepūlēties.
25. oktobra rīta cēlienā bija manāma
lielāka rosība mūsu pagalmā, kā tas
ir ikdienā. Rudens smarža un lapu
čaboņa mijās ar nelielu mitrumu,
vēja pūsmu, skanīgām bērnu balsīm

un pieaugušo uzmundrinošajiem
vārdiem. Divi jautri ruksīši – Spor
tiņš un Muzikantiņš ievadīja visus
dalībniekus skanīgā rotaļdziesmā
„Rudens krāsu, mākslinieciņ” ar
lustīgu un raitu dejas soli, tad sekoja
norādes par turpmāko darbību un
bērni grupās devās pa garo „sporta
taku”, kurā 7 pieturās katrs bērns pēc
savām spējām paveica daudzveidī
gus uzdevumus un pārbaudījumus.
Pasākuma izskaņā pulcējāmies ap
lielo lapu kaudzi un izvēloties pašas
krāšņākās, tika izdejota visiem zinā
mā „lapu deja”. Ar grandiozu lapu
salūtu paudām atvadas košajam ru
denim!
Paldies par atbalstu un atsaucī
bu visiem iestādes darbiniekiem.
Paldies tev, rudeni, tu atnesi krā
sas un prieka, daudz laika kopā un
daudz skaistuma! Gaidīsim tevi
atkal nākamgad!
Skolotāja Lilita

Analizējot 2018./19. mācību gada vidējos vērtējumus, re
dzam, ka klašu sasniegumi ir optimālā līmenī. Diagrammā nav
atspoguļota 1. klase, jo šajā klasē vērtējumi netiek likti 10 baļļu
sistēmā, 2. klase vērtējumus saņem tikai latviešu valodā un mate
mātikā, 3. klasei vērtējumi tiek likti latviešu valodā, matemātikā
un angļu valodā.
Izvērtējot
2018./19. m. g.
mācību dar
ba rezultātus,
secinām, ka
skolēnu mācī
bu sasniegumi
ikdienas darbā
ir stabili opti
mālā līmenī.
Tie ir lieliski
rezultāti, kas
liecina, ka skolēni kļūst motivētāki, zinātkārāki un patstāvīgāki.
Lepojamies, ka kopīgi esam varējuši rast pozitīvu impulsu kom
pleksu – skolotāju, vecāku, skolēnu sadarbībā. Veiksmīga sadar
bība uzlabo panākumus mācībās, rada optimismu, paaugstina
pašapziņu, ticību savām spējām, attīsta mācību motivāciju, kas at
spoguļojas valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos.

Eksāmens angļu valodā 9.klasei
2018./19.m.g.
Valstī vidējais

70,5

Lauku skolas

67,92

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2.vidusskola

Eksāmens matemātikā 9.klasei
2018./19.m.g.

Valstī vidējais

55,7

Lauku skolas

51,48

Talsu Valsts ģimnāzija

58,57

Talsu 2.vidusskola

51,96

Valdemārpils vidusskola

49,26

Rojas vidusskola

48,46

Mērsraga vidusskola

63,89

Engures vidusskola

50,48
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73,61

Rojas vidusskola

75,07

Mērsraga vidusskola

77,83
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9. klases skolēniem, iegūstot pamatizglītību, jākārto 4 eksā
meni. Angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un Latvijas
vēsturē. Salīdzinot rezultātus, redzams, ka mūsu skolas 9. klases
skolēnu rezultāti ir ļoti labi.
12. klases skolēniem, iegūstot vidējo izglītību, jākārto 4 eksā
meni. Angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā. Informātikas
eksāmenu skolēni nokārtoja jau 11. klasē. Divas skolnieces iz
vēlējās kārtot papildu eksāmenu bioloģijā. Salīdzinot rezultātus
redzams, ka mūsu skolas 12. klases skolēnu rezultāti ir labi.
Varam secināt, ka mūsu skolas skolēnu rezultāti ir labāki
nekā iepriekšējos mācību gados un vairākos mācību priekšme

tos augstāki nekā tuvāko novadu skolās. Kā apliecinājumu sko
las kolektīva mērķtiecīgajam darbam esam saņēmuši Draudzīgā
aicinājuma fonda uzaicinājumu šā gada 25. novembrī ierasties
Skolu reitinga svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā biblio
tēkā, kur apbalvos Latvijas labākās skolas četrās galvenajās ka
tegorijās – labākā ģimnāzija, labākā pilsētas skola, labākā lauku
skola un labākā specializētā skola. Paldies lieliskajam Mērsraga
vidusskolas skolotāju kolektīvam par ieguldīto darbu!
Direktora p.i. Laila Linde

