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INFORMĀCIJA!
Mērsraga novada Sociālajā dienestā visu jūnija mēnesi, kamēr būs
drēbes, darbadienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 63237708; 26464443 iespēja atnākt un paņemt
lietotas drēbes, bērnu drēbes, apavus, mīkstās bērnu mantiņas, nedaudz
traukus u.c. lietas.

Sveicam vasaras
saulgriežos!

Uzmanību!
Mērsraga bibliotēka no 16.06. līdz 2.07. būs slēgta tehnisku

iemeslu dēļ – Tautas nama remonts. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām.
Mērsraga bāka gaida savus ciemiņus – Mērsraga Informācijas centra
darba laika ietvaros, ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz 63237704!
18. jūnijā plkst. 8.30 pašvaldības autobuss kursēs uz Tukumu!

Redaktores sleja
Kaut kad jau esmu
rakstījusi, ka gadās tādi
rīti, kad liekas, ka no
gultas ārā nevajadzēja
kāpt laukā. Par to liecina
a Avīzes”
viss – mazā kājas pirksta
Nākamais „Mērsrag
sasišana jau pirmajos rīta
jūlijā.
numurs iznāks 17.
soļos, kafijas izbārstīša
ūtīt līdz
Materiālus var ies
na pa galdu, ieskriešana
13. jūlijam!
durvīs, uzkāpšana uz kaķa
astes, seja, kas veras pretī
Paldies!
spogulī, arī nešķiet prie
cīga, smagās nopūtas pēc
katras darbības it kā būtu
nez kādi varoņdarbi veikti… bet, nē, tu esi tikai pamodies īgns, kašķīgs,
par kaut ko neapmierināts. Tā tas vienkārši notiek, noteikti, ka tā ir ve
sela zinātne. Bet gala rezultātā, tā tu arī staigā tāds – ar vienu vienīgu
domu – nevajadzēja kāpt ārā no gultas, jo man šodien galīgi neveiksies.
Pirmajā brīdī tā tas arī varētu šķist – burti neklausa, domas nevedas, tie
galda stūri, kas nekontrolēti skrien virsū, pildspalva ripo prom, ārā laiks
arī pelēks, izskatās, ka tūlīt līs. Atkal kārtējā smagā nopūta. Tomēr kaut
kā tu virzies uz priekšu, dari, kas jādara, dodies, kur jādodas. Tā arī es
devos – uz laulību ceremoniju. Kāds pāris jāsalaulā… tātad jāsavācas,
tātad uz kādu brīdi jāaizmirst, ka esi noskaņās kaut kas starp melnu
un pelēku, nedrīkst sabojāt kāda dienu, jo esi iedomājies, ka tavējā ir
sabojāta. Nekas neliecināja, ka es atgriezīšos priecīga un pacilāta, taču
tāda es atgriezos. Tā bija tā diena, kad miglas vāli ik pa laikam piepildīja
mūsu novadu. Arī no rīta pie bākas, migla kā tāda visvieglākā dūnu
sega bija pārklājusi it visu. Aptvērusi visu, padarījusi visu tik maigu,
lēnu un radījusi sajūtu, ka laiks ir apstājies. Starp miglas dūmaku jūrā
slīd gulbji un citi putni, bet pati migla lēni, lēni atkāpjas, it kā kāds to
dūnu segu viltu prom. Pie skaisti dekorēta altāra stāv diezgan uztraucies
līgavainis. Tur jau viņa nāk – līgava. Skaistā, baltā kleitā, kas likās iede
rīga miglas jūrā vairāk kā jebkad. Viņu abu lielākā dāvana – bija šis rīts.
Tā bija viņu pasaka, viņu mirklis. Pirmais valsis jūras krastā izskatās
neizsakāmi skaisti. Šī bija
no tām reizēm, kad foto
grāfijas nespēj atspoguļot
to, kas bija tajā mirklī.
Priecāšanās par kāda cita
prieku un laimi var pada
rīt tevi neizsakāmi laimī
gu. Un tā diena, kura šķita
bezjēdzīga, ieguva īpašu
nozīmi, un tikai tāpēc, ka
saprati nav tādas sabojā
tas, neizdevušās vai sliktas
dienas, esam tikai mēs un
mūsu izvēles iespējas sā
kot katru jauno dienu. Lai
laimīgi un priecīgi!

