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Piektdiena, 2020. gada 14. augusts

12. klases izlaidums

26. jūlijā absolventi kopā ar pašiem tuvākajiem un mīļākajiem pulcējās brīvdabas estrādē „Jēgerleja”. Šogad izlaidums
bija citāds, jo absolventu pulcēšanās brīvā dabā estrādē bija,

kas jauns. Citāds – kā jau gandrīz jebkas šogad. Varbūt tāpēc
svētku un gandarījuma sajūta bija vēl lielāka!
Absolventiem varam vēlēt veiksmi turpmākajās gaitās!

Augusta FOTO KONKURSA uzdevums!
Neticami, bet augusts jau klāt! Šoreiz, lai ikkatram būtu iespēja piedalīties Foto konkursā, uzdevums vienkāršāks un patīkamāks tiem, kam patīk tvert saules rietu jūrā. Tātad, fotografējam
saulrietu Mērsraga piekrastē!
Informācijas centra Foto konkurss būs aktīvs visa gada garumā. 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!
Augustā gaidām foto, kuros iemūžināts saulriets Mērsraga
piekrastē!
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, septembra sākumā balsosiet par augustā iesūtītām bildēm!
Visu augusta mēnesi saulrietu fotogrāfijas gaidīsim e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
Veiksmi un veselību vēlot, Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Informācija!

Zināšanai!

Nākamais

Redaktores sleja
Dažreiz saulriets ir tik skaists, ka šķiet, ka
tas varētu būt pats pēdējais, ko jebkad kāds
redzēs. Saulriets esot gudrāks nekā saullēkts,
jo saulrietam ir pievienojusies visas dienas pieredze! Saulrietā valda klusums: katrs
domā par dienu, kas pazuda pagātnē. Saullēktā ir dzirdamas steigas balss: katrs pats par
sevi runā, ko dzīve viņam šodien dos un ko
viņš dzīvei pievienos!
Tajā brīdī, kad viss kļūst tumšs, saulriets
mūsu priekšā kļūst par visu stāstu. Bet, ja
mēs atradīsim pietiekami daudz drosmes
gaidīt līdz rītdienas rītam, mēs pēkšņi sapratīsim, ka patiesībā vakardienas saulriets bija
tikai puse no stāsta. Katru dienu ir saullēkts
un saulriets, un tie ir pilnīgi bez maksas. Nepalaidiet garām tik daudzus no tiem...

„Mērsrag

a Avīzes”
numurs iz
nāks 11.
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ī.
Materiālu
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tīt
līdz 7. se
ptembrim
!

Paldies!

 Atgādinām, uzkāpt Mērsraga bākā iespējams Mērsraga Informācijas centra
darba laika ietvaros, ar iepriekšēju pieteikšanos zvanot uz tālr. 63237704:
• Pirmdien un trešdien no plkst. 08.00 līdz 17.00;
• Otrdien un ceturtdien no plkst. 08.00 līdz 18.00;
• Piektdien no plkst. 08.00 līdz 14.00;
• Sestdien no plkst. 10.00 līdz 15.00
Uzkāpšana bākā: 1 EUR. Pirmsskolas vecuma bērniem – bezmaksas!



2. septembrī pensionāru apvienība „Kaija” rīko ekskursiju Kalvene–Rucava–Nīca. Izbrauksim plkst. 7.00 no Mērsraga centra pieturas. Lūgums savlaicīgi
sapulcēties. Pieteikties līdz 29. augustam pa telefonu 27250151 pie Astrīdas Neilandes. Uz tikšanos! Taču sekojam līdzi informācijai un situācijai valstī!

 Mērsraga bibliotēkas darba laiks līdz 17. augustam:
• Otrdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00;
• Trešdien no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00;
• Ceturtdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00;
• Piektdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

 Atvaļinājuma laikā SIA „Mērsraga ūdens” kase strādās:

