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Piektdiena, 2020. gada 16. oktobris
AICINĀJUMS!

Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, pašaizliedzīgu un
aktīvu kaimiņu, vai kādu citu labas gribas
cilvēku – novada iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos novadniekus, kas būtu
pelnījuši saņemt pateicības rakstu, kā arī
vienu iedzīvotāju, kas būtu jāgodina ar
Goda mērsradznieka nosaukumu. Pieteikt var ikvienu, kas Jūsuprāt izcēlušies
ar sevišķiem nopelniem Mērsraga novada
labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par
nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā,
norādot apbalvošanai pieteiktās personas
vārdu, uzvārdu, darba vai sabiedriskās
darbības vietu un ieņemamo amatu, kā arī
motivētu pamatojumu, kādēļ jūsuprāt šī
persona būtu jāapbalvo. Tāpat lūdzam norādīt informāciju arī par pieteikuma iesniedzēju – vārdu un uzvārdu vai organizācijas
nosaukumu. Lēmumu par to, kuras personas apbalvot pieņems apstiprināta padome,
izskatot iesniegtos ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest Mērsraga domē, Informācijas centrā izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu
mersrags@mersrags.lv līdz 6. novembrim.
Apbalvojumi tiks pasniegti – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Oktobra fotokonkursa uzdevums!

Redaktores sleja
Vissvarīgākās lietas ir visgrūtāk pateikt. Tās ir lietas,
par kurām reizēm ir kauns,
ne tāpēc, ka būtu apkaunojošas, bet gan tāpēc, ka skaļi
a Avīzes”
izteikti vārdi tās mazina –
Nākamais „Mērsrag
novembrī.
vārdi samazina lietas, kas
numurs iznāks 13.
ūtīt līdz
šķita neierobežotas, kad tās
Materiālus var ies
atradās jūsu galvā, līdz smilm!
ri
mb
9. nove
šu graudu lielumam, kad tās
Paldies!
devās pasaulē kā vārdi. Tāda
sajūta negadās bieži, bet gadās, domu lidojums bijis tik
liels, ka vienkārši nav bijis
iespējams to ietērpt vārdos. Bet tas vienmēr ir kas vairāk, vai ne? Vissvarīgākās lietas atrodas pārāk tuvu vietai, kur glabājas slēptākās domas, lielākās
vēlmes, krāšņākās sajūtas. Sauciet kā gribat to vietu – sirds, prāts.. Un jūs izsakāt savas atklāsmes skaļi, cik labi vien varējāt, bet cilvēks uz jums paskatās
tā jocīgi, nesaprotot, ko jūs teicāt vispār, vai kāpēc jūs domājāt, ka tas ir tik
svarīgi, ka gandrīz nodomājāt – zeme atveries, kamēr to sakāt. Tas, manuprāt, ir vissliktākais. Ka lietas nozīmīgums paliek neizstāstīts, ne stāstītāja,
bet saprotošas auss trūkuma dēļ. Viedoklis patiešām ir viszemākā cilvēku
zināšanu forma. Tas neprasa ne atbildību, ne izpratni. Augstākā zināšanu
forma… ir empātija, jo tā prasa
mums apturēt
mūsu ego un
dzīvot cita pasaulē. Tas prasa
dziļu mērķi, kas
ir lielāks par
pašizpratni. Lai
izdevies domu
lidojums, dzirdīgas ausis un abpusēja izpratne!

Zināšanai!

Septembris mums parādīja, ka ir vieglāk izpildāmi fotokonkursa uzdevumi, un ir uzdevumi, kas prasa drusciņ vairāk piepūles. Bet ko nu vairs! Klāt ir jauns mēness,
Mērsrags kļūst aizvien rudenīgāks, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu novada jaunumu – vides fotorāmjiem!
Informācijas centra fotokonkurss būs aktīvs vēl tikai
oktobrī, novembrī un decembrī. Labākā, populārākā mēneša bilde nokļūs nākamā gada kalendārā, kā arī – uz kāda
no 2020. gada suvenīriem.
Šogad katru mēnesi tiek fotografēts cits objekts Mērsragā, tātad, nākamā gada kalendārs būs veltīts dažādiem
Mērsraga apskates objektiem!
Oktobrī aicinām ierāmēt savus skaistākos mirkļus, dabasskatus Mērsragā un Upesgrīvā! Pievērsiet uzmanību
tam, kas rāmī redzams – lietainā, vējainā dienā vai, tieši
otrādi, saulaini rudenīgā dienā. Pievērsiet uzmanību tam,
kāds skats „ierāmēts” agros rītos vai vakaros! Aicinām arī
upesgrīvniekiem būt aktīvākiem un padalīties ar skaistiem
skatiem, kas redzami caur jauno vides fotorāmi!
Mēneša balva – paša izvēlēti suvenīri 10 EUR vērtībā.
Lai balvu iegūtu un vasarā varētu priecāties par savu foto
kā par kāda suvenīra rotu, katra jauna mēneša sākumā
lūgsim Jūs balsot mūsu Facebook lapā par labāko mēneša
foto!
Tātad, novembra sākumā balsosiet par oktobrī iesūtītām bildēm!

