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Paldies!

Marts tik tikko sācies, bet jau liekas, ka sajūtams pavasara tuvums. Galvenokārt, tādēļ, ka
daudziem no mums gribas ieviest pavasara kārtību. Kas ir pavasara kartība? Tā ir tāda kārtība,
kad mums gribas atmodināt ķermeni no lēnīguma, stinguma un noguruma. Šāda veida kārtības
raksturīgākā kustība – tiekšanās pretī saulei. Šīs
kārtības neatņemama sastāvdaļa ir putnu dziesmas un vēlme būt tuvāk dabai. Šī kārtība balstīta
uz pārmaiņām. Svarīgi ienest savā dzīves telpā ko
zaļu, lai sajustos labāk. Pavasara kārtība nozīmē
gaidas. Tās ir gaidas pēc brīža, kad drūmi pelēkos
toņus visapkārt nomainīs košums. Tādos brīžos
pārņems neticība – kā kaut kas tik pelēks varēja
kļūt tik košs?! Tātad pavasara kārtība ir pārstei-

gumu pilna. Jāatzīmē, ka šī kārtība saistās
arī ar trauslumu ... Pirmie neaizsargātie
pavasara vēstneši reizē ir trausli, bet reizē
arī liela spīta un spēka pilni! Kartībai nav
jēgas, ja mēs neatbrīvojamies no smagā
ziemas apģērba un vairāk nesapošamies.
Arī smaids ir rota, tātad sapošanās katram ir pa spēkam! Tālāk kārtība nosaka,
ka ir jāsakopj arī sava apkārtne. Šādas
kārtības gala rezultātā top prieks! Tā ir
pavisam vienkārša kārtība, kas ļauj cilvēkam ātrāk sajust pavasara atnākšanu! Lai
ikvienam no mums, izdodas ieviest pavasara kārtību!

Pāreja uz vasaras laiku!
Pāreja uz vasaras laiku notiks 2020. gada 29. martā, plkst. 03.00
(naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot
par vienu stundu uz priekšu!

Informācija!
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta
namu 25. martā plkst. 12.00.
 Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates 2020. gadā. Valsts tehniskās uz-

raudzības 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.
Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Uzziņām tālrunis 29341374; 26139989 vai
www.vtua.gov.lv. Mērsragā apskate – 19. jūnijā, plkst. 11.00, Lielā iela 126, Mērsrags,
Mērsraga nov., (pie Estrādes).
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Mērsraga novada Domes sēdē lemtais

2020. gada 18. februāra kārtējā sēdē nolemts:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 5 fiziskām personām;
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpildi 2 066 916 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu izpildi 1 651 440 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpildi 73 213 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpildi 73 340 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu izpildi 826 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu izpildi 783 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada aizņēmumu atmaksas
valsts kasē izpildi 300 620 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada maksājumus pamatkapitāla palielinājumam SIA „Mērsraga Ūdens” 15 327 euro apmērā.
Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu Mērsraga novada pašvaldības norēķinu kontos un galvenajā kasē uz 31.12.2019. 115 582 euro apmērā.
3. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības
izglītības iestādēs no 2020. gada 1. janvāra:
Mērsraga vidusskola			106,77
Mērsraga vidusskola (neklātiene) 50% 53,39
Mērsraga PII Dārta			
229,09
4. Grozīt sarakstu „Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
štata darbinieki un amata algas 2020. gadā”:
9. struktūrvienībā „Bāriņtiesa”: Izveidot jaunu štata vietu – „Bāriņtiesas
sekretārs” ar amata algu 5,00 euro stundā.
20. struktūrvienībā „Tautas nams”: Izslēgt amata vietu „Skaņu un gaismu
operators”; Izveidot jaunu štata vietu „Saimnieciskais vadītājs” ar amata
algu 930,00 euro mēnesī.
5. Atcelt no Bāriņtiesas locekļa amata Litu Grudkinu un Anitu Ozolu.
6. Atbrīvot Guntu Fībigu no Administratīvās komisijas locekles amata.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2019 „Par materiālo palīdzību
audžuģimenēm, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”. 8. Izdarīt grozījumus ar Mērsraga novada domes 2018. gada
19. jūnija lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 8) apstiprinātajās vadlīnijās „Klientu
iesaistīšanai darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos”:
1. 16. punktu izteikt sekojošā redakcijā „pasākumos iesaista līdz 15 stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām”;
2. Vadlīniju Pielikumā Nr. 1 4.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā „klientu prasmju veicināšanas pasākumos nodarbināt ne vairāk kā 5 (piecas)
dienas un 15 (piecpadsmit) stundas nedēļā”.
3. Izslēgt Vadlīniju Pielikumā Nr. 1 4.8. punktu.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Domes
sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Jaunumi Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolā
Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā Ērikam
Lācim 3. vieta. No 27.–29. februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā notika
Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju konkurss „Wind Stars
2020”. Tajā piedalījās 300 jaunie mūziķi
no 12 pasaules valstīm, bet kopā ar visiem
pedagogiem un koncertmeistariem tajā
piedalījās 700 dalībnieki. Pasākumā piedalījās mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas
Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un
Hercegovinas, Itālijas un Izraēlas. Konkursa dalībnieki bija mūzikas skolu un
mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu
spēles audzēkņi, kuri demonstrēja savu meistarību flautas, obojas, klarnetes
saksofona, fagota, trompetes, trombona, eifonija, mežraga un tubas spēlē.
No Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 1. flautas spēles klases audzēknis Ēriks Lācis. Viņš uzstājās AI grupā un šo grupu vērtēja
starptautiska žūrija no Itālijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas un Izraēlas.
Neskatoties uz iespaidīgo žūriju, Ēriks spēja ļoti sakoncentrēties, pārvarēt
satraukumu un sniegt labu muzikālu priekšnesumu. Liels gandarījums par
iegūto 3. vietu. Paldies koncertmeistarei Ingunai Grīnvaldei un Ērika vecākiem, jo īpaši Jurim Lācim par atbalstu klātienē.
Romantiskās mūzikas pēcpusdiena. 4. martā Mērsraga Mūzikas un
Mākslas skolā notika romantiskās mūzikas pēcpusdiena, veltīta austriešu
komponista Franča Šūberta daiļrades spilgtākajām lapaspusēm.
Audzēkņi darbojās ar lielu atbildības sajūtu – muzicēja, rādīja sagatavotās prezentācijas, mākslas nodaļas audzēknes prezentēja vizuāli attēlotās solodziesmas. Pasākumu atklāja Krista Beāte Dārziņa ar skaņdarbu
„Ekosēze”, Līga Annija Indruškeviča atskaņoja „Valsi”si minorā. Par
Franča Šūberta dzīves gājumu un radošo darbību pastāstīja Līga Annija
un Laura Rolanda Indruškēvičas. Ar Franča Šūberta solodziesmu daudzveidību klausītājus iepazīstināja Elēna Kniploka. Mākslas nodaļas audzēknes Marta Krūze un Marisa Riekstiņa raksturoja savu vizuālo skatījumu
uz solodziesmām „Liepa” un „Forele”.Pasākuma noslēgumā visi audzēkņi
iemācījās un kopīgi nodziedāja Franča Šūberta solodziesmu „Forele”. Domāju, ka audzēkņi no pasākuma aizgāja gandarīti un papildinājuši sevi ar
jaunām zināšanām.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Daiga Krugaļauža
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotāja Juta Frēliha

