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Septembra
fotokonkursa uzdevums!
Šajā reizē uzdevums jau būs grūtāks, bet būs tiešām daudz ieguvumu!
Septembrī, kad rudens jau aiz durvīm
klauvē, aicinām ne tikai tvert skaistākos kadrus dabā, bet arī izglītoties!
Informācijas centra fotokonkurss
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!
Septembrī gaidām foto, kuros iemūžināts kāds no Mērsraga muzeja „Saieta nams” priekšmetiem.
Svarīgākais – lai dotos uz muzeju,
ir iepriekš jāpiesakās, zvanot tā saimniekam pa tālruni 63235995! Muzejs
atrodas Rožu ielā 16, Mērsragā, un
ieeja tajā ir par ziedojumiem! Noklausieties arī Jūs saimnieka stāstījumu par
priekšmetiem, kas apskatāmi muzejā!
Uzzināsiet daudz vairāk par Mērsragu
un par nu jau aizgājušo laiku. Varēsiet
tuvāk iepazīties gan ar dažādiem zvejnieku darbarīkiem, gan ar vienu no
pirmajiem TV Mērsragā, dažādiem
traukiem, tekstilijām un ko tik vēl ne!
Te saimnieks savācis plašu īpašumu
zīmju kolekciju, tāpēc uzzināsiet arī,
kāda reiz tām bija nozīme mūsu piekrastes iedzīvotāju dzīvē.

Ticu, Jums izdosies kādu no priekšmetiem muzejā patiešām interesanti
nofotografēt! Būs vairāki ieguvumi:
turpināsiet spodrināt savas fotografēšanas prasmes, uzzināsiet ko jaunu,
izdarīsiet labu darbu, atbalstot muzeju,
kuram šogad paliek jau 20 gadu!
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, oktobra sākumā balsosiet par
septembrī iesūtītām bildēm! Visu septembra mēnesi fotogrāfijas gaidīsim
e-pastā: infocentrs@mersrags.lv!
Veiksmi un veselību vēlot,
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas
centra vadītāja

INFORMĀCIJA!

Bibliotekārais izbraukuma punkts uz Upesgrīvas Saieta namu –
30. septembrī plkst. 12.00.

Redaktores sleja
Stīvens Kings laikam pat nav varējis pateikt trāpīgāk par rudens iesākuma sajūtām: „Kad iestājas rudens, iesperot vasarai pa
tās nodevīgo dupsi (piedošanu), kā tas vienmēr notiek kādā septembra dienā, tas īslaicīgi paliek kā sens draugs, kuru
esat palaidis garām. Tas uzvedas tāpat kā sens draugs,
iekārtojas jūsu iecienītajā krēslā, kā tikai sens draugs to
var izdarīt, izvelk pīpi un aizdedzina to, un pēc tam
pēcpusdienu piepilda ar stāstiem par vietām, kur viņš
bijis, un lietām, ko viņš darījis kopš pēdējās reizes, kad
viņš jūs redzēja.” Jā, vēl viena vasara ir nodevusi stafeti rudenim. Tajā noteikti ir bijuši laimes mirkļi, kurus
izbaudījām, kuri mūs pārsteidza. Ne jau mēs tos satvērām, bet tie mūs satvēra. Mums ir tendence aizmirst,
ka laime nenāk tāpēc, ka iegūstam kaut ko tādu, kas
mums nav, bet drīzāk atzīstam un novērtējam to, kas
mums ir. Ne tas, kas jums ir, ne kas jūs esat, ne kur jūs
atrodaties, ne tas, ko jūs darāt, padara jūs laimīgu vai
nelaimīgu. Tikai tas par ko domājat – tas ir iesākums
visam turpmākajam. Kad vienas laimes durvis aizveras,
atveras citas, bet bieži vien mēs tik ilgi skatāmies uz aizvērtām durvīm, ka neredzam tās, kas mums ir atvērtas.
Vērsim vaļā durvis rudenim, lai tas ir laimīgs, jo paši
tādi vēlamies būt!
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Domes sēdē nolemts
Mērsraga novada
2020. gada 18. augusta
kārtējā Domes sēde:
1. Atbrīvot no Bāriņtiesas locekļa
amata Ilzi Indruškeviču.
2. Veikt Mērsraga Informācijas
centra nosaukuma maiņu uz Mērsraga novada Tūrisma informācijas
centru.
3. Izteikt Mērsraga novada pašvaldības Nolikuma 1.5. punkta 1.5.8.
apakšpunktu
sekojošā
redakcijā
„Mērsraga novada Tūrisma informācijas centrs”.
4. Noteikt dalīto lietošanas mērķi
nekustamā īpašuma „Brīvnieki”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
5. Noteikt pilna darba laika slodzes
amatalgas likmi ar 01.09.2020.
• Mērsraga vidusskolas direktorei
1170,00 euro;
• Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas direktorei 1106,00 euro;
• Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestādes „Dārta” vadītājai 1000,00 euro;
• Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestādes „Dārta” metodiķei 826,00 euro;
• Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestādes pedagogiem 790,00 euro;
• Mērsraga pirmsskolas izglītības
iestādes skolotāju palīgiem 466,00 euro.
6. Uzsākt iepirkuma procedūru
projektu izstrādāšanai Čiekuru ielas,
Ceriņu ielas, Ezera ielas, Meža ielas un
Kanāla ielas problemātisko posmu sakārtošanai un uzlabošanai.
7. Apstiprināt iesniegto tāmi PII
„Dārta” stāvlaukuma paplašināšanai.
8. Anulēt deklarētās dzīvesvietas
ziņas 4 personām, jo zudis tiesiskais
pamats deklarēt dzīvesvietu norādītajā
adresē.