• 19. augustā no plkst. 07.30 līdz 12.00; no plkst. 13.00 līdz 17.00;
• 26. augustā no plkst. 07.30 līdz 12.00; no plkst. 13.00 līdz 17.00.
No 2020. gada 7. septembra parastais darba laiks.
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Domes sēdē nolemts
2020. gada 21. jūlija kārtējā
domes sēdē nolemts:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parā
du bezstrīda kārtībā no 1 juridiskas personas;
2. Atbalstīt personas ievietošanu ilgstošās ap
rūpes iestādē;
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes
vienībai Bānīša iela 10, Mērsrags, Mērsraga no
vads;
4. Pagarināt domes priekšsēdētāja Roberta
Šiliņa atvaļinājumu par slimības dienu skaitu, uz
reiz kā noslēgta pārejošas darbnespējas lapa, t.i.,
no 2020. gada 20. jūlija līdz 2020. gada 13. augus
tam. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
Andris Leitas, par ko saņem priekšsēdētājam no
teikto darba samaksu;
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada publisko pārskatu;
6. Piešķirt nekustamā īpašumā ar kadastra
numuru 8878 003 1041 ietilpstošajai zemes vie
nībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1041
nosaukumu „Burkāni”, nosaukuma „Annas-An
niņas” vietā. Noteikt adresi „Burkāni”, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284;
7. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Lielā iela
148, Mērsrags, Mērsraga novads atdalot vienu ze
mes vienību ar aptuveno platību 0,12 ha;
8. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mārti
ņi”, Mērsraga novads, atdalot 1 zemes vienību;
9. Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes locekles
amata Madaru Ambrēnu;
10. Uzdot Mērsraga novada pašvaldības izpild
direktorei iesniegt domei izskatīšanai iespējamo
projekta aprakstu un tāmi PII „Dārta” stāvlauku
ma paplašināšanai;
11. Iekļaut Mērsraga novada domes kārtējo
dome sēžu norises kārtībā Mērsraga novada paš
valdības izpilddirektores un galvenās grāmatve
des informatīvos ziņojumus;
12. Neatbalstīt SIA „Bērzciems” ieceri nodot
SIA „Bērzciems” Mērsraga struktūrvienības no
tekūdeņus Mērsraga novadam piederošajās attīrī
šanas iekārtās;
13. Apstiprināt SIA „AAS „PIEJŪRA”” Aizde
vuma līgumu Nr. 08-080130-IN un Nr. 15 030410-IN
noteikto aizdevumu atmaksas termiņa pagarinā
šanu ar AS „Swedbank” ievērojot nosacījumus,
kas noteikti AS „Swedbank” lēmumā Nr. A08.0403/SWBL-8702 un noslēgt galvojuma līguma
Nr. 08-080130-IN/11 grozījumus. Pilnvarot Talsu
novada pašvaldību sagatavot un iesniegt nepiecie
šamos dokumentus Pašvaldības aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Mērsraga novada svētki izskanējuši!
Lai gan šī gada svētki ir daudz
savādāki gan svētku dalībniekiem,
gan mums organizētājiem, tie to
mēr tika pavadīti uz pozitīvas no
skaņas, jo mūs ne tikai saulīte un

siltais laiks lutināja, bet arī māks
linieki bija aplausus un ovāciju
cienīgi!
Svētku atklāšana sākās ar svētku
uzrunu no Mērsraga novada paš
valdības izpilddirekto
res Agneses Kreicber
gas puses, bet pēc tam
tika suminātas skaistā
kās sētas un pasniegti
atzinības raksti.

Piektie Bākas ielas svētki
Bākas ielas svētki šogad notika augusta sāku
mā ar mērsradznieku modināšanu plkst. 9.00.
Pēc neoficiālas informācijas mēs pamodinājām
vismaz trīs guļavas. Priecājamies par Rožu ielas
iedzī
votājiem, kuri mūs gaidīja, arī Vēja ielas
iedzīvotāji sagaidīja mūs ar gavilēm.
Mērsraga luterāņu baznīcā bija iespēja apskatīt
Santas Loginovas-Bērziņas gleznu izstādi. Paldies
tiem 79 apmeklētājiem, kuri atrada laiku, lai ap
skatītu nelielo izstādi. Visvairāk apmeklētājiem
esot patikušas gleznas ar peonijām.
Neiztika arī bez smilšu piļu celtniecības, kurā,
spītējot aukstajam ZA vējam, piedalījās četras ko
mandas. Pirmo vietu ieguva „3ME”, otro „Bākas 31”
komanda, bet trešā – „Līga un CO”. Visas koman
das ieguva saldas pateicības balvas.
„Bākas Ielas Svētki” Facebook profilā noritē
ja balsošana par Saimnieces un Saimnieka titulu
iegūšanu. Konkurence šogad nebija liela. Par Bākas
ielas Saimnieci vēlējas kļūt gan Diāna ar „Sapni
vasaras naktī”, gan Kate, kura ar omes palīdzību
izveidoja kūku „Mērsraga bāka”. Atļaušos apgalvot,
ka šogad Bākas ielas Saimnieces titulu ir ieguvušas
abas. Otro reizi tituls Bākas ielas Saimnieks nonāca
„Kāpu” mājās. Edgars, ar mazdēla Rodrigo palīdzī
bu, pagatavoja gan putnu būri, gan putnu barotavu.
Rokdarbnieces čakli strādāja jau no aprīļa

