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Piektdiena, 2020. gada 15. maijs

Informācija par LIELO TALKU Mērsragā, 16. maijā
Šogad ierastā Lielā Talka noritēs 16. maijā, un, kā zināms, visā valstī tā būs mazliet citādāka, kā ierasts.
¾¾ Talkas maisus varēs saņemt 16. mai
jā laikā no 9.00 līdz 10.00 Mērsraga Infor
mācijas centrā
¾¾ Atgādinām: talkojam pa vienam,
pārītī vai ģimenes lokā
¾¾ Svarīgi: pilnos atkritumu maisus
iznesam tuvāk piebraucamajam ceļam, gal
venajam ceļam vai šosejai, lai vieglāk nori
tētu maisu savākšanas process
¾¾ Par pilno maisu atrašanās vietu jāzi
ņo Mērsraga novada domes saimnieciskās
daļas vadītājam Sergejam (29871661) vai
Mērsraga Informācijas centra vadītājai In
gai (26678815) – vēlākais līdz plkst. 15.00
¾¾ Atkritumu maisu savākšana sāksies
jau ap plkst. 14.00, lūdzu, ņemiet to vērā!
¾¾ Paldies visiem, kas piedalās šajā ak
cijā, un uz tikšanos nākamgad, kā ierasts,
kopīgā talkošanā!

Maija fotokonkursa uzdevums!

Redaktores sleja
Šis tāds avīzes numurs
ar vēstures piesitienu.
Pirms astoņiem gadiem
redaktores slejā izmanto
ju šo stāstu: „1100. gads,
a Avīzes”
Vestminsteras abatija, Lon
Nākamais „Mērsrag
jūnijā.
dona. Kāds uzraksts uz
numurs iznāks 12.
kapakmens vēsta: „Kad es
ūtīt līdz
Materiālus var ies
biju jauns un brīvs un ma
8. jūnijam!
nai iztēlei nebija robežu, es
Paldies!
sapņoju izmainīt pasauli.
Kad es kļuvu vecāks un
gudrāks, es atklāju, ka pa
saule nemainīsies, un tāpēc
sašaurināju savus sapņus un nolēmu izmainīt tikai savu valsti. Bet arī
tā šķita nesatricināma. Kad es sasniedzu sirmu vecumu, ar pēdējiem
izmisīgiem centieniem es nolēmu izmainīt tikai savu ģimeni, tos, kuri
man ir vistuvākie, bet arī tas nenotika. Un, kad es gulēju uz nāves
gultas, nonācu pie atziņas: ja es pirmām kārtām būtu izmainījis sevi,
tad es ar savu piemēru būtu spējis izmainīt savu ģimeni. Ar ģimenes
atbalstu, es būtu spējis uzlabot savu valsti un kas to, lai zina – varbūt
būtu izmainījis arī visu pasauli. Bet bija jāsāk ar sevi...” Par pašrei
zējo COVID19 pandēmiju cilvēki runā par to, cik vienoti mēs visi
esam. Pasaule vienmēr ir bijusi vienota. Mainīgais ir tikai ātrums un
mērogs, kā notikumi veido mūsu sabiedrību. Nav viegli. Man, piemē
ram, ir sajūta, ka atrodamies tādā kā pauzes režīmā. Ir slikti? Zināt, ko
es darīju? Es devos ārā. Es visu redzēju no droša attāluma – putnus,
mašīnas, kokus… Nenoliedzami, dzīves režīms šobrīd ir sarežģīts.
Tomēr, ja paskatās uz ierobežojumu klāstu citās pasaules valstīs, mēs
esam bijuši ļoti brīvi. Katram vienam mums ir izdevies tas, lai mēs
visi varētu šo situāciju uzveikt. Vīrs ar gudro vēstījumu uz kapakmens
zināja, ko runā…

Zināšanai!

Ievada daļu par to, ka konkurss
būs aktīvs visa gada garumā, Jūs jau
zināt. Labākā, populārākā mēneša bil
de nokļūs nākamā gada kalendārā, kā
arī – uz kāda no 2020. gada suvenīriem
(protams, ar atsauci uz foto autoru!).
Šogad aicinu katru mēnesi fotografēt
citu objektu Mērsragā, tātad, nākamā

INFORMĀCIJA
 Izmaiņas Mērsraga novada autobusa kursēšanas
grafikā! 21. maijā uz Tuku
mu pašvaldības autobuss
nekursēs, kā arī 11. jūnijā uz
Talsiem un 18. jūnijā uz Tu
kumu.
 Mērsraga novada Sociā
lajā dienestā no 11. maija līdz
19. maijam (darbadienās) no
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00,
pēc iepriekšējā pieraksta
pa tālruni 63237708 vai
26464443, iespēja atnākt un
paņemt lietotas drēbes, bērnu
drēbes, apavus, ļoti daudz
mīkstās bērnu mantiņas,
nedaudz traukus u. c. lietas.

