Nr. 4 (231)

Piektdiena, 2019. gada 12. aprīlis

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Sveicam svētkos!
Priecīgas Lieldienas!

Mērsraga novada pašvaldība

Redaktores sleja
Kā jau tas mūsdienās notiek, ne bieži, bet
tomēr, plašajās interneta dzīlēs iespējams sastapt interesantus rakstus, idejas un atziņas, kas
atstāj lielāku nozīmi un pārdomu atbalsi, nekā
vairums informācijas, kas no turienes tiek saņemta. Parasti dominē fakts, ka tas ir izlasīts un
pavisam drīz jau aizmirsts. Un tā es sastapos ar
paradoksālajiem baušļiem. Daži no tiem: „Cilvēki ir neloģiski, nepamatoti un pašcentrēti.
Jebkurā gadījumā mīliet tos. Ja jūs darāt labu,
cilvēki jūs apsūdzēs par egoistiskiem motīviem.
Jebkurā gadījumā dariet labu. Ko jūs šodien
būsiet izdarījis labu, tas tiks aizmirsts jau rīt.
Jebkurā gadījumā dariet labu. Godīgums un
atklātība padara jūs neaizsargātus. Esiet godīgi.
Tas, ko jūs paveicāt gadu laikā, var tikt iznīcināts
vienā naktī. Jebkurā gadījumā veidojiet.
Cilvēkiem tiešām ir vajadzīga palīdzība, bet tie
jums uzbrūk, ja jūs viņiem palīdzat. Jebkurā
gadījumā palīdziet cilvēkiem. Dodiet pasaulei
labāko, kas jums ir, un jūs saņemsiet sitienus.
Dodiet pasaulei vislabāko, kas jums ir jebkurā
gadījumā.” Varbūt noder arī jūsu atziņu
krājumiem... Lai vai kā būtu ar atziņām, gribu
novēlēt priecīgas un lustīgas Lieldienas, jaukus
brīžus, sagaidot 4. maiju un tiekamies jau pašā
pavasara plaukumā!
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Informācija!

Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta
namu 24. aprīlī plkst. 12.00.
18. aprīlī no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Mērsraga tautas
namā grāmatu tirdzniecība. Latviešu un ārzemju daiļliteratūra, bērnu grāmatas, dzejas krājumi. Piedāvā: „Virja” Draudzīgas cenas, tiekamies!
Mobilā diagnostika – 7. maijā un 7. jūnijā no plkst. 10.00
līdz plkst. 17.00, pie Mērsraga Tautas nama, Lielā iela 25.
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u. c.):
• 1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams)
D vitamīna noteikšana – 6,00 EUR.
Kardiogramma ar aprakstu – 5,00 EUR (bez ģimenes
ārsta nosūtījuma).
Pacientiem lūdzam veikt iepriekšēju pierakstu – tālrunis
25431313.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111.
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa.
No 25. aprīļa līdz 28. aprīlim būs pieejami lielgabarīta
konteineri tirgus laukumā Zvejnieku ielā 5A, kā arī varēs nodot elektropreces pie ūdenstorņa Skolas ielā 2. Sīkāka informācija – tālrunis 26572494.
Pavasara tirdziņš pie Mērsraga Informācijas centra –
2019. gada 20. aprīlī, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00.