mēneša, lai sagatavotu sveicienu Mērsraga bākai
145 gadu jubilejā. Šis darbs ir apskatāms kem
pinga teritorijā pie Mērsraga bākas. Kopā darba
tapšanā piedalījās 9 rokdarbnieces. Starp citu, ne
tikai mērsradznieces! Kvadrātiņi ir mērojuši arī
tālo ceļu no Īrijas.
Arī mazie mērsradznieki un viesi veidoja ap
sveikumus bākai dzimšanas dienā. Darbus ir
iespēja apskatīt gan Mērsraga Informācijas centrā,
gan bākā (kopijas).
Kas būtu dzimšanas diena bez dziesmām? Par
tām parūpējās Aija Kaļiņicenko ar savu koman
du. Dziesmotus sveicienus sūtīja gan „Ozolnieku”
mājas saimniece Jevgēņija Ozoliņa-Ķevle, gan
Mērsraga jaunieši.
Liels darbs tika ieguldīts Bākas ielas māju
stāstu tapšanā. Stāsti pagaidām publicēti video
formātā un skatāmi gan Mērsraga Informācijas
centra Facebook lapā, gan novada mājaslapā
sadaļā Tūrisms. Paldies Ingai Hartikai par ideju
un tās realizāciju kopā ar Jāni Kaļiņičenko, kas
stāstus iemūžināja.
Pateicos vēlreiz visiem, kuri piedalījās svētku
radīšanā:
* Jurim Ķevlim par tehnisko atbalstu;
* Mērsraga Mūzikas un mākslas skolai par
molbertu aizlienēšanu;

Gada mērsradznieks noskaidrots!
Par Mērsraga novada vēstures izpēti, apko
pošanu, saglabāšanu un novada atpazīstamības
veicināšanu Apliecinājuma rakstu par titula
„Gada mērsradznieks” saņēma Inga Hartika.
Sumināšana notika Mērsraga novada svētku
ietvaros, 8. augustā.
Atzinības
raksts
pasniegts
Guntai
Jozupupei-Upesjozupai par aktīvu un nesavtīgu
iesaistīšanos Mērsraga novada sabiedriskās un
saimnieciskās dzīves uzlabošanā!
Tāpat suminājām novada sakoptākās sētas.
Atzinības rakstu par „Sakoptāko viesu namu”
saņēma SIA „Ragakrasts” par īpašumu Lielā
iela 96. Atzinības raksts par „Skaistāko sētu”
Kalniņu ģimenei par īpašumu Vēja iela 7.
Atzinības raksts par „Gaumīgākajām sētas
dekorācijām” Alisei Pāvilsonei par ieguldīto
darbu īpašumā Lielā iela 69. Atzinības rakstu
par „Krāšņāko puķu dārzu” saņēma Judīte
Paipala par īpašumu Ezera iela 4. Nominācijā
„Sakoptākā senā sēta” Atzinības raksts
Intai Jankevicai par īpašumu Rožu iela 11
(„Čunčas”). Atzinības raksts nominācijā
„Sakoptākā ģimenes māja” – Dižpēteru ģimenei
par īpašumu Ceriņu iela 17.
Sekretāre M. Brāle

Šogad pie mums viesojās divas
grupas – Guntars Račs un Saldās se
jas, bet kā otrie estrādi piepildīja ar
klausītājiem grupa Astro'n'out.
Paldies visiem, kas palīdzēja šiem
svētkiem tapt… Jānim, Madarai,
Agnesei, Līnai, Sergejam, Valdai,
Inesei un kafejnīcas „Kreses” ko
mandai, Lienei Birnei par gardajām
zivīm, skaņotājam Agnim un viņa
komandai.

Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Šaudena

* Mērsraga luterāņu baznīcai par telpas atvēlē
šanu izstādei;
* Sabīnei Ūdrei par dežūrēšanu un atbalstu;
* Rokdarbniecēm par idejas realizāciju;
* Santai Loginovai-Bērziņai par atsaucību;
* Ziedu bodei (IK „Š.TIMS”) par dāvaniņām
mazajiem māksliniekiem un saldumiem;
* Visiem mazajiem māksliniekiem;
* Edītei Krūkliņai un Ancei Lagzdiņai par
C vitamīna devu. Viņas bija sagatavojušas teatra
lizētu priekšnesumu par „Ko vaid” analīžu impro
vizētu ņemšanu.
Īpašu paldies saku radošajai komandai – Jā
nim K., Aijai K., Ingai H., Silvai Š. un Jevgē
ņijai Ķ.-O.! Bez Jums šie mazie svētki nebūtu
izdevušies. Paldies Jums!
Kāds var apgalvot, ka 1. augustā nekas nenoti
ka. Atļaušos apgalvot pretējo, jo tas, kā šogad māju
īpašnieki bija pacentušies parādīt savus spēkratus,
bija kaut kas vienreizējs! Ķerras, skrejriteņi, ve
losipēdi, žigulītis, veca burinieka detaļas – viss
ietērpts ziedos. Ceru, ka kāds parūpējās par tā di
vām dāmām dienas beigās, kuras cītīgi sēdēja gan
pie „Klāvu” mājām, gan „Jaunloģiem”.
Uz tikšanos citos svētkos!
Sandija Štreinerte