Zināšanai!

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Lai saulgriežu naktī
līgotājus silda
Jāņuguns liesmas,
un sirdī
ikkatrā skan
gaismas dziesmas!
Mērsraga
novada
pašvaldība

Projekts
„Paši
varam – paši
darām 2019”
Sadarbībā ar Talsu novada fondu
Mērsraga novada iedzīvotājiem aprīļa
mēnesī (daudzbērnu ģimenēm, trūcī
gam un maznodrošinātām ģimenēm
u. c. mērķu grupām) bija iespēja pie
teikties uz augļu kociņu, krūmiņu un
stādāmajām sēklām. Projekta „Paši
varam – paši darām 2019” finansē
Borisa un Ināras Teterevu fonds
labdarības programmas „Pats savam
saimes galdam” ietvaros. Mērsraga
novada 33 ģimenēm bija iespēja tikt pie
sava kociņa, krūmiņa vai sēklām. Liels
paldies Talsu novada fondam par doto
iespēju Mērsraga iedzīvotājiem. Paldies
Pūres dārzam par transportēšanu.
Vislielākais paldies Borisa un Ināras
Teterevu fondam par labdarības
programmu.
G. Fībiga
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Domes sēdē nolemts

Mērsraga novada
domes kārtējā sēdē
2020. gada 19. maijā:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parā
dus bezstrīda kārtībā no 3 fiziskām personām.
2. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu
ziņojumu par SIA „Mērsraga ūdens” finanšu pār
skatu.
3. Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu zi
ņojumu par Mērsraga novada pašvaldības finanšu
pārskatu.
4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Eze
ra iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads kadastra
numurs 8878 003 0271, kopējā platība 3,09 ha,
atdalot vienu zemes vienību ar aptuveno platību
0,5 ha.
5. Apstiprināt noteikumus „Pašvaldības at
savināmās kustamās mantas – lidlauka skrejceļu
betona plākšņu izsoles noteikumi”.
6. Apstiprināt Mērsraga novada attīstības
programmu 2019.–2025. gadam.
7. Iesniegt projekta iesniegumu „Bērnu rota
ļu laukuma „Dzintariņš” izveidošana Mērsragā”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbī
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcības program
mas ELFLA 3 rīcība „Publiskās infrastruktūras
pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto ak
tivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai”.

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

Atjauno Mērsraga
kanāla tiltu
Uzsākti atjaunošanas darbi uz tilta pār Mērs
raga kanālu reģionālā autoceļa Tukums–Ķester
ciems–Mērsrags–Kolka (P131) 44,72. kilometrā.
Būvdarbu ietvaros līdz nesošām sijām tiks no
jaukts esošais dzelzsbetona tilts, remontēs sijas
un konusus, izbūvēs jaunu tilta klāju un uzstādīs
jaunas drošības barjeras. Darbu laikā uz tilta būs
reversā satiksmes kustība, kura tiks regulēta ar
luksoforiem, kā arī būs ātruma ierobežojums līdz
30 km/h. Atjaunošanas darbus veic SIA „Tilts” par
līgumcenu 451 443 EUR (ar PVN) un pilnībā dar
bus plānots pabeigt līdz šī gada novembra beigām.
Informāciju sagatavoja
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa

GAIDĀM TAVU
BĀKAS IELAS
MĀJAS STĀSTU!
Bākas ielas svētki šogad būs, bet tie būs citā
dāki. Viena no svētku programmas sastāvdaļām
būs video ekskursija. Tāpēc lūdzam ikvienu Bākas
ielas iedzīvotāju iesūtīt (līdz 20. jūlijam) savas mā
jas stāstu, kuru mēs ietērpsim videostāstā. Bākas
svētkos katram to būs iespēja noskatīties interne
tā. Tā būs kā video ekskursija pa Bākas ielu. Lai
šī ekskursija izdotos, nosūtiet elektroniski – tek
sta veidā uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv savas
mājas stāstu. Ja tādas iespējas nav, droši var nākt
un savas mājas stāstu arī izstāstīt Mērsraga Infor
mācijas centra vadītājai Ingai Hartikai, atnākot
uz informācijas centru. Viņa visu pierakstīs. Esiet
radoši – stāsts var būt gan par Jūsu mājas vēstu
ri, tie var būt arī kādi interesanti fakti par māju,
spoku stāsti vai atgadījumi ar māju. Protams, uz
informācijas centru var sūtīt arī ar roku rakstītas
vēstules, ko var iemest sarkanajā kastītē pie ēkas
durvīm!

Paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!
Bērnība nekad nebeidz skanēt,
Visu mūžu tā saaug un sauc.
Bērnība – tā ir apburta planēta,
Kur lielajiem ieiet nav ļauts.
Svētku lentītes un sacirtoti mati, tauriņi ap
kaklu un džentlmeniska stāja, ziedu smarža un
krāsaini baloni, tas viss nozīmēja, ka PII „Dārta”
telpās notiek svinības. 29. maijs bija neaizmirs
tama un skaista svētku diena 12 PII „Dārtas” Zī
ļuku grupas bērniem un bērnudārza darbinieku
kolektīvam, jo šis bija neierasts izlaidums. Bez
mammām un tētiem, vecvecākiem, draugiem un
radiem, bez visiem. Ir īpašs laiks, kas paredz dažā
das izmaiņas arī svētku atzīmēšanā, izlaidumos to
skaitā. Taču tas neliedz svinēt, tas tikai liek pado
māt mazliet vairāk kā realizēt svētku dienu, taču
tas nenozīmē, ka svētku sajūta kaut kur pazustu.
Tā ir mūsos, vajag tikai pareizos pamudinājumus.
Bērnudārzā katra diena ir pilna pārsteigu
miem un arī šajā svētku dienā bērni un „Dārta”
kolektīvs atsauca atmiņā un parādīja kāda bija
ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās,
dziedāja, dejoja, draiskojās un cik ļoti, ļoti viņi
vēlas sasniegt savu jauno mērķi – tas viss pēdējā
nodarbībā. Meklējot burtiņu pa burtiņam, ceļojot
atmiņās, liekot lietā pirmās uzkrātās zināšanas,
bērni nonāca viena vārda priekšā, kas bija skaidra
norāde uz nākošo ceļa turpinājumu – skola.
Pirms došanās uz skolu katram bērnam bija
„jānoplūc” savs „Zīļuks”, kuru bija izveidojis
savā pirmajā dienā bērnudārzā, ar to kopā
jādodas izšūpot savus dzīves mērķus šūpuļkrēslā,
tad jāsaņem savas pirmās absolventa veltes –

dāvaniņas, absolventa cepure, ziedi. Pēc svinīgās
daļas sekoja pats labākais pārsteigums – vērās
vaļā durvis un pretī pavērās telpa, kas piepildīta ar
daudz, daudz baloniem. Gan lieli, gan mazi metās
balonos. Neiztika bez svētku mielasta pie svinīgi
klāta galda. Nobeigumā visi kopā devās pagalmā,
lai palaistu debesīs ziepju burbuļus ar bērnu
nākotnes sapņiem un vēlēšanām, kā arī sagaidītu
savus lepnos vecākus.
Ir interesanti vērot kā vienā brīdī bērnā var

atspoguļoties visneiedomājamākā nopietnība, bet
jau nākošajā acīs dzirksteļo nebēdnība, taču vārdi,
kas nāk no viņu mutēm vairs nav tikai atbilžu
meklēšana, tas jau ir savs viedoklis. Tā laikam
izskatās pieaugšana. Lai bērniem bērnudārzā
pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības
piedzīvojums, bet vecākiem, lai nekad nepietrūkst
izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu
gariņus lolojot!
Madara Brāle