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

Zvirbuļi pa peļķēm peras,
vista perē olas, man daudz svarīgākas lietas,
man ir jāiet skolā.

1. septembris Mērsraga vidusskolā

(P. Brūveris. Es eju uz skolu)

Vecāki, bērni, skolotāji, skolas darbinieki
līksmām sejām, skaistiem ziediem rokās šodien
pulcējās pie Mērsraga vidusskolas uz Zinību dienas atklāšanu. Dzeja, dziesma, Mērsraga novada
priekšsēdētāja Roberta Šiliņa un skolas direktores Ilzes Indruškevičas uzruna, un tad pēkšņi…
,,Heijā, hopsā, tas tik ir jauki! Esmu Mērsraga vidusskolā! Visiem, visiem sveicieni
no manis un no Nilsona kunga!” Tā šodien,
ieradusies ciemos Mērsraga vidusskolā,
sauca Pepija, kura rīta pusē bija izdomājusi
padzīvoties pa skolu. Pepija kopā ar skolas

direktori Ilzi Indruškeviču sumināja jaunos
skolas darbiniekus, kā arī visiem jau zināmos
un iemīļotos mūsu saimes pārstāvjus. Protams,
ka katra Zinību diena visīpašākā ir tiem,
kas uzsāk mācības, un tiem, kam skolā tiek
aizvadīts pēdējais gads. Šogad 10 divpadsmitās
klases skolēni iedrošināja 13 pirmās klases
skolēnus jaunajam dzīves posmam. Lai gan
lietus mūs pārsteidza negaidītus, tomēr atkal
satikšanās sildīja ikviena sirdi. Lai mums
visiem brīnišķīgs jaunais mācību gads!
Sarmīte Laure

Daigas Lapānes datorzīmējumu
izstāde „Zvaigžņu daudzpunktes”
Daiga Lapāne ir rīdziniece, pēc
izglītības filoloģe, kas raksta dzeju,
tulko no lietuviešu, atdzejo no grieķu
un sengrieķu valodas. Jau no bērnības
Daigai tuvas ir arī zvaigznes, astronomija, dabas ritums, gadalaiku spēles
Zemes ceļojumā ap Sauli.
Zīmēšana ir viņas vaļasprieks. Savulaik māksliniece darbojās ar akvareļiem, bet pēdējo vienpadsmit gadu
laikā tapuši zīmējumi datorā.

Par izstādi tās autore saka šādi:
„Katram darbiņam ir sava dziļāka
doma, ko esmu reizēm radījusi kā sirsnīgu vēstījumu dvēselē tuviem cilvēkiem. Tie ir kā krāsās un līnijās iedegti
gaismas mirkļi, ko caurstrāvo lielais
Visums ap mums un varbūt vēl dziļāks
visums katra sirdī.”
Izstāde apskatāma Mērsraga Informācijas centrā visu septembra mē
nesi.

Vasara ir galā! Mērsraga
bākā šovasar esam uzņēmuši
rekordlielu skaitu tūristu!
Augusta mēnesī bākā uzkāpuši
770 cilvēki – gan ģimenes ar bērniem,
gan tūristu grupas, gan Mērsraga Informācijas centra sadarbības partneri
un kolēģi no Kurzemes Plānošanas
reģiona, gan viesi no kaimiņu valstīm.
Kopumā 3 vasaras mēnešos esam
uzņēmuši ciemos 1603 bākā kāpējus
(jūnijā 127, jūlijā 706, augustā 770).
Bet, lai arī vasara ir galā, atgādinām, ka Mērsraga bākā ar iepriekšēju
pieteikšanos Mērsraga Informācijas
centra darba laika ietvaros ir iespē-