INFORMĀCIJA!
Bibliotekārais izbraukuma punkts uz
Upesgrīvas Saieta namu –
28. oktobrī
plkst. 12.00.

Visu oktobra mēnesi vides rāmī ierāmētos skatus gaidīsim e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
P.S. Ierāmē arī Tu savus skaistākos mirkļus Kurzemē!
Fotorāmji uzstādīti ne tikai Talsu pusē, Rojā, Valgalciemā,
Upesgrīvā, Mērsragā un arī Engurē. Meklējiet tos visā Kurzemē! Rāmji uzstādīti starpteritoriālā projekta „Vides gidi
2019–2020” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku
Atbalsta Dienesta finansiālu atbalstu.

Pāreja no vasaras laika
Latvijā pāreja no vasaras
laika uz ziemas laiku notiks
svētdien, 25. oktobrī,
plkst. 04.00 (naktī no
sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu atpakaļ!
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Domes sēdē nolemts
2020. gada 15. septembra
kārtējā domes sēdē
nolemts:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kārkliņi”, Mērsraga novads.
2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kapri”, Mērsrags, Mērsraga novads.
3. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Innas”, Mērsrags, Mērsraga novads.
4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Baloži”, Mērsraga novads.
5. Dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0904 001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0904 noteikt
adresi Zvejnieku iela 22 A, Mērsrags,
Mērsraga nov., LV-3284.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņē
mumu plāna grozījumus 12 600 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņē
mumu plānu 1 702 579 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus 12 600 euro
apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 1 814 264 euro.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 2/2020 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada
budžetu””.
7. Uzsākt nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no vienas fizikas personas.
8. Organizēt izsoli par Mērsraga
novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mežaudzes”, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašuma platība 3,2 ha, no tiem
meža platība 2,8 ha, kadastra apzīmējums 8878 004 0171, atsavināšanu.
9. Noteikt pilna darba laika slodzes
amatalgas likmi ar 01.09.2020. Mērsraga vidusskolas sociālajam pedagogam
790,00 euro (septiņi simti deviņdesmit
eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes
amatalgas likmi ar 01.09.2020. Mērsraga vidusskolas pagarinātās dienas
grupas pedagogam 790,00 euro (septiņi
simti deviņdesmit eiro un 00 centu).
10. Atbrīvot no Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata Ligitu Šucu.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Mērsraga bāka pirms 145 gadiem tika iesvētīta!
Mūsdienu navigācijas terminoloģijā
par bākām dēvē tikai tādas navigācijas
tehniskos līdzekļus, kuru uguns redzamība ir vismaz desmit jūras jūdzes
(18,52 km) tālu. Pārējās, kā zināms,
sauc par ugunszīmēm. Ceļa zīmes jūrniekiem radušās jau senatnē uz visas
pasaules ūdens ceļiem.
1873. gadā Rīgas biržas komiteja
lūgusi Jūrlietu ministrijas Hidrogrāfijas
dienestam Pēterburgā pēc iespējas ātrāk ierīkot bāku Mērsragā, kura akmeņainais sēklis apdraud tos kuģus, kas
kaut nedaudz novirzījušies uz krasta
pusi no līnijas starp Kolkas ugunskuģi
un Daugavas grīvu. Rīgas biržas komiteja segusi visus ar bākas uzstādīšanu saistītos izdevumus. Metāla tornis,
laterna un optiskais aparāts iegādāts
Parīzē, „Sotera, Lemonjē&Co” firmā.
Sākotnēji tā pēc franču parauga un rasējumiem būvēta no koka. Starp citu,
tieši dēļ šīs it kā nelielās saistības ar
Parīzi, mūsu bāka iesaukta par „francūzieti”.
Mērsraga bāku uzstādīja uz plākšņu
fundamenta, kuram bija pāļu pamati. Bāka tā arī iesvētīta jau 1875. gada
10. septembrī, bet uguns zibsnis bākas

gaismas mājā parādījās 28. oktobrī. Sākotnēji bākas tornis bija no sekcijām

8 dzelzbetona kontraforsiem un betona
pamatnes.
Viens no pirmajiem bākas uzraugiem bija igaunis Pēteris Ilvess,
kas bākā strādāja no 1922. gada līdz
1934. gadam, kad gāja bojā, dodoties
zvejā jūrā. Pirms tam šis bākas uzraugs
paguva tikt pie mūsu valsts augstākā
apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa.
Lai nu kā, bāka savu navigācijas
funkciju pilda joprojām. Navigācijas
gaisma diennakts tumšajā laikā darbojas ar 6 sekunžu intervālu un tā ir
redzama 12–15 jūras jūdžu attālumā.
Katru reizi, uzkāpjot Mērsraga bākā,
no augšas paveras cits skats – te migla sūta sveicienus no Rojas puses, te
šķiet – tūliņ, tūliņ būs saredzama Roņu
sala (bet nekā!), te viļņu baltās galotnes rotaļājas ar piekrastes gulbjiem…
Uz tikšanos bākā! Šoruden, iepriekš
piesakoties, bākā iespējams uzkāpt līdz
31. oktobrim. Maksa – 1 EUR. Pieteikšanās, zvanot uz Mērsraga Informācijas
centru – 63237704.
Inga Hartika
Vēsturiskais foto no 1910. gada,
kas apskatāms Igaunijas muzejā
„Eesti Meremuuseum SA”