Jūnija fotokonkursa uzdevums!
Konkurss ir aktīvs visa gada garumā! Labākā, populārākā mēneša
bilde 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 gada kalendārs būs veltīts dažādiem Mērsraga apskates objek
tiem!
Jūnijā gaidām Mērsraga putnu novērošanas torņu foto!
Kāpēc tāda izvēle? Rīti vasarā sākas agri, vakari ir garāki, un ir iespē
ja noķert brīnišķīgus kadrus – gan saullēktu ezermalā, gan saulrietu pie
jūras ar putnu novērošanas torni, gan varbūt pat kādu putnu, kurš vīte
ro turpat torņa pakājē. Pie tam, torņi ir 3! Vienu atradīsiet pie Mērsraga
bākas, vēl vienu – piejūras pļavā aiz brīvdabas estrādes „Jēgerleja” un
vēl vienu Engures ezera tuvumā!
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, jūlija sākumā balsosiet par jūnijā iesūtītām bildēm!
Visu jūniju gaidām Mērsraga putnu novērošanas torņu fotogrāfijas
gaidīsim e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
Veiksmi un veselību vēlot,
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Par Mērsraga novada
attīstības programmas
2019. – 2025.
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 22. panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra notei
kumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 68. punktu, Kurzemes plānošanas
reģiona pozitīvo atzinumu par Mērsraga novada attīstības
programmas 2019.–2025. gadam projektu Mērsraga novada
dome ir apstiprinājusi Mērsraga novada attīstības program
mu 2019.–2025. gadam, kas sastāv no sekojošām daļām:
¾¾ Mērsraga novada pašreizējās situācijas raksturojums
un SVID analīzes;
¾¾ Stratēģiskā daļa;
¾¾ Rīcības plāns;
¾¾ Investīciju plāns.
Ar attīstības programmu iespējas iepazīties Mērsra
ga novada mājslapā www.mersrags.lv, sadaļā pašvaldības
dokumentiplānošanas dokumenti.
M. Brāle

Sveicam mazos
mērsradzniekus!
Pirms gada, Mērsraga Tautas nams
aizsāka svētkus, kas veltīti bērniem,
tādā veidā atzīmējot gan Starptautisko
bērnu aizsardzības dienu, gan brīvda
bas estrādes „Jēgerleja” vasaras sezonas
atklāšanu, bet pats nozīmīgākais šajos
svētkos – sveicam jaunos mērsradz
niekus un mērsradznieces! Šogad, kad
svētkus nevaram svinēt kā ierasts – pul
cējoties kopā, Mērsraga Tautas nama
pārstāvji Ieva un Jānis, ievērojot visus
piesardzības noteikumus, devās sveikt
mazos un viņu vecākus uz mājām. Lai
gan šoreiz, tas viss notika bez mūzikas,
bērnu čalām un smiekliem, tomēr sir
snību tie nezaudēja. Kā jau svētkiem
piedienas, tikām cienāti ar kafiju un
kūku, jutāmies gaidīti ikvienā mājā. Šogad sveicām 6 mazuļus – 3 meitenītes un 3 zēnus,
kas bija dzimuši laika posmā no 01.06.2019. līdz 01.06.2020. un vecāki viņus bija pietei
kuši rakstot uz Tautas nama e-pastu.
Novēlam mazajiem un viņu vecākiem – veselību, dzīvesprieku un saulainu, piedzīvo
jumiem bagātu šo vasaru.
Mērsraga Tautas nams
I. Šaudena
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Mazās vēstures stundas
1939. gads Mērsragā