Aicinām uzņēmējus atbalstīt
Foto orientēšanās sacensības Mērsragā!

Sports – tas ir forši! Foto orientēšanās sacensības ar iespēju vēl arī kaut ko
uzzināt par savu ciemu – tas ir vēl foršāk! Bet tikt pie balvām – vēl, vēl, vēl foršāk! Šogad sacensības notiks 18. aprīlī ar
startu pie Mērsraga Informācijas centra
plkst. 11.00! Būs arī Informācijas centra
balva komandai par interesantāko ko-

mandas noformējumu! Apģērba, tēla
tematika – pavasaris! Un, ak jā – šogad
vairāk vērtēsim nevis ātrumu, bet gan
komandu attapību un pareizo atbilžu
skaitu anketās. Līdz pat 10. aprīlim aicinām uzņēmējus, mājražotājus, valsts iestāžu pārstāvjus un individuālos atbalstītājus pieteikties atbalstītājus šī gada Foto

orientēšanās sacensībās. Ikviens var kļūt
par orientēšanās sacensību atbalstītāju,
gaidīsim ziņu e-pastā: infocentrs@mersrags.lv – vai arī droši, nāciet ciemos un
izstāstiet, ko labprāt kādai komandai uzdāvinātu! Paldies iepriekš!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Ir aitas, ir cirpēji
Mērsraga Tautas namā, 8. martā, amatierteātris
„Etīde” svinēja Sieviešu dienu ar izrādi „Ir aitas, ir
cirpēji!”. Izrāde bija par un ap sievietēm, viņu romantisko dabu un naivumu, par tām rozā brillēm,
arī sievišķīgām viltībām un vīrišķīgiem aprēķiniem,
kā arī atziņu, ka sekošana laikam ir grūta, bet nekāds vecums nav šķērslis tam, lai mestos iekšā dažādās dzīves situācijās un veiksmīgi tiktu ar tām galā.
Nav viegli būt amatierteātra aktieriem, jo katram
ir savi darbi un pienākumi, ģimene un citas lietas,
bet tie, kuri patiesi mīl teātri un sajūtu virpuli, kas
virmo uz skatuves dēļiem, tie atrod tam laiku. Tie
ir gari un spēkus izsmeļoši mēģinājumu vakari, bet
tā ir iespēja sevi pilnveidot un atslēgties no ikdienas rūpēm. Mēģinājumi tiek gaidīti, pirmizrāde tiek
gaidīta. Pirmizrāde savu „māju sienās” ir īpašs piedzīvojums.
Uztraukuma līmenis pirms pirmajiem uzveduma teikumiem
ir milzīgs. Sajūtas kā starp debesīm un zemi. Tu esi pilns ar
informāciju – ar tekstu, kas slīd cauri visam saprātam tā, ka
tajā brīdī, ja pajautāju, kā tevi sauc, tu nezinātu atbildi. Tas
ir kā gatavoties lēcienam un atpakaļceļa nav. Brīdis pirms
skatuves aizkaru atvēršanas ir kā ieelpa, aizkaru aizvēršanās
ir izelpa. Bet pēc tam ir patīkama sajūta par padarīto darbu.
Jebkura izrāde rodas brīdī, kad zālē ierodas skatītājs.
Pirms tam var domāt, pieņemt, iztēloties nez ko, bet atnāk
skatītājs, un tikai tajā brīdī ir visi nepieciešamie saskaitāmie,
lai gala rezultātā rastos izrāde. Tāpēc paldies Jums skatītāji!
Kā ierasts, gan mēģinājumos, gan arī pašas izrādes laikā
netrūka kuriozu, kas izraisīja ne tikai uztraukumu, bet arī
smieklus, arī tieši pirms iznākšanas uz skatuves. Bet tā ir kārtējā atziņa – te taču viss notiek pa īstam! Mēs it kā tēlojam, bet
tajā paša laikā sniedzam visu to īsto, kas mūsos ir. Tāpēc paldies par atbalstu un palīdzīgu roku – Mērsraga rokdarbnieku