Vecāki, parunājiet ar
saviem pusaudžiem,
jauniešiem!
Vasaras sezona brīvdabas estrādē „Jēgerleja” ir
beigusies, bet tā aiz sevis tomēr ir atstājusi pārdomas. Man, kā cilvēkam, kas ikdienā rūpējas par
tīrību un kārtību šajā teritorijā, kurā paši uzturamies, svētkos priecājamies un uzņemam ciemiņus, nav patīkami redzēt to, kas dažkārt paliek
pāri aiz mums pašiem, nevis aiz ciemiņiem.
Runājot konkrētāk – Mērsraga jaunieši bieži
uzturas estrādes teritorijā, kas ir brīvi pieejama,
un neskatoties uz to, ka ir pieejami arī atkritumu
konteineri, jaunieši ne tikai aiz sevis nesavāc atkritumus, bet izmētā tos, piedrazo teritoriju un
savā ziņā pat izrāda necieņu pret mums pārējiem,
kas aiz sevis prot savākt. Atradumi, kas paliek pāri
aiz jauniešu viesošanās estrādes teritorijā, dažkārt
mēdz pat šokēt. Nosaukšu tikai dažas no lietām,
kas ikdienā tur atrodamas un sarūgtina mani un
citus ciema cilvēkus, kas to visu redz un zina, bet
īsti nekā nevar cīnīties pret šo nekārtību. Atvainojiet par tiešumu, bet ir pat redzēts, ka jaunieši
kārto savas dabiskās vajadzības estrādes teritorijā,
atradumu vidū ir gan medicīniskās šļirces, gan
netīra apakšveļa, gan izlietoti prezervatīvi, gan
tukšas alkohola pudeles un pat nezināmas izcelsmes medikamenti – tabletes.
Vecāki, vai Jūs ziniet, kur un kā pavada savu brīvo laiku Jūsu pusaudži? Vai Jūs gribētu aiz viņiem
vākt šāda veida atkritumus? Un vai mēs visi svētku
reizē tādā vidē gribētu atpūsties, kur jau pa gabalu
brīvdabas estrādes stūri ož pēc „dabisko vajadzību
nokārtošanas”? Manā uztverē – tāda rīcība ir necieņa pret mums visiem, pret cilvēkiem, kam vēlāk šie
atkritumi ir jāsavāc (un vai tiešām ir grūti ieraudzīt
liela izmēra atkrituma tvertnes?), kā arī pret saviem
vecākiem, kas diez vai ir mācījuši mest „lietas”,
„kārtot vajadzības”, kur pagadās. Cienīsim viens
otru un vietu, kurā uzturamies, dzīvojam mēs visi!
Valda Zvirgzdiņa

jams uzkāpt līdz pat 31. oktobrim!
Pieteikties var, zvanot uz tālr.
63237704. Sestdienās, svētdienās no
1. septembra gids atpūšas, bet pirmdienās un trešdienās gaida Jūsu zvanus no
8.00 līdz 17.00, otrdienās un ceturtdienās no 8.00 līdz 18.00, savukārt, piektdienās līdz 14.00. Atgādinām, ka uzkāpšana bākā maksā – 1 EUR. Paldies
par bākas fotogrāfijām sakām visiem
saviem sekotājiem.
Ar sveicieniem, Mērsraga Informācijas
centra vadītāja Inga Hartika

Vasarai izskanot…

Senās Uguns nakts Mērsragā. Šis šoreiz bija
stāsts par to, ka ticība, cerība un labās domas piepildās! Tieši tā, jo kas gan būtu domājis, ka no trakoti lietainas dienas, Senās uguns nakts koncerta
noslēgumā, varēsim vērot zvaigznes. Bet tieši tā arī
29. augusta izskaņā notika. Paldies tiem, kas nenobijās un atnāca, paldies tiem, kas nenoguruši un
izlijuši strādāja, paldies mūziķiem Ivetai Baumanei
un Robertam Pētersonam par fantastisko koncertu, uguņošanas meistariem no SIA „Petarde LTD”,
Mērsraga ziedu veikalam, Mērsraga Informācijas
centram, Mērsraga novada pašvaldībai, šoferītim
Aldim Lormanim. Paldies, jums!
Duceles koncerts. Pop, folk, hipster, swinger
roka grupa „Ducele”, spītējot lietum 22. augustā
pulcēja savus līdzjutējus un klausītājus, Mērsragā,
brīvdabas estrādē „Jēgerleja”! Paldies Jānim, Agnesei, Madarai, Līnai, Mairai, kā arī Mērsraga ziedu
veikalam par supersaulainajiem
ziediem.
Oskars aizdevies… Kādu laiku
Mērsraga Tautas
namu
nesargās
modrās Mērsraga
Oskara acis, jo tas
devies pie restauratora. Gaidīsim
ļoti atpakaļ!
Mērsraga Tautas
nama vadītāja
Ieva Šaudena
Foto:
Madara Brāle

Foto: Laura Elizabete Ķiršakmene.