Noslēdzies Latvijas
Mazie Mērsraga mākslinieki „Ledenes” –
vides aizsardzības
sarūpēja paši savām ģimenēm laureātes
fonda finansētais
pastkastītes
4. oktobrī Talsu tautas namā izskanēja
Jau pavasarī „BILŽU
BIROJS” aicināja saglabāt možu garu, „izkrāsot”
savu ikdienu, piedaloties
akcijā „ApGLEZNO un
noBILDĒ arī Tu savu
pastkastīti!”.
Arī Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolas
audzēkņi kļuva par mūzikas un mākslas festivāla „BILDES 2020” neklātienes dalībniekiem.
Mērsraga Tūrisma informācijas centrs, vēloties
atbalstīt mazos māksliniekus, sarūpēja tiem gan
pastkastītes, gan krāsas.
Tiesa, šajā reizē neizdevās iekļauties „Bilžu
Biroja” noteiktajā laikā
līdz 10. septembrim, bet
bērni tik un tā centās, apzinoties, ka pats galvenais ir rezultāts, nevis dalība konkursā. Ar bērniem darbojās, palīdzēja ar padomu, atbalstīja idejas –
Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagoģes Larisa Štrause un Ligita
Vilciņa. Nāciet pastkastītes apskatīt uz Mērsraga Informācijas centru līdz
16. oktobrim!
Inga Hartika

Mērsraga Oskars sāk atgūties…
Nemaz tik grūti nebija uzrunāt
pirms diviem gadiem vietējos iedzīvotājus, aicinot ziedot mūsu zvejniecības
simbola Oskara restaurācijai. Grūtāk
bija atrast kādu, kas apņemtos šo sarežģīto darbu veikt. Pieteicās vairāki restauratori, taču – kādam ar šādu materiālu grūtāk strādāt, vēl kādam – pilns
ar jau iesāktiem projektiem, un likās
jau, ka aiz astes beidzot noķertā iespēja
slīd no rokām ārā.
Nekā, iepazinos ar restauratoru
Edgaru Ošu, kas tēlniecības specialitāti pēc glezniecības apgūšanas ieguvis
Latvijas Mākslas Akadēmijā. Edgars
atbrauca uz Mērsragu iepazīties arī ar
mūsu Oskaru. Secinājumi bija dažādi,
skaidrs, ka šuves vietā Oskars īsti vairs
kopā neturējās (viduklī), izrādījās, ka
zaudētā roka bijusi arī noņemama,
plecs izlauzts, droši vien jau kritiena
rezultātā, kad Oskars nokļuvis tur, kur
parasti izsviežam visu nevajadzīgo.

sastāvoša vertikāla
cilindriska metāla caurule ar vītņu
kāpnēm iekšpusē.
Tās diametrs bija
aptuveni 2 metri.
1898. gadā bākā
ierīkoja
telefona
staciju, mazliet vēlāk, 20. gadsimta
sākumā,
blakus
tornim uzcēla uzrauga māju, pirti,
laivu šķūni, kā arī
ierīkoja aku un
petrolejas kambari.
1914. gadā, Pirmā
pasaules kara laikā,
Mērsraga bāka stipri cieta, tā sašauta
un degusi, tāpēc
nedarbojās
līdz
1920. gadam, kad
bākā tika uzstādīti
pagaidu vācu acitelenaparāti, lai nodrošinātu vismaz
kaut kādu izgaismi. 1922. gadā noslēgusies bākas atjaunošana, tā tika pie

Restauratoram bija skaidrs, ka ar sudraboto krāsu Oskars bijis krāsots vismaz divas reizes, bet oriģinālā izskatā
Oskars bijis bez krāsojuma.
Oskara transportēšana līdz vietai,
kur nu viņš, savā ziņā, atdzimst, arī bija
vesels piedzīvojums, jo pastāvēja bažas,
ka jau pieminētajā šuves vietā, kas bija
arī izdrupusi, abas kopā sastiprinātās
ķermeņa daļas varētu atdalīties viena
no otras. Galu galā, viss izdevies, Oskars
nogādāts galapunktā vienā veselumā!
Izpētot Oskaru tuvāk, restaurators atzina – tas bijis liets no baltā cementa un
smalkām dolomīta šķembām, tāpēc arī
dabīgajā tonī, nevis ar sudraba krāsu
krāsots, tas izskatīsies labāk.
Jaunās, protezētās vietas būs izgatavotas no polimērbetona, bet plaisas tiks
aizlietas un pārklātas ar hidrofobu.
Kā jau esmu teikusi – par Oskaru
klīdušas dažādas leģendas, vispārsteidzošākā bija tā, ka sešdesmito gadu beigās –

septiņdesmito gadu sākumā Oskaru mērsradznieki
Ventspilij nočiepuši. Man,
rakņājoties pa vēsturi, gan
radās pretjautājums – un
kā tad ar publikāciju „Padomju Karogā”, kur Oskars
pie „vecā kantora” redzams
jau 1961. gada 1. maijā? Kā
tad ar iedzīvotāju atnestajām, 1963. gadā tapušajām fotogrāfijām? Un vai
mēs lepotos ar svešu, kaut
kur nočieptu mantu? Diez
vai! Lai nu kā, Oskars piedzīvo pārvērtības, Oskara
enkurs ir atjaunots, un
Oskars ir atguvis roku!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas
centra vadītāja
Edgara Oša foto