klubiņa meitenēm par viņu darinātajām lellītēm, Paulai Annai
Semjonovai par grima otu brīnumainajiem pieskārieniem, Jānim Kaļiņičenko par īpašo gaismu un skaņu noformējumu,
Mairai Peterei par čukstiņa pienākumu pildīšanu, kā arī Ievai
Šaudenai par tāda aktieru bariņa (visnotaļ interesanta suga –
tie aktieri, arī amatierteātra, nav viegli) vadīšanu!
„Viens par visiem, visi par vienu” – tādam būtu jābūt ikviena kolektīva moto. Un tā tas arī ir mums. Kaut gan reizēm
varētu likties, ka pavadot tik daudzas stundas kopā, atkārtojot vienu tekstu atkal un atkal, labojot cits cita teikto, smejoties vienam par otru un visiem kopā – varētu pienākt brīdis,
ka nevienu no tām sejām negribas redzēt atkal – tā tas nav.
Vienmēr ir prieks atkal satikties ar saviem teātra kolēģiem.
Prieks būt kopā ar Jums, un iet cauri šim neatkārtojamajam
skatuves mākslas piedzīvojumam.
Tiekamies atkal citu reizi, kad būsim gatavi jauniem lēcieniem un piedzīvojumiem!
Brigitiņas lomas atveidotāja Madara Brāle

Noteiktas Mērsraga bibliotēkas grāmatas – laureātes
„Bērnu žūrijā”
Kā ik gadu, arī šī gada sākumā noslēdzās „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”. Šogad „Bērnu žūrijā” Mērsragā piedalījās rekordliels bērnu skaits – teju 50! Tās ietvaros cītīgi tika lasītas
grāmatas gan PII „Dārta”, gan arī Mērsraga vidusskolā.
Mēs visi zinām, ka grāmatu lasīšana ne tikai bagātina valodu, bet apdāvina mūs ar milzumdaudz atziņām, kā arī – veicina
loģisko domāšanu. Un tas ir svarīgi – ne vien bērniem pirmsskolas vecumā, bet arī cītīgam skolēnam augot, un, saprotams,
arī pieaugušajam. Pauls Bankovskis ir teicis, ka „Grāmatas
vienmēr ir bijušas noslēpums. Jau tādēļ vien, ka tās ar cilvēku
sarunājas bez skaņas…”.
Man patiess prieks, ka varēju „Bērnu žūrijā” iesaistīties ne
vien kā pirmsskolas vecuma meiteņu mamma, kas lasīja priekšā
savas ģimenes mazākajiem bērniem un priecājās par skolnieci,

kas pati lasīja grāmatas, bet arī kā Lapsa, kas piedalījās Mērsraga bibliotēkas „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā. Ar vērtēto
grāmatu sarakstu var iepazīties interneta vietnē www.lasamkoks.lv, kā arī mūsu novada un skolas bibliotēkās.
Mērsraga bibliotēkas pasākuma laikā tika pārbaudīta arī
bērnu atjautība, jo tika lasīti priekšā grāmatu fragmenti gan par
bruņinieku, kam sāpēja zobi, gan par laimi, kas ir lapsa. Kopīgi
minējām arī mīklas. Protams, visi mazie PII „Dārta” „Sprīdīšu”
un „Zīļuku” grupas bērni tika apdāvināti.
„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi bija pat trīs! Viens –
Mērsraga Tautas namā, otrs – Mērsraga vidusskolā, un trešais –
„Lielie Lasīšanas svētki” Talsos, kurp devās arī mērsradznieki,
lai baudītu pasākumu, ko vadījušas divas „pindzelītes”. Pasākuma šī gada īpašais viesis bija šova „X-Faktors” finālists Klāvs
Ozols.
Viennozīmīgi, lasīt bērniem priekšā vajag!
Un arī tad, kad viņi lasīt prot jau paši, lasīšana
ir jāveicina. Katram būs savs lasīšanas ātrums,
izveidosies sava literārā gaume, un tomēr –
mēs, pieaugušie, esam bērniem vislabākais piemērs. Lasīsim mēs, lasīs arī bērni!
Īpašs paldies PII „Dārta” audzinātājām un auklītēm, kas lasa mūsu mazajiem,
augošajiem cilvēkiem grāmatas, tāpat paldies
arī Mērsraga vidusskolas skolotājām, klases audzinātājām un bibliotekārei, kas bērnus mudina
lasīt, un paldies arī Mērsraga bibliotēkas vadītājai, kas iepazīstina mazos un lielos cilvēkus ar
jaunāko literatūru!
Inga Hartika