Ekonomikas ministrs apmeklēja
Rojas, Mērsraga un Engures ostas

4. septembrī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV) apmeklēja Rojas, Mērsraga un Engures ostas. Ministrs tikās ar katras ostas vadību un pašvaldību
pārstāvjiem, lai iepazītos ar ostu ekonomisko aktivitāti un pārrunātu attīstības
plānus. Ministram notika arī tikšanās ar uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko
darbību attīsta ostu teritorijā. Ministrijā skaidrojusi, ka mazās ostas patlaban ieņem
stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās
aktivitātes centriem. To galvenie darbības virzieni ir gan kokmateriālu eksports,
gan zvejniecība, gan jahtu uzņemšana. „Mazo ostu darbībā un uzņēmumos, kas
saistīti ar ostas pakalpojumiem, tiek nodarbināti vietējie iedzīvotāji. Ostās tiek
izstrādāti arī jauni investīciju projekti, kas ļauj attīstīt uzņēmējdarbību un veicināt
konkurenci,” atzina EM.
Informācijas avots: LETA

Paldies visiem tiem, kas saredzēja
manī „Gada mērsradznieku 2020”!
Šai nominācijai šogad apritēja
9 gadi. Jā, 2011. gadā Mērsrags piedzīvoja savus pirmos novada svētkus, kas
vēl līdz šai dienai būtu saucami par neatkārtojamu notikumu. Es zinu, kāpēc,
un Jūs, droši vien arī. Ir taču kaut kādas
sajūtas saglabājušās, vai ne?
Melnbaltais, rāmī ietērptais raksts,
ko šogad saņēmu, arī man lika aizdomāties par daudz ko. Nekas, ko esmu šeit,
Mērsragā, darījusi, nav bez iemesla. Zem
tā visa ir kāds īpašs stāsts, īpaša – dabīgi
radusies iedvesma un arī mīlestība.
Paldies Jums visiem par to, ka atbalstāt, ka vajadzīgā brīdī dalāties kādā pa-

domā, ieteikumā vai vienkārši, priekš
manis grūtā brīdī, pasniedzat roku un
liekat man piecelties, lai iesākto nebūtu
vēlme pamest.
Vai esat domājuši par to, kas mēs
esam? Par to Vilis Lācis savā romānā
„Zvejnieka dēls” rakstīja – „Jā, tā vienmēr
ir dzīvē: kamēr vieni staigā noliektām galvām, izmisuši cīnīdamies pret straumi un
šajā cīņā izšķiezdami visus savus spēkus,
otrie ļaujas tai un smaidīdami peld plūdiem līdzi. Kurp, kādam liktenim pretī –
tas viņus neinteresē. No kalna lejup iet ir
vieglāk nekā pret kalnu.”. Paldies Jums!
Inga Hartika

LIAA Talsu biznesa
inkubatorā uzņem jaunus
dalībniekus
No 1.–20. septembrim uzņēmumi, kas nav
vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus
dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks oktobrī. Šajā uzņemšanas kārtā
LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.
Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas
programmai, var saņemt līdzfinansējumu izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai
aprīkojuma izmaksas programma sedz 50 % apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai
izejvielu izmaksas – 30 % apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma
parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir
vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb
dāvinājums – tas nav jāat maksā.
Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas
un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma
biznesa nozarēs. Pārējās nozares ir atbalstāmas.
Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties
tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.
Inkubācijas programmā papildus finanšu
atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju intensīvi
mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām. Esot inkubācijas dalībniekam,
uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls
ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās pieredzē.
Kā arī, dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez

maksas ņemt dalību dažādos LIAA organizētos
uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.
Pieteikuma formu dalībai inkubācijas programmā var atrast https://www.liaa.gov.lv/lv/
programmas/biznesa-inkubatori/dokumenti.
Pieteikums un tā pielikumi jāaizpilda datorrakstā, jāparaksta ar elektronisko parakstu vai
papīra veidā un jānosūta uz talsi@liaa.gov.lv vai
jānogādā LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos,
Kalna ielā 4. Jautājumu un neskaidrību gadījumā esat laipni aicināti sazināties ar LIAA Talsu
biznesa inkubatora komandu pa tel. 62400904
vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv.
Pirmsinkubācijas programma norit paralēli inkubācijas programmai un tā ir veidota
fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas
biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem
nodrošinām seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus
kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju
kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā
notiek nepārtraukti bez termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu un iesniegt to
LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski parakstītu uz talsi@liaa.gov.lv.
Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv
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Mazā vēstures stunda
1955. gads Mērsragā.
Tas bija laiks, kad cilvēki mūsu ciemā ar sajūsmu runāja par zvejniecības, rūpniecības, celtniecības, tehnikas un kultūras attīstību Mērsragā.
Ikkatrs, šķiet, bija kļuvis par kaut vienu šī ķēdes
posma sastāvdaļu. Divu gadu laikā kolhoza celtnieki bija uzcēluši jau 9 jaunus celtniecības objektus. Ciema seja mainījās ne tikai ārēji, bet arī
iekšēji. Uzbūvētas bija piecas dzīvojamās ēkas
zvejnieku dzīvokļiem, bērnudārzs, ierīkota moderna zirgu ferma. Gads iesākās uz „vēlēšanu
nots”. Gatavošanās LPSR Augstākās Padomes
un vietējo Padomju vēlēšanām vietējam aģitpunktam nozīmēja plašu organizatorisko darbu. Aģitpunkta vadītāja bija Hilda Pūliņa. Viņa
ne vien zvejnieku kolhoza „1. Maijs” zvejniekus,
bet arī Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrikas un
Mērsraga motorizētās zvejas stacijas komunistus
un komjauniešus (aģitatorus) iepazīstināja ar vēlēšanu Nolikumu. Katram aģitatoram tika iedalīts
savs „rajons”, savs darba plāns. Pat pirms katras
kino izrādes aģitpunktam bija jāorganizē kādu
savu lekciju vai referāta lasīšanas pasākumu. Referātu tēmas bija dažādas – gan par medicīnu, gan
par reliģiju u.c. Gada laikā Mērsraga MZS tikai
mūsu zvejnieku kolhozu „1. Maijs” vien spēja nodrošināt ar 15 zvejas kuģiem un 25 stāvvadiem.
Ja 1953. gadā mehānisko darbnīcu apkalpoja tikai