Aicinām Jūs
piedalīties
Mērsraga novada
jaunās attīstības
programmas
izstrādes 1. seminārā!
Galvenās tēmas būs esošā situācija novadā
un turpmākās attīstības alternatīvu izvēle. Semināra sākumā tiks sniegts ieskats globālajās
un valsts attīstības tendencēs un pastāstīts par
apzināto, analizējot Mērsraga novada esošo situāciju. Turpinājumā iepazīstināsim Jūs
ar izvirzītajām Mērsraga novada attīstības
scenāriju alternatīvām turpmākajiem 7 gadiem, semināra gaitā veiksim alternatīvu izvērtējumu un izvirzīsim vienu galveno.
Seminārs notiks ceturtdien, 2019. gada
18. aprīlī (Mērsraga Tautas namā, Lielā
ielā 25, Mērsragā), plkst. 17:00. Plānotais darba ilgums: 2–2,5 h. Otrais seminārs plānots
26. aprīlī – sīkāka informācija sekos.
Lūgums informēt par savu dalību vai nepiedalīšanos seminārā pa e-pastu agnese.
kreicberga@mersrags.lv
Tālrunis uzziņām: 26572494.
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Domes sēdē
2019. gada 19. marta
kārtējā domes sēde:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus bezstrīda kārtībā no divām juridiskām
personām un trīs fiziskām personām.
2. Apstiprināt
saistošos
noteikumus
Nr. 4/2019 „Par koku ciršanu ārpus meža
Mērsraga novadā”.
3. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei
Ingunai Strautmanei savienot valsts amatpersonas amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā
departamenta direktora amatu;
Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei Ingunai Strautmanei savienot valsts amatpersonas
amatu ar Ventspils ostas valdes locekļa amatu.
4. Grozīt sarakstu „Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2019. gadā”, aizstājot
struktūrvienībā „Informācijas centrs” Informācijas centra darbinieks ar Informācijas centra vadītājs.
5. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Dzelmes”, Mērsraga novads kadastra numurs
8878 003 0235, atdalot 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0027, 2,82 ha platībā.

2019. gada 2. aprīļa
ārkārtas domes sēde:

1. Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības
atsa
vināmās kustamās mantas – autobusa
ISUZU TURQUOISE izsoles noteikumi”;
2. Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības
atsavināmās kustamās mantas – lidlauka skrej
ceļu betona plākšņu izsoles noteikumi”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Mērsragā –
29 dižkoki!
Visi Mērsragā jaunatklātie, reģistrētie,
nomērītie, arī iepriekš zināmie dižkoki beidzot
salikti vienā sadaļā Mērsraga mājaslapā –
Tūrisma sadaļā, apakšsadaļā DIŽKOKI.
Statistikai varu pastāstīt, pirms šīs
apsekošanas, pie mums reģistrēti bija mazāk
par trešdaļu no pašreiz zināmo mūsu dižkoku
kopskaita. Cik dižkokus esam reģistrējuši 19. un
22. martā, veicot dižkoku mērīšanu sadarbībā
ar Dabas aizsardzības pārvaldi? 29 dižkokus!
No tiem – 17 priedes, 4 melnalkšņi, 2 oši,
2 ozoli, 2 kļavas, 1 liepa un 1 kastanis!
Ņemot vērā koku aptuveno vecumu,
izbraukātas, apskatītas arī citas iespējamās
dižkoku atrašanās vietas, ne tikai tās, par kurām
aptuveni varējām iedomāties. Vēlreiz paldies
arī visiem tiem, kas ziņoja par potenciālajiem
dižkokiem un to atrašanās vietām!
Lai nebūtu jāpiesauc gluži katrs nomērītais
koks, gribas uzsvērt – pateicoties iedzīvotāju
atsaucībai, esam atraduši Mērsraga liepu –
rekordisti, kuras apkārtmērs ir tieši 5 metri!
Atrastas arī vairākas interesantas priedes, kas
izteikti dalās 2 stumbros.
Tiem, kas dabā grib redzēt Mērsraga
dižkokus, vēlos atgādināt, ka bez saimnieku
atļaujas nebūtu vēlamas pastaigas pa svešiem
īpašumiem, tāpēc pievērsiet vairāk uzmanību
tiem dižkokiem, kas neatrodas privātīpašumos,
slēgtās viensētās un ir labi redzamas.
Piemēram, Pasaku kalniņa tuvumā ir viena
dižpriede, kuras tuvumā ir veselas 5 potenciālās
dižpriedes. Mērsraga luterāņu baznīcas
apkārtnē, kapos reģistrētas ir 5 dižpriedes, un
tā varētu turpināt. Dabas Aizsardzības pārvalde
dižkoku mērījumus turpina veikt Mērsraga
novada Upesgrīvā.
Lai arī Jums priecīgs pavasaris!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoles:
Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – autobusam
ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas Nr. HC6848, izlaiduma gads – 2008. gads.
Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 7 000,00 bez PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no
kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 700,00 bez PVN, dalības maksa EUR 10,00.
Izsole notiks Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2019. gada
25. aprīlī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 24.04.2019. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole
ar augšupejošu soli.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00–16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga
novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv. Tālrunis uzziņām 26572494.
Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai – lidlauka
skrejceļu betona plāksnēm, izmērs 2×6 m, daudzums – 30 gab.
Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 12 000,00 bez PVN, solis – EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no
kustamās mantas vērtības, t.i., EUR 1 200,00 bez PVN, dalības maksa EUR 10,00.
Izsole notiks Mērsraga novada pašvaldībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2019. gada
25. aprīlī plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija līdz 24.04.2019. plkst. 17.00. Izsoles veids – mutiska izsole
ar augšupejošu soli.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00–16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Mērsraga
novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv. Tālrunis uzziņām 26572494.

