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Ar Latvijas Pastu esam noslēguši
līgumu, un tas nozīmē, ka nākamajam gadam Dundagas pašvaldības
izdevumu varēs pasūtīt kā ikvienu
preses izdevumu, kas iekļauts Laikrakstu un žurnālu katalogā 2006. gadam. Viena numura cena vienam
mēnesim Ls 0,30, trim mēnešiem Ls
0,90, pusgadam Ls 1,80, 11 mēnešiem jeb gadam (jūlijā Dundadznieks
neiznāk) — Ls 3,30. Pērkot mazumtirdzniecībā, par vienu eksemplāru
būs jāmaksā par 5 santīmiem vairāk.
Saprotams, ka Dundadznieks nekļūs akurāt par 5 santīmiem labāks,

OKTOBRIS 2005

nedz par 5 grādiem citādāks. Cenas
pieaugums ir ekonomiskas nepieciešamības diktēts. Taču šo to laikraksta slejās no jaunā gada lūkosim pamainīt, lai būtu interesantāk rakstītājiem un lasītājiem.
Ceram, ka atbildīgais solis, iekļaujoties abonēšanas apritē, ļaus sasniegt mērķi, ko esam izvirzījuši tieši pirms četriem gadiem, Dundagas
pagasta ziņām pārtopot Dundadzniekā, proti, nokļūt pie visiem, kurus
interesē dzīve Dundagā.
Alnis Auziņš

Dundagas pagasta padome apbalvo
Dundagas pagasta padomes izdevums

ES SAVAI DUNDAGAI
Jāni Apsīti par nesavtīgu palīdzību Dundagas kultūrai, izglītībai un pagasta
attīstībai
Ainu Bērzkalni par ilggadīgu darbu Vīdales bibliotēkā, rosīgu piedalīšanos
ciema kultūras dzīves rīkošanā
Martu Kajaku par skolai veltītajiem ilgajiem darba gadiem

2. lpp. Lauku zemes lietotāju ievērībai.
3. lpp. Kā labāk pārdot Dundagu?
4. lpp. Mazirbes mūra baznīcu cēla arī kā orientieri kuģiem.
5. lpp. Zemes bērns Aleksandrs Rapoports no Papardēm.
6. lpp. Kas salidojumam kopīgs ar fiziku?
7. lpp. Kā padomju laikos izmestai desai tā tagad

zemnieks skrien pakaļ maksājumiem.

SMELDZĪGI,
BEZ SENTIMENTA
Aizvadīts viens no gada svarīgākajiem notikumiem Dundagā — vidusskolas 60 gadu jubileja un absolventu salidojums. Reģistrējušies
bija 611 dalībnieki (iepriekšējā salidojumā 493), pavisam, ieskaitot
viesus, skolotājus un darbiniekus, piedalījušies ap 750. Atskatu uz
8. oktobri, lūdzu, lasiet arī 6. lappusē.

PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU DUNDAGAS PAGASTAM
Elmu Zadiņu par pagasta tēla spodrināšanu, rosīgu sabiedrisko dzīvi un ģimenes tradīciju stiprināšanu, lielo darba ieguldījumu Dundagas pagasta
zemju apstrādē, ainavas un vides sakopšanā

PAR IEGULDĪJUMU PAGASTA ATTĪSTĪBĀ
Vairu Kamaru par rosīgu līdzdalību dažādu pasākumu rīkošanā aizvadītajā
vasarā
Sandru Kārklevalku par Dundagas pienotavas veiksmīgu sertificēšanu
Santu Maksimoviču par veiksmīgu valsts līmeņa pasākumu rīkošanu
Gunti Pirvitu par Dundagas pienotavas veiksmīgu sertificēšanu, par sporta
attīstības veicināšanu, atbalstot hokeja laukuma izbūvi
Valdi Randi par lielo ieguldījumu Veselības un sociālās palīdzības centra attīstībā un saglabāšanā, par līdzekļu piesaisti ar projektu palīdzību
Diānu Semioņenkovu un Edgaru Pētersonu (z/s Jaunlīdumi) par sekmīgu
uzņēmējdarbību

tiem, un, kad 8. oktobris bija klāt,
kad koncerts (tik garais un reizē
īsais) jau bija beidzies, sapratu —
tie ir VIŅU SVĒTKI. Gandrīz vai
jāteic kā Puškina varonim, kas
pēc godiem atzina, ka mielasta
labumi gar ūsām gan notecējuši,
tikai mutē nav iekļuvuši...
Nu nē, gluži tā nebija! Turklāt
ne tikai tāpēc, ka, nokļuvis pie
piektajiem, baudīju Veltas Metenes karsto un smeķīgo skābu kā-

