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Avīze skolēniem un skolotājiem
Šajā numurā:
♥ Mērsraga vidusskolas līdzpārvalde
♥ Valentīndiena
♥ „Jaunieši vēro”
♥ Jaunsargi
♥ Skolas aktivitātes februārī
♥ Apsveikums februāra jubilāriem
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Esi mans Valentīns!

Redakcijas sleja.
Mērsraga vidusskolas skolotāji un
skolēni, šī avīze ir tieši priekš jums.
Tā kā šis ir pirmais numurs, mūsu
avīzei nav „vārdiņa”. Tādēļ aicinām jūs mums
palīdzēt izdomāt nosaukumu.
Skolas 1.stāva gaitenī būs izlikta
kastīte, kur jūs varat mest savus ierosinājumus
avīzes reportāžām un avīzes nosaukumam.
Žūrija izvērtēs labāko, un šī nosaukuma autors
saņems balvu (neaizmirstiet uzrakstīt savus
vārdus).
Ja jūs vēlaties apsveikt kādu dzimšanas
dienā, kādam pateikties, ievietot sludinājumu
vai reportāžu- sūtiet uz e-pastu
skolasavize3@inbox.lv.
Ceram no jums sagaidīt atbalstu un
gaidām daudz, daudz foršu ideju un
ierosinājumu.
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Šajā mīļajā sirsniņu dienā,
Neatstāj draugus un tuvākos cilvēkus!
Mīli pa labi ,mīli pa kreisi,
Šai diena nebūt tas nav nepareizi!
Ļaujies , lai kāds tev sirsnīgi smaida,
Šajā dienā draugs draudziņu neatraida.
Mīļas vēstules ceļo pie tevis,
Slepenais Valentīns labu tev lēmis!
Šai dienā pieri tu nesarauc,
Lai šodien tu kādam, un kāds tev ir draugs!!!

(Z. Ķiršakmene)
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Mērsraga vidusskolas līzdpārvalde.
Secinājām, ka daudzi mūsu skolas
skolēni vēl joprojām nav informēti par
skolēnu līdzpārvaldes locekļiem.
Lai gan tas nav mūsu pienākums,
tomēr nolēmām jūs iepazīstināt ar
līdzpārvaldes dalībniekiem un viņu
pienākumiem.
Kultūras nodaļa:
 Sandra 7.kl
 Zinta 10.kl
 Jānis 10.kl
 Eva 10.kl
 Ilze 10.kl
Informātikas nodaļa;
 Madara 9.kl
 Līga 10.kl
 Elizabete 7.kl
 Kristīne 7.kl
Sporta nodaļa;
 Krišjānis 11.kl
 Līva 10.kl
 Imants 10.kl
Lai
jums
viss
kļūtu
vēl
saprotamāks, sniegsim nelielu interviju
ar līdzpārvaldes prezidentu Jāni Kukli.
Viņš
mācās
10.klasē
un
pašpārvaldes darbā iesaistījies jau
agrāk- tātad iesācējs viņš nav...
-Kāds ir skolēnu līzdpārvaldes
uzdevums?
Līdzpārvaldes
uzdevums
ir
organizēt pasākumus, piemēram ,
diskotēku organizēšana, skolas tradīciju
kopšana, skolas tēlu veidošana. Padarīt
interesantāku skolas dzīvi.
-Kā Jūs vērtējat savu darbu, ko esi
veicis kā līdzpārvaldes prezidents?
Vienmēr varētu būt labāk , bet
man vienam pašam nav jāstrādā –
strādājam kā komanda. Un uzdevumi ir
sadalīti. Nevaru pateikt konkrētu ko daru.
Varbūt mēģinu organizēt.
-Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
Nākotnes plānu nav, ja būs
pateiksim.
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Jaunieši vēro
Jauniešu organizācija NEXI īsteno
projektu „Jaunieši vēro”, kurā tika
uzaicināti piedalīties jaunieši no Kurzemes
pašvaldībām.
27. oktobrī Kuldīgas pilsētas domē
notika šī projekta atklāšana konference.
Konferencē piedalījās vairāk kā 70
dalībnieku no 30 Kurzemes pašvaldībām.
Talsu
rajonu
pārstāvēja
astoņas
pašvaldības: Talsu, Dundagas, Stendes,
Laucienas, Virbu, Rojas, Mērsraga un
Ģibuļu. Mērsraga pašvaldību pārstāv
Madlēna Štauere un Anete Kadiķe no 9.
klases.
Projekta
dalībniekiem
jāveido
mēneša ziņojumi par savu Pašvaldību.
Pirmais mēnesis bija saistīts ar
pašvaldības iepazīšanu , otrais mēnesis
bija specifiski saistīts ar ekonomiku.
Pašvaldības iepazīšanas ietvaros bija
ieteicams
apmeklēt
vismaz
vienu
padomes sēdi un piefiksēt rakstiski (sava
profila dienasgrāmatas mājas lapā
www.jauniesivero.lv) savas subjektīvās
domas. Katra mēneša beigās tiek izsūtīti
konkrēti, specifiski jautājumi, uz kuriem
jāatbild abām kopā, tas ir saucamais
mēneša ziņojums abām kopā.
Sīkāka informācija: projekta mājas lapā
www.jauniesivero.lv
Paldies jaunietēm par atsaucību un
sadarbību!
Lita.