Izsole nekustamajam īpašumam Vēju iela 14
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģ.
Nr. 50103237791, pirmajā augšupejošā rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums Vēju iela 14, Mērsrags, Mērsraga novads, nekustamā īpašuma kadastra numurs 8878 003 0296,
sastāv no zemes gabals 5100 m2 platībā un dzīvojamās mājas jaunbūve 200,2 m² platībā. Reģistrēts
Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena –
14 000,00 EUR, izsoles solis – 1 400,00 EUR, reģistrācijas maksa – 200,00 EUR. Izsoles dalībnieku
pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2019. gada 29. aprīlim, nosūtot pa pastu uz Maskavas ielu 165, Rīgā,
LV-1019 vai iesniedzot klātienē. Piedāvājumu atvēršana notiks 2019. gada 30. aprīlī, pulksten 13.30,
Maskavas ielā 165, Rīgā, 419. kabinetā, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” telpās.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 29.04.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu 1 400,00 EUR un reģistrācijas maksu 200,00 EUR apmērā Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” kontā Nr. LV25UNLA0055000617927, A/S SEB Ban
ka, kods UNLALV2X. Īpašumu apskatīt un iepazīties ar dokumentāciju var darbdienās, par apskates
laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona: E. Barons, tel.: 26426642. Izsoles dokumenti atrodami elektroniski https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/izsoles/izsoles?id=1350&nid=327.

Konkursā „Ceļojums uz operu” uzvar
Mērsraga vidusskolas skolnieces
Laura Elizabete Ķiršakmene, Diāna Krovalka
un Viktorija Jēkabsone
Lai veicinātu jauniešu interesi par operas
mākslu, jau sesto gadu VSIA „Latvijas Nacionālā
opera un balets” aicināja 9.–12. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Ceļojums uz operu”, kas šogad
bija veltīts topošajiem baleta jauniestudējumiem
„Hamlets” un „(Ne)stāsti man pasakas”. Konkursa galvenais uzdevums bija radošais darbs foto vai
video formātā, kurā jaunieši, izmantojot dejas vai
kustību elementus, atspoguļoja savu skatījumu uz
vienu vai abiem pasaules un latviešu literatūras
šedevriem – „Hamlets” un „Krāsainās pasakas”.
Konkursa galvenā balva ir ceļojums ar LuxExpress
uz Tallinu, ielūgums uz operas „Traviata” izrādi
Igaunijas Nacionālajā operā 2019. gada 5. maijā
un apmaksāta nakšņošana viesnīcā „Park In By
Radisson Central Hotel Tallinn”, ko nodrošina
Latvijas Nacionālās operas fonds. Konkursa uzvarētājas balvu saņems par video, kas veltīts Imanta
Ziedoņa „Krāsainajām pasakām”.
Irbe Treile,
Latvijas Nacionālās operas un
baleta sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto – Monta Tīģere

Konkurss Nīcā
22. martā Nīcas kultūras nama Baltajā zālē
notika IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss.
Šoreiz konkursā piedalījās visvairāk
audzēkņu, salīdzinājumā ar iepriekšējām rei
zēm – pavisam 72 dalībnieki no 33 Latvijas
Mūzikas skolām. Konkurss norisinājās 3 ka
te
gorijās, katrā pa 3 vecuma grupām. No
mūsu skolas piedalījās mans 6. klases klavieru
ansamblis: Līga Annija Indruškeviča un
Klāvs Daniels Anstrauts. Konkursā vajadzēja
atskaņot divus dažāda rakstura skaņdarbus.
Mēs kopā ar audzēkņiem izvēlējāmies latviešu
komponista Helmuta Feldmaņa romantisko
,,Mazo barkarolu” un krievu komponista
Viktora Korovica jautro ,,Senjora Karabasa lelli ”.