XI Latvijas Jauno vokālistu konkurss „Talsi uzdod toni 2020”. Konkursu organizēja
dziedātāja, vokālā pedagoģe Kristīne BrokaKristberga.
Ikvienam dziedāt gribētājam tika dota
iespēja piedalīties šai dziedāšanas konkursā,
un sabrauca dziedātāji no dažādiem Latvijas
novadiem: Tukuma, Ventspils, Liepājas, Rīgas utt. Mērsragu pārstāvēja divi kolektīvie
ansambļi no Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas – „Harmonija”: Rebeka Balode, Emīlija Misiķe, Zane Štrodaha un Artūrs Ozollapa un „Ledenes”: Anna Krūze, Marta Mišele
Ķevle, Marta Dakstiņa.
Visas dienas garumā Talsu tautas nama
zālē apgrozījās 336 dziedātāji no 21 novada un 30 vokālie pedagogi. Dalībniekus vērtēja žūrija – konkursa krusttēvs,
TV režisors Arvīds Babris, dziedātājs un
mūziķis Intars Busulis un komponiste,
grāmatu autore, mūzikas pedagoģe Daiga
Rūtenberga.
Paldies kokamatniekam Mārtiņam Ķuzulim par skaistajām medaļām Talsu saulītes
formā, kuras saņēma ansamblis „Ledenes”
izcīnot 2. pakāpes laureāta diplomu. Paldies
bērnu vecākiem, vecvecākiem par atbalstu,
pašvaldībai par transportu.

piekrastes
apsaimniekošanas
projekts!

Mērsraga novada pašvaldība 2020. ga
da maijā noslēdza Sadarbības līgumu
ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” par sadarbošanos Latvijas vides
aizsardzības fonda (LVAF) finansētā
projekta „Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģistrācijas nr. 1-08/2/2020) darbību
īstenošanai. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība,
kas īsteno projektu ciešā sadarbībā ar
visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām. Sadarbības partnera – Mērsraga novada pašvaldības
uzdevums bija veikt darbības, lai tiktu
pienācīgi sakopta un apsaimniekota
pludmale, samazināta ietekme uz apkārtējām dabas vērtībām, kā arī uzlabot Eiropas Savienības nozīmes biotopa: 1630 – piejūras zālāji kvalitāti.
Projekta mērķis – Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu,
nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un
iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem
kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.
Šogad vasaras sezonas laikā tika
veikta piekrastes apsaimniekošana visā
pludmales joslā no Mērsraga bākas
līdz Upesgrīvas ciemam, regulāri tika
savākti atkritumi un iztukšoti lielie
atkritumu konteineri pie bākas stāvlaukuma un Upesgrīvā, kurus apsaimnieko SIA „Piejūra”, kopumā, šovasar
izvesti 190,84 m3 atkritumi. Sadarbībā
ar SIA „Toi Toi Latvija” veikta pārvietojamo tualešu uzkopšana Mērsraga
un Upesgrīvas pludmaļu teritorijās,
tādējādi mazinot piekrastes vides piesārņojumu.
Projekts tika realizēts, LVAF valsts
budžeta apakšprogrammā „Vides aiz
sardzības projekti” no 2020. gada
1. maija līdz 31. oktobrim.
Mērsraga novada projekta darbību
īstenošanai paredzētais finansējums
sastāda EUR 6482,00, kas pilnā apmērā
tiek finansēts no LVAF.
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Aizvadīts Dzejas dienas pikniks
11. septembra vakarā Mērsraga vidusskolas talanti pulcējās Pasaku kalniņā, lai piknikotu dzeju. Garīgā barība cilvēkam noteikti ir tikpat svarīga kā uzturs, tikai reizēm par to
aizmirstam. Pasākumā izskanēja dziesmas un skolēnu skolas
solā rakstītā dzeja. Liels paldies divām drosmīgām meitenēm – Martai Šternai un Rozei Mārai Budzilko –, kas uzdrošinājās savus darbus nolasīt pašas.
Pirms pasākuma bija pavisam interesantas sajūtas. Lai
nonāktu līdz pasākuma vietai, kāds ceļa posms bija jāpieveic.
Mēs, kas bijām nonākuši galapunktā, apmeklētājus ieraudzījām tikai tad, kad tie bija nonākuši kalna galā. Par katru ieraudzīto cilvēku bija emocijas. Vai nu meiteņu gaviles, ieraugot
draudzeņu bariņu, vai smaids, redzot arī četrkājainu pasākuma apmeklētāju, vai pateicība, kad ierodas skolas māsiņa, jo
bērni tik ļoti gribējuši, lai viņa ir klāt šajā notikumā, vai bezgalīgs siltums sirdī, kad ieraugām skolas direktori ar diviem
termosiem siltas tējas. Vislielākais prieks man kā skolotājai ir
par to, ka ir pienācis brīdis, kad mani ,,pavelk” uz jauku ideju
realizēšanu, nevis tā ir tikai mana iecere.
Milzīgs paldies Laurai Elizabetei Ķiršakmenei par pasākuma vietas ideju un ieguldīto darbu, lai iecere pārvērstos realitātē. Iespējams, tas kādam bija neliels un parasts pasākums,
bet mums tas bija kaut kas īpašs. Paldies dziedošajām meitenēm – Laurai, Diāna un brīnišķīgajai Esterei par ģitāras spēli.
Paldies kolēģei Ivetai par skolēnu iedrošināšanu rakstīt dzeju! Tiksimies jau citos radošos noskaņu pasākumos!