Kas ir skolas dzīve, ja uz to paskatās 5, 10, 20, 40 gadus pēc mācību iestādes beigšanas? Tā ir visiem labi zināma formula: uztraukumi, mazam bērnam nonākot
svešā vidē, lielāko skolēnu pārestības un pirmā mīlestība, pirmā
nesekmīgā atzīme un pirmais klases vakars (ballīte), pirmais... Formula viena un tā pati, tikai piepildījums katram savs — katrai skolai, katram gadagājumam, katram
absolventam.
Manuprāt, Dundagas vidusskolas 60 gadu jubilejas svinības izdevās. Zināmā mērā par to liecināja
manas izjūtas, savdabīgs pierādījums no pretējā. Šos svētkus gaidīju ne mazāk par īstajiem absolven• Dziedāt mācīties nekad nav par vēlu.
• Vai atceries, kā mēs toreiz...?
postu zupu un pļēdas, bet arī tāpēc, ka nedaudz piedalījos atmiņu
svētkos.
Jā, drupaču uz svētku tortes bija
daudz. Lūk, Laimonis Zembahs,
kādreiz slavenais volejbolists, kas
pēkšņi kā uz burvju mājiena pielicis ūsas, vienā mirklī parodē Hitleru. Asprātību birums ikviena
gadagājuma pulciņā. Un aizgūtnēm jautājumi cits citam. No kuras
puses ir pašreizējais direktors? Tā
taču ir Jautrīte Greidiņa!? Vai viņa
arī bija direktore? Tagad esot 50 skolotāju... Mūsu laikos gan tik daudz

nebija! Trīsdesmit varbūt... Un vēl,
un vēl.
Salidojuma mugurkauls bija
koncerts, Vairas Kamaras prasmīgi iecerēts, izpildītāju spoži
improvizēts. Ar humoru, ar smeldzi, bet bez vārgulīga sentimenta. Toni tiešā un pārnestā nozīmē
uzdeva Vilnis Blumbergs, turpināja Arnolds Auziņš, tālāk — nākamo gadagājumu pārstāvji. Saprotams, man ļoti gāja pie sirds
Valda Ābola, Jura Kajaka un Raita
un Kārļa Rērihu priekšnesums.
Kaut arī es pirms gadiem trīsdesmit atrados citos platuma grādos,

• Pēc svētbrīža.
mūzika ievibrēja paaudžu vienotību. Koncerta virsotne — Jāņa Ābola dziesmas. Trāpījums desmitniekā, ne vien koncerta, bet arī visa
salidojuma augstākais punkts.
Tas — manuprāt. Taču izjūtas
ikkatram salidojuma dalībniekam
ir savas. Par dažām no tām 6. lappusē.
Alnis Auziņš
Visvalža Biezbārža foto