Biedrības „Latvijas Zaļā kustība” izstrādāta projekta ietvaros – projekts
„Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā”
Atzīmējot Pasaules talkas dienu 21. sep
tembrī, bijušā armijas poligona teritorijā,
Ventspils novada Vārves pagasta piekrastē,
Latvijas Zaļā kustība pirmo reizi Latvijā rī
koja interaktīvu talku „CleanGames” (Tal
kas spēle, jeb „Tīrā spēle”), kurā piedalījās
komandas no 7 piekrastes skolām.
„Clean Games” ir komandu spēle – kon
kurss, kas tiek rīkots skolu un dažādu vides
organizāciju aktīvistiem, lai aktualizētu
piesārņotās vietas, veicinātu spēles azartu
jauniešu vidū un rezultātā sakoptu vidi, līdz
ar to veicinot vides apziņas līmeņa celšanu
jaunās paaudzes vidū. Spēlē varēja piedalī
ties ikviens interesents, izveidojot koman
du 4 talcinieku sastāvā. Spēle sevī ietver
vairākus posmus – atkritumu vākšana, šķi
rošana, pēc savāktā atkritumu daudzuma,
izveidotās punktu sistēmas un papildus
nosacījumiem (vairāk sašķirotās frakci
jas utt.) tiek noteikts spēles uzvarētājs. Šī
ir starptautiska, interaktīva, vides apziņu
veicinoša spēle, kas šogad, 21. septembrī,
notika arī visā Baltijas jūras reģionā, bet
jau vairākus gadus aktīvi notiek Krievi
jā, Vācijā, kā arī citur pasaulē, piemēram,

Āfrikā, Indijā, Dienvid
amerikā un Ķīnā. Mērsraga
vidusskolas jaunieši Klinta
Brinkmane, Keita Barovska,
Denīze Krauča un Kaspars
Grīnbergs-Zaļkalns kopā ar
skolotāju Ilzi Mosu devās uz
Ventspili, lai startētu šī pro
jekta pirmajā posmā.
18. oktobrī, otrajā šī pro
jekta posmā Mērsraga pie
krasti devās vērot aktīvie
jaunieši kopā ar skolotāju
L. Lindi, ar mērķi iegūt piere
dzi jūras un kāpu vides aizsardzības problē
mu risināšanā. Projekta „„Piekrastes vērotā
ju” (Coast Watch) programmas pasākumu
ieviešana Latvijā” ietvaros tika izstrādāta
darba burtnīca jeb darba lapas, kuras skolē
ni izmantoja Kurzemes piekrastes teritorijas
apsekošanā.
Noslēgumā, 29. oktobrī, visi pētnieki
un viņu vadītāji tika aicināti uz forumu
Talsos, kuru organizēja Talsu novada
Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar
biedrību „Latvijas Zaļā kustība” un Lat

vijas vides aizsardzības fondu projekta
„„Piekrastes vērotāju” (Coast Watch)
programmas pasākumu ieviešana Latvi
jā” ietvaros.
Paldies projekta rīkotājiem un orga
nizētājiem, paldies aktīvajiem jauniešiem
Klintai Brinkmanei, Keitai Barovskai,
Denīzei Kraučai, Kasparam GrīnbergamZaļkalnam par apņemšanos un izturību,
paldies skolotājām Ilzei Mosai un Lailai
Lindei par atbalstu!
L. Grudkina

Uzsākts projekts Annemarijas Lormanes
ģimenes ārsta prakses uzlabošanai!
Jūlijā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vie
nošanos ar Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksi par
projekta „Uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu pie
ejamībai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” (pro
jekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A /094) apstiprināšanu. Pro
jekta pieteikums tika iesniegts specifiskā atbalsta mērķa (SAM)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pie
ejamību, jo īpaši sociālās, teritorijas atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru, 4. kārtā un tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģio
nālās attīstības fonda.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pa
kalpojumu pieejamību Mērsraga novada iedzīvotājiem, uzla
bojot veselības aprūpes tehnisko nodrošinājumu Annemarijas
Lormanes ģimenes ārsta praksē.
Projektā tiks uzlabots veselības aprūpes tehniskais nodroši
nājums Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē un iegā
dātas jaunas iekārtas ārsta prakses darbības nodrošināšanai
(elektrokardiogrāfs, hemoglobinometrs, iekārta ABL, ZBL ho
lesterīna un triglicerīdu noteikšanai u.c.), lai sniegtu kvalitatī
vus pakalpojumus Mērsraga novada iedzīvotājiem. Plānots, ka
projekts tiks īstenots līdz 2020. gada jūlijam.

4
Pateicības
Sirsnīgs paldies policistam Jurģim
Ozoliņam par operatīvo un nozīmīgo
atbalstu mums sarežģītajā dzīves situācijā.
Rudzīšu ģimene

* * *
PII „Dārta” mazie un lielie Sprīdīši
saka lielu paldies Gintam Bervaldam
par datora klaviatūrām un zvaigznīšu
dekorācijām!
* * *
Sirsnīgi pateicos maniem radiem,
draugiem, kaimiņiem, Mērsraga novada pašvaldībai, manai asistentei, kas
mani sveica jubilejā ar skaistiem ziediem un laba vēlējumiem.
Dz. Dreijere

Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
		 (Silazars)
Paldies pensionāru apvienības „Kaija” padomei, Mērsraga ev. lut. draudzei
un mācītājam, kā arī visiem citiem,
sevišķi mīļajām meitenēm par izteikto
līdzjūtību lielajās bēdās, Gunāru mūžībā pavadot.