Uz konkursu devāmies jau dienu
iepriekš, jo ceļš bija tāls un gribējām
iemēģināt Nīcas kultūras nama flīģelīti.
Nakti pavadījām Bernātos viesu mājā
kopā ar Tukuma Mūzikas skolas klarnešu
ansambļa meitenēm. Visus vienoja
satraukums pirms uzstāšanās un kopīgas
vakariņas, kā arī, nu jau par tradīciju
kļuvušās, Līgas mammas ceptās garšīgās
brokastu pankūkas! Laiks paskrēja
nemanot! Mājās atgriezāmies gandarīti
par rezultātu – ar Atzinības diplomu.
Inguna Grīnvalde,
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
klavierspēles skolotāja

Apstiprināts projekts
par laipas uz jūru
izbūvi Upesgrīvā
Mērsraga novada pašvaldība 2019. gada
6. martā saņēma Latvijas Vides aizsardzības fonda
lēmumu par projekta iesnieguma „Gājēju laipas
uz jūru izveidošana Upesgrīvas pagastā”, (Reģistrācijas nr. 1-08/404/2018) apstiprināšanu.
Projekts tika iesniegts – valsts budžeta
apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”,
vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta mērķis – nodrošināt piekrastes
dabas aizsardzību, labiekārtojot teritoriju
apmeklētāju piekļūšanai pie jūras un mazinot
antropogēnās slodzes ietekmi uz kāpu zonu
Mērsraga novadā.
Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir
EUR 7934,09, no kurām Latvijas Vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums 70%, t.i.
EUR 5554,00 un Mērsraga novada pašvaldības
līdzfinansējums 30%, t.i. EUR 2380,09.

Aprīlī Mērsraga
Informācijas
centrā –
Ivi Dervishi
izstāde
Izstādes nosaukums „Ilūziju transformācija”
jau runā pats par sevi, tās autore pamatā strādā gleznošanas, monotipija grafikas, zīdspiedes
un jauktajās tehnikās, radot attēlus sirreālās
noskaņās. Jauno mākslinieci iedvesmo daba,
antīkā kultūra, filozofija, kā arī personīgā pieredze un sajūtas, ko rada pasaules notikumu
aktualitātes. Gleznotāja, grafiskā māksliniece ir
meitene no Albānijas, dzimusi 1992. gadā Libraždā, bet lielāko dzīves daļu aizvadījusi Albānijas galvaspilsētā Tirānā. 2013. gadā ieguvusi
Tirānas Mākslas Universitātes bakalaura grādu
grafiskajā mākslā un dizainā, bet 2015. gadā –
maģistra grādu grafikā. Uz Latviju Ivi pārcēlās
2016. gadā kopā ar vīru Mārtiņu Teteri. Ivi
Derviši ir piedalījusies vairākās izstādēs
Albānijā, Kosovā un arī Latvijā.
Mērsraga Informācijas centrā Ivi Derviši
darbu izstāde apskatāma visu aprīļa mēnesi.
Gaidām ciemos!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Mūsu dejotāji – Talsu apriņķa deju kolektīvu sadancī!
30. marta pēcpusdienā, liels satraukums
valdīja Mērsraga Tautas namā. Pēdējie
mēģinājumi, pārskatīts tiek viss, lai neko
neaizmirstu, tiek ieņemtas vietas autobusā,
lai Sarmītes Laures vadībā mūsu dejotāji –
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Paisums” un
jauniešu deju kolektīvs „Trejdeksnis” pirmo
reizi dotos parādīt sevi ārpus Mērsraga
robežām.
Dejotāju ceļš veda uz Pastendi, kur ik gadu
norisinās Talsu deju apriņķa deju kolektīvu
sadancis. Šogad koncertprogrammā „Bezde
līgu pavasara danči”, katrs kolektīvs izdejoja
2 dejas. Mūsu dejotājiem šī bija pirmā
uzstāšanās ārpus Mērsraga. Pirms koncerta
valdīja gan satraukums, gan rosība, gatavojoties