Mēneša jautājums
Vai baidāties, ka putnu gripa var skart valsti un jūs?
Lidija Siliņa, pensionāre
Par sevi neuztraucos. Par Latviju nedaudz bažas māc. Tomēr ceru, ka
saceltā brēka ir lielāka nekā patiesie draudi, un vistu gripa, kā to nosauca
cienījamā politiķe Ingrīda Ūdre, mums nelaimi neatnesīs.
Māra Zadiņa, 12. klases skolniece
Es putnu gripu pagaidām neizjūtu kā reālu draudu ne sev, ne valstij.
Zinu, ka tā kaut kur Eiropā ir, bet man tas šķiet tālu. Un mums vēl ne avīzēs, ne televīzijā nekāda trauksme netiek celta, netiek sniegta nekāda papildinformācija par iespējamiem pretpasākumiem, potēm. Es vistas uzturā nelietoju, esmu arī dzirdējusi, ka vīrusu var kaut kā iznīcināt, tāpēc
par to pašlaik neuztraucos.
Una Upīte, Alnis Auziņš
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• p/s Dundaga automašīna, ūdens pievešanai Ls 37,89;
• z/s Jaunemari solu izgatavošana
Ls 354,00;
• SIA Spriegums elektroinstalācijas
Ls 270,75;
• SIA O. Bāres Būvmateriāli materiāli
ūdensvadam Ls 69,52;
• z/s Kļavnieki pļaušanas pakalpojumi
Ls 294,00;
• z/s Alkšbirzes sēdvietas Ls 135,41;
• SIA Kurzemes ainava atkritumu savākšana Ls 104,08;
• SIA Dundaga pļaušanas pakalpojumi
Ls 14,16;
• IK Auto un būve materiāli Ls 244,78;
• degviela Ls 46,00;
• atkritumu savākšana Ls 150,00;
• administrācijas darbinieku pakalpojumi Ls 300,00;
• pacēlājs apgaismojumam Ls 105,00.
Izmaksas samazinātas par Ls 600
no Talsu rajona padomes līdzekļiem.
Nolēma no papildus ienākošiem
līdzekļiem iedalīt struktūrvienībai Pārējie vides pasākumi Ls 1525,59 budžeta
deficīta segšanai.
X Dundadznieka abonēšana un cenas
Dundadznieku izdod 500 eksemplāros mēnesī. Pārdošanas cena ir Ls
0,25. No kopējiem ieņēmumiem pašvaldībai paliek Ls 100 un pārdevējiem
paliek Ls 25.
Iekļaujot Dundadznieku abonējamo
preses izdevumu sarakstā, rodas papildu izmaksas: Ls 50 gadā par izdevuma iekļaušanu Latvijas Pasta katalogā
un pasta pakalpojumu maksa Ls 10,14
par 100 abonentiem (Ls 50,70 par 500
abonentiem).
Nolēma slēgt līgumu ar VAS Latvijas Pasts par Dundadznieka iekļaušanu
abonējamo preses izdevumu sarakstā
un noteikt abonēšanas maksu Ls 0,30
par eksemplāru un cenu Ls 0,35 par
eksemplāru tirdzniecībā.
X Nosaukumu piešķiršana
No īpašuma Vīndārzi atdalāmajam
13,8 ha zemes gabalam piešķīra nosaukumu Mežvīni. No īpašuma Brīv-

zemnieki atdalāmajiem 14,3 ha zemes
piešķīra nosaukumu Tīreļi. No īpašuma Māras atdalāmajiem 7,5 ha zemes
piešķīra nosaukumu Mārītes. No īpašuma Oliņi atdalāmajiem 3 ha zemes
piešķīra nosaukumu Olaiņi.