Foto: Madara Brāle

Skolotāja Aija Kaļiņičenko
Foto: Laura Rolanda Indruškeviča

Par vienu sakārtotu vietu Mērsragā vairāk –
atvērta frizētava!
Domāju, mērsradznieki var būt
priecīgi par to, ka arī mums nu ir pieejami friziera pakalpojumi. Gandarījumu sniedz fakts, ka friziera pakalpojumus sniedz tieši mērsradzniece,
kas uzdrošinājusies uzsākt uzņēmējdarbību. Pašā ēkā reiz bijis veikals, arī
ēdnīca. Vienu laiku tās otrajā stāvā bija
arī frizētava, bet pirmais stāvs tā arī
bija neapdzīvots. Pēc laiciņa stāvi bija
mainītām lomām – otrajā stāvā valdīja klusums, pirmajā bija veikaliņš, bet
tad ēka atkal gaidīja jaunus īrniekus.
Ēka ieguva jaunus apveidus un dzīvību,
kad tajā mājas atrada IK „Atvasīte” apģērbu veikals, kura saimniece ir Gunta
Upesjozupa-Jozupupe. Bet nu kaimiņos apģērbu veikalam Guntas meita
Ginta Enzele atvērusi salonfrizētavu.
Uzzināsim vairāk!
Iesākumā iepazīstini ar sevi, pastāsti arī, kad Tu saprati, ka būt par
frizieri ir tavs aicinājums! Man bija tā,
ka es nezināju, ko īsti vēlos darīt. Iedrošināja, patiesībā, mans tētis iemēģināt
roku friziera profesijā. Sāku mācīties
Rīgā „Skaistuma skolā”, un tā lieta mani
aizrāva. Mācījos arī papildus, gāju uz
kursiem, semināriem, lai sevi pilnveidotu. Man jau tanī laikā bija 3 dēli, un
nebija īsti Mērsragā, kur arī viņiem nogriezt matus.
Kā vispār sākās Tavas friziera gaitas? Pirmo reizi es matus nogriezu,
mācoties skolā par frizieri, kur bija
mācību frizētava. Skola bija fantastiska,
tur varēja apgūt ne tikai teoriju, bet pat
pirmajā dienā jau ķerties arī pie praktiskajām nodarbībām. Tad no skolas
piedalījos modes skatēs. Ar pasniedzējām laicīgi sāku strādāt vienā komandā,
braucot ne tikai uz jau pieminētajām
modes skatēm, bet arī uz festivāliem.
Es nekad sevi īpaši neesmu reklamējusi, klienti paši ar savām atsauksmēm
mani ieteica jau citiem, un tā pamazām
klientu loks auga.
Cik ilgs laiks pagāja no idejas par

Fotu autore: Elīna Stojakina
frizētavu līdz frizētavas atklāšanai?
Patiesībā tā ideja parādījās tikai
šogad – maija beigās. Doma gan jau
bija visu laiku, bet īsti nebija iespējas
to domu kaut kā attīstīt. Nebija telpu.
Maijā parādījās iespēja īrēt telpas. Vienu brīdi man bija pat doma vispār iet
no ciema prom, bet bērniem šeit ir forši, tāpēc ir jādomā, ko darīt pašam, lai
būtu iespēja ne tikai nopelnīt, bet arī ar
bērniem laiku pavadīt. Salonfrizētavu
atklāju 5. oktobrī.
Izstāsti nezinātājiem, kur atrodas
Tava salonfrizētava, un kā noritēja
tās atklāšana! Salonfrizētava atrodas
Zvejnieku ielā 3, Mērsragā – starp IK
„Atvasīte” apģērbu veikalu un pārtikas veikalu „Eldo”. Atklāšana man bija
īpašs notikums, viens no mazajiem
manas dzīves mērķiem, galu galā, bija
sasniegts. Sajūtas bija ļoti saviļņojošas,
jo tas ir kaut kas mans, pašas sasniegts.
Pozitīva bija cilvēku attieksme, saņēmu
ļoti daudz apsveikumus, ziedus. Atbrauca apsveikt arī priekš manis īpaši
cilvēki – mana pasniedzēja no skolas.