• Pašā gada sākumā „Brīvā Zeme” vēstīja par to, ka tikai Mērs
ragā jūras dibenā bijis sarkanais māls, un tikai te – gan jūras krastā,
gan Engures ezera apkārtnē vairākus gadus no vietas plašos apmēros
rakts dzintars. No senā dārguma cītīgākie meklētāji bijuši apkārtnes
mazpulka dalībnieki, kas no dzintara darinājuši jaukas rotaslietas.
• 1939. gada marta sākumā pie mums savas darba gaitas uz
sākusi Mērsraga savstarpējā apdrošināšanas biedrība. Dibināšanas
sapulci atklājis pagasta vecākais Pēteris Zakss.
• 2. martā Šoseju un zemes ceļu departaments Mērsragā, pāri
kanālam, kas savieno Engures ezeru ar jūru, nolēma celt jaunu,
55 m garu, koka konstrukcijas tiltu, kas tolaik bijis ar samērā lie
lu pacēlumu, lai tam cauri varētu izbraukt arī prāvākas zvejnieku
motorlaivas.
• Kāda kapteiņa mājās, Mērsragā pēkšņi izdarīta kratīšana.
Sīki pārmeklējot māju un apkārtni, izdevies atrast lielākā vairumā
noslēptas kontrabandas preces. Starp tām vairākas pudeles dār
ga Jamaikas ruma, pirmklasīgas franču cigaretes, dažādi ārzemju
zīda audumi un manufaktūra. Kapteinim draudēja liels sods, jo
muita par kontrabandas precēm tolaik uzlika pat desmitkārtīgu
sodu.
• Aprīlī Mērsraga luterāņu baznīcā draudzes dāmu komiteja
uzstādījusi Liepājas amatniecības skolas darināto un grezni vei
doto piemiņas plāksni ar dzintara rotājumiem – cīņās un pasaules
karā kritušo draudzes dēlu vārdiem. Mūsdienās tas ir kas neticams,
bet toreiz uz svinīgo brīdi ieradušies ap 600 cilvēku, un aptuveni
100 cilvēku svētku norisi klausījušies pat ārpus baznīcas.
• Maijā Mērsraga zvejnieku sabiedrība nolēmusi uzsākt otras,
tolaik jau modernas, saldētavas izbūvi, kas izmaksājusi aptuveni
4000 Ls.
• Septembrī Mērsragā bijušas aršanas sacensības, kurās uzvarē
jis P. Mazaks no Ķipatiem.
• Vēl septembrī pie Mērsraga jūrā notverts bīstams noziedz
nieks – slepkava un dezertieris Haralds Misē. Visiem piejūras pa
gastu kārtībniekiem uzdots organizēt bēgļa sagūstīšanu.
• Oktobrī netālu no Mērsraga vētras laikā sēklī izmests jūras
velkonis „Vija”, kas ar tvaika svilpi lūdza palīdzību. Motorlaivas
„Helga” vadītājs A. Zariņš lūgumu palīdzēt sadzirdējis un devies
palīgā.
• Novembrī Mērsraga zvejniekiem bijuši bagāti brētliņu lomi.
Lai zivis būtu iespējams piedāvāt plašāk, pieņemti vairāki pajūgi,
kas zivis izvadāja uz Tukumu, Talsiem un Stendi.
• Beidzot uzsākta arī Mērsraga 6 klasīgās pamatskolas būve
Mērsragā. Ēka projektēta toreiz tā, lai skolai būtu visas nepiecie
šamās telpas un labierīcības, bet – „lai izvairītos no pārāk lielas
greznības”. Mērsraga skola paredzēta bijusi 200 skolēniem, biju
si arī vieta internātam un viens dzīvoklis neprecētam skolotājam.
Pārējiem skolotājiem dzīvokļus vēlāk iekārtoja atsevišķā jaunbūvē
blakus skolai.

1940. gads Mērsragā

• Februārī Mērsraga mājturības sekcija, Kamola kundzes vadī
bā sarīkoja vakarēšanu Mērsraga pamatskolas telpās. Bija gan mu
zikāli priekšnesumi, gan referātu lasīšana par tēmu „Darbs un tā
nozīme”, gan arī mājturības sekcijas dalībnieču sagatavoto ēdienu
kopīga notiesāšana.
• Starp citu, februārī atkal lielais sniegputenis plosījies mūsu
pusē, un mazbānītis pie mūsu stacijas ieputināts nostāvējis pat
9stundas.
• Martā ledus krāvumi mūsu pusē bijuši vieni no lielākajiem

skolotāja Alfreda Staķa ģimeni, Voldemāra Puriņa ģimeni, Fr. Las
mani ar ģimeni, Olgu Pūliņu, Heinrihu Pūliņu un daudzus, arī Uguņ
ciema iedzīvotājus… Aizvesto piemiņai pie skolas mežā todien
iedēstīta piemiņas birzīte, simboliski aizvestajiem vīriešiem ozoli,
bet sievietēm – liepas, bērniem – bērzi.

1943. gads Mērsragā

• 1943. gada sākumā „Talsu Vārds” ziņoja par ļoti vērtīgo gitija
slāņu atrašanu Mērsraga Alkšņos. Par jaunās degvielas atradējiem
tiesīgi bija saukties „Alkšņu” māju saimnieks Jānis Tāsis un inž. Kir
šteins, kas piedalījās pētījumos.