ir visas nepieciešamās ziņas; pārbauda, vai zemes vienība un tās lieRaksts domāts tiem zemes lietotājiem, kas vēl nav paspējuši nokār- totājs reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā (NĪVKR);
tot savas īpašuma tiesības.
novērtē pieprasījumu un pieņem
lēmumu par tiesībām izpirkt zemi
Valsts un pašvaldību īpašuma privai atteikumu iegūt zemi īpašumā.
vatizācijas un privatizācijas sertifi- Normatīvie akti
kātu izmantošanas pabeigšanas liku- • Valsts un pašvaldību īpašuma VZD izskata pieprasījumu un piemā ir noteikta kārtība un termiņš, privatizācijas un privatizācijas ņem lēmumu 2 nedēļu laikā pēc piekā rīkoties lauku zemes lietotājiem, sertifikātu izmantošanas pa- prasījuma saņemšanas vai izskatīšanas atlikšanas iemeslu novēršanas
lai viņi nezaudētu savas tiesības iz- beigšanas likums;
pirkt zemi. Šajā nolūkā ir izveidots • Ministru kabineta 2005. gada un šajā laikā par lēmumu paziņo zeLauku zemes izpirkšanas reģistrs.
30. augusta noteikumi Nr. 641 mes lietotājam.
Zemes lietotājiem no 2005. gada Lauku zemes izpirkšanas reģis1. septembra līdz 2006. gada 31. tra noteikumi.
• Klientu apkalpošanas centra
augustam Valsts zemes dienestā
speciālisti konsultē par pieprasī(VZD) jāiesniedz zemes izpirkšanas
gada 30. septembra noteikumu Nr. juma veidlapas aizpildīšanu.
pieprasījums. Pieprasījumu veidla641 Lauku zemes izpirkšanas reģistra • Ziņas par LZIR iekļautajiem
pas varat aizpildīt arī Attīstības nonoteikumi pielikumā; VZD reģionālo
pieprasījumiem var iegūt VZD
daļā pilī. Tās nodosim Valsts zemes
nodaļu biroju klientu apkal
interneta lapā.
dienestam.
pošanas centrā; VZD interneta lapā
v a i • Pieprasījuma iekļaušana
Ja līdz 2006. g. 31. VIII zemes lie- w w w . z e m e s d i e n e s t s . l v
LZIR nodrošina tiesības izpirkt
totājs neiesniedz pieprasījumu, viņu www.vzd.gov.lv.
zemi un vispārējā kārtībā ierakneiekļauj Lauku zemes izpirkšanas
Pieprasījumā jānorāda zemes liestīt zemesgrāmatā.
reģistrā un viņa zemes lietošanas
totāja vārds, uzvārds, personas kods,
tiesības izbeidzas, bet viņš iegūst zeadrese; juridiskām personām – nomes nomas pirmtiesības uz viņa liesaukums, reģistrācijas numurs, adJa pieprasījumā nav visas ziņas
tošanā bijušo zemi.
rese; pieprasītās zemes vienības kavai tās neatbilst NĪVKR datiem, VZD
Zemes izpirkšanu pieprasa lauku dastra apzīmējums un ar lēmumu paziņo zemes lietotājam par piepraapvidus zemes pastāvīgie lietotāji lietošanā piešķirtās zemes platība. sījuma izskatīšanas atlikšanu un no(zemes lietotāji) — personas, kurām Pieprasījumam jāpievieno pilnvara, rāda iemeslu. Zemes pieprasītājs ir
zemi pastāvīgā lietošanā zemes re- ja pieprasījumu iesniedz zemes lie- tiesīgs iesniegt papildu dokumentus,
formas laikā piešķīrusi pašvaldība totāja pilnvarotā persona; mantoju- papildināt vai iesniegt pieprasījumu
vai — laika posmā no 1996. gada 16. ma apliecība, ja pieprasījumu ie- atkārtoti.
jūlija līdz 1997. gada 27. decem- sniedz mantinieks.
Ja zemes lietotājam ir tiesības
brim — zemes komisija. PieprasījuPieprasījumā var norādīt vairākas izpirkt zemi, tad VZD pieņem lēmumu var iesniegt zemes lietotājs, vi- zemes vienības, ja tās lieto viena mu par tiesībām zemi izpirkt; ieņa pilnvarotā persona vai lietotāja persona un tās atrodas vienas paš- kļauj pieprasījumu Lauku zemes izmantinieks. Par pieprasījuma ie- valdības teritorijā; ja kopīgi lieto pirkšanas reģistrā (LZIR); paziņo par
sniegšanu un izskatīšanu nav jāmak- vairākas personas un tās atrodas lēmumu zemes pieprasītājam ieraksā. Zemes pieprasījuma veidlapa vienas pašvaldības teritorijā.
stītā vēstulē. Savukārt zemes lietopublicēta Ministru kabineta 2005.
VZD pārliecinās, vai pieprasījumā tājs līdz 2008. gada 1. septembrim

iesniedz VZD NĪVKR reģistrētu zemes robežu plānu vai apliecinājumu
par zemes izpirkšanas maksājumu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.
Ja zemes lietotājam nav tiesību
iegūt zemi īpašumā, VZD pieņem
lēmumu par atteikumu iegūt zemi
īpašumā un paziņo par to zemes lietotājam ierakstītā vēstulē; zemes lietotājam ir tiesības mēneša laikā pēc
lēmuma saņemšanas to pārsūdzēt
Centrālajā zemes komisijā vai tiesā.
Ja zemes lietotājs nav iesniedzis
NĪVKR reģistrētu zemes robežu
plānu vai apliecinājumu par zemes
izpirkšanu, tad zemes lietošanas
tiesības izbeidzas un zemes lietotājs iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi.