Meklējam Bākas ielas māju stāstus!
Teju ikkatrs ir kaut ko dzirdējis par
„Tīdām”, „Gocu” mājām un tā varētu
vēl turpināt. Bet katrai mājai taču savs
stāsts! Šogad, gatavojoties Bākas ielas
svētkiem, kas būs 1. augustā, aicinām
iesūtīt/atnest mums savu Bākas ielas
mājas stāstu!
Bākas ielas māju stāsti papildinās
svētku gājienu Bākas ielas svētkos. Jā,
tā nebūs klusa iešana, bet tā būs kā eks-

kursija ar apstāšanos, stāstu klausīšanos,
un, pie viena varēsim priecāties arīdzan
par glītajiem svētku noformējumiem
Bākas ielā!
Gaidām: leģendas un mītus, pasakas
un teikas, vēstures faktus, spoku stāstus!
Padomā, kas reiz bijis mājā, kurā tu dzīvo, kam tā piederējusi, kas tur dzīvojis,
ko esi tu dzirdējis par savu māju utt.
Ja ir savas mājas foto, ar to stāstu var

lieliski papildināt! Stāstus aicinām iesūtīt
e-pastā: infocentrs@mersrags.lv vai arī
nest uz Mērsraga Informācijas centru,
Zvejnieku ielā 2. Protams, gaidām arī ciemos, jo var atnākt, izstāstīt un stāsts var
tikt arī pierakstīts! Neaizmirstiet stāstam
pievienot mājas un ielas nosaukumu, lai
zinām, par kuru māju ir runa!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

3
A/S „Latvijas Valsts meži” konkursa
kārtībā sadalīti 308 707,88 eiro
46 nevalstiskajām organizācijām Latvijā

Paldies visiem, kas mācījās
kopā ar mums mezglot!
Makramē meistarklase Mērsraga Informācijas
centrā bija plaši apmeklēta, par ko mums milzīgs
prieks! Atnāca ne tikai vietējās rokdarbnieces, bet
arī tuvāki un tālāki Mērsraga ciemiņi, lai pavadītu
kopā ar mums radoši savu brīvdienu! Paldies visiem, kas atnāca un apguva ko jaunu!
Inga Hartika un Sandija Štreinerte

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau
devīto gadu konkursa kārtībā sadalīja a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu. Šogad 308 707,88 eiro ziedojums tiek sadalīts 46 biedrībām un
nodibinājumiem no visas Latvijas. Interese no biedrībām un nodibinājumiem ir ļoti liela, to pierāda pieteikumi, kas 3,5 reizes pārsniedz
pieejamo ziedojumu. Šogad tika saņemti 147 projekta pieteikumi par
kopsummu 1 miljons 77 tūkstoši eiro (1 077 394,99 EUR).Nevalstiskās
organizācijas īstenos 46 projektus laika posmā no 2020. gada 1. marta
līdz 31. decembrim.
Nevalstiskās organizācijas īstenos projektus 4 prioritārajās jomās:
• Palīdzot bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, tiks īstenoti 20 projekti par finansējumu 177 293,67 eiro apmērā;
• Palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tiks īstenoti 12 projekti par finansējumu 79 454,11 eiro apmērā;
• Sniedzot atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam, tiks īstenoti 10 projekti par finansējumu 28
667,10 eiro apmērā;
• Sniedzot atbalstu sabiedrības grupu integrācijai, tiks īstenoti 4
projekti par finansējumu 23 293 eiro apmērā.
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs 2. martā parakstīja līgumu
ar Ziedot.lv. Līguma Nr. 7.5/LVM/20/17 par projekta realizāciju.

Jaunumi ir klāt!

Esam sagatavojuši Jums ko jaunu un interesantu – noderēs pašiem un arī dāvanām citiem! Nāciet ciemos, apskatiet klātienē jaunos suvenīrus!
Būs gan suvenīri ar vēsturiskiem attēliem (0,65–0.95 EUR), gan
jauni koka suvenīri – magnēti (2,20 EUR) un fotorāmīši (4,50 EUR),
kuros likt savas sirsnīgākās bildes. Atradīsiet arī jau pagājušā rudenī
darinātā dizaina dāvanu komplektus (3,00 EUR), kam piepulcējies dāvanu komplekts ar JANVĀRA fotokonkursa uzvarētāja Kārļa Liepiņa
fotografēto Mērsraga Ziemeļu molu!Lai gan kļūst aizvien gaišāks, noderīgas joprojām būs arī atstarojošās aproces (1,60 EUR). Atgriezušies
arī mazie koka kuģīši (2,80 EUR) un zīmulīši (0,40 EUR)Un, pavisam
nelielā skaitā atradīsiet bākas – svečturus! (5,65 EUR un 6,25 EUR).
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Ēnu dienas noskaņās. 12. februārī
tika aizvadīts lielākais karjeras izglītības
pasākums – ikgadējā Ēnu diena. Ēnu
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar
dažādu profesiju un nozaru prasībām,
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba
tirgum. Jaunāko klašu skolēni devās ciemos uz Sociālo dienestu un Bāriņtiesu,
uz Tūrisma centru, uz Mērsraga novada
pašvaldību un Policijas iecirkni. Vecāko klašu skolēni aktīvi ēnojuši dažādu
profesiju pārstāvjus, dažādās pilsētās.
Apkopojot informāciju no klašu audzinātājiem un skolēniem, secinu, ka Ēnu
diena ir izdevusies un mūsu jaunieši ir
pilnvērtīgi izmantojuši šo dienu. Iepazītas dažādas profesijas, dažādi nozaru
speciālisti kā picērijas darbinieks, veikala darbinieks, pavārs, viesmīlis, vetārsts,
mežstrādnieks, vecākā māsa, endokrinologs, medicīnas darbinieks, bāriņtiesas darbinieks, tūrisma centra darbinieks, IT speciālists, gids, bērnudārza
audzinātājs, policists, kuģa klāja darbinieks, skaistuma salona darbinieks, frizieris, fizioterapeits, šuvējs, uzņēmējs,
psihologs un citi. Par piedzīvoto un
gūto pieredzi aktīvākie skolēni dalījās
savās klasēs, tā iedrošinot tos, kuri neēnoja, nākamgad to darīt. Lai izdodas!
Paldies tuvām un tālām „Ēnām”!
Mērsraga jaunieši un „SKOLA
2020”. No 28. februāra līdz 1. martam
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
notika ikgadējā izstāde „Skola 2020” –
nozīmīgākais izglītības iespēju notikums
Latvijā, kas pulcēja tūkstošiem jauniešu
un piedāvāja plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.