4 cilvēki, tad uz 1955. gadu tur jau bija vairāk kā
30 darbinieku. Zvejnieku aprindas aizvien papildināja arī jaunie – jūrskolu beidzēji. Jaunieši varēja jau piedalīties arī siļķu zvejā Atlantijas okeānā.
Zvejnieku – kolhoznieku skaits bija pieaudzis
no 140 uz 170. Joprojām aktīvi darbojās sporta
biedrības „Vārpa” Mērsraga zvejnieku kolhoza
„1. Maijs” kolektīvs, kura sastāvā bija 71 dalībnieks. Latvijā uz ekrāniem togad nonāca pirmā
krāsainā filma, kas tapusi pēc Viļa Lāča romāna
„Uz jauno krastu”, ko Vilis Lācis sarakstīja jau
1942. gadā.

Kāds, īsumā, bija 1956. gads
Mērsragā?
Martā mūsu septiņgadīgajā skolā noticis literāri-dramatiskā pulciņa rīkotais literārais karnevāls, kam čakli gatavojušies ne vien skolēni, bet arī
skolotāji un bērnu vecāki. Liela daļa bērnu, kā jau
karnevālā, bija tērpušies maskās, pārstāvot kādus
pasaku varoņus. Bet aprīlī skolā svinēta V. I. Ļeņina 86. dzimšanas diena. Jau gada pirmajos trijos
mēnešos Mērsraga zvejnieki atkal varēja lepoties
ar labiem zvejas rezultātiem. Arī Mērsraga motorizētā zvejas stacija bija „ieslēgusies sociālistiskajā
sacensībā” par nozvejas plāna pirmstermiņa izpildi, kas sekmīgi arī izdevās. Lai gan, acīgie tomēr bija pamanījuši, ka, piemēram, 17. augustā

Bākas ielas
māju stāstu 2. daļa
Šogad aicinājām iesūtīt, izstāstīt,
aprakstīt Jūsu Bākas ielas mājas stāstu!
Protams, Mērsraga Informācijas centra
savāktajos materiālos arīdzan ir šis tas
par Bākas ielas mājām, ar ko stāstus
papildinājām.
Šajā publikācijā apvienojām šo
māju īsstāstus: „Kaspari”, kuros dzīvoja brāļi Bergi, mežsarga māja „Tīdas”,
„Ozolnieki”, kuros dažādos laikos bijis
gan krogs, gan skola, gan slimnīca, kā
arī teikām, nostāstiem bagātā māja
„Goci”.
„Kaspari”. Kā atceras Mērsraga
deju kolektīva „Silva” vadītāja Silva
Štreinerte, „Kasparos” dzīvoja brāļi
Bergi, kuri bija no tiem retajiem, kam
bija televizors mājās. Silva, bērns būdama, kopā ar citiem bērniem, kas ganīja
govis, skrēja uz šīm mājām skatīties filmu „Fantomass”.
„Tīdas”. Vecā mežsarga māja „Tīdas”. Mūsdienās tur redzam augam un
kuplojam ne tikai ozolus, bet arī dižkokus – kļavas. Te reiz atradies Saieta
nams, danču placis un pat vīna pagrabs. Zinātāji min, – te divdesmitajos
gados (līdz pat trīsdesmitajiem – aut.)
notikuši visi tā laika kultūras pasākumi. Savukārt, 1989. gada 6. februārī
„Tīdās” izcēlies ugunsgrēks, tas noticis
saimniecības ēkā – elektriskās spuldzes
nepareizas ekspluatācijas dēļ. Te vēl
mūsdienās var redzēt koku aleju, kam
pa vidu reiz gājis vecais ceļš.
„Ozolnieki”. „Ozolniekos” dažādos laikos ir bijis gan krogs, gan skola,
gan slimnīca. „Ozolnieki” bija maza
skoliņa ar 4 klasēm, saukta par Eglīškunga skolu. Eglīškunga dēls traģiski
gājis bojā, tēvs, būdams skolotājs, viens
pats „Ozolniekus” arī uzbūvējis. Laika gaitā lielajā ēkā izveidota slimnīca,
kurā dzimuši daudzi mērsradznieki.
Padomju laikos „Ozolniekos” bijis
Mērsraga pamatskolas internāts, kurā
mituši gan skolēni, gan skolotāji. Laikā,
kad te 1954. gadā bija Mērsraga lauku
slimnīca ar 4 vīriešu gultām, 5 sieviešu un 3 gultām jaunajām māmiņām,
te jau bija par šauru priekš slimnīcas.
1955. gadā slimnīcai būvēja jaunu korpusu, ko pabeidza būvēt tā paša gada
maijā. Mūsdienās „Ozolnieku” teritorija var lepoties ar 3 dižkokiem – 2 ozoliem un 1 vienīgo dižkoku – kastani
visā Mērsragā.