Jūlijā Mērsraga bākā
uzkāpuši 706 tūristi!
Jūlijā Mērsraga bākā uzkāpuši 514 pieaugušie, 108 bērni, kā arī 84 cilvēki at
vērtās stundas laikā (Jūras svētkos), kopā līdz šai dienai, tātad, esam uzņēmuši
viesos 706 cilvēkus (par 221 cilvēku vairāk, nekā pagājušā gada jūlijā)!
Visbiežāk jūlijā uzņemti ciemiņi no Zemgales (pamatā Tērvete, Dobele, arī
Jelgava), otro vietu ieņem kaimiņi – lietuvieši, bet trešo vietu kaimiņi – igauņi.
Protams, šomēnes esam tikušies arī ar ļoti daudz rīdziniekiem, kurzemniekiem,
kas pamatā braukuši Kurzemes iepazīšanā no tuvākiem piekrastes ciemiem vai
pilsētām, un īpašs prieks arī par aktīviem Vidzemes ceļotājiem (visvairāk no
Madonas, Smiltenes un Skrīveriem). Vistālākie viesi – latvieši šomēnes devušies
Kurzemes apceļojumā no Daugavpils, Balviem un Preiļiem.
Kā rāda Mērsraga bākas apmeklējumu statistika, šogad Kurzemes apceļotāju
ir krietni vairāk. Ceļotāji pie mums brauc nelielās kompānijās (ģimenes, kolek
tīvi, retāk – grupas līdz 20 cilvēkiem). Ļoti daudz satiekam arī Jūrtakas gājējus –
gan latviešus, gan lietuviešus. Prieks vienmēr redzēt, ka šis piekrastes maršruts
tiek izvēlēts kā tūrisma galamērķis, jo to iespējams pielāgot katra ceļotāja vēl
mēm. Katrs izvēlas to Jūrtakas posmu, kas viņam ir ērtākais. Joprojām prieks tos
labākos vārdus dzirdēt arī no dabas taku mīļotājiem, kas pēc uzkāpšanas Mērs
raga bākā, piemēram, dodas tālāk uz Kolku, iegriežoties arī vairākās dabas takās,
kas ir pa ceļam.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Bākas ielas māju stāstu 1. daļa
Šogad aicinājām iesūtīt, izstāstīt, ap
rakstīt Jūsu Bākas ielas mājas stāstu! Pro
tams, Mērsraga Informācijas centra savāk
tajos materiālos arīdzan ir šis tas par Bākas
ielas mājām, ar ko stāstus papildinājām.
Šajā publikācijā apvienojām šo māju
īsstāstus: „Airītes”, kurās dzīvo jau piektā
Karlsonu paaudze, „Bezmeri”, ko būvēja
kapteinis Vilis Bezmers 1936. gadā, Mērs
raga luterāņu baznīca, kurā ir vairāki
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi,
kā arī „Novadi”, kuros dzīvojis nopelniem
bagātais zvejnieks Augusts Sakars.
„Airītes”. Kā zina stāstīt Viesturs
Karlsons, „Airītes” 1934. gadā esot būvē
juši četri meistari, tā teikt – „uz katru stū
ri pa vienam meistaram”. 1936. gadā trīs
noslīkušo Mērsraga zvejnieku vidū bijis
arī Viestura vectēvs Jānis Karlsons. Šīs ir
Karlsonu dzimtas senču pašu rokām cel
tas mājas. Dzimtas īpašums savā paspār
nē nodrošinājis ģimenisku kopā būšanu
vairākās Karlsonu dzimtas paaudzēs.
Māja ir ar vēsturi, kura sevī slēpj
gan sāpes, ciešanas, gan laimes, prieka
pielietus brīžus. Kā saka paši mājas ie
dzīvotāji, – varbūt labi, ka mājas sienas
neprot runāt! Mājas nosaukums „Airī
tes” veltīts par godu Oskaram Kalpa
kam, kā zināms, O. Kalpaka krišanas
vieta Saldus novadā Zirņu pagastā ir ar
tādu pašu nosaukumu. Pēc mājas uz

būvēšanas šeit savu dzīvi uzsāka Krišs
ar sievu Mariju Karlsoni un 3 bērni. Mā
jas saimnieks Jānis Karlsons, kā jau ne
reti piekrastes ciemata vīrs, lai pabarotu
savu ģimeni, devās zvejā jūrā. Arī tajā
liktenīgajā reizē 1936. gada oktobrī viņš
devās jūrā kopā ar 2 līdzbraucējiem, vēt
ras laikā atdeva savu dzīvību jūrai, mājās
atstājot sievu un 3 bērnus. Laiks nestāv
uz vietas, bet gan turpina savu ritējumu,
nevienam neprasot atļauju. Mājā tur
pina dzīvot Edgars Karlsons ar ģimeni
(sievu un diviem bērniem). Vēlāk no
dod stafeti saviem bērniem, bet bērni
saviem bērniem... Arī šodiena reiz kļūs
par vēsturi, tādēļ izdzīvojam katrs savu
šodienu vēsturei cienīgi!
„Bezmeri”. „Bezmerus” cēlis kap
teinis Vilis Bezmers 1936. gadā kā jau
nu, tajā laikā ļoti lielu, no skata – bagā
tu māju. Būvniecības sākotnējie darbi
pabeigti 1937. gadā, bet liktenis lēma
mājas būvi līdz galam pabeigt Bezmera
dēlam, un māju turpmāk uzticēt sievai
ar trim meitām.
Runājot par pašu māju, – pēdējais
reiss kapteinim Vilim Bezmeram no
Latvijas uz ASV bijis liktenīgs, tāpēc
mājas būvi nav izdevies pašam pabeigt.
Palikusi sieva Anna un trīs meitas –
Ārija, Olīvija un Silvija. Olīvija Seļic
ka – mums visiem zināma Mērsraga