1944. gads Mērsragā
pēdējā desmitgadē, tāpat arī Rojā, kur ledus sablīvējumi bijuši līdz
pat 20 metru augstumā.
• Maijā Latvijā darbu uzsāka 4 zivju eļļas kausētavas, viena no
tām – Mērsragā.
• Jūlijā „Brīvā Zeme” publicējusi atmiņu stāstu par to, kā pirms
300 gadiem Mērsragā, pie Engures ezera ap 600 cilvēkiem meklējuši
dzintaru. Protams, vislielākie dzintara gabali atrasti pie „Kuģinieku”
mājām. Jāsaka, arī minētajā 1940. gadā nav trūcis dzintara meklē
tāju, un laiku pa laikam redzam, ka arī mūsdienās kādam izdodas
atrast.
• Gaidāmā laika ziņas tolaik Mērsragā piestiprināja pie priedes,
kas auga ostmalā. Mūsdienās ko tādu, droši vien, grūti iedomāties.

Mērsrags 1941. gadā

• Aprīlī galvenā zivju rūpniecības pārvalde uzsākusi rūpniecī
bas uzņēmumu paplašināšanu un izveidi, rosoties arī mūsu pusē,
izveidojot valsts zivju apstrādāšanas fabriku arī Mērsragā.
• Aprīlī Mērsraga pagastā nodibinājies Engures ezera zvejnieku
artelis. Artelis jau pirmajā mēnesī uzrādījis ļoti labus sasniegumus
gan arteļa izveidē, gan arī nozvejā.
• Maijā Mērsraga darba zemnieki par iepriekšējā ziemā cītīgi
padarīto meža darbos nopelnījuši naudu, ko vēlējušies likt lietā pa
vasarī, lai iegādātos labības sēklas. Vairāk kā 100 cilvēku sapulcēju
šies, lai raidītu pārmetumus par joprojām nesaņemto naudu vietējo
mežsargu un mežziņu virzienā. Līdzīgi tajā pašā mēnesī arī Upes
grīvā izgājis.
• Dzīvē gadās visādi un par disciplīnas trūkumu sporta pasaulē
jau tolaik nācies dzirdēt. Tā kādā reizē, kad Talsu apriņķa FK un SK
sasauca Talsos visus nepilno vidusskolu fiziskās audzināšanas sko
lotājus un arodbiedrību fizkultūras kolektīvu vadītājus, izrādījies,
ka ieradušies teju visi, izņemot mērsradznieki, kas jau pēc divām
lekcijām aizšmaukuši personīgās darīšanās.

1942. gads Mērsragā

• Jūlija mēnesī zveja Engures ezerā nav tomēr devusi vajadzī
gos rezultātus. Iemesls meklējams apstāklī, ka ezerā kavēta jūras
zivju ieplūšana. Tās aizturējis Mērsraga zvejnieku ostā celtais aiz
sargdambis.
• Jūnijā „Talsu Vārds” togad ziņojis arī par dāmām, kam gadī
jies „kunga prātā” izsist logus „Lāčplēšos”.
• 14. jūnijā Tautas Palīdzības Upesgrīvas iecirknis pamatskolā
bija sarīkojies iepriekšējā gadā izsūtītajiem veltītu piemiņas kon
certu. Līdz ar citiem, aizveda toreiz arī Mērsraga sekretāru Oskaru
Āboltiņu. Aizveda arī visu Vildu ģimeni no Upesgrīvas, tāpat arī

MEKLĒJOT VĒSTURI…

• Varēja just, pamazām piekrastes ciemos atgriežas dzīve, ar pil
nīgi citādu, jaunu sparu. Jūnijā Upesgrīvā tika rīkoti pat sporta svētki
ar vieglatlētikas, volejbola un futbola sacīkstēm, kurās piedalījās ne
vien vietējie, bet arī mērsradznieki un talsinieki. Starp citu, pirms
tam, maija mēnesī Mērsraga zivju izvērtēšanas sabiedrības mājturības
sekcija rīkoja mājturības kursu noslēgumu ar Upesgrīvas dramatiskā
pulciņa piedalīšanos, kas uzveda komēdiju „Nebēdnieki”.