„Izstāde „Skola” ir palīgs tālākā izglītības
ceļa izvēlē, jo jaunieši vienkopus var satikt un iztaujāt daudzu izglītības iestāžu
pārstāvjus un iegūt atsauksmes no pašiem studentiem. Tā ir īstā vieta, kur
uzzināt, redzēt un arī izmēģināt dažādu
profesiju meistarstiķus, kas noteikti ir
daudz interesantāk nekā meklēt informāciju internetā,” ir pārliecināts izstādes
„Skola” projekta vadītājs Valts Jirgensons. Jau vairāku gadu garumā Mērsraga vidusskolas jauniešiem skola sniedz
šo lielisko iespēja doties uz izstādi, lai
klātienē tiktos ar skolu pārstāvjiem un
studentiem. Zinātkārajiem, mērķtiecīgajiem un mācīties/studēt gribošajiem
jauniešiem šis ir gaidīts un aktuāls notikums, tāpēc ik gadu dodamies uz šo
izstādi, lai motivētu skolas jauniešus izvēlēties savu profesiju un mācību iestādi.
Lai katram izdodas atklāt noslēpumus
ceļā uz savu profesiju!
Profesiju sīrupu Mērsraga vidus
skolā vārījām 14. februārī. Skolā viesojās dažādu profesiju pārstāvji, kuri no
sirds dalījās ar raibiem, interesantiem,
aizraujošiem un neatkārtojamiem stāstiem. Bērni un jaunieši uzzināja tuvāk
par vetārsta, pedagoga, psihologa, žurnālista, lietvedes, tūrisma konsultanta, policista, šuvēja, izstrādātāja pienākumiem.
Sirsnīgs paldies Profesiju sīrupa galvenajiem varoņiem Ingai Maksākovai,
Aijai Kaļiņičenko, Intai un Jānim Krūzēm, Ingai Hartikai, Deividam Lagzdiņam, Ritvaram Luksim un Jānim Akmenim par piedalīšanos karjeras pasākumā
un lieliskajiem novēlējumiem mūsu bērniem!
L. Grudkina

Jaunumi sportā!

Mācāmies no citiem...
Nu jau vairāk kā pusgadu pirmsskolas izglītības iestādes īsteno kompetencēs balstīta mācību satura apguvi.
Katras reformas ieviešana ir izaicinājums pedagogiem. Kā pareizi organizēt
mācību procesu? Vai es pareizi izprotu
jaunās pieejas būtību? Vai manas metodes ir pietiekami efektīvas?
Kā tiek attīstītas caurviju prasmes
un veicinātas tikumiskās vērtības? Uz
šiem un vēl citiem jautājumiem pedagogiem vislabāk ir rast atbildes dodoties pieredzes apmaiņā pie citiem
kolēģiem, vērojot viņu ikdienas darbu
un grupu iekārtojumu. Februārī visiem
pedagogiem bija iespēja iepazīties ar
kolēģu darbu Talsu PII „Saulīte” un Talsu PII „Pīlādzītis” Lūk, dažas atziņas:
Ance: Man tika dota lieliska iespēja
pabūt PII „Saulīte”, kur paviesojos grupiņā „Pingvīni”. Bērni izzinājā interesantu un bērniem aktuālu tēmu „Ceļojums kosmosā”. Viņi ar lielu interesi
veidoja savu kosmosa kuģi un gleznoja orbīta karti, rakstīja planētu nosaukumus un aprēķināja planētas kārtas
skaitļus. Bija iespēja apskatīt kreatīvu
un radošu citplanētiešu izstādi, kura
bija veidota mājās kopā ar vecākiem.
Anita: Man bija tā iespēja viesoties
Talsu PII „Saulīte” 4–5 gadus vecu bērnu grupiņā. Mēneša tēma bija „Zemūdens valstība”. Kas man patika no redzētā? Tas bija tas, ka bērni paši rīta aplī
uzņēmās vadību, bet pedagogs bija procesa vērotājs un virzītājs. Noskaidrojuši
bērnu intereses un zināšanu apjomu
par tēmu, viņi sadalījās pa centriem.
Katrā centrā bija savs uzdevums: bija
pētnieciskais darbs ar ūdeni un krāsām,
matemātikas centrā – pilienu skaitīšana, pierakstīšana, valodas centrā bēr-