no zvejnieku kolhozam „1. Maijs” piederošajām
50 motorlaivām, zvejā izgājušas vien 33. Tāda pati,
svarīga, loma kā motorlaivām, nozvejas plāna izpildē bija arī zvejas kuteriem, un mūsu kolhozam,
tāpat kā „Staļina ceļam” bija lielākais šo zvejas
kuģu skaits mūsu piekrastē. Ak jā, kā liels notikums, 31. marta „Padomju Karogā” minēts fakts,
ka Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrikas klubā
beidzot uzstādīts televizors, kur nu ne vien fabrikas strādnieki, bet arī pārējie ciema iedzīvotāji
varēja regulāri skatīties pārraides. Augusta sākumā pie mums atvērts jauns universālveikals, kur
beidzot bija iegādājamas ne vien ierastās pārtikas
preces, bet arī ilgi gaidītās rūpniecības preces.

1957. gads Mērsragā.
Lai nodrošinātu strādniekus ar ērtiem dzīvokļiem, Mērsraga zivju apstrādāšanas fabrika uzsāka
divu jaunu kopmītņu ēku celtniecību ar apmēram
600 kvadrātmetru lielu dzīvojamo platību. Kopumā
Mērsragā dzīve bija kļuvusi pārtikušāka, iedzīvotāji
lepojās ar jauno kolhoza pārvaldes ēku, garāžu, ratnīcu, 7 dzīvojamām ēkām, un 2 iepriekšminētajām,
kas tika celtas, pievienojās vēl 2, kuru celtniecība
togad tika uzsākta. Arī televizori nu jau bija katras zvejas brigādes rīcībā. Zvejnieku svētkos visu
acu skatus priecēja ostā stāvošie zvejas kuteri, kas
greznoti ar vainadziņiem un zaļumiem. Laukums

kanāla malā uzposts meijām un karogiem. Uzcelta
estrāde un rinda paviljonu. Mērsragā tolaik svētkos
sanāca vesela ļaužu jūra. Vairāk nekā 500 auto
mašīnas ar viesiem no Talsiem, Valdemārpils,
Dundagas, Tukuma un Rīgas. Svētku atklāšanas
runa, viesu vizināšana ar kuģiem, „Ziemeļblāzmas”
muzikanti kuģus pavadījuši ar brašu maršu, lai pēc
neilga laika tos sagaidītu atpakaļ. Vēlāk sacensības
motorlaivu braukšanā, peldēšanā, volejbolā, šaušanā (šautuve bija pie Mērsraga „festivāla” laukuma) utt. Uzstājās deju kolektīvi, ansambļi, pūtēju
orķestris, un kopumā uz vakara dejām pārdotas
pat vairāk kā 4000 biļetes. Upesgrīvas zvejnieku
ostā beidzot iekārtota nojume tīklu attarošanai.
Upesgrīvniekiem zvejā veicās ļoti labi. MRT kuģi
līdz 1957. gadam zvejoja reņģes ar 19 metrīgiem
traļiem, kas vairāk piemēroti TRB-60 tipa kuģiem.
Lai MRT jaudu izmantotu pilnīgāk, izgatavoti
23 metrīgi zvejas traļi, kas ik dienas ļāva nozvejot
daudz vairāk. Arī Mērsraga zivju apstrādāšanas
fabrikas kolektīvs par darba trūkumu sūdzēties nevarēja. Ik dienas te ienāca aptuveni 40 tonnu zivju.
Esmu atvērta stāstu papildinājumiem ar Jūsu
faktiem, fotogrāfijām un atmiņām! Nāciet uz
Mērsraga Informācijas centru: Zvejnieku ielā 2,
vai rakstiet uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Atskats uz ekskursiju