1945. gads Mērsragā

• Karadarbības rezultātā, protams, traucēta tika arī dzelzceļa
satiksme mūsu pusē, un nu bija pienācis laiks to atjaunot. Vilciens
„Stende–Mērsrags” uz Mērsragu kopš 1945. gada kursēja pāra datu
mos, bet uz Stendi atpakaļ – nepāra datumos.
• 1945. gadā pirmo reizi runāts arī par Mērsraga nākotni – to
pošajiem zvejniekiem. Tolaik 15 gadus vecais jaunietis Kārlis Štein
bergs par saviem nākotnes nodomiem teicis tā: „Šodien es braucu
jūrā kopā ar tēvu un uzklausīju viņa padomus, lai drīz pats varētu
patstāvīgi zvejot.”. Ne reizi vien jaunietis savā airu laivā pārcietis
briesmu brīžus, kad draudīgā jūra negaisā saplūda kopā ar debesīm.
Bet tā laika jauniešus tas neatturēja.

1946. gads Mērsragā

• 1946. gadā Mērsraga zvejnieku artelim aizvien labāk vedās ar
noteikto plānu izpildi nozvejā.
• Aktīvi noritēja arī meža materiālu izciršana un izvešanas
darbi, kur arī bija savs sasniedzamais, noteiktais darba plāns jāpil
da. Meža darbi noritēja spraigas sacensības garā. Mērsraga pagasta
zemnieki ne vienmēr gaidīja, kad tiks paziņots, cik daudz koksnes
jāizcērt, tie laikus ķērās pie darba. Līdzīgi gāja arī Mērsraga zemnie
kiem, kam noteiktā laikā bija jānokārto arī „piena nodevas”, jo tolaik
tas bija pienākums pret valsti.
• Mērsraga bibliotēka arīdzan (oficiāli) sāka darboties vien no
1946. gada 20. aprīļa, lai gan arī pirms tam tai bija liela, kultūrvēs
turiska nozīme Mērsraga dzīvē, pateicoties tās vadītājai Jurševicai.
Rīkotas grāmatu izstādes, izdota sienas avīze, gatavoti plakāti, biju
šas arī 2 bibliotēkas ceļojošās nodaļas, lai tiem, kam ciema padomes
telpas nav pa ceļam, nebūtu tālu jādodas pēc grāmatām.
• 1946. gada noslēgumā Mērsragā no jauna dzima koris, ko to
reiz organizēja nu jau Mērsraga septiņu klašu pamatskolas skolotājs
Ūpis. Sākotnēji korī dziedāt pieteikušies aptuveni 20 dziedātāji, vē
lāk koristu skaits audzis. Koris Mērsragā gan vēlāk piedzīvojis dažā
dus laikus un tas periodiski te bija, te nebija.
Mans darbs pie Mērsraga vēstures apkopošanas turpinās, bet –
ceru, ka arī Jums ikreiz ir interesanti uzzināt ko jaunu!
Veselību vēlot,
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Mērsraga Fotoorientēšanās sacensības
13. jūnijā no plkst. 10.00!
Tieši tā, Fotoorientēšanās sacensības notiks! Bet – tās šogad būs citādākas! Ievērojot visus valstī
noteiktos drošības pasākumus, aicinām nepulcēties, bet nākt uz Mērsraga Informācijas centru
13. jūnijā no plkst. 10.00. Tas nozīmē, ka katrai komandai būs savs starta laiks, lai izvairītos no
drūzmēšanās. Pie tam, meklēt jautājumus un pareizās atbildes uz tiem – varēs vairāku stundu
garumā. Šoreiz ātrums netiks vērtēts, bet precizitāte gan!
Pie kausiem tiks tās 3 komandas, kuras uz jautājumiem par Mērsragu būs atbildējušas vis
precīzāk. 1 kauss – komandas kapteinim, pa medaļai – katram komandas dalībniekam (visām
pirmajām 3 vietām!).