gada kalendārs būs veltīts dažādiem
Mērsraga apskates objektiem!
Maijā gaidām Mērsraga zvejniecī
bas simbola – Oskara foto!
Protams, šoreiz tas var šķist viegls
uzdevums, un ticu, ka Jums izdosies!
Jūs jau zināt, arī Oskaram ir īpaša vieta
mūsu ciema vēsturē, tāpēc gribas ļoti

nākamā gada kalendārā redzēt arī viņu.
Kamēr iemūžināsiet brīdi, kad Oskars
ir jau labākajos gados un izskatās tā,
kā tas izskatās šobrīd, mēs gaidām, kad
atradīsies kāds, kas būtu gatavs uzņem
ties Oskara restaurācijas darbus.
Mēneša balva – paša izvēlēti suvenī
ri 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, jūnija sākumā balsosiet par mai
jā iesūtītām bildēm! Visu maijā gaidām
Mērsraga zvejniecības simbola – Oskara
fotogrāfijas e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
Oskaru atrast nebūs grūti, tas atro
das pie Mērsraga Tautas nama, Lielajā
ielā 25! Vai arī Jums jau sirdī pavasa
ris? Dodieties dabā, ķerot skaistākos
kadrus! Arī, dodoties dabā, atcerieties
par visiem drošības, piesardzības pasā
kumiem, saistībā ar vīrusa Covid-19 iz
platību Latvijā. Ievērojiet 2 metru dis
tanci no citiem, kas devušies pastaigās,
kā arī – nepulcējieties!
Veiksmi un veselību vēlot,
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas
centra vadītāja

Mērsraga rokdarbnieces – nes savu
veikumu ārpus novada!
Ar šo sezonu, Mērsraga Tau
tas nama rokdarbnieces kopā
pulcēja un mūsu kolektīvam
pievienojās Dana Bērziņa. Da
nas un viņas dāmu radošumu
varējām baudīt amatierteātra
„Etīde” izrādē „Ir aitas, ir cir
pēji”, kuras vajadzībām tika pa
šūtas 40 lellītes. Viņa vienmēr
spēj aizraut mazos mērsradz
niekus radošajās darbnīcās un
rokdarbnieču skaistos darbus
varam aplūkot arī Mērsraga bib
liotēkā. Skaistās rotas, ko rada Dana un rokdarbnieces nu ir redzamas žurnālā
„Praktiskie rokdarbi”. Paldies Danai par radošumu, lai arī turpmāk iecerētais
izdodas un idejas nekad neizsīkst.
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Domes sēdē nolemts

Ārkārtējā situācija pagarināta, taču ierobežojumi mazināti!

2020. gada 21. aprīļa
kārtējā Domes sēde:

• Covid-19 izplatība Latvijā tiek mērķtiecīgi
kontrolēta.
• Valdības stratēģija nākamajam Covid-19
ierobežošanas posmam balstās uz stingru veselības
drošības pasākumu ievērošanu arī turpmāk un
pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu.
• Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Lat
vijas epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība
joprojām sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19
visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un
draugu vidū, tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās
un epidemiologu norādījumu ievērošana
ikdienā ir obligāts priekšnoteikums ierobežojumu
mazināšanai.
• Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta
līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par
pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai
samazināšanu.
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasāku
mu
veiksmi nosaka cieša sabiedrības un valsts iestāžu
sadarbība. Tādēļ arī turpmāk iedzīvotājiem tiek
ieteikts stingri ievērot veselības drošības pasāku
mus – rūpīgu roku higiēnu, fizisko distancēšanos
un pārdomātu rīcību, gan atrodoties publiskās vie
tās, gan sadzīvē.
Valdības lēmums ir pieņemts, balstoties uz val
dībā apstiprinātajiem pamatprincipiem un kritē
rijiem, kas nosaka, kad iespējama Covid-19 krīzes
laikā ieviesto pasākumu mazināšana. Ierobežojumu
atcelšanā tiek vērtēta:
 Latvijas epidemioloģiskā situācija,
 atbildīgo institūciju spēja atklāt infekciju un
atrast kontaktpersonas;
 veselības aprūpes iestāžu kapacitāte
 situācija ārvalstīs.
Kritēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā un at
celtie ierobežojumi var tikt mainīti gan ierobežo
jumu pastiprināšanas, gan samazināšanas virzienā
atkarībā no kritēriju izpildes.
• Kontaktpersonu apzināšanai no maija beigām
tiek plānots izmantot Bluetooth tehnoloģijā
balstītu lietotni „Apturi COVID-19”, ko pēc savas
iniciatīvas un ar saviem resursiem šobrīd izstrādā
vairāku aktīvu uzņēmumu sadarbības grupa (LMT,
TechHub, MAK IT u.c).
• Pamatojoties uz Baltijas valstu spēju efektīvi
kontrolēt slimības izplatīšanos reģionā, no 15. maija
tiek atvērtas savstarpējās Baltijas valstu robežas
brīvai iedzīvotāju kustībai.
Par satiksmes jomu jauni lēmumi tiks pieņemti
nākamajā nedēļā, iepriekš tos pārrunājot un koordi
nējot ar kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju.
• No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi

1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodok
ļa parādus bezstrīda kārtībā no 4 fiziskām
personām;
2. Mērsraga novada Domes 02.04.2020.
ārkārtas sēdē pieņemtajā lēmumā Nr. 51
„Par trūcīgo, maznodrošināto un daudz
bērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu” izslēgt
8. punktu: „Ar šī lēmuma spēkā stāšanos
ēdienu gatavošanu un porciju fasēšanu
nodrošina vidusskolas ēdnīca. Savukārt
pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ar
šī lēmuma spēkā stāšanos pārtrauc ēdienu
gatavošanu. „Dārtas” dežūrgrupas vajadzībām un „Dārtas” darbiniekiem pusdienas
gatavo un porcijas fasē vidusskolas ēdnīca.”
3. Par COVID-19 ietekmes izvērtēju
mu: Izvērtējot COVID-19 risku ietekmi
uz Mērsraga novada pašvaldības darbu
un finanšu resursiem dotajā brīdī var se
cināt, ka ietekme dotajā brīdī nav būtiska,
bet ja ārkārtas situācija saglabājas ilgāku
laiku, tad šī ietekme varētu mainīties. Tā
kā nodarbinātības iespējas novada terito
rijā ar katru gadu arvien vairāk ir bijušas
saistītas ar lauku tūrismu un apkalpojošo
sfēru, kas ārkārtas situācijas apstākļos ir
viena no vissmagāk skartajām nozarēm,
tad COVID-19 var ilgtermiņā ietekmēt
novada iedzīvotāju nodarbinātības iespē
jas un maksātspēju, kas savukārt varētu
tieši atspoguļoties pašvaldības ieņēmu
mos no iedzīvotāju ienākumu nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa un veicināt
sociālā budžeta palielinājuma nepiecieša
mību. Maksātspējas samazinājums varētu
arī ļoti negatīvi ietekmēt pašvaldības ka
pitālsabiedrības „Mērsraga ūdens” darbī
bu, jo varētu veidoties būtiski patērētāju
parādi par sniegtajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem.

Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Kūlas
ugunsgrēki –
bīstami un
aizliegti!
Valsts ugunsdzēsības un glāb
šanas dienests (VUGD) infor
mē, ka kūlas dedzināšana ir aiz
liegta un tā var apdraudēt cilvēku
īpašumu, veselību un dzīvību, kā
arī tā rada būtisku kaitējumu da
bai. Kūlas dedzināšana – tas nav
veids, kā sakopt neapsaimniekotās
un nesakoptās teritorijas. Kūlas
ugunsgrēku skaits, degšana s platības
un aktivitāte katru gadu ir atkarīga
no laikapstākļiem un cilvēku apziņas.
Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad
ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to
kūlas ugunsgrēku „sezona” nav ilga.
Savukārt, ja ilgstoši nav lietus, pērnā
gada zāle kļūst aizvien sausāka, kūlas
ugunsgrēku skaits un platības pieaug
un kūlas ugunsgrēkus izraisa ne
vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī
nevīžīgi autobraucēji, kuri, braucot
pa ceļu, izmet pa logu nenodzēstus
cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina
sauso zāli. VUGD aicina iedzīvotājus
sakopt sev piederošās teritorijas bez
kūlas dedzināšanas un gadījumos,
ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks –
nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni
112!

Par nekustamā
īpašuma
nodokļa
nomaksas
termiņu
pagarināšanu
Saskaņā ar likumu „Par valsts ap
draudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību” 4. punktā pare
dzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā
noteikt citus nekustamā īpašuma no
dokļa samaksas termiņus, kas atšķiras
no likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot
uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros,
Mērsraga novada Dome 2020. gada
30. marta ārkārtas sēdē nolēma, ka
Mērsraga novada administratīvajā te
ritorijā nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņi ir:
 Termiņš par 2020. gada I un II ce
turksni ir 2020. gada 30. jūnijs;
 Termiņš par 2020. gada III ce
turksni ir 2020. gada 15. augusts;
 Termiņš par 2020. gada IV ce
turksni ir 2020. gada 15. novembris.

izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas
un pulcēšanās un tūrisma jomās.
IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Izglītības jomā visu veidu mācību process jopro
jām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organi
zētas bērnu nometnes.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacīju
mus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt,
kā šajā mācību gadā organizēt 5–6 gadus vecu bērnu
apmācību – klātienē vai attālināti.
Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un
epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļau
tas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts
pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas
eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie
eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē
būs atļautas.
Klātienē varēs notikt arī organizēti bezkontakta
sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosa
cījumus:
• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne
vairāk kā 25 personas;
• treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās
laiks neierobežots;
• nodarbību vada sertificēts treneris;
• tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu
plūsmas;
• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par
septiņiem gadiem;
• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka
un trenera norādījumi;
• jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epi
demioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti
sadarbībā ar Veselības ministriju.
PASĀKUMI UN PULCĒŠANĀS
Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru
distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības
noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un
ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos
un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos
un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko
darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās
būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu
cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādī
jumiem.
Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atro
doties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots
noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.
Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs
ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt

trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī
ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu
pieejamība.
Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu
darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz
24.00.
Netiks atļauti publiskie un privātie sporta
pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides
un svētku pasākumu drošības likumu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs varēs apstiprināt pasākumus sociālās un
fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro,
organizējot sapulces, gājienus un piketus.
Savukārt kultūras ministram būs tiesības
reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju
darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un
dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras
institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c.
vietās.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci,
vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās
joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks
un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā
mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba
vai dienesta pienākumus.
TIRDZNIECĪBAS CENTRI
Turpmāk brīvdienās un svētku dienās
tirdzniecības centros strādās visi veikali. Ir atcelts
ierobežojums, ka tirdzniecības centros darbojas
tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vie
tas, aptiekas, vakcinācijas kabineti, optikas vei
kali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas,
higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī
būvniecības un dārzkopības preču veikali.
TŪRISMS
Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma
pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā
neattieksies un Latvijas valstspiederīgajiem un
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem,
kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis,
kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.
TRANSPORTS
Satiksmes ministrijai būs jāsagatavo satiksmes
ministra apstiprināti pasākumi, lai nodrošinātu
epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta
izmantošanu, tai skaitā paredzot pienākumu
sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna
aizsegu.