Sapratu, ka ir tikai jāgrib, un, ja kaut ko
ļoti, ļoti grib, to var izdarīt!
Kas bija grūtākais līdz frizētavas
atvēršanai? Telpu remonts, birokrātija? Dokumentus kārtot bija patiešām
sarežģīti, jo ir daudz nesaprotamu lietu, un ne vienmēr vispār ir, kam jautāt. Prasību šādas iestādes atvēršanai
ir ļoti daudz. Katrā vietā no manis kā
no pašnodarbinātā prasa ko citu.Telpas
nebija lietotas daudzus gadus, tās nebija uzreiz iespējams pielāgot manām
vajadzībām. Es pati izveidoju interjeru,
tiku pie kolosālām dāvanām, kas deva
iedvesmu un tagad jau iekļaujas telpu
interjerā. Ar remontdarbiem tiku galā,
pateicoties savai ģimenei un draugiem.
Bez viņu atbalsta vispār nekas no tā nebūtu izdevies. Vislielāko paldies te sūtu
savam patēvam Jurģim.
Tev tur ir divas glīti izremontētas
telpas, ir vēl kādi plāni attiecībā uz
otro telpu? Iepriecini mūs! Plānu ir
ļoti daudz, bet tie, kas visātrāk tiks realizēti: būs solārijs, būs iespēja tikt pie glīta
manikīra, pieaicināšu arī sejas kopšanas
speciālistu, lai ciema cilvēkiem būtu
iespēja sevi sakopt tepat, Mērsragā.
Kā izdomāji frizētavas nosaukumu? Ehh, frizētavas nosaukums (smaida). Mani bērnībā par Tinci sauca mans
brālis, jo nevarēja izrunāt manu vārdu.
Tā sauc joprojām mani arī krustvecāki.
Līdz ar to, citu variantu nemaz nebija.
Lai cik tas būtu banāli, mana iekšējā
pārliecība ir tāda – cilvēkam, kam ir
skaisti veidoti mati, pat stāja izmainās,
viņš ir laimīgs, jo labi jūtas emocionāli,
tāpēc logo ir arī kronis. Galvas labākā
rota ir skaisti veidoti, glīti nogriezti
mati, bet matu rota – kronis. Cilvēkiem
pēc friziera apmeklējuma ir jājūtas tā, it
kā viņu galvu patiešām rotātu kronis! Ir
jābūt pacilātības sajūtai – „Skaists cilvēks ir laimīgs cilvēks!”.
Sarunājās Inga Hartika,
Mērsraga Tūrisma informācijas
centra vadītāja

Vēstule Mērsraga iedzīvotājiem!
Ir tiešām skumji noskatīties uz to,
ka mums, acīmredzami, ir tikai divas
vietas, kurās Mērsragā brutāli atbraukt
un izgāzt savus atkritumus: Bākas ielas
stāvlaukums un Luterāņu baznīcas
kapi. Kapos tiek dedzināti zari, lapas,
vecie ziedi… Vai tiešām turp ir jāved

lielais TV iepakojums? Mēbeļu detaļas,
plastmasas atkritumi (tam ir paredzēti
speciāli izvietoti konteineri, kurus ciemā nav grūti atrast, tie ir spilgtās krāsās!), WC atkritumi, metāla bundžas?
Kad tiešām tas beigsies? Mums katram pie privātmājas un arī pie daudz-

Dzejas diena Mērsraga
Informācijas centrā

stāvu mājām ir sadzīves atkritumu
konteineri, un kam vēl tādu nav, ir
iespēja ar atkritumu apsaimniekotāju
noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu. Atgrieziet manu labo mēslu dakšu,
man viņa ļoti noderētu!
Silva Štreinerte

Pirms pieciem gadiem Informācijas centrs uzņēma viesos Aspaziju un
Raini – Dzejas dienu ietvaros, un arī
šogad, Raiņa dzimšanas dienai par
godu, tikāmies Mērsraga Informācijas
centrā. Latvijas Rakstnieku savienība
jau kopš Raiņa 100. jubilejas svinībām
1965. gadā rīko ikgadējās Dzejas dienas. Tātad, šogad jau 55. reizi!
Dzejas dienas, savā ziņā, ir cilvēku mīlestības apliecinājums dzejai un
dzejniekiem. Bet dzeja pati – kā gleznošana ar vārdiem. Tā kā ne katram
no mums ir lemts kļūt par šīs krāsainās
mākslas radītāju, īpašs prieks, ja tomēr

dzīvē izdodas piedzīvot iepazīšanos ar
šāda veida gleznotājiem.
Kopā ar Mērsraga bibliotēkas vadītāju Mairu Peteri viesos uzņēmām
izstādes „Zvaigžņu daudzpunktes”
autori, bibliotekāri un dzejnieci no Rīgas vienā personā – Daigu Lapāni, kā
arī vēl vienu dzejnieci, mūziķi Maritu
Snipki no Jūrmalas un komponistu
Uldi Tomsonu. Paldies visiem, kas
piedalījās pasākumā un bija kopā ar
mums!
Inga Hartika,
Mērsraga
Informācijas centra vadītāja