/I.Kauliņa/
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Cienījamie Mērsraga jaunieši viņu
vecāki un skolotāji!!!
Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas
organizācija un vadīta jauniešu izglītības forma,
kuras mērķis ir jaunatnes izglītības valsts
aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās
apziņas ,biedriskuma, drošsirdības ,fizisko spēku
disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes
uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro
dienestu,
tādejādi
paplašinot
motivēto
profesionālā dienesta personālsastāva atlases
iespējas.

Jaunsargu salidojumos un sacensības ir
iespēja tikties ar jauniešiem no visas
Latvijas un arī no citām valstīm.
Jaunsargiem ir laba sadarbība ar
ārvalstu militāro formējumu jaunatnes
organizācijām.
Ikgadējos
jaunsardzes
pasākumos piedalās Baltijas Juras reģiona
jaunieši, savukārt Latvijas jaunsargu
delegācijas ir gaidīti ciemiņi Igaunijas,
Lietuvas un Zviedrijas jauniešu militāros un
sporta pasākumos.
Piedalieties piedzīvojumā!!!

Jaunsardszē jaunietis vispirms kļūst par
jaunsardzes kandidātu, bet pēc 3 mēnešiem viņš
var iestāties jaunsardzē, dodot svinīgo solījumu
un saņemot jausardzes apliecību.

/R. Sproģis/

Jaunsardzē iestājās brīvprātīgi. Par
jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs
vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Nodarbības Mērsraga vsk.
trenažieru zāle

Ko dara jaunsargi ?
Jaunsargi nodarbībās ne tikai
apgūst tādas zināšanas un iemaņas,
kuras skolā nemāca, bet arī var savus
spēkus
pārbaudīt
aizraujošos
pasākumos - savās jaunsargu „Vīru
spēlēs”
,
jaunsargu
nometnēs,
pārgājienos un izbraucienos ar laivām,
kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto
spēku vienībām, kur iespēja iepazīt
karavīra īsto ikdienu.
Jaunsargi sadarbojās arī ar citām
jaunatnes organizācijām Latvijā, palīdz
bērnu namu bērniem un gados veciem
cilvēkiem.

Darba dienās:
 Pirmdiena
 Trešdiena
 Piektdiena
Darba laiks: 15:00 – 21:00
Mērsraga vsk. skolēni trenažieru zāli
var apmeklēt bez maksas, taču tikai pēc
iepriekš saskaņota grafika. Ar trenažieru
zāles izmantošanas noteikumiem var
iepazīties trenažieru zālē. Lai pieteiktos
grafikam vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa
tālruni 26474533 (Mārcis), vai arī apmeklēt
trenažieru zāli tās darbības laikā.
/M. Krikauskis/
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Visi vēl tev šo un to,
Es ar vēlēšu kaut ko:
Kūku kastē ierāpties,
Pilnu punci saēsties.

Valentīndiena!

Apsveicam
Jubilārus!
Klāvs Dakstiņš- 3.kl
Anete Āboliņa Ābola – 4.kl
Ritvars Šterns- 6.kl
Oskars Sproģis-6.kl
Anete Lauma Grīva- 6kl

Romantiķa
Valentīndiena
Kas gan cits, ja ne romantiķi visvairāk
popularizē šos svētkus. Tieši viņu jūtīgajām
sirsniņām domāti «cukurotie» šīs dienas
rotājumi, sveces un sirdis, puķes un tērpi,
vēlams,
sarkanos
toņos.
Romantiķis
nekad
neaizmirsīs
Valentīndienā apsveikt savu otro pusīti ar
krāšņu vai vienkārši mīļu, bet noteikti šai
dienai atbilstošu dāvanu. Te derēs viss, kas
romantiskai noskaņai radīts – fotorāmītis ar
savu bildi, saldsērīgu melodiju albums,
šampanietis, ziedi un jebkas cits, kas
apliecinās mīlestības spēku.
Asprāša
mīlestības
spēles
Tie, kam prāts vairāk nesas uz jokiem un
Valentīnu gribas sagaidīt nevis maigi
romantiskās noskaņās, bet gan jautri, atliek
domāt, kā noskaņoties svētkiem bez sārtām
sirdīm un svecēm.

Kristīne Veinberga- 7.kl
Kristaps Tervids- 7.kl
Jānis Bērziņš- 8.kl
Arta Lasmane- 9.kl
Kaspars Balapka- 9kl

pasākumi februārī

Laura Indruškeviča- 10.kl
Dat.
14.02

Mārcis Krikauskis
Dzintra Neilande
Aina Ivukšāne
Ingrīda Robalde
Indra Birzniece

Par tekstu atbild teksta autors.
Informāciju ieguva un kopā lika: Līga Krīgere,
Ilze Kauliņa, Lita Grudkina
Paldies atsaucīgajiem rakstu autoriem, kā arī
Mērsraga vidusskolai un BJC

Pasākums
Valentīn diena



Atbildīgs
Pašpārvalde

12.- 16.02

Matemātikas nedēļa
sākumskolā 15.02.
„erudīts” 1.- 4.klasei

Sk. Santa

15.,16.02.

Projekta dienas

V.Vītoliņa

23.02

Konkurss vidusskolēniem
„Erudīts 2007” Talsu
tautas namā plkst.11.00

A. Dzenis

28.02

Vecāku dienas

A. Dzenis

Mārīte Reinfelde
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