Par pašvaldības darbu
12. martā Latvijā izsludināja ārkārtas situāciju, kas paredzēja būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu
sniedzēju darba organizācijā. Ārkārtas situācija 7. maijā pagarināta līdz 9. jūnijam. Arī Mērsraga novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid- 19 izplatīšanās riskus.
Mērsraga novada pašvaldībā ir ierobežota klientu
apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama,
sūtot informāciju elektroniski uz mersrags@mersrags.
lv; madara.brale@mersrags.lv, vai zvanot 63235602;
28757923. Nepieciešamie pakalpojumi nodrošināti at
tālināti, tikai galējās nepieciešamības gadījumā tieko
ties klātienē. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) un
citus skaidras naudas maksājumus pašvaldības kasē
iespējams veikt:
• Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00;
• Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.
Pēc līdzīga principa – ierobežota klientu apkalpo
šana klātienē, turpinās strādāt arī citas Mērsraga no
vada pašvaldības iestādes. Tā kā, mainoties valdības
noteiktajiem ierobežojumiem, iespējamas izmaiņas
apmeklētāju pieņemšanas laikos, primāri nepiecie
šams sazināties ar vajadzīgo pašvaldības iestādi, no
skaidrot sev interesējošo jautājumu, kā arī nepiecieša
mības gadījumā vienoties par klātienes vizīti. Lūgums
sekot līdzi aktuālajai informācijai www.mersrags.lv!
Mērsraga Informācijas centrs un VPVKAC
• 26678815 (Inga), 27789250 (Evita), rakstīt uz
infocentrs@mersrags.lv.
Mērsraga vidusskola
• Saziņai lūgums izmantot e-pastu: mersragskola@

inbox.lv, tālr. 63237841 (skolā dežūrē no 08.15 līdz
14.00).
Mērsraga PII „Dārta”
• Saziņai lūgums izmantot e-pastu: darta@mersrags.lv
Mērsraga novada Pašvaldības policija
• Saziņai izmantot Mērsraga novada pašvaldības
policijas oficiālos e-pastus: policija@mersrags.lv,lilinfelde@mersrgas.lv vai sazināties pa tālruni 26573007
vai 20703443.
Mērsraga Sociālais dienests
• 26464443 (Gunta), 25669007 (Anita) vai
63237708 vai rakstot socialaisdienests@mersrags.lv
Mērsraga novada Bāriņtiesa
• Bāriņtiesas vadītāja pieejama zvanot 26496044,
63237709 vai rakstot barintiesa@mersrags.lv
Mērsraga novada bibliotēka
• Tālr. 63235783, e – pasts: b iblioteka@mersrags.lv
Mērsraga ambulance
• Lai pieteiktos zvanīt: uz Ģimenes ārstes Anma
rijas Lormanes praksi pa tālruni – 63235970, uz Ģi
menes ārstes Benitas Zibinas ārsta praksi pa tālruni –
63235639.
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Mazā vēstures stunda – pirms vairāk nekā 80 gadiem Mērsragā
• 1932. gadā Mērsragā bija Latvijas Jaunatnes
Sarkanā Krusta mandolīnu un ģitāru orķestris.
• 1933. gada 8. aprīlī Mērsraga 6. klašu pa
matskolā bija oficiāli Mazpulka atklāšanas svētki,
ko vadīja toreizējais skolas pārzinis K. Miesnieks.
Pulciņa svētkos apdāvināja arī trūcīgos ciema
bērnus, dāvinot viņiem apģērbu un citu pagastu
pulciņu biedru izgatavotās rotaļlietas, kā arī māj
turības pulciņa dalībnieču izceptos cepumus.
• 1933. gadā Mērsraga 6. klašu pamatskolā
strādājuši 4 skolotāji, bet Ķūļciema I pakāpes pa
matskolā – 2 skolotāji.
• 1934. gada 24. augustā pie Upesgrīvas stran
dējis divu mastu burinieks „Fata Morgana”. Vēlāk
iecere kuģi ziemā pacelt un salabot neattaisnojās.
• Pirmo reizi stāsts par „Nāves bedri” – Mērs
ragu, kā arī jūras pirātiem – laupītājiem publicēts
1935. gada septembrī. Viens no avotiem – „Jēkab
pils Vēstnesis”.
• 1935. gadā Mērsraga „Zepu” māju tuvumā
atrastas 16. gadsimta sudraba monētas jeb depo
zīts – 61 Polijas, Lietuvas, Livonijas un Rīgas vēr
diņi un šiliņi.
• Mērsragā valsts 17. g. pastāvēšanas svētkus
rīkoja 1935. gada 18. novembrī Brīvības piemi
nekļa Mērsraga pagasta komiteja. Svētku ietvaros
noticis gājiens no Mērsraga 6. klašu pamatskolas
uz luterāņu baznīcu, kurā noticis svinīgais diev
kalpojums. Pēc tam, Mērsraga bibliotēkas biedrī
bas zālē runāts par 18. novembra un kara aviāci
jas nozīmi. Bijusi arī teātra izrāde „Aust jaunais
rīts” – 3 cēlienos, kā arī dejas, rotaļas un bufete.
• 1935. gada maijā vētrā pie Mērsraga avarējis
tvaikonis „Dzintarkrasts”, kas vedis pasažierus un
preces no Rīgas. Tvaikonis atradies pretim Mērs
ragam un pēkšņi apstājies. Noskaidrojies, ka kuģis
uzskrējis sēklim. Viļņu kalni gāzušies pāri kuģa
klājam, to stipri sagāžot uz vieniem sāniem. Pasa
žieri ar glābšanas laivu nogādāti malā, kuģim no
sēkļa nokļūt izdevies vien pēc vairākām stundām,
un atpakaļ uz Rīgu tauvā to nogādājis velkonis
„Mintauts”.
• 1935. gada 29. augustā bojā gājis divu mastu
burinieks „Auseklis” apmēram 20 jūras jūdzes no
Mērsraga. Kuģim nolauzti masti un tas pieplūdis
ar ūdeni.
• Tā paša gada 26. septembrī pie Upesgrīvas
strandējis un bojā gājis divu mastu burinieks
„Aina”.
• 1935. gada novembrī Mērsraga ev. lut. baz
nīca svinējusi 125 gadu pastāvēšanu, uz kurām
ieradies arī arhibīskaps Dr. T. Grīnbergs. Pie baz
nīcas arhibīskapu sagaidījuši aizsargi, aizsardzes,
mazpulks un citas Mērsraga organizācijas, kā arī,
daudz vietējo iedzīvotāju. Svinību dievkalpojumu
noturējis Mērsraga draudzes toreizējais mācītājs
Kārtiņš, kas uz to brīdi savā amatā bija jau 13 ga
dus.