vidusskolas skolotāja, kas vēl šodien
dzīvo „Bezmeros”.
Mērsraga ev. lut. baznīca. Pir
mā Mērsraga luterāņu baznīca celta
1591. gadā. Ap 1700. gadu Engures
dzelzslietuves nomnieks Strēms uzcēla
koka baznīcu ar lubu jumtu. 1743. gadā
to atjaunoja un paplašināja, uzbūvēja
torni. Tagadējā koka baznīcas ēka cel
ta 1809. gadā. Ēka pārbūvēta pilnībā
1896. gadā. Šī tiek uzskatīta par vienu
no vecākajām koka baznīcām Latvijā.
Baznīcā atrodas vairāki valsts aizsargā
jamie kultūras pieminekļi
„Novadi”. 1936. gadā liels, pozi
tīvs notikums novembrī bija Mērsraga
„Novados” dzīvojošajam Augustam Sa
karam, kas bija jūras zvejnieks un Zem
kopības ministrijas zvejniecības statisti
kas korespondents. Viņš tika pie valsts
augstākā apbalvojuma – Triju zvaigžņu
ordeņa II pakāpes Goda zīmes.
Paldies katram, kas iesaistījies Bākas
ielas māju stāstu veidošanā! 1. stāstu
daļas ietvaros lielākais paldies – Viestu
ram Karlsonam, Diānai Krauzei, Silvai
Štreinertei, kā arī Jānim Kaļiņičenko,
kas stāstus iemūžināja video formātā.
Stāsti skatāmi Mērsraga novada mājas
lapā, sadaļā Tūrisms.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Iegādātas jaunas medicīnas iekārtas
Mērsraga ambulancē!
Mērsraga novada ambulances ģimenes ārste Annemarija Lormane
2019. gada vasarā uzsāka projekta „Uzlabojumi kvalitatīvai veselības pakalpojumu pieejamībai Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē” (projekta id. nr.
9.3.2.0/19/A/094) īstenošanu, kura ietvaros tika iegādātas jaunas medicīnas iekārtas veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Mērsraga novada iedzīvotājiem.
Pagājušā gada nogalē A. Lormanes ģimenes ārsta prakse iegādājās jaunu
manipulāciju lampu uz statīva, urīna analizatoru un elektrokardiogrāfu pacientu sirds veselības izmeklējumiem un regulārām pārbaudēm. Šogad ārstes prakse
tika papildināta ar jaunu hemoglobinometru, glikometru, iekārtu holesterīna
noteikšanai un ledusskapi ar saldētavu vakcīnu uzglabāšanai.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību Mērsraga novada iedzīvotājiem, uzlabojot veselības aprūpes tehnisko
nodrošinājumu Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē.
Atbalsts uzlabojumu veikšanai veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai
Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē tiek līdzfinansēts no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un Valsts budžeta. Projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 4055,00, no kurām attiecināmo izmaksu daļa ir 94 %, t. i. EUR 3811,70.
Projektā paredzētās darbības jaunu medicīnisko iekārtu iegādei īstenotas līdz
2020. gada augustam.

Jaunumi sportā!