Jaunumi sportā
Eiropas sporta nedēļa Mērsraga novadā! Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un
visā Eiropā notika sesto gadu. 2020. gadā
tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju
paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas
Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu
un fiziskās aktivitātes Eiropā. Sports un
fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tomēr
fiziskās aktivitātes līmenis pašlaik nav
pietiekami augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis
ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī rada
ekonomiskas izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū
un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdz risināt pašreizējās problēmas
Eiropas sabiedrībā.
Mērsraga vidusskolas skolēni visas nedēļas garumā veica dažādus fiziskos vingrinājumus, kuros kopā sasniedza sekojošus rezultātus: skriešana – 103,600 km,
palēcieni uz vietas – 34571 reizes, piepumpēšanās – 853 reizes, vēderprese – 14863
reizes, pietupieni – 16322 reizes, muguras
prese – 20121 reizes.
Mērsraga kausa ieguvēji spiningošanā noskaidroti! 3. oktobrī laivu bāzē
„Pīlēni” tika dots starts Mērsraga kausa
izcīņai spiningošanā 2020 – 3. noslēguma posmam. Pavisam dalību trešajam

posmam pieteica 17 laivu ekipāžas. Gandrīz visas vadošās ekipāžas bija ieradušās
un cīņa par kopvērtējuma noslēguma
vietām solījās būt gana spraiga. Trešā
posma uzvarētāji Artūrs Rozenbergs
un Mārtiņš Pluģis ar 12,945 kilogramu
lielu lomu. Viņiem maksimālās desmit
atļautās līdakas un šīs sezonas lielākais
asaris (38 cm un 720 grami). Otrajā vietā
Helmuts un Kaspars Zelderi, arī viņiem
desmit līdakas un daži asari (12,575),
bet trešajā vietā Mārcis Dzērve un Niks
Gavrilko, viņiem gandrīz maksimālais
desmit kilogramu asaru svars un viena
līdaka, kas kopā dod 11,565 kilogramu
lielu lomu.
Saskaitot punktus sacensību kopvērtējumā noskaidrojās, ka 2020. gada
Mērsraga kausa ieguvēji ar 5 punktiem
ir Artūrs Rozenbergs un Mārtiņš Pluģis, otrajā vietā ar 8 punktiem Renārs
Herings un Gints Šūlcs, bet trešie ar
12 punktiem Andris Razma un Aldis
Juškevičs, ceturtā vietā ar 16 punktiem
Mārcis Dzērve un Niks Gavrilko, piektie ar 18 punktiem Andris Gerķis, Igors
Kude, bet sestajā vietā arī ar 25 punktiem Helmuts un Kaspars Zelderi.
Sacensību organizatori Oskars Apsītis un Ivars Indruškevičs, saka lielu
paldies visiem, kas bija iesaistīti sacensību sarīkošanā un atbalstīja mūs!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs, 26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Lai Tēva diena – katru dienu!

Baudot atvasaras silto un saulaino
laiku, atzīmējām Tēva dienu sportiskās noskaņās, jo tētim katrā ģimenē ir
īpaša loma un kopā pavadītais laiks ar
bērniem ir nenovērtējams.
„Ar tēti kopā es varu!” – ar šādiem
vārdiem aicinājām tētus ar bērniem un
arī atbalsta komandu darboties kopā
15. septembra pēcpusdienā pagalmā
un sporta laukumā, kur sekoja gana
plašs sportisku un radošu aktivitāšu
piedāvājums 10 „stacijās”. Lielu jautrību bērniem sagādāja „finiša brauciens” – vizināšanās ķerrā, kas patiesi ir
dabai draudzīgs pārvietošanās līdzeklis. Mīļie, tēti, vai spējat iedomāties,
kādi „varoņi’’ Jūs esat saviem bērniem,
un cik ļoti viņi gaidīja šo pēcpusdienu!
Tas bija jauks pasākums, kurā nav īpa-