• 1936. gada oktobrī jūrā starp Mērsragu un
Rīgu nogrimis kuģu rēderim P. Ģingulim piede
rošais dzelzs prāmis ar malku.
• Lielākais 1936. gada notikums Mērsragā bija
valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa viesošanās pie
mums. 1. augustā viņš devies autobraucienā pa
Kurzemi un iegriezies arī pie mums. Prezidenta
nolūks bija ne tikai iepazīties ar zvejnieku materi
ālo un kultūras stāvokli, bet arī uzzināt vairāk arī
par Kurzemes apriņķa ražas stāvokli.
• 1936. gada augustā mērsradznieks Jānis
Šteinbergs lauzis kāju motocikla un velosipēda
sadursmē. Viņš braucis ar velosipēdu.
• Togad Mērsragā nodibināts arī jūras aizsar
gu vads.
• 1936. gada novembrī ar Triju zvaigžņu orde
ni apbalvots Zemkopības ministrijas zvejniecības
statistikas korespondents, jūras zvejnieks, Mērs
raga „Novados” dzīvojošais Augusts Sakars.
• Vēl 1936. gadā mežsargi Amers, Svikstiņš
kopā ar vēl 2 citiem pieķēruši malumednieku, kas
dzīvojis Mērsraga „Cīruļos”, kas medījis aizliegtā
veidā, piebarojot meža zvērus ar indi. Pieķertais
mednieks, izvairoties no likumsargiem, uzsācis
pat kautiņu ar tiem.
• Jau 1936. gadā Debels un Lukass bija guvu
ši ievērību ar terpentīna un kalifornija Mērsraga
fabrikas izstrādājumiem, arī eksportējot izstrādā
jumus uz ārzemēm.
• 1936. gada februārī pie Mērsraga dēļ bojā
tas stūres iekārtas vairākas dienas ūdenī atradies
dāņu tvaikonis „Magnuss”. Tvaikoni izglābis led
lauzis „Kr. Valdemārs”.
• 1936. gadā Mērsraga luterāņu baznīcā par
ērģelnieci strādāja skolotāja meita Agneze Pūli
ņa, kas sekojusi arī tēva piemēram, un vienlaikus
bija ne vien ērģelniece, bet uz to brīdi arī skolo
tāja Mērsraga pamatskolā. Par ērģelnieci kļuvusi
vairāk vajadzības spiesta, jo mūsu baznīcā bijušas
ērģeles, bet nav bijis neviena, kas tās spēlē.
• 1936. gadā kuģu būvētājs Grīvainis Mērs
ragā pabeidza būvēt satiksmes tvaikoni „Ātrais”,
kas bija paredzēts satiksmes uzturēšanai starp
Rīgu – Mērsragu un Kolkasragu. Jaunais kuģis
bija būvēts no pirmklasīga Latvijas ozola, kā raks
tīja „Ilustrētā Tehnika. Motors un sports”. Kuģis
bija 57 pēdas garš, 14 pēdas plats un ar 6 pēdu
iegrimi. Kuģi apkalis vecais kalējs Kiršteins, kam
bijuši pieci dēli (tā laika avīzēs minēts, ka viens
bijis skolotājs, otrs – mežsargs, divi dēli mācījušies
par kapteiņiem, bet jaunākais bijis saimnieks tēva
mājās – aut.). Kuģa būve izmaksājusi apmēram
16 tūkstošus latu. Ozoli, kas izmantoti kuģa būvē,
esot bijuši no Nurmuižas atvesti. Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis 1. augustā, viesojoties Kurzemē,
apmeklējis arī Mērsragu un centīgajam kuģu bū
vētājam pasniedzis arī naudas balvu.
• 1936. gada augustā mērsradznieki uzveduši