dejām un vienam otru uzmundrinot, aplausu
pavadībā dejas solis ritēja raiti. Kad oficiālā
daļa bija beigusies, visi varēja nedaudz atvilkt
elpu, lai polkas soļus varētu nomainīt valša
ritmi ballē. Ar gandarījumu par paveikto, un
nedaudz atpūtas – dejotāji jau atkal tiksies
mēģinājumos, lai priecētu ne vien mūs,
bet nu jau droši nestu Mērsraga vārdu aiz
novada robežām. Paldies saku deju kolektīvu
vadītājai Sarmītei Laurei, pašiem labākajiem
dejotājiem un Mērsraga novada pašvaldībai
par transportu.
Tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča

Jums no mums –
„Pifs un viņa draugi”

Jaunumi sportā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 501. 31. martā Mērsraga sporta zālē notika
Mērsraga 2019. gada meistarsacīkšu šautriņu
mešanā trešais posms. Trešajā posmā kopējā
grupā uzvarēja Ivars Indruškevičs, otrais Mārtiņš Ozols, bet trešajā vietā Vivita Ozoliņa.
Sieviešu grupā pirmā vietā Vivita Ozoliņa.
Kopvērtējumā kopējā grupā ar 25 punktiem
pirmajā vietā Ivars Indruškevičs, otrajā vietā
ar 21 punktiem Mārtiņš Ozols un trešais ar
19 punktiem Janeks Dvoreckis.
Vīriešu grupā kopvērtējums identisks ar
kopējo grupu. Sieviešu grupā kopvērtējumā
pirmā ar 20 punktiem Vivita Ozoliņa, otrajā
vietā ar 19 punktiem Anita Ozola, bet trešā ar
8 punktiem Sāra Albāno. Ātrākais 501 vīriem
Aigaram Gūtšmitam (1. posms) un Vivitai
Ozoliņai sievietēm (1. posms) Atgādinu, ka

nākošais ceturtais posms notiks 28. aprīlī
Mērsraga sporta zālē 10.00.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā.
31. martā Mērsraga sporta zālē notika Mērs
raga 2019. gada meistarsacīkšu galda tenisā
trešais posms.
Trešajā posmā uzvarēja Uldis Zutis, otrais
Agris Vēveris, bet trešajā vietā Uldis Dēliņš.
Kopvērtējumā ar 25 punktiem pirmajā vietā
Uldis Zutis, otrais arī ar 25 punktiem Agris
Vēveris, bet trešajā vietā ar 20 punktiem Pēteris
Buļbiks. Atgādinu, ka nākošais ceturtais posms
notiks 28. aprīlī Mērsraga sporta zālē 12.00.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs,
26455993
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Skaļās lasīšanas konkurss

Ir atkal pienācis marts un skaistais pavasara
laiks. Un, kā jau katrs gads, arī šis nebija izņēmums, tāpēc, nu jau tradicionāli, mūsu amatierteātris „Etīde” bija sagatavojis Jums kādu
pārsteigumu izrādes izskatā.
Pirmo reizi savā repertuārā iekļāvām izrādi,
kas paredzēta ģimenēm ar bērniem. Šogad Jūsu
priekam bijām sagatavojuši izrādi „Pifs un viņa
draugi”. Kuplais apmeklētāju skaits bija lielākā
Jūsu pateicība mums par ieguldīto darbu. Lai
bērniem pēc izrādes atmiņā paliktu ne tikai redzētais, bet arī baudītais, teātris bija sagādājis
vēl vienu raibu pārsteigumu – pār mums nolija
krāsaino balonu lietus! Līksmība, jautrība un
smiekli nebeidzās līdz pat brīdim, kad bija jau
jādodas mājup.