Februāris – karjeras un profesiju mēnesis

ni trenējās rakstīt un krāsot burtus, kā
arī pielīmēt pie burta D kontūras diegu, bet mākslas centrā bērni atveidoja
ūdens pasauli. Pēc nodarbību vērošanas bija ekskursija pa bērnudārzu. Nobeigumā sekoja neliels kopsavilkums
zālē. Paldies par gūto pieredzi!
Anda: Apmaiņas brauciens bija vērtīgs, interesants, jaunām idejām bagāts.
Apmeklējot Talsu PII „Saulīte”, ieguvu
jaunas idejas darbam ar bērniem un idejas, kā noformēt grupas telpas.
Inese: Man bija iespēja kārtējo reizi pārliecināties par daudzu grāmatu
autores Baibas Brices fenomenālajām
darba spējām un radošu pieeju mūzikas nodarbību vadīšanā. Šajā reizē
mūs iepazīstināja ar jauno grāmatu
„Kociņu spēles”, kurā daļa materiālu ir
izmantojamas arī grupu audzinātājām.
Paldies par lielisko iespēju būt kopā
un pārrunāt aktuālus jautājumus!
Lilita: Man, kā sporta skolotājai,
bija iespēja parunāt ar kolēģi Ingrīdu
par kompetenču izglītību sporta nodarbībās, kas balstās uz bērnu vajadzībām un viņu individuālās attīstības
īpatnībām, lai kompleksi apgūtu vecumam atbilstošas prasmes un iemaņas.
Vēroju, kādas mācību metodes un metodiskos paņēmienus skolotāja izmanto
rotaļnodarbību procesā, lai bērni jusos
labi, darbotos ar prieku un interesi.
Tāda informācijas un pieredzes apmaiņa ir vērtīga ar to, ka tiek iegūtas
jaunas idejas gan sporta nodarbību organizēšanai gan daudzveidīga inventāra (arī netradicionāla) izgatavošanai.
Elīna: Mūs laipni un mīļi sagaidīja
Talsu PII „Pīlādzītī”. Ļoti patika mūzikas skolotājas B. Brices, ritma rotaļu
piemēri un stāstījums par to nepiecie-

šamība bērnu ikdienā.Ciemojāmies
Zaķēnu grupā, kurā mīļas un centīgas
audzinātājas kopā ar bērniem darbojās
tēmas – „Mans mīļdzīvnieks” ietvaros. Patika grupas mierīgā atmosfēra
un iekārtojums, aizņēmos idejas, ko
izmatot savā grupas vidē. Prieks par
tādām iespējām iepazīt vienam otra
darbu un iegūt gan sev, gan dot citiem.
Sindija: Apmaiņas brauciens bija
vērtīgs, interesants, jaunām idejām
bagāts. Apmeklējot Talsu pirmsskolas
iestādi, ieguvu jaunas idejas darbam
ar bērniem. Talsu pirmsskolā mūs uzņēma sirsnīgi, mīļi. Paldies.
Vaira: Talsu PII “Pīlādzītis” vēroju
nodarbību 6–7 gadus vecu izglītojamo grupā „Mārītes”. Tēma – „Tumsa
un gaisma”, ziņa bērnam – „Dienā spīd
saule, naktī tumšs”, sasniedzamais rezultāts – gaisma ir diena, tumsa ir nakts.
Uzdevumi bērniem bija interesanti! Īpaši gaismiņu deja grieztos ar lukturīšiem,
skaitīšana lukturīšu gaismā un krāsu minēšana, pētot tās ar lukturīšu gaismiņu.
Mūsu uzdevums bija – jautāt, slavēt un
ieteikt. Visus savus uzdevumus izpildīju.
Paldies audzinātājai Sandrai.
Skolotājas bija gandarītas, ka varēja
gūt jaunas idejas, ieceres un, protams,
gūt pārliecību – mēs visas strādājam
radoši un esam uz pareizā ceļa, audzinot un izglītojot mazos ķiparus. Katra
pieredze ir vērtība, kas ikvienu pilnveido, virza un motivē! Tā paplašina
redzesloku un sniedz pozitīvu lādiņu
turpmākam darbam. Paldies Talsu PII
„Saulīte” un „Pīlādzītis” par viesmīlību un doto iespēju piedalīties ikdienas
darba procesā un iespēju pilnveidoties.
Terēzija Zondaka,
Mērsraga PII “Dārta” metodiķe