Hilda Ina Kocere

* * *
Saku lielu, sirsnīgu paldies dakterei
Lormanei par sniegto palīdzību. Līvijai, Lidijai, Dzintrai, Aijai, draugiem,
kuri nebija vienaldzīgi, neatstāja vientulībā gulošu gultā, sēdošu ratiņkrēslā,
palīdzēja ar darbiem smagas traumas
ārstēšanas laikā.
Ārija Mitenberga

Svecīšu vakars

Es aizdedzu sveci,
klusi ceļu to rokās,
un atmiņu takās eju…

RĪGAS IZBRAUKUMA OPTIKA
Speciāls piedāvājums

BEZMAKSAS REDZES
PĀRBAUDE
Redzi pārbaudām ar rokas NIDEK ARK-30
Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu nosaka ar GL-7000B
auto lensmetru.
ACU SPIEDIENA MĒRĪŠANA TIKAI 5€ !!!(glaukomas un kataraktas profilaksei
rekomendējams acu spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā).

Pieminēsim savus mīļos
un aizdegsim sveces

mūžības svētdienas
dievkalpojumā
Mērsraga ev. lut. baznīcā 24. novembrī plkst. 16.00.

Līdzjūtības

Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT tonometru.

IESPĒJA IEGĀDĀTIES
BRILLES:

Daudz dārga,
Bet ne visu pārklāj smilts…
		
(V. Rūja)
Izsakām līdzjūtību Aijai Kaļiņičenko, vecmāmiņu mūžībā
pavadot.

• BRILLES PĒC PASŪTĪJUMA! SAULESBRILLES!
• AR MŪSU RECEPTI BRIĻĻU RĀMĪŠI AR LABĀM ATLAIDĒM!
• BEZMAKSAS KURJERS UN ĀTRA PIEGĀDE!
• ĒRTI UN KVALITATĪVI!

PĀRBAUDE NOTIKS: 28. NOVEMBRĪ, plkst. 12.30
• MĒRSRAGA TAUTAS NAMĀ
• Reģistrēties: Darba dienās no 09.00 līdz 16.00
• Sestdienās no 11.00 līdz 14.00
• Tel. 28790980

7. klases skolēni
un viņu vecāki

Iznāk pretī rudens diena
Aizlijusi pelēkruda
Kā ar rudens lietus lāsēm
Sirds ar skumjām sarunājas.
		
(S. Kaldupe)
Aija! Esam ar tevi skumju brīdī no omītes atvadoties.
Ev. lut. draudze
un mācītājs

Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Aijai Kaļiņičenko, omīti smilšu kalniņā
aizvadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Atkal, zeme, tava velēna vaļā
		
tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam
		 izdziedāta.
Izsaka līdzjūtību Aijai Kaļiņičenko, vecmāmiņu mūžībā pavadot.

A pasākumi

Koris „Pa vējam”

novembrī

20.11.

Mērsraga vidusskolas kauss dambretē

Mērsraga vidusskola

12.00

23.11.

Mērsraga kauss novusā

Mērsraga vidusskola

10.00

24.11.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms

Mērsraga sporta halle

10.00

24.11.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms

Mērsraga sporta halle

12.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993
Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

vai arī nosūtīt uz
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Jel neraudiet – mans sāpju ceļš
		
ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau…
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
		
(A. Skalbe)

...trīs saujas vasaras,
Dzimtenes vasaras dodiet man līdzi,
kad šī saule riet...
		
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aijai, no vecmāmiņas atvadoties.
Mērsraga Tautas nama kolektīvs

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs, lai Tev ir salds...
		
(A. Krūklis)
Jūtam līdzi lielajās bēdās Ričardam.
2. klases skolēni, audzinātāja un vecāki

Starp rudens dzeltenām lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus
Pat tad, kad saule spīd.
		
(H. Skuja)
Skumju brīdī esam kopā ar
Klintu un Lailu.

Koris „Pa vējam”

Deg, sēru svece deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots...
(K. Apškrūma)
Liene, izsakām visdziļāko
līdzjūtību lielajās bēdās.
Mērsraga novada pašvaldība

Mums zināms ir tāds
neliels vārdiņš: – Turies!
Ko saka tad, kad lieki citi vārdi,
Kad ceļā pēkšņi uznākusi tumsa,
Uz pagātni ir aizcirtušies vārti!
		
(N. Dzirkale)
Liene, izsakām Tev mūsu visdziļāko līdzjūtību, un domās
esam kopā ar Tevi.
Bijušie klasesbiedri

Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.

Visdziļākā līdzjūtība Aijai
Kaļiņičenko, omīti zaudējot!

Izsakām Evitai un pārējiem
tuviniekiem mūsu vissirsnīgāko
līdzjūtību, ANDRI zaudējot.

Kaimiņienes

Dzintaru ielas 7 iedzīvotāji

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