Paldies Jums, mūsu uzticamie skatītāji, atbalstītāji un, protams, arī kritiķi! Paldies, vēlos
teikt visa teātra sastāva vārdā, arī tiem jaukajiem
cilvēkiem, bez kuriem izrāde nebūtu bijusi
tieši tāda, kāda tā bija! Tātad, paldies – Uldim
Krūkliņam, Anitai Bulei, Inesei Ozollapai,
pirmsskolas izglītības iestādei „Dārta”, Sandijai
Štreinertei, un paldies arī manam amatierteātra
„Etīde” kolektīvam! Paga, bet ir vēl viens īpašs
paldies mūsu skolniecēm – aktrisēm, kas tēloja
kaķītes! Jā, tās bija Rebeka Strautmane un
Marta Mišele Ķevle!
Amatierteātra „Etīde” vadītāja
Edīte Driņķe

LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) izstrādāta Skaļās lasīšanas sacensība
11–12 gadus veciem 5. un 6. klases skolēniem. Sacensību metodika aizgūta no
Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Savukārt
Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu
skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo
lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Jaunās lasīšanas kampaņas mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēt
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Lasīšanas
sacensības norisinājās 3 kārtās – vietējās
skolas (bibliotēkas) līmenī, reģiona pusfinālā un nacionālajā finālā.
Mērsragā Skaļās lasīšanas sacensību
uzsāka 34 skolēni (21 no 6. klases un
13 no 5. klases). No katras klases, tika izvirzīti
trīs labākie pārstāvji. 31. janvārī tika noskaidrota pirmā Mērsraga novada Skaļās lasīšanas
čempione – Egija Vanaga. 2019. gada 19. martā
Egija Vanaga godam pārstāvēja Mērsraga novadu skaļās lasīšanas konkursa otrajā kārtā –

reģiona pusfinālā, kas norisinājās Talsu tautas
nama Spoguļu zālē. Paldies skolotājai Aijai Barovskai par aktīvu iesaistīšanos un gatavošanos
konkursam!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Metodiskā diena PII „Dārta”
27. marta rīta cēliens PII „Dārta” pagāja ļoti
rosīgi, jo pie mums ciemojās 33 pirmsskolas
pedagogi no 17 izglītības iestādēm, lai dalītos
pieredzē par jaunā projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanu, jo ar 2019./2020.
mācību gadu visas pirmsskolas strādās pēc šīs
pieejas.
Viesus sveica un iepriecināja Dārtas bērnu
ansamblis ar diviem jautriem priekšnesumiem
mundrākai dienai. Vadītāja Laila bija sagatavojusi sirsnīgu uzrunu Vinnija Pūka atziņu garā
un kā īstai saimniecei pieklājās bija sarūpējusi
saldumu grozu un bagātīgi klātu kafijas galdu,
lai raitāk rosās sarunas.

Pēc rīta kafijas sekoja nodarbību vērošana
visās grupās un pēcaktivitāšu sarunas, kuru laikā pedagogi pārrunāja, kā jaunās vēsmas ienāk
viņu iestādē, kādas pārmaiņas ir notikušas, kā
pedagogi vērtē mūsu iestrādnes. Pēc darbošanās grupās visi devās ekskursijā pa iestādi, kuras laikā iepazinās ar pedagogu pašgatavoto didaktisko mācību līdzekļu izstādi „Domā! Dari!
Izzini!”
Tad sekoja prezentācija – dalīšanās pieredzē par jaunajām pirmsskolas vadlīnijām,
lietpratību mācību satura apguvē, plānošanas
modeli un pedagogu sadarbību mācību satura
integrēšanā visās mācību jomās. Prezentācija

balstījās kritiskā teorētisko zināšanu analīzē,
ieviešot praksē jaunās nostādnes pirmsskolas
izglītībā. Skolotāja Lilita, ar praktisku piemēru
palīdzību, parādīja, kā sporta nodarbībās var
ieintegrēt citas mācību jomas, kā var veicināt
tādas prasmes kā sadarbība, pašvadība, kritiskā
domāšana un problēmsituāciju risināšana.
Noslēgumā visiem pedagogiem vajadzēja
iejusties bērnu lomā – sadarbojoties pa pāriem
un izmantojot vienu apgūto prasmi – papīra
griešanu strēmelēs, no tām izveidot kaut ko
paliekošu PII „Dārta” komandai – vēlējuma vai
pateicības lapiņu REFLEKSIJAS grāmatai. Sanāca radoši un skaisti! Paldies!