„Goci”. Māja it kā būvēta no ķieģeļiem, ko uz Mērsragu atveduši paši
brāļi Pūliņi ar savu tvaikoni „Maiga”.
To būvējis un tikai pirms Pirmā pasaules kara pabeidzis tālbraucējs kapteinis
Valdis Dorns, kas deportēts 1940. gadā
un vēlāk svešumā arī miris. Savā ziņā,
„Gocu” mājas joprojām ir kā orientieris, kad jāstāsta ceļš uz zvejnieku sētām
Mērsraga bākas apkārtnē. Raga apkārtnes cilvēki vēl septiņdesmitajos gājuši
iepirkties uz Gocu veikalu. Pirms tam
turpat, kur „Goci”, bijuši kolhoza zirgi – „Gocu” stallī. Un māja patiesi ir
leģendām apvīta – te 1879. gadā esot
redzēts kā maza meitene pie mājas
spēlējas ar cilvēka galvaskausu. Cilvēku kauli atrasti arī „Gocu” kūtī, vircas
bedrē un kur tik ne.
Par šo māju varētu ļoti gari stāstīt,
bet bijusī skolotāja Vilma Kaulakāne
dalījusies savās atmiņās. „Goci” ir viņas
vecmammas Jūles Dornes dzimtās mājas. Vilmas vecmammas ģimene, tāpat
kā „Bezmeru” mājās dzīvojošie, bija
vieni no bagātākajiem Mērsragā. Vecmamma, kuras mamma bija zviedriete,
reiz Vilmai stāstījusi, ka viņas mamma
(tā pati zviedriete) esot bijusi nolaupīta, un tāpēc novēlējusi, lai nekad neviena šīs dzimtas sieviete nenodzīvo ilgāk
par konkrētu vecumu, piesakot, ka viņas, dzīvojot „Gocos” nebūs laimīgas.
Vilma atceras arī, ka dzirdējusi – apakšā zem klēts esot bijuši parakti, saslēpti
dārgumi. Savā ziņā „Gocu” mājas saistās arī ar pirātiem – kājgriežiem.
Protams, mums bija vairāk informācijas, kas apkopota no laikrakstos
minētā un mazāk – iedzīvotāju stāstītā,
un tomēr – kopumā informācijas bija
daudz, un arī te publicēts netiek pilnībā viss. Stāstus par mājām Mērsragā,
Bākas ielā, arī Jūs joprojām varat papildināt! (Ja nu kāds senāks mājas foto
atrodas vai varbūt fakts par māju!)
Paldies katram, kas iesaistījies Bākas
ielas māju stāstu veidošanā! 2. stāstu
daļas ietvaros lielākais paldies – Vilmai
Kaulakānei, Silvai Štreinertei, kā arī Jānim Kaļiņičenko, kas stāstus iemūžināja video formātā. Stāsti skatāmi Mērsraga novada mājaslapā, sadaļā Tūrisms.
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas
centra vadītāja

Mērsraga pensionāru apvienība „Kaija” 2. septembrī rīkoja ekskursiju: Mērsrags–Kalvene–Rucava–Nīca. Pirmā
pietura Kalvenē. Tur mēs apskatījām dažādus zvērus. Kalvene ir Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle. Apskatot šo vietu un
zvērus, likās, ka viņu dzīve ir diezgan bēdīga, jo viņi izdzīvo
tikai no apmeklētāju atbalsta, tas ir gaužam par maz. Tādas
ir manas domas. Atvadījāmies un tālāk braucām uz Rucavu.
Rucavas novada ģerboņa simbolikā augšup vērstās dižskābaržu lapas simbolizē novada dabas bagātības un attīstību. Pirmās mēs apskatījām atjaunotās dzirnavas. Tajās pēc
remonta ir atvērts muzejs, kurā glabājas senas un pat ļoti
senas lietas. Par to mums pastāstīja muzeja gide. Tālāk gide
mūs veda uz Rucavas Muižas kalnu Sventajas upes ielejā. Tā
ir pastaigu taka. Šeit mēs staigājām un apskatījām svešzemju
kokus un košumkrūmus, kas ir iestādīti šajā parkā. Pēc parka
mēs atgriezāmies Rucavā. Rucavā kņiepķens ir vēsturiska
sievu goda tērpa rota. Tālāk devāmies uz Etnokultūras namu
„Zvanītāji”, kur mūs goda tērpa rotā sagaidīja Sandra un
Dzintra. Abas gan dziedāja, gan runāja, pēc tam aicināja iekšā
atjaunotajā namā. Noklausījāmies kultūras programmu un
pēc tam mūs pacienāja ar Rucavas tradicionālajiem ēdieniem.
Pateicamies par jauko uzņemšanu. Tālāk ceļš veda uz Nīcu.
Nīca pirmo reizi minēta 1560. gadā. No 2009. gada ir
novada centrs. Bernāti ir mazs noslēpies ciemats pie jūras.

Ja vienā teikumā būtu jāraksturo, tad tā ir vieta, kur mežs
ar svaigu gaisu, jūra, kurā rūdīties. 1924. gadā Bernātos
bija iemaldījies tā laika Latvijas Valsts prezidents Jānis
Čakste. Pēc nostāstiem teicis, ka šeit jābūt kūrortam, bet tas
nepiepildījās. Pēc diviem gadiem, 1926. gadā, šeit uzstādīja
piemiņas zīmi, kurā ir rakstīts: „Zīme saglabājusies līdz
mūsu dienām”.
Braucot tālāk iegriezāmies viesu namā „Sīpoli”, kur
saimnieko Vecvagaru ģimene – Visvaldis ar sievu Inu. Viņi
jau no 1993. gada sākuši kolekcionēt dzirnakmeņus, jau tad
nodarbojās ar lauku tūrismu. Šajā laikā padarīts ļoti daudz
kas. Šobrīd jau 657 dzirnakmeņi ir iepludināti „Sīpolu”
ainavā. Viesu māja „Sīpoli” piedāvā vairākas brīvdienu
mājas, kā arī atpūtas mājas. Tur ir sakārtota vieta, kur cilvēki
var atbraukt apskatīt interesantu vietu un reizē arī atpūsties.
Šeit izveidota vieta kāzām, kristībām un vēl dažādiem
pasākumiem. Notiek interesanti atpūtas vakari. Ierodas
mākslinieki, kas sniedz jaukus koncertus. Pateicāmies
saimniekam Visvaldim par jauko stāstījumu, atvadījāmies
un braucām mājup.
Pateicamies: biedrībai „Kurzemīte Plus’’, gidei Inesei
Rozei, šoferim Mārim Zaļumam, kā arī Vijai Klēverei.
Apvienības „Kaija” vārdā
Astrīda Neilande