Piesakies – Dabīgo ogu zefīru meistarklase
ar „Ogas Kārums” un Elīnu Stojakinu Mērsragā
Meistarklase notiks 21. martā, plkst.12.00. Sanāksim Mērsraga Informācijas centrā, kur kopīgi baudīsim garšīgo meistarklasi kopā ar OGAS KĀRUMS pārstāvi Elīnu Stojakinu, lai aptuveni divās stundās iemācītos pagatavot
3 dažādu garšu svaigos ogu zefīrus. Vietu skaits meistarklasē ir ierobežots: piesaki savu dalību laicīgi pa tālruni
63237704 vai rakstot uz infocentrs@mersrags.lv. Jaunas garšu notis, jaunas prasmes, lai turpmāk iepriecinātu sevi
un ģimeni. Lai sestdienas diena sākas jaukā kompānijā ar veselīgiem našķiem! Pievienojies!
• Nodarbības norise: 2020. gada 21. martā, sestdienā, plkst. 12.00
• Nodarbības garums: aptuveni 2–2,5 stundas
• Norises vieta: Mērsraga Informācijas centrs, Zvejnieku ielā 2, Mērsragā
• Nodarbības cena: 15 EUR (visi materiāli, izejvielas utt. iekļautas cenā)
• Piesakoties, atstāj arī savu kontakttālruni vai e-pastu, lai mēs ar tevi varētu sazināties pirms meistarklases!
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Mērsraga novads – Talsu novada atklā
to sporta spēļu sudraba laureāts! Talsu novada sporta spēles ir lielākais sporta pasākums bijušā Talsu rajona robežās, kas pulcē
sportistus no visas apkārtnes dažādu sporta
veidu cīņās, lai aizstāvētu savas dzimtās vietas godu. Šogad sporta spēlēs dalību pieteica astoņpadsmit komandas. Cīņas tik lielā
konkurencē, protams, izvērtās ļoti sīvas, un
katrai uzvarai vai zaudējumam bija jo lielāka nozīme sacensību kopvērtējumā. Mērsraga komanda kā, jau ierasts, startēja visos
iespējamos sporta veidos.
Cīņas pirmie iesāka zolītes un telpu
futbola spēlētāji, kas sacentās 29. februārī.
Mērsraga novada zolītes spēlētāji 13 komandu konkurencē cīnījās godam, tomēr
augstam rezultātam mazliet pietrūka veiksmes. Komandā spēlēja Artūrs Grīva, Juris
Katkovskis un Ivars Indruškevičs.
Telpu futbolā tika izcīnīta piektā vieta – komandā startēja Jānis Indruškevičs, Kristaps Lauris, Kristaps Smilgainis, Dāvis Arbidāns, Artūrs Linde, Kārlis Brinkmanis,
Oskars Sproģis, Mārcis Grīnšteins un Kristers Dakstiņš.
Vēlāk, pēc nedēļas 7. martā startēja pārējie ziemas posma sporta veidi. Mērsraga novadu vadītāju pieccīņā godam pārstāvēja Agnese Kreicberga, kas individuāli
izcīnīja sudraba medaļu, bet komandu cīņā Mērsraga novadam ieguva bronzas medaļas.
Tālāk seko mūsu divas bronzas komandas- trešajā vietā Mērsraga šautriņu mešanas komanda, kurā startēja – Vivita Ozoliņa, Anita Ozola, Marijeta Ozoliņa, Aigars
Gūtšmits, Mārtiņš Ozols, Ivars Indruškevičs, Normunds Purvinskis un Jānis Indruškevičs. Individuālajā vērtējumā šautriņu mešanā pirmajā vietā Jānis Indruškevičs.
Svara stieņa spiešanā guļus komandu vērtējumā Mērsraga komandai trešā vieta. Zelta medaļas individuāli Mērsragam izcīnīja Jānis Indruškevičs, sudrabs Kristeram Dakstiņam, bet bronza Eduardam Smilgainim.
Ceturto vietu izcīnīja Mērsraga galda tenisa komanda. Mērsraga galda tenisa komandā startēja Jurģis Ozoliņš, Uldis Zutis un Marijeta Ozoliņa.
Basketbola trīspunktu metienos piekto vietu izcīna Oskars un Mārtiņš Veidemaņi, kā arī Reinis Rubenis.
Novusā Mērsraga novadu pārstāvēja un atzīstamu sniegumu parādīja Guntis
Dvoreckis, Normunds Purvinskis un Anete Grīva.
Visa ziemas posma kopvērtējumā Mērsraga komanda ierindojas otrajā vietā
piekāpjoties tikai Talsu pilsētai! Paldies visiem sportistiem, kas atrada laiku, lai
startētu Mērsraga izlasē un aizstāvētu Mērsraga godu!
Tiekamies vasaras posmā un turpinām pierādīt, ka labākie sportisti Talsu pusē
ir mērsradznieki!
Donalds Āboliņš izcīna Latvijas čempiona titulu! Mērsraga novadu pārstāvošais šahists Donalds Āboliņš izcīnījis Latvijas čempiona titulu korespondencšahā
prestižākajā A grupā. Korespondencšahs ir šaha sacensību veids, kurā tās dalībnieki
atrodas dažādās vietās, bet šaha gājienu nodošana notiek, izmantojot pastu, telegrāfu, telefonu, radio, internetu vai citus tālsakaru līdzekļus. Gājienu nodošanas veids
nav vienīgā korespondencšaha atšķirība no klasiskā šaha. Atšķirības nosaka pats
spēles formāts. Atbildes gājiena izdarīšanai (nosūtīšanai) paredzētais laiks ir daudz
lielāks un tiek mērīts dienās. Šahists analīzi var veikt pārvietojot figūras un izmantot
šaha literatūru, bet mūsdienās arī šaha datorprogrammas. Apsveicam Donaldu ar
panākumu un novēlam nākošajā gadā aizstāvēt savu titulu.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Mazie, lielie dziedātāji
konkursā „Nāc sadziedāt”
Rīgā

XI Latvijas Jauno Izpildītāju Konkurss „Nāc sadziedāt” šogad atgriežas
savās telpās Pārdaugavā, Rīgas Stradiņa
Universitātes aulā. Šogad dalībnieki sabraukuši no dažādām pilsētām: Aizkraukles, Kuldīgas, Jelgavas, Valmieras,
Ventspils Daugavpils, Cēsis, Ludzas,
Mērsraga, Mārupes, Salaspils, Baložiem,
Ikšķiles un Rīgas.
Kopā piedalās 40 jaunākā vecuma
ansambļi. Žūrijas vērtējums Mērsraga
mūzikas un mākslu skolas kora klases ansambļa „Rozītes” meitenēm ir patīkams,
jo iegūst II pakāpes Apliecinājumu. Ir
iegūta jauna pieredze, skatuves kultūra,
draudzīgs pasākums un komplimenti par
uzdrīkstēšanos parādīt savu talantu. Konkursu vadīja Aina Poiša un visiem ansambļiem tika veidota interesanta, dziesmai
atbilstoša, katram sava skatuves animācija. Organizētāju novēlējums visiem konkursa dalībniekiem: „Lidojiet pretī saviem
mērķiem un nebaidieties sapņot lielus sapņus!”
Paldies Adrijas un Andretas mammai
par izdomu, skatuves tērpiem, rotām
meitenēm un atsaucību jebkurā jautājumā. Paldies arī Sandijai Štreinertei!
Paldies dziedošo bērnu vecākiem par
atbalstu, kopā būšanu un pašvaldībai
par transportu. (Mūzikas skolotāja Inese
Ozollapa).
Milzīgs prieks un gandarījums bija
atkal piedalīties savu bērnu un viņu
vienaudžu dziedāšanas priekā! 7. martā
gan PII „Dārta” ansamblis, gan MMMS