Ko tie nospriež, tas paliek

Pagasta padomē 26. septembrī
X Kanalizācija vidusskolā
Vidusskolas virtuvē līdz šim nav
bijuši uzstādīti uztvērēji, un ir aizsērējusi kanalizācijas sistēma. Uzlaužot
grīdu, ir atrasts, ka iekštelpās jāievieto jauna kanalizācijas sistēma. Tas izmaksā Ls 990. Sēdē izskanēja viedokļi,
ka lietotājs (SIA Zītari LZ) nav ievērojis
sistēmas ekspluatācijas noteikumus.
Taču jāņem vērā, ka sistēma ir 30 gadus veca un nav piemērota mūsdienu
prasībām. Nolēma atbalstīt vidusskolas virtuves bloka kanalizācijas sistēmas labošanas darbus un piešķirt vajadzīgo finansējumu.
X Ceļu apsaimniekošana
20.09.2004. pagasta padomes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu nr. 265,
kas noteica publiskā lietojuma ceļa
statusu 12 a/s Latvijas valsts meži
(LVM) valdījumā esošiem ceļiem, lai
neradītu šķēršļus iedzīvotājiem brīvi
pārvietoties pa mežsaimniecības ceļiem, kas savieno valsts nozīmes vai
pašvaldības ceļus, vai ved uz sabiedriskiem objektiem un dzīvojamām
mājām. Pagasta padomes lēmums ir
iekļauts teritorijas plānojumā.
Publiskā lietojuma statuss ir piešķirts arī Vērpēju ceļam un Puteru dambim. Abi šie ceļi ir veidoti kā mežsaimniecības ceļi un savulaik atradās
mežniecību bilancē. Pašreiz LVM abus
šos ceļus nav reģistrējusi autoceļu direkcijā, bet atstājusi kā iekšējās infrastruktūras ceļus.
Puteru dambja gadījumā kā iekšējās
infrastruktūras ceļu LVM ir reģistrējusi tikai to posmu, kas atrodas Ances
pagastā, bet Dundagas pagastā esošo
500 m garo ceļa posmu līdz valsts 2.
kategorijas autoceļam atstājusi bez
īpašnieka. Vērpēju ceļa posmā patla-

ban izstrādā cirsmu un izved baļķus.
Lietavās izmirkušais ceļš nespēj turēt
lielo slodzi un vietām kļuvis neizbraucams ne tikai vieglajam, bet arī
smagajam transportam.
Valsts likumdošana neparedz aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo attālos nogabalos mežainās vietās,
ja ceļu bojā, izstrādājot mežus vai veicot jebkādas citas darbības. Aizsardzību nodrošina tikai servitūta tiesības.
Nolēma iesniegt priekšlikumus LR
Saeimas Tautsaimniecības komisijai
par nepieciešamību juridiski nostiprināt attālos mežu nogabalos dzīvojošo
iedzīvotāju tiesības, kas paredzētu
pienākumu ceļa apsaimniekotājam
vai mežu izstrādātājiem uzturēt ceļus izbraucamā kārtībā visu mežizstrādes laiku.
Ieteica LVM, slēdzot mežizstrādes
līgumus, iekļaut izstrādātāju pienākumos visā mežizstrādes laikā uzturēt
publiskā lietojuma meža ceļus braukšanas kārtībā.
X Pirmpirkuma tiesības
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamajiem īpašumiem: no
Vīndārziem atdalāmiem diviem (kopā
13,8 ha) zemes gabaliem un no Oliņiem atdalāmā 3 ha zemes gabala.
X Nodokļa piedzīšana
Nolēma no īpašniekiem piedzīt
bezstrīda kārtībā Ls 462,57 nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu
Mazgrīvas un Ls 583,11 parādu par īpašumu Īves. Parādu piedziņu uzdot
zvērinātam tiesu izpildītājam.
X Izdevumi
mednieku festivālam Minhauzens
Gādājot par mednieku festivālu
Minhauzens — 2005, no pašvaldības budžeta izdoti Ls 2125,59, to skaitā:

Lauku zemes lietotājiem
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X Projektēšanas atļauja
Atļāva uzsākt tehniskā projekta sagatavošanu atpūtas mājas būvniecībai
Nevejas Titānos.
X Muzeja izdevums
Atbilstoši Dundagas pagasta padomes paredzētajai Krišjāņa Barona atceres dienas norisei Rīgas Latviešu
biedrības namā 30.10.2005. Kubalu
skola – muzejs gatavo izdošanai grāmatu Dundagas novada folklora. Ernesta
Dinsberga devums. Muzejs paredz
turpmāk izdot visu līdz šim apzināto
minētā apvidus folkloras krājumu,
apkopojot katra atsevišķā folklorista
devumu.
Noteica Kubalu skolas – muzeja izdevuma Dundagas novada folklora. Ernesta Dinsberga devums pārdošanas cenu Ls 1,30. Ieņēmumus no grāmatas
pārdošanas ieskaitīt Kubalu skolas –
muzeja budžetā grāmatas iespiešanas
izdevumu segšanai.
X Zemes piešķiršana lietošanā
Piešķīra Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Vienība 2 pastāvīgā
lietošanā 0,65 ha zemes ar adresi Brīvības iela, Garāžas. Zemes lietošanas
mērķis — transporta līdzekļu garāžu
apbūve.
X Individuālais darbs
Atļāva Lāsmai Zingnikai nodarboties ar skaistumkopšanas pakalpojumiem.
X Bērnudārza apkure
Pie bērnudārza ēkas ir jāizbūvē
jauna katlu māja. Tam vajag aptuveni
Ls 5000. Atļāva uzsākt pirmsskolas izglītības iestādes Kurzemīte katlumājas
piebūves projektēšanu. Par tāmi Finanšu komiteja spriedīs oktobra sēdē.

X Izpslēgšanas no skolas
Iepazinās ar Intas Valciņas iesniegumu, ka viņas dēls Mārcis Valciņš
2005./2006. mācību gadā neapmeklēs
Dundagas vidusskolu, kā arī to, ka viņa ir informēta par administratīvo
atbildību, kas iestājas, ja bērns neapmeklē skolu vispārējās pamatizglītības iegūšanai. Vidusskolas direktors
Uldis Katlaps paskaidroja, ka Mārcis
Valciņš arī pērn reti apmeklējis skolu, kā arī, ka Sociālā dienesta darbinieki vairākkārt ir apsekojuši šīs ģimenes dzīves apstākļus. Deputāti ierosināja I. Valciņas ģimenei saistībā
ar šo gadījumu samazināt sociālās palīdzības garantijas Dundagas pagastā.
Nolēma 01.09.2005. izslēgt Mārci
Valciņu no Dundagas vidusskolas skolēnu skaita. Ģimenei pretendējot uz
sociālo palīdzību, tās materiālā stāvokļa vērtējumā ģimenes ienākumus
dalīs uz visiem ģimenes locekļiem,
izņemot Mārci Valciņu.
X Tautas nama pārzinis
Nolēma izveidot jaunu amata vietu — kultūras darbinieks — Tautas
nama pārzinis.
X Dzīvokļu jautājumi
Nolēma izīrēt 2. dzīvokli Akmentiņos un 11. dzīvokli Lauciņos. 4 dzīvokļu
lūgumus noraidīja.
X Ciemu valdes
Saistošie noteikumu Dundagas pašvaldības nolikums 11. punkts paredz
izveidot ciemu valdes. Nolēma izsludināt iedzīvotāju sanāksmes Pācē, Vīdalē, Kaļķos un Valpenē, lai izvirzītu
kandidātus darbībai šo ciemu valdēs.
Apstiprināja ciemu valžu konsultantus: Vīdales ciema valdei — Austris
Kristapsons, Pāces ciema valdei — Aldons Zumbergs, Kaļķu ciema valdei —
Ēriks Bērzkalns, Valpenes ciema valdei — Guntis Pirvits.
Protokolu pārlūkoja Aivars Miška

Kopā
veidosim izstādi
Slūžu namiņā!
Sācies jauns posms Ziemeļkurzemes seno amatniecības tradīciju izpētē un tālāk izkopšanā. Topošajā amatniecības centrā iecerēts izveidot Dundagas podnieka
Jūlija Bogdana podniecības darbu
pastāvīgu, muzejiskas ievirzes izstādi.