Noteikumi:

 komandā – kolektīvs (klasesbiedri, kolēģi, labākie draugi) vai ģimene – ne vairāk kā 7 cilvēki
 būs pāris jautājumi ar QR kodiem, kas nozīmē – kodu atradīsiet, noskenēsiet, tiksiet pie
atbildes uz kādu jautājumu
 būs arī Informācijas centra SPECBALVA par komandas interesantāko noformējumu! Apģēr
ba, tēla tematika – VASARA!
 desiņas cept šogad nedrīkstam, un arī vērtēšana notiks pa vienai komandai Informācijas
centrā. Ienāksiet, iedosiet mums savas komandas atbilžu lapu, mēs visas atbildes uz jautājumiem
rūpīgi pārbaudīsim, un – sacensību uzvarētājkomandas noskaidrosim no plkst. 15.00!
Attēlā iemūžinātais laiks – aptuveni 1955. gads. Redzama Upesgrīvas volejbola (jā, volejbola!) ko
manda. Lūgums atsaukties tos, kas var vismaz izstāstīt kaut ko par attēlā redzamajiem cilvēkiem: vārdi,
uzvārdi, kur strādājuši un varbūt arī vēl kaut ko. Izstāstīt to, kas redzams bildē, droši var nākt uz Mērs
raga Informācijas centru pie Ingas!
Paldies par foto Imantam Tamsonam!

Sauksim Informācijas centrā pa vienai komandai! Tos, kas vairs nebūs klāt un būs devušies savās
gaitās vai atpūtā, apsveiksim internetā, bet pēc balviņām varēs ierasties visas nākamās nedēļas ga
rumā no 15. jūnija – Mērsraga Informācijas centrā! Apdāvināsimies, atvadīsimies bez bučošanās.

Uz tikšanos 13. jūnijā no plkst. 10.00!
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centrs
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Ar labu vārdu sauli vadi,
Ar mīļu smaidu rītam pretī ej.
Un visi tavi lieliskie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.

Veselību, dzīvesprieku
un daudz bučas sūtam
AIVARAM BRAMANIM
dzimšanas dienā!
Daniels, Aija, Jānis

Pateicības
Mērsraga novada Sociālais dienests maija mēneša sākumā
izņēma ziedojumu kastīti no SIA „Gabriēla” – ziedojuma
mērķis ir atbalsts Mērsraga novada bērniem. Kastītē bija
saziedoti 52,42 eiro (visa šī summa ieskaitīta Mērsraga novada
pašvaldības ziedojuma kontā). Liels paldies ikvienam par
ziedojumu. Liels paldies SIA „Gabriēla” kolektīvam.
No sirds pateicos Mērsraga novada pašvaldības
kolektīvam un viņu priekšsēdētājam par skaistiem ziediem
un vēlējumiem manā dzimšanas dienā. Liels paldies! Vēlu
visam kolektīvam veiksmi, panākumus darbā, veselību!
Dzīvosim ar mīlestību, draudzīgi un ar savstarpēju cieņu, tas
dos mums spēku ātrāk īstenot plānus mūsu ciema attīstībai
un uzvarēt visus Korona vīrusus.
V. Loginova
Liels paldies bijušajiem, esošajiem kaimiņiem, paldies māsām par visa organizēšanu, paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas izvadīja Edmundu
pāragrajā ceļā kapu kalniņā. Paldies par garšīgajiem speķa pīrāgiem un plātsmaizi. No visas sirds pateicos visiem! Paldies!
Ar cieņu dzīvesdraudzene

Sludinājumi
 Maina 3-istabu DZĪVOKLI
ar lodžijām un malkas apkuri pret
mazāku dzīvokli ar centrālapkuri.
Izskatīsim visus piedāvājumus!
Tālrunis 26658446.
 Iepērku SENLAICĪGUS
PRIEKŠMETUS – sadzīves priekšmetus, traukus, grāmatas, monētas, nozīmes, porcelānu, dzintaru,
ordeņus u.c. Kaspars – 20320155.
 Pārdod jaunu sieviešu DIVRITENI. Tālrunis 26559560.
 Rojā, Selgas ielā 2 (veikala
„Maxima” telpās) durvis vēris MĒBEĻU
VEIKALS–NOLIKTAVA
„Gigant”.
Darba laiks:
P.O.T.C.P. 10.00–19.00
Sestdien 10.00–16.00
Svētdien 10.00–16.00

Līdzjūtība
Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
		(Z. Purvs)
Līdzjūtību Alisei Stacēvičai,
vectētiņu zaudējot, izsaka
2. klases vecāki, bērni un
audzinātāja.

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