meiteņu ansamblis „Rozītes”
devās uz Rīgu, lai piedalītos
Jauno izpildītāju konkursā
„Nāc Sadziedāt!”.
Mazo bērnu ansamblītim
šī jau vairs nebija pirmā reize,
un tomēr – uztraukums bija
jūtams. Un kā nu ne, konkurence milzīga, skatītāju, atbalstītāju – tik daudz, bet žūrijā
muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, dziedātāja
Kristīne Prauliņa, Latvijas Nacionālā teātra aktrise Līga Zeļģe, ko bērni jau zina
no LTV raidījuma „Kas Te? Es te?” kā
Lupi, bija arī Radio un TV personība Ketija Šēnberga. Mazie dārtenieki uzstājās
vieni no pirmajiem ar vilcieniņa dziesmiņu „Dudi Dallā”, dziesmiņas noslēgumā pasākuma vadītāja Aina Poiša lūdza
arī skatītājiem pareklamēt mazo bērnu
ansamblīša krekliņus, ko aizmugurē lepni rotā uzraksts „Dārta”. Pēc uzstāšanās,
kad uztraukums jau bija rimies, kāds
nogurumā snauda teju divu stundu garumā, jo koncertprogramma bija iespaidīga; kāds cits izmantoja gadījumu un
dziedāja, dejoja līdzi brīvos laukumiņos.
Ar jebkuru uzstāšanās pieredzi bērni attīsta telpisko domāšanu un loģiku, mācās
pārvarēt uztraukumu, bailes, gūst pārliecību par savām spējām. Tāpat arī darbošanās ansamblī bērniem ir iespēja apgūt
darbu komandā, uzlabot komunikācijas
spējas. Attiecīgi – ieguvums no katras šādas reizes, neatkarīgi no pakāpes diplomā (ieguva III pakāpes Apliecinājumu),
ir milzīgs!
Paldies mūzikas skolotājai Inesei
Ozollapai par darbošanos ar bērniem, jo
mēs zinām – tas nudien nav viegli, viņi ir
tik atšķirīgi ne tikai savā vecumā, bet arī
raksturiņos. Tā, ka – ir, ko turēt! Paldies
arī citiem vecākiem par piedalīšanos, iesaisti, palīdzību dažādos jautājumos!

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu dzīvē,
Laimīgiem būt!

Ingus un Ieva!
Sveicam Jūs ar iestūrēšanu laulības ostā!
Lai ilgi un laimīgi!
Deju kopa „Silva”

Inga Hartika

Pateicība
Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.
/Didro/
Dāvinājums visos laikos ir bijis ļoti nozīmīgs krājumu veidošanas avots.
Dibinot Mūzikas un mākslas skolu no
dažādiem cilvēkiem esam saņēmuši gan
grāmatas, gan nošu krājumus. Februāra
vidū saņēmām patīkamu pārsteigumu – divas kastes ar vērtīgām mākslas grāmatām,
kas papildinās mūsu mācību līdzekļu klāstu. Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvs saka sirsnīgu paldies Miervaldim
Birzniekam un Oskaram Jumtiņam par šo
lielisko dāvanu.

Mērsraga vidusskola aicina darbā
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU
SKOLOTĀJU ZĒNIEM.
CV sūtīt uz e-pastu: mersragskola@inbox.lv
Kontakttelefons: 63 237 841; +371 29 143 015.

Līdzjūtības

A pasākumi

martā

13.03.

Mērsraga meistarsacīkstes
florbolā 3. posms

Mērsraga
sporta halle

17.00

28.03.

Mērsraga kauss
šautriņu mešanā

Mērsraga
sporta halle

10.00

29.03.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 3. posms

Mērsraga
sporta halle

10.00

29.03.

Mērsraga meistarsacīkstes
galda tenisā 3. posms

Mērsraga
sporta halle

12.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
		
(V. Egle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tu
viniekiem, ZINAĪDU TĪLI mūžībā
pavadot.
Mērsraga Invalīdu Atbalsta
Centra biedri
Uz spārniem dzērves nes jau pavasari,
Un piesaulē jau vizbulītes zied.
Un ir tik skumji, ir tik ļoti skumji,
Kad tieši tagad tev bij jāaiziet.
(J. Ziemeļnieks)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ar
tūram un Mārim ar ģimenēm, mā
miņu ZINAĪDU TĪLI pēkšņi zaudējot.
Vija, Santa, Nauris

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī, bērzos,
Zvaigznēs un bērnos savos.
(Ā. Elksne)
Visdziļākā līdzjūtība Artū
ram Tīlem, māmuļu zaudējot!
Bijušie klasesbiedri
Es pametu rūpes,
Lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs
Un zaļotu zālē.
(V. Kokle–Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtī
bu Artūram Tīlem un pārējiem
tuviniekiem, ZINAĪDU TĪLI
pēkšņi zaudējot.
Mērsraga ostas pārvaldes
kolektīvs

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

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā
Izsakām līdzjūtību Artū
ram un Mārim, māmiņu mūžī
bā pavadot.
Bijušās darba kolēģes
no „MĒRSRAGS-R”

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību piederī
gajiem, ZINAĪDU TĪLI mūžī
bā pavadot.
Rudīte, Pēteris, Dzintra, Juris

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjū
tību Artai un Ilgonim, mammu
VELTU VIJU SIMSONI zaudējot.
Bijušie klasesbiedri 1983. gads
Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.
Mūsu līdzjūtība visiem piede
rīgajiem, no VELTAS EZERKAL
NES uz mūžu šķiroties.
Ev. lut. draudze un mācītājs

Redaktore Madara Brāle
28757923