Viņa veidotie saimniecības
priekšmeti kādreiz kalpoja vai katrā
dundadznieka mājās. Vēlāk viņš tos
gatavoja vairāk kā dekoratīvus
priekšmetus: saldumu traukus ar cakotām malām, vāzītes un latviskajā
Sagatavojusi Maira Remesa
vidē neiztrūkstošās krūzes.
Meistars, būdams ienācējs no Latgales, ar lielu cieņu izturējās pret
vietējiem iedzīvotājiem, tradīcijām
un Kurzemei raksturīgajiem lietišLatvijas Republikas Valsts ķajiem traukiem.
zemes dienests, Informācijas
Pastāvīgā izstāde atradīsies Slūžu
galvenā pārvalde: Rīga, namiņā, un to ceram atklāt kopā ar
11. Novembra krastmala 31, iekštelpu pirmās kārtas pabeigšaLV-1484, tel.: 7038681, fakss: nu — veiksmes gadījumā vēl šogad.
7224778, e-pasts: igp@vzd.gov. Tāpēc arī darbus pieņemam tuvālv; www.vzd.gov.lv vai www. kajā laikā, gan kā dāvinājumus (arī
ar nelieliem defektiem), gan par
zemesdienests.lv.
simbolisku samaksu. Izstādes izveiZiemeļkurzemes reģionālā dei un darbu iepirkumam esam sanodaļa: Ventspils, Vasarnīcu ie- ņēmuši nelielu atbalstu no Talsu rala 20, LV-3601, tel.: 36-27740, jona padomes Rudens projektu konfakss: 36 22553.
kursa finansējuma.
Interesentiem tuvākas ziņas pilī
Ziemeļkurzemes reģionālās
pie
Alandas Pūliņas vai pa telefonu
nodaļas birojs: Talsi, Kareivju
32
32293.
iela 7, LV-3201, tel.: 32-32348,
fakss: 32 32349.
Velga Eizenberga

Ve ļ u novembris
mēnesis
2002. gada

DUNDADZNIEKS

Dundaga domā domu

Kā izdevīgāk pārdot Dundagu?
Pirms gada publicējām pils jaunās gides Kristiānas Krastiņas pārdomas pēc savas pirmās tūrisma sezonas. Tagad Kristiānu iztaujāju
sīkāk. Kā veidot pievilcīgu Dundagas tēlu? Saruna iekrita zīmīgā laikā — neilgi pēc mūsu deputātu rosinošās viesošanās Igaunijas pašvaldībā (sk. iepriekšējo Dundadznieku), brīdī, kad Alanda Pūliņa sākusi vadīt Tūrisma informācijas centru (TIC).
— Iepazīstini ar sevi!
— Esmu talseniece. Mana vecāmamma ir vīdalniece. Bērnībā ciemojos pie vecāsmammas, bet Dundagai
tikai cauri braucu. Par šo vietu vairāk
uzzināju pagājušajā gadā, sākot strādāt par gidi. Apgūstu tūrisma vadību
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Dabas un sociālo zinātņu fakultātē.
Pērn pieteicos uz izsludināto Dundagas TIC vadītāja vietu. Izvēlējās citu
kandidātu. Tad pils direktore Anda
Felša mani uzaicināja vasarā strādāt
par gidi.
— Īsumā — ko tūrists gūst no
Dundagas pils gida?
— Ekskursija aizņem minūtes četrdesmit. Sāku pie senās akas pils pagalmā, tad ejam pie diviem vīriem — pie
ieejas durvīm, tad seko ekspozīciju
zāle, trepes, abas pils zāles, kolonas
zāle un tad atpakaļ pie Zaļās jumpravas. Šovasar pat uz parku neviens nevēlējās aiziet. Vēl reizēm jāaizved uz
luterāņu baznīcu un Krokodilu.
— Vai gada laikā kaut kas ir mainījies?
— Pērn uzskaitīju visus saskatītos
trūkumus, īpaši salīdzinot ar augstskolā mācīto. Šogad... Lielos vilcienos
nekas nav mainījies. Varbūt pakāpie-

nu augstāk Dundaga tikusi suvenīru
ziņā, galvenokārt karotīšu dēļ. Taču
piemiņas lietiņu joprojām trūkst. Iz-