Izglītības vērtība nerodas,
prātā iekaļot faktus, bet
gan vingrinot prātu
domāt, tā ir teicis
diženais zinātnieks
Alberts Einšteins. Tas
varētu būt ne tikai šīs
dienas, bet arī jaunās pieejas
izglītībā vadmotīvs. Vislielāko paldies gribu
teikt visam darbīgajam Dārtas kolektīvam!
Paldies par atbalstu, padomu un darbu!
Paldies!
Terēzija Zondaka,
Mērsraga PII „Dārta” metodiķe
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Sludinājumi
 Pārdod skaldītu malku. Iespēja iegādāties arī malku maisos. Zvanīt 25489482.
 Vajadzīgs meistars, kas varētu veikt
špaktelēšanas, krāsošanas darbus. Apjoms
600 m2. Tālrunis 29236937.
 Piedāvā darbu mēbeļgaldniekiem
undarbu pie atsevišķiem projektiem. Tāl
runis 29415085; 29151180.
 Viesu nams „Vētrasputns” piedāvā
darbu virtuves darbiniecei. Vairāk informācijas pārrunu laikā. Pieteikties personīgi
pie Ivetas kafejnīcā.

Līdzjūtības
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām līdzjūtību Birutai, no dzīvesbiedra atvadoties.
Dzintaru ielas 7 iedzīvotāji
Un tā es aiziešu
Caur rīta miglu,
Vien rasā
Pēdas atstāšu,–
Līdz saule
Izdzers tās
Un jaunā
Siltumā
Pār zemi
Izstaros….

(E. Dortāne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, un
skumju brīdī esam kopā ar Leldi un Zandu un piederīgajiem, māmuļu Miliju
Baumani mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā
(Tautasdziesma)
Visdziļākā līdzjūtība Arvim Sūniņam,
māmiņu zaudējot.
Bijušie klasesbiedri 1983. gads
Lai balta saule,
Zaļa zāle
Un viegla zeme
Smiltājā!

(V. Kokle-Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sabīnei,
mammu zaudējot.
Bijušie IMS konservu ceha kolēģi
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sabīnei,
māmiņu mūžībā aizvadot.

Dievkalpojumi
Es biju miris un, redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam...

Aina, Marika, Daira, Skaidrīte

Jņ. atkl. gr. 1:18

Mērsraga ev. lut. draudze un mācītājs M. Ķirsons
sirsnīgi sveic visus novada iedzīvotājus Kristus augšāmcelšanās svētkos un aicina uz

Pūpolsvētdienas dievkalpojumu 14. aprīlī plkst. 11.00
Lielās piektdienas dievkalpojumu 19. aprīlī plkst. 14.00
Lieldienu dievkalpojumu 21. aprīlī plkst. 11.00

A pasākumi

(I. Lasmanis)

Kad zaļajās skujās birst asaru lāses un
uz kapa sagulst atvadu ziedi, esam kopā
ar Kristīnu, māsu kapu kalniņā pavadot.

Pateicība

aprīlī

12.04.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā – 4. posms

Mērsraga sporta halle

17.00

28.04.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms

Mērsraga sporta halle

10.00

28.04.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms

Mērsraga sporta halle

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
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

SIA „Unda” darba kolēģi un meistari

Paldies Mērsraga novada pašvaldībai, Mērsraga sociālajam dienestam, draugiem, paziņām, kaimiņiem,
Guntiņai, ārstei Benitai Zibinai, „Kreses” meitenēm – par atbalstu, siltiem
vārdiem un līdzjūtību, no Gunāra
Legzdiņa atvadoties.
Piederīgie

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Skumstam – izsakām visdziļāko līdzjūtību Birutai Zvaigznītei un tuviniekiem,
Gunāru Legzdiņu mūžībā aizvadot.
Mājas iedzīvotāji

Redaktore Madara Brāle
28757923