Jaunumi sportā
Mērsraga meistarsacīkstes
galda tenisā.

30. augustā Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga 2020. gada meistarsacīkšu galda tenisā sestais posms.
Sestajā posmā uzvarēja Andris Šulcs,
otrais Pēteris Buļbiks, bet trešajā vietā
Agris Vēveris. Kopvērtējumā pirmajā
vietā Andris Šulcs, otrais Uldis Dēliņš,
bet trešajā vietā Jurģis Ozoliņš. Atgādinu, ka nākošais septītais posms notiks
27. septembrī Mērsraga sporta zālē
plkst. 12.00.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 501.

30. augustā Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga 2020. gada meistarsacīkšu šautriņu mešanā sestais
posms. Sestajā posmā kopējā grupā
uzvarēja Normunds Purvinskis, otrais
Mārtiņš Ozols, bet trešajā vietā Aigars
Gūtšmits. Sieviešu grupā pirmā vietā
Anita Ozola. Vīriešu grupā uzvarētāji
identiski kopējai grupai. Kopvērtējumā kopējā grupā pirmajā vietā Mārtiņš Ozols, otrajā vietā Anita Ozola
un trešais Ivars Indruškevičs. Vīriešu

grupā kopvērtējumā pirmais Mārtiņš
Ozols, otrais Ivars Indruškevičs, bet
trešais Aigars Gūtšmits. Sieviešu grupā kopvērtējumā pirmā Anita Ozola,
otrajā vietā Vivita Ozoliņa. Ātrākais
501 vīriem Mārtiņš Ozols (1. posms)
un Anitai Ozolai sievietēm (2. posms).
Atgādinu, ka nākošais septītais posms

notiks 27. septembrī Mērsraga sporta
zālē plkst. 10.00.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Pa ceļu šodien divi aiziet,
Un sākas tūkstošgadīgs stāsts
Par to, kā vienā mirklī raizes
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.
(Arnolds Auziņš)

Sveiciens Sandijai un Jānim

kāzu dienā!

Lai daudz mīlestības pilnu brīžu!
Mērsraga Informācijas centra meitenes
Daudz savās pēdās ieraudzīt Tu vari.
Ir gadu ritums tajā sidrabots
Un pilni Tavi ozolzari,
Ar to, kas mīlestībai dots.

Sveicam Tevi, Lidija,
85 gadu jubilejā.
Vēlam veselību,
daudz gaišu dienu, raitu soli,
labas domas turpmākos gados!
Upesgrīvas pensionāru draugi

Sludinājums
 Sertificēts elektriķis veic
visa veida ELEKTROMONTĀŽAS DARBUS Mērsragā.
Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana. Rozetes, slēdžu, apgaismojuma uzstādīšanu. Elektrotehnikas
pieslēgšana un labošana. Zvanīt
25686510.

Pateicības
Mīļu, jo mīļu paldies vēlamies
pateikt
Mērsraga
Invalīdu
atbalsta centra vadītājai Daigai
Skvorcovai par to, lai bērni
varētu gulēt tīros un smaržīgos
matracīšos „Zīļuku” grupiņā.
„Zīļuku” audzinātājas, auklīte
un bērni

Liels paldies maniem kolēģiem
pašvaldībā par palīdzību un atbalstu smagā dzīves brīdī! Paldies dakterītei Annemarijai Lormanei un
„Kreses” meitenēm par mielastu.
Inta

Mīļš paldies iedzīvotājiem un
pašvaldībai par izteikto atzinību un
labajiem vārdiem!
Gunta Jozupupe-Upesjozupa

Līdzjūtības
Dusi saldi, mīļo māmiņ,
Lai Tev miedziņš dziļš un salds
Auklēs Tevi rasas rīti
Ziedi klās un sniedziņš balts.
Līdzjūtība Vinetas Pavlovskas tuviniekiem.
„Sīgu” (Dzintaru iela 8) mājas iedzīvotāji

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
(A. Skujiņa)
Visdziļākā līdzjūtība Aijai Žīgurei, no māsas atvadoties.
Dzintaru ielas 1 mājas iedzīvotāji

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