Viens no pirmajiem darbiem,
ko vajadzētu paveikt cik ātri
vien var un kas neprasa milzu
līdzekļus, ir uzstādīt izziņas stendus pie tādiem svarīgiem objektiem kā pils, Krokodils, Valpenes piramīda.
Un ierīkot stāvlaukumu!
rādās, ka pat piezīmju grāmatiņas
ādas vākos negatavo Dundagā. Turklāt latvieši, kas ceļo ievērojami vairāk nekā ārzemnieku, paskatās uz cenu un nopērk karotīti nevis grāmatiņu ādas vākos. Bet kāpēc nevarētu
piedāvāt pildspalvas ar Dundagas logo
par pārdesmit santīmiem?
— Kā, tavuprāt, vajadzētu veidot
pievilcīgu Dundagas tēlu?
— Pirmām kārtām tas ir Tūrisma
informācijas centra uzdevums. Pašvaldībai būtu jātiek skaidrībā par pils
attīstību — vai nu to veidot kā Dundagas sabiedrības centru, kur atrodas
banka, pasts un vēl kādas iestādes

Par līvu amatiem un kultūrvidi
Oktobrī jaunu projektu uzsākusi Dundagas pagasta padome un
biedrība Zaļais novads, piedaloties Līvu savienības Dundagas un Kolkas grupām, — lībiešu kultūrvides kopšanai un amatniecības attīstībai
Ziemeļkurzemē.
Jaunais projekts Ziemeļkurzemes
līvu seno amatu un kultūrvides iezīmju
kopšana turpinās iepriekšējā projektā
Līvu kultūrvides elementu kopšana Ziemeļkurzemes amatniecībā un ainavā (īstenots
2004. — 2005. gadā) aizsākto: attīstīs
kokamatniecības (vadītājs Ģirts Freibergs) un keramikas darbnīcu (Velga
Eizenberga) bāzi, šoreiz uzsverot gatavās produkcijas radīšanu lībiešu zīmē. Tapušos darbus izmantos kā Līvu
savienības zīmolu izstādēs, Līvu svēt-

kos un citos pasākumos. No jauna paredzēts uzsākt aušanu (Ausma Goldberga) un ādas apstrādi (Kitija Ivanova) ar Ziemeļkurzemes lībiešu raksturīgajām iezīmēm šajos izstrādājumos,
reizē skolojot mācekļus. Materiāli
tehnisku atbalstu saņems amatnieku
darbnīcas un Dundagas amatniecības
centrs (Slūžu namiņā).
Identitātes un kultūras tradīcijas
var uzturēt, tikai tās pārzinot. Tāpēc
turpināsies arī iesāktie lībiešu kultūr-

Jauno mākslinieku rudens
Vēlos pastāstīt par Dundagas
mākslas un mūzikas skolas (DMMS)
Mākslas nodaļas mazo mākslinieku
veikumu.
Pētot interesantāko un senāko
Dundagas arhitektūru, ir tapuši saistoši darbi par mūsu pagastu un tā
saistību ar Krišjāni Baronu — gan tau-

tasdziesmu ilustrācijas, gan mēģinājumi portretēt dziesminieku. Viena
daļa darbu būs apskatāmi 30. oktobrī
Rīgas Latviešu biedrības namā, Krišjāņa Barona un mūsu pagasta godināšanas reizē, pārējie — DMMS Mākslas
nodaļā un turpmākajās izstādēs pagastā.

Nodokļu maksātājiem
Biežāk uzdotie jautājumi un
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
darbinieku atbildes.
— Vai zemnieku saimniecībām un
fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, par
tirgos pārdoto pašu audzēto, iegūto
vai ražoto produkciju ir jāizdod stingrās uzskaites kvīts?
— Tā kā minētām personām ir atļauts tirgū darboties bez kases aparā-

ta, tad VID 28.01.2004. rīkojuma
nr. 150 4.5. punkts noteic, ka par darījumiem saņemto samaksu apliecina
ar numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu stingrās uzskaites
kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma. Tas nozīmē, ka, tirgojoties tirgū
ar pašu audzēto, iegūto vai ražoto