brīvdabas izrādi „Dzimtenes dziesma”. Izrādi uz
brīdi bijis jāpārtrauc lietus dēļ, bet tā bijusi kupli
apmeklēta, ieradušies skatītāji arī no kaimiņu pa
gastiem.
• 1936. gada oktobrī vētra mūsu pusē pārstei
gusi tvaikoņus „Neptuns” un „Dzintarkrasts”, kā
arī prāmi „Orions”. Milzu viļņi draudējuši kuģus
noraut no enkuriem un izmest krastā. Vētra plo
sījusies 7 diennaktis no vietas. Prāmi „Orions”
velkonis „Akots” ievilcis Mērsraga ostā. „Orions”
ticis pie bojājumiem, un viņa enkurs ar ķēdi pali
cis jūras dibenā.
• 1936. gada nogalē Glābšanas biedrības uz
ūdeņiem galvenā valde nolēmusi apbalvot par va
ronību un pašaizliedzību cilvēku glābšanā ar sud
raba medaļu un Goda diplomu mērsradzniekus:
zvejnieku Ernestu Apsi, kam tikusi arī atlīdzība
50 Ls apmērā, Arvīdu Lazdiņu un Arvīdu Heldtu.
• 1937. gada sākumā Lauksaimniecības ka
mera rīkojusi 7 dienu ilgus zvejniecības kursus arī
Mērsragā. Kursos ietilpušas motorzinības, navigā
cija, mācība par zivīm un to pārstrādāšanu.
• 1937. gada aprīlī mūsu pusē atkal sadzīti le
dus kalni. Kuģi bez ledlauža palīdzības te nespēja
iztikt. Ledū pie Mērsraga iestrēdzis arī angļu tvai
konis „Bengore Hed”, kam talkā nācis ledlauzis
„Kr. Valdemārs”.
• 1937. gadā Upesgrīvas zvejniekiem bijusi
sava sistēma, kā nogādāt zivis krastā. Novilkuši pa
gaisu dzelzs trosi no jūras puses ciema virzienā un
ar bloku palīdzību viegli kastēs pārvilkuši lomu
mājās.
• 1937. gada jūnijā „par nevēlamu darbību”
slēgta Mērsraga bibliotēkas biedrība.
• 1937. gada 27. jūlija izdevumā „Rīts” minēts,
ka Mērsraga vecākais ciema iedzīvotājs bijis 98 ga
dus vecais Bāliņa tēvs, kas karojis ar turkiem.
• Jūlija mēnesī bijis novērojams nepieredzēts
negaiss Mērsragā un Engurē. Tas pārsteidzis gan
zvejniekus jūrā, gan ogotājus mežā. Pirmie spē
rieni trāpījuši Alfreda Bāliņa mājās. Kaut arī lijis
straumēm, ēku pāris minūtēs pārņēmusi uguns.
Iesperšanas brīdī pie pusdienu galda sēdējis rent
nieks Mazūrs ar sievu un dēlu. No gaisa satricinā
juma sieva un dēls notriekti gar zemi un zaudējuši
samaņu. Iznesti lietū, tie atžirguši, bet māja pus
stundas laikā nodegusi, diemžēl, līdz pamatiem.
Mežā krusa bijusi tik spēcīga, ka tā pat ievainojusi
ogotājus, tāpat arī siena pļāvējus, kas nav paguvu
ši atgriezties mājās. Pēc negaisa gandrīz puse no
Mērsraga radio uztvērējiem neesot darbojušies,
Mērsraga ostā zibens iespēris pat divas reizes.
• 1937. gada 1. augustā Mērsraga pamatskolā
rīkota Kūdras diena, sakarā ar LLK kūdras pielie
tošanas propogandu. Referātus par kūdras pie
lietošanu un mežu resursu taupīšanu lasījuši gan
agronomi, gan dārzkopības instruktori, gan arī
mežziņi no Vandzenes un Engures.

No 12. maija pasažieriem sabiedriskajā
transportā jālieto mutes un deguna aizsegs
Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā trans
porta izmantošanu, saskaņā ar valdības lēmumu no šā gada
12. maija pasažieriem, atrodoties sabiedriskajā transportā,
jālieto mutes un deguna aizsegs (respirators, maska, šalle vai
lakats).
Satiksmes ministrija, izpildot šā gada 7. maijā Ministru
kabineta sēdē nolemto, ir sagatavojusi jaunu rīkojumu par
piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā. Līdz ar ci
tiem epidemioloģiski drošiem sabiedriskā transporta lietoša
nas noteikumiem tas paredz pienākumu pasažieriem sabied
riskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.
Pārvadātājiem ir jānodrošina pasažieru informēšana par
piesardzības pasākumiem audiālā vai vizuālā formātā trans
portlīdzekļos, interneta mājaslapās, pieturās, autoostās, staci
jās u.c.
Pasažieri tiek aicināti nepieciešamības gadījumā informēt
citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem,
savukārt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes
informēt par šo prasību neievērošanu.
Transportlīdzekļu vadītāji vai vilcienu konduktori, ievēro
jot noteikto distanci, personas identificēšanai var lūgt noņemt
mutes un deguna aizsegu tiem pasažieriem, kuri izmanto
braukšanas maksas atvieglojumus.
Pārvadātāja pienākums ir informēt pasažierus par prasī
bu lietot mutes un deguna aizsegu. Transportlīdzekļos, kur
iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt

iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsega. Tran
sportlīdzekļu vadītāji vai vilcienu konduktori var aizrādīt pa
sažieriem un prasīt mutes un deguna aizsega lietošanu.
Satiksmes ministrija norāda, ka mutes un deguna aiz
sega lietošana ir tikai viens no pasākumiem, ko inficēša
nās riska mazināšanai var veikt katrs pasažieris un ir pašu
pasažieru veselības interesēs. Vienlaikus pasažieri aicināti
izmantot sabiedrisko transportu būtiskos gadījumos, iz
vēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir
mazāk pasažieru, pēc iespējas ievērot 2 metru distanci un
transportlīdzekļa salonā vispirms ieņemt tās sēdvietas, kas
atrodas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot no jau aizņem
tajām sēdvietām.
Pasažieru pārvadātājiem ir jāuzrauga pasažieru skaits
transportlīdzekļa salonā un maršrutu reisu izpildē jāno
rīko transportlīdzekļi ar atbilstošu ietilpību, pēc iespējas
ierobežojot mikroautobusu izmantošanu pasažieru pārva
dājumos. Kur tas iespējams, pārvadātājiem jāorganizē pa
sažieru izvietojums transportlīdzekļa salonā tā, lai pasažie
ri vispirms aizņemtu sēdvietas pamīšus vai vienu sēdvietu
izlaižot, un, kur to pieļauj pasažieru skaits, sēžot vai stāvot
ievērotu divu metru distanci (izņemot vienas mājsaimnie
cības locekļus un pasažierus ar bērniem). Pārvadātājiem
tāpat ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēša
nās no pasažieriem un jāveic transportlīdzekļu salonu de
zinficēšana.

• 1937. gadā Mērsragā joprojām ciema zvej
nieki no pīļu ligzdām Engures ezera apkārtnē un
arī Ķūļciemā lasījuši olas, lai no tām vārītu veļas
ziepes.
• 1938. gada jūlijā Talsu aizsargu pulka Mērs
raga nodaļa rīkoja dziesmu dienu Mērsraga kanāl
malā. Svētkus atklāja apriņķa priekšnieks E. Mau
riņš. Esot piedalījušies aptuveni 450 dziedātāji (lai
gan laikraksts „Brīvā Zeme” rakstīja, ka pat 600!),
bet skatītāju pulks sasniedzis teju 2000.
• 1938. gadā mērsradznieki varēja vien sapņot
par otrās klases vagoniem, kas ar mazbānīti vizi
nātu uz Stendi. Dzelzceļ u virsvalde bija izgatavo
jusi vien 2 šādus otrās klases vagonus, ko piešķīra
Stendes – Ventspils pievedceļu vilcieniem, tāpēc
mērsradznieki cēluši iebildumus.
• 1938. gadā pētīta arī ūdens pasaule pie
mums, un noteikts, ka Mērsraga rajonā ūdens
ziemā saturējis 55 gramus sāls litrā. Ziemā jūras
ūdens bijis sāļāks pie mums, jo tad tas mazāk sa
jaucies ar upes jeb kanāla ūdeni.
• Jau divu gadu pastāvēšanu Mērsragā
1938. gadā svinēja kolofonija un terpentīneļļas
ražošanas fabrika. Uzņēmums apstrādāja priežu
celmus un ieguva augstvērtīgu terpentīneļļu un
kolofoniju. Terpentīna ražošanas procesā tika
iegūta arī smagā eļļa, ko lietoja gan tehniskām va
jadzībām, gan arī medicīnā un veterinārmedicīnā.
Togad meklēti arī papildspēki – celmu lauzēji ar
saviem darba rīkiem strādāšanai ķīmiskās fabri
kas labā.
• 1938. gada septembra sākumā no tvaikoņa
„Hidrogrāfs” izdarīti jūras dibena mērīšanas darbi
Rīgas jūras līcī Mērsraga apkārtnē. Konstatēts, ka
apmēram piecas jūdzes no Mērsraga jūras dibenā
ir plaisa, par kuras esamību līdz tam nekas vispār
nav bijis zināms, lai gan plaisas garums bijis ievē
rojams – 8,3 km. Atklāta arī dziļākā vieta līcī –
saukta par Mērsraga muldu, kas bija 63 metrus
dziļa.
• Vai zinājāt, ka Popes un Mērsraga akmeņi
izmantoti Jelgavas – Meitenes dzelzceļa līnijas
nostiprināšanai? Lai uzlabotu kustības drošību,
lai ceļi neputētu, to virskārtu smilšu balasta vietā
klāja ar akmeņu šķembām.
• 1938. gada 27. novembrī Mērsragā notikusi
zvejnieku sanāksme, kuras laikā pārrunāti zivju
izvietošanas jautājumi. Apspriedē ieradušies ap
150 zvejnieku, kā arī nolemts dibināt zvejnieku
sabiedrību, kuras pirmais uzdevums – ierīkot ziv
ju kopžāvētavu.
• Izveidota arī Mērsraga savstarpējā apdroši
nāšanas biedrība – pret uguni un citām nelaimēm.
Ceru, ka arī Jūs uzziniet ko jaunu!
Izturību, veselību vēlot,
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Iedzīvotāju ievērībai –
ārkārtējas situācijas laikā
VUGD neveic plānotās
pārbaudes dzīvojamā
sektorā
Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivi
tātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pār
bauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD
amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.
Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pār
baudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās
personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplā
notās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.
Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu,
uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības
pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības in
spektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes
veikšanu.
Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi,
strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet infor
māciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām
aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.
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Lai tev veselība stipra,
nesāp kauli, oma ņipra,
simtnieki lai makā krīt,
laime smaida katru rīt!