šas nozīmes tam, kurš būs uzvarētājs.
Ieguvēji bija visi, gan bērni, gan pieaugušie, jo prieks un mīļums viņu acīs
bija lielākā balva. Bērns arī pēc darbadienas nogurušu tēti vai mammu spēj
pārvērst smaidīgā un laimīgā cilvēkā.
Tēva dienas pasākumu bērnudārzā
atzīmējām pirmo reizi, ņemiet par labu,
bet vēlētos šos svētkus veidot kā tradīciju un organizēt arī turpmākos gadus,
protams, ar Jūsu atbalstu. Mēs sakām
paldies tētiem un ģimenēm, kam bija
iespēja ierasties un pavadīt laiku kopā
ar saviem bērniem. Lai Jums vienmēr
kāds jauks vārds kā saules stars sasilda
dienu, lai vienmēr ir stipra ģimene, kas
atbalstu sniedz, lai no mazām un mīļām lietām sirdī rodas prieks!
Skolotāja Lilita
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„Ogas kārums”
zefīru meistarklase
9. oktobrī Mērsraga Tūrisma informācijas centrā piedzīvots patiešām
salds notikums – Elīnas Stojakinas „Ogas kārums” zefīru meistarklase.
Nereti cilvēkiem, kam ir
kāds savs bizness, ir bail ierādīt otram sava amata stiķus.
Cik aptuveni šādas meistarklases esi kopumā novadījusi? Nav bail, ka kāds ko līdzīgu sāks gatavot tirdzniecībai?
Neesmu skaitījusi, bet šķiet
gandrīz visu Kurzemi esmu
apbraukājusi. Par to vai man
būtu bail, nē – nav, jo katram
mums sanāks citādāki zefīri,
katram ir savs stāsts par to, kā
tas process sācies.
Tev tā interesanti sanāk –
produkcija aug Talsu novada
Vandzenes pagastā, juridiski
un arī fiziski bieži esi Mērsragā. Kuru novadu vairāk pēc
sirds un pārliecības pārstāvi?
Jā, ogas zefīriem aug Vandzenē,
arī pati esmu no Vandzenes, bet
kārumi top Mērsragā. Kurš novads? Abi ir feini. Teiktu – pārstāvu abus novadus, kā jau to
arī pieminu meistarklasēs.
Mēs ļoti lepojamies ar tavu dalību „Riga FOOD 2020” izstādē, izstāsti, kā Tev tur
gāja! Kādas atziņas guvi, ko uzzināji, ko deva pasākums? Paldies, par „Riga FOOD
2020” pašai ļoti liels prieks, jo bijām zem Latvijas Tehnoloģiskā centra kā Latvijas inovācija. Un prieks, ka šajā stendā tikām ar „Skim gardumi”, kas arī ir no Vandzenes. Tas
mums kā mazajiem mājražotājiem bija liels lepnums. Šī bija kārumiem jau otrā šāda
veida izstāde. Ieguvumi ir: atpazīstamība, jauni kontakti un sadarbības iespējas.
Atceries, kā mums izgāja pavasarī – gribējām meistarklasi BEIDZOT
Mērsragā, bet parādījās nu jau visiem zināmais „Covid-19”. Arī šoreiz paguvām
ielēkt teju pēdējā vilcienā, jo daudz kur apkārt jau pasākumi līdz decembrim
ir, diemžēl, atcelti. Vai arī pašai bija vēlme saviem mērsradzniekiem parādīt, ar
ko tad nodarbojies? Protams, bija ļoti žēl, kad pavasarī mums viss atkrita, bet ko
padarīsi? Bet ar otro piegājienu – izdevās! Liels prieks par atsaucību Mērsragā, tas bija
patīkami. Vislabāk man patīk, ka no sākuma sanāk kopā tādas nopietnas sejas, kas it
kā jautātu – „kas nu būs?”, bet beigās visi priecīgi un smaidīgi dodas mājās.
Uz meistarklasi pieteicās mazāk cilvēku, nekā atnāca un bijām patīkami pārsteigtas redzēt, ka zefīru gatavošanas iemaņas interesē ne tikai gados jaunām dāmām, bet
arī senioriem, kas ar patiesu interesi iesaistījās meistarklases norisē.
Ar Elīnu Stojakinu sarunājās – Inga Hartika

Līgai un Ērikam,
gredzenus mijot –
Piparotu laimi vēlu,
Iesālītu mīlestību
Sinepēs gatavotu,
Lai tā mūžam svaiga būtu!
Saticību, mīlestību vēl deju kopa „Silva”

Sludinājumi
 Atdodu bezmaksas palielu RAKSTĀMGALDU labā stāvoklī. Tālrunis 26385967.
 Sertificēts elektriķis veic visa veida ELEKTROMONTĀŽAS DARBUS
Mērsragā. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana. Rozetes, slēdžu, apgaismoju-

ma uzstādīšanu. Elektrotehnikas pieslēgšana un labošana. Zvanīt 25686510.

Līdzjūtība

Pateicības
Lielu PALDIES „Zīļuku” grupa saka Uldim Krūkliņam
par skaistajiem koka paliktnīšiem.
Lielie un mazie „Zīļuki”
Sirsnīgs paldies Mērsraga novada pašvaldībai,
Mērsraga Sociālajam dienestam par apsveikumu manā
jubilejā.
Dzidra Veinberga

Gribu ļoti pateikt paldies visiem tiem, kas lasa manus
īsos apkopojumus par Mērsraga vēsturi, bet īpašu paldies
gribu teikt Dzidrai Šteinbergai, kas uzaicināja mani arī
pie sevis uz mājām, lai dalītos savās atmiņās par Mērsraga slimnīcu, kur pati reiz strādāja – gan „Misiņos”, gan
vēlāk – „Ozolniekos”. Dalieties arī Jūs savās atmiņās, tas
ir vērtīgi! Paldies!
Inga Hartika,

No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
(K. Apškrūma)

Skumju brīdī esam kopā ar Markusu, vectēvu aizsaulē aizvadot.
8. klase un audzinātāja

Mērsraga Tūrisma informācijas centra vadītāja

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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