Mazās vēstures stundas
1953. gadā Mērsragā iedzīvotāju skaits bija ap
tuveni 2000. Tas, par ko iedzīvotāji tolaik pie mums sūdzējās,
bija frizieru, kurpnieku un drēbnieku trūkums.
• 19. februārī Mērsraga ciema aģitpunktā pulcējušies
ciema iedzīvotāji, lai tiktos ar deputāta kandidātu – zvejnieku
arteļa „1. Maijs” brigadieri Meru, gatavojoties Talsu rajona
deputātu padomes vēlēšanām.
• Zvejnieku arteļa „1. Maijs” priekšsēdētājs tolaik bija
A. Kadiķis. Uzsākta jaunas arteļa pārvaldes ēkas celtniecība.
• Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrikas kolektīvs maija
mēnesi sagaidīja ar ievērojamiem panākumiem darbā.
Kolektīvs otrā ceturkšņa darba plānu konservu ražošanā bija
izpildījis jau par 80 %. Tā laika avīzēs kā labākie strādnieki
minēti Malvīne Leja, Aina Mūrniece (Upesgrīvas zivju
pieņemšanas punktā), Zenta Zvaigznīte un Jānis Blūms
(Mērsraga zivju pieņemšanas punktā).
• Otrajā gada ceturksnī labi veicies arī mūsu zvejniekiem,
kas nozvejas plānu izpildīja pat vairāk kā par 190 %, saņemot
par to otro Vissavienības prēmiju 20 000 apmērā. Labāko
vidū nosauktas 4. zvejas brigāde, ko vadīja Kalējs, Meras
brigāde, kā arī Kvites brigāde. Katru dienu jūrā devās 6 zvejas
traļi. Zvejnieki devušies arī ekspedīcijas zvejā uz attālākiem
rajoniem – Vidzemes jūrmalu un Roņu salas apkārtni. Daļa
no nozvejotajām zivīm no Mērsraga zivju pieņemšanas
punkta ar speciālām automašīnām nogādāta uz Rīgu.
• Jūlija mēnesī Mērsraga septiņgadīgajā skolā pabeigts
skolas telpu, kā arī skolotāju dzīvokļu remonts.
• Zvejnieku artelis „1. Maijs” arī togad rīkoja Jūras
sporta svētkus, un šajos svētkos, neskaitot mūsu rajona
mākslinieciskās pašdarbības pulciņu kolektīvus, piedalījās arī
kaimiņu rajonu pārstāvji. Arī no Saulkrastu zvejnieku arteļa.
1954. gads iesākas ar humorpilnu sveicienu „Pa
domju karogā” – pirmrindniekiem, darbaļaudīm, kolhoz
niekiem un zvejniekiem. Tāpat „Latvijas Vēstnesī” izlasāms
Mērsraga zvejnieku arteļa „1. Maijs” priekšsēdētāja A. Kadi
ķa ziņojums par kolhoznieku nosūtīšanu atpakaļ uz saviem
kolhoziem (runa bija gan par konkrētiem uzvārdiem). Tā nu
sanācis, ka lauksaimniecības palīgsaimniecība pie mums sa
mazināta, izveidojot no tās l/a „Plēsums” un daļu iekļaujot
l/a „Lāčplēsis” teritorijā. Dažu sētu iemītnieki, kuru sētas
iekļautas l/a „Lāčplēšis” teritorijā, nestrādāja l/a „Lāčplēsis”
labā, un arī nebija konkrētā arteļa biedri. Par tiem, kas ne
strādāja konkrētā arteļa labā, uzskatīja, ka tie no arteļa iz

stājušies.
• Jūlijā Mērsragā notika kārtējās sacensības futbolā. Pie
dalījās arī Mērsraga futbolisti – „Vārpa”, kopsummā Vents
pils zonā, iegūstot 7. vietu.
• Protams, bija arī Zvejnieku jūras sporta svētki. Mērs
ragā uz tiem ieradās vairāk kā tūkstotis viesu. Sveikti
labākie zvejnieki, pasniegts sociālistiskajā sacensībā
izcīnītais Sarkanais karogs zvejas kuteru brigādei, ko
vadīja Zitmanis. Kā ierasts, bija arī Mērsraga zvejas flotes
parādes brauciens. Vīri piedalījušies arī zvejas kuteru
sacensībās, kur 20 zirgspēku motorlaivu klasē uzvarēja Vilis
Talents, 5 zirgspēku klasē – Fricis Priede, bet 3 zirgspēku
klasē – Teodors Ozoliņš. Bijušas arī peldēšanas, airēšanas
sacensības, virves vilkšana starp zvejnieku brigādēm, kur
labākā izrādījusies 4. Upesgrīvas zvejnieku brigāde.
• Sagaidot Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 37. ga
dadienu, Mērsraga ciema kluba pašdarbnieki aktivizējuši savu
darbu. Ik vakaru klubā notika mēģinājumi, visi iestudēja svētku
programmu. Skolā par direktoru jau kļuvusī Hilda Pūliņa
turpināja vadīt arī dramatisko pulciņu, ar ko kopā iestudēja
viencēliena lugu „Mantiniece”. Sieviešu ansambli vadīja skolotājs
Gīlis, un ansambļa sastāvā pamatā bija MZS darbinieces.
• Interesanti, ka mums bija arī zvejnieku vīru ansamblis,
ko vadīja Mērsraga motorizētās zvejas stacijas darbinieks
Vanags un zvejnieku arteļa „1. Maijs” biedrs, par zvejnieku
kultūras dzīvi atbildīgais – Kvite. Ansamblī bija aptuveni
15 dziedošu vīru, kuru vidū arī zvejnieki, brāļi Ozoli.
• Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrikā galvenā inženieramehāniķa Erķena vadībā pabeidza uzstādīt sālīšanas līniju.
Precizējumam par iepriekšējā publikācijā esošo „Ozol
nieku” foto, sacīšu, ka tas vienkārši izvēlēts kā ilustratīvs at
tēls, jo attēls tapis piecdesmito gadu sākumā. Tur nav minēts,
ka tieši 1951. gadā ēkā bija slimnīca, lai gan tāda vispār tur
bija vēlākos gados.
Ja nu kādam ir kāda objektīva informācija (der gan fo
togrāfijas, gan atmiņas – aut.), ar ko šādus stāstus varētu
papildināt, gaidīšu ziņu! Droši var rakstīt gan uz e-pastu:
infocentrs@mersrags.lv, gan arī uz pasta adresi: Mērsraga In
formācijas centrs, Zvejnieku iela 2, Mērsrags, LV–3284.
Ceru, ka vēl aizvien lasāt un uzzināt ko jaunu!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
#Mērsrags #Mērsragavēsture