Sirsnīgi sveicam Uldi Zvejnieku
apaļajā jubilejā!
NAI kolektīvs

Tā kā akmens pēc rieta
Vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas
saglabā sirds.
		

(O. Lisovska)

Izsaku līdzjūtību Mairai un
piederīgajiem, māmiņu mūžībā
aizvadot.
Guna
Kā mātei pateikšos zemei,
Kad grimšu viņā kā grauds,
Par darba un dzīvības daili,
Ko dzīvojot baudīt bij ļauts.
Izsakām līdzjūtību visiem piederīgajiem, MAIGU ŠTEINBERGU smilšu kalniņā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Pateicība
No sirds pateicamies ikkatram, kurš sniedza palīdzīgu roku un bija domās klātesošs, mūsu mīļo Pēteri Jurkānu mūžībā pavadot.
Ar mīlestību – Pētera ģimene

Sludinājumi
 Pērk LAUKAKMEŅU MŪRI nojaukšanai Mērsraga novadā. Tālrunis 29207347.

Tā aiziet mūsu mīļie –
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma..
Visdziļākā līdzjūtība Mairai un
tuviniekiem, no mātes atvadoties.
Olīvija, Valida, Marika, Dzintra, Anita

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Rasmai, vīru PĒTERI zaudējot.
Mudrīte

 Iepērku SENLAICĪGUS PRIEKŠMETUS – sadzīves priekšmetus,

traukus, grāmatas, monētas, nozīmes, porcelānu, dzintaru, ordeņus u.c.
Kaspars – 20320155.

 Mērsragā konservu cehā vajadzīgi DARBINIEKI. Zvanīt pa tālruni
28609595.

Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.
Nezināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumjā brīdī esam kopā ar
Rasmu, mīļo vīru mūžībā pavadot.
Ozolu ielas 1 kaimiņi

Tā jau katra gaita
Vienreiz kaut kur stājas,
Zaļas velēnas tai pāri klājas –
Arī tās ir mājas…
Mūža mājas.
Izsakām dziļu līdzjūtību EDMUNDA dzīvesdraugam un tuviniekiem, no viņa uz mūžu atvadoties.

Vallija un Marina ar ģimenēm

Mēs uzliesmojam
Kā krītošas zvaigznes,
Savus mūžus,
Kas līdzi aiznes.

(Dz. Žuravska)

Izsakām līdzjūtību Leonīdam,
mīļu cilvēku mūžībā pavadot.
„Dzintarzemes” mājas iedzīvotāji

Lai sapnis balts,
Viņas dvēselīti aijā,
Un klusais miers
Ar saviem spārniem sedz.
		

(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mudītei Neilandei un tuviniekiem,
māsu INTU zemes klēpī guldot.

Atvainošanās

„B. Kurzemīte” kolēģi

Mērsraga Informācijas centrs atvainojas visiem tiem, kuru zīmītes,
vēstulītes un citi sūtījumi nav nonākuši pie cerētajiem adresātiem. Jāsaka – sarkano kastīti, kas ir ārpus Informācijas centra, parasti mēs
lietojam, kad tas ir vietējā avīzītē publicēts kā uzsaukums vai lūgums –
mest tur iekšā savus balsojumus par Gada vai Goda mērsradznieku.
Tad arī kastīti regulāri atveram, sūtījumus izņemam. Lai nu kā, turpmāk kastītes saturu, pateicoties Jūsu vērībai, pārbaudīsim biežāk, bet
aicinu, katram gadījumam, kad sūtījums kastītē ir iemests, tomēr
piezvanīt kādai no mums un painformēt mūs par sūtījumiem kastītē.
Inga – 26678815, Evita – 27789250.

Klusu, klusu nu uz dusu,
Ne vairs grūti, ne vairs sāp.
		

(D. Avotiņa)

Izsakām līdzjūtību Anitai,
Andrim un piederīgajiem, māmiņu mūžībā aizvadot.
Bijušie kaimiņi „Forelēs”

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
		(Rainis)

Mana visdziļākā līdzjūtība Mudītei Neilandei un piederīgajiem,
māsu mūžībā aizvadot.
Guna

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