Mērsragā notika naftas piesārņojuma
likvidācijas mācības

29. jūlijā, Mērsraga ostā un ārējā
reidā jūrā notika naftas piesārņojuma
likvidācijas mācības „National Oilex
2020”.
Mācību mērķis ir uzturēt un piln
veidot gatavību reaģēt uz vides pie
sārņojuma incidentiem jūrā un ostu
akvatorijās, lai iespējami ātri novēr
stu kaitējumu videi. Mācību laikā
tika izvietotas piesārņojumu noro
bežojošās barjeras un imitēta naftas
plankuma savākšana.

„Scenārijā paredzēts, ka notiek
divu kuģu sadursme uz galvenā
kuģu ceļa Rīgas jūras līcī. Un viens
no kuģiem dodas uz Mērsraga ostu.
No tā, atrodoties Mērsraga ostas
enkurvietā, noplūst naftas produk
ti. Tajā brīdī ostas pārvalde lūdz
mūs iesaistīties piesārņojuma seku
likvidācijā. Un mēs mobilizējam
Jūras spēku resursus – jūras inci
dentu novēršanas vienību, kuģi A90

„Varonis” un kuģi K14 „Astra”, – lai
mēģinātu savākt noplūdušos naftas
produktus,” pastāstīja Krasta apsar
dzes dienesta vides pārvaldības spe
ciālists Ojārs Gerke. „Mums ir jāga
tavojas, lai gadījumā, ja notiek šāda
sadursme, būtu vismaz kādi resursi
sagatavoti, kas spētu novērst vai sa
mazināt kaitējumu videi pēc šāda
negadījuma,” uzsvēra Gerke.
Avots: lsm.lv

Pludmales volejbols. 8. augustā pludmales volejbola laukumā Skolas ielā 12
Mērsraga svētku ietvaros notika Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā. Kau
sam dalību pieteica septiņas komandas. Komandas savā starpā izspēlēja grupas
turnīru un izslēgšanas spēlēs noskaidroja kausa laureātus. Mērsraga kausu plud
males volejbolā 2020 dāmu konkurencē ieguva komanda „Kavendiš” – Daniela
Bila, Baiba Gaile. Otrajā vietā komanda „Bez nosaukuma” – Vivita Ozoliņa, Sig
nija Mindere. Vīru konkurencē pirmajā vietā komanda „Airītes” – Laura Anna
Krauze, Matīss Apsāns. Otrajā vietā komanda „Komanda” – Māris Zeltzaķis,
Didzis Kārkliņš, bet trešie „Tārgale” – Uldis Valdmanis, Andris Ignātovs. Paldies,
Mārim Zeltzaķim par kvalitatīvi sagatavoto laukumu un Guntim Nīmanim par
viesmīlību uzņemot Mērsraga kausu pludmales volejbolā.
Mērsraga kauss galda tenisā. 1. augustā Mērsraga sporta hallē notika Mērs
raga kausa izcīņa galda tenisā 2020. Sacensības bija kupli apmeklētas un uz kau
su sacensību sākumā cerīgi skatījās trīsdesmit trīs dalībnieki, no kuriem daudzi
ietilpst Latvijas galda federācijas reitingā. Sportisti pēc iepriekšējo gadu reitinga
tika sadalīti astoņās apakšgrupās, kurās izspēlēja grupu turnīru. Pēc grupu turnīra
sportisti turpināja cīņu par godalgām izslēgšanas spēlēs. Cīņas ritēja uz astoņiem
tenisa galdiem vienlaicīgi, tādēļ sacensības noritēja bez lielas kavēšanās un spor
tisti vēl nebija apžāvējuši sviedrus uz pieres, kad bija jau jāiesaistās jaunās cīņās.
Sacensību dalībnieku meistarības līmenis bija diezgan vienmērīgs, nebija izteiktu
līderu, kas būtu par galvas tiesu pārāks par visiem, tādēļ visas cīņas un izspēles bija
ļoti interesantas un saistošas. Jebkurš varēja uzvarēt jebkuru un pat turnīra gaitā
izveidojušies daži līderi pamanījās zaudēt dažam reitingā zemākam tenisistam.
Saspringums un emocijas valdīja līdz pat pašām pēdējām cīņām, un godalgoto
vietu ieguvējus noskaidroja tikai beidzoties pēdējām izspēlēm. Un tā Mērsraga
kausa ieguvējs galda tenisā 2020. gadā Jānis Jankovskis, otrajā vietā Uģis Jansons,
bet trešajā vietā Raimonds Šteinerts. Sieviešu konkurencē pirmajā vietā un kausu
savā īpašumā ieguva Laura Indrikova, otrajā vietā Elīza Grebeško, bet trešajā vietā
Katrīna Grebeško.
Pirmais posms noslēdzies. 18. jūlijā laivu bāzē „Pīlēni” tika dots starts
Mērsraga kausa izcīņai spiningošanā 2020. Sacensības notiek trīs posmos – otrajā
posmā sacensību dalībnieki startēs no laivu bāzes „Pīlēni” pēcpusdienā un mēģinās
savaldīt zivis vakara copē , bet pēdējais trešais posms atkal norisināsies laivu bāzē
„Pīlēni” agri no rīta. Ierodoties agrā rītā (4:30) „Pīlēnos”, visās malās rosījās vīri,
kas sparīgi veica pēdējos priekšdarbus un apkopes darbus saviem darbarīkiem.
Pēc pieteikumu reģistrēšanas, sacensību atklāšanas uzrunas un mazas sacensību
dalībnieku apspriedes, spiningotājiem tiek dots starts un laivas viena pēc otras
pazūd Engures ezerā loma meklējumos. Šogad sacensībām pieteicās nebijis
daudzums komandas – 28. Tik lielā konkurencē, katrai noķertajai ieskaites
zivij, jo lielāka nozīme un ietekme uz rezultātu kopvērtējumā. Pēc sacensību
dalībnieku ieteikumiem nolikumā ieviests punkts par izmēra ieviešanu asarim –
15 centimetri. Jāsaka, ka karstais laiks neveicināja bagātīgus lomus un dalībnieku
uzrādītie rezultāti bija pieticīgi.
Un tā, nosverot lomus rezultāti: trešajā vietā – Mārcis Dzērve, Niks Gavrilko –
6,055 kg, otrajā vietā – Mārtiņš Pluģis, Artūrs Rozenbergs – 6,675 kg, pirmajā
vietā – Renārs Herings, Gints Šulcs – 7,575 kg. Sacensību pirmais posms noslēdzies,
pirmie punkti ekipāžām izcīnīti un spiningotājiem atvēlēts laiks sagatavoties
otrajam posmam, kas notiks 12. septembrī – starts no laivu bāzes „Pīlēni” – 12:00.
Galda tenisa turnīra organizētājs Vairis Ķiršakmenis,
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs,
 26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Sludinājums
 Pārdodu invalīda elektrisko
RATIŅKRĒSLU „Booster Puma”.
4 ātrumi, ļoti jaudīgs un manevrīgs,
braucams pa
līdzeniem un
grants ceļiem.
Ar vienu uz
lādi var no
braukt 36 kilometrus. Atrodas Mērs
ragā. Telefons
26091920.

Mērsraga novada pašvaldība
PIEDĀVĀ DARBU uz noteiktu laiku

Pašvaldības policijas inspektoram
Pienākumi:
• Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus,
• Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
• Sargāt personas un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem,
• Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības,
• Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
• Likumpārkāpēju profilakse.
Prasības:
• Izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21. panta prasībām,
• Darba pieredze amatā valsts vai pašvaldību policijā,
• Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
• Labas iemaņas darbā ar datoru,
• Autovadītāja apliecība B kategorijai,
• Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
• Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošana uzbūve un darbības principi,
• Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu patstāvīgi, efektīvi plānot un
organizēt savu darbu.
Konkursa nolikums – Mērsraga novada mājaslapā.
Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un
pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst entuziasma veikt pašvaldības policijas
darbu Mērsraga novadā.
Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. augustam
sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē
Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz
aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pašvaldības policijas inspektora
amatu”.

Līdzjūtības
Vien paliek atmiņas,
Kas mīlestībā degs,
Un mūžība,
Kas gaismu pāri segs.
Visdziļākā līdzjūtība Intai,
ULDI zaudējot.
Inta, Alda, Vija un Ivars
kaimiņmājās
Savā baltajā skrējienā vēji rima,
Saule raudāja zilā mākoņu kalnā,
Bērzu birztalas dzeltenās skumjās
		
grima,
Pārāk agra bijusi salna.
		 (J. Plotnieks)
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Ulda Rēvalda ģimenei un piederīgajiem, viņu pāragri zaudējot.

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.
(De Sent Ekziperī)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Intai Rēvaldei!
Mērsraga novada pašvaldība
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
(Tautas dziesma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Astrīdai Neilandei, brāli mūžībā
pavadot.

Juris Treimanis Anglijā

Pensionāru apvienība „Kaija”
padome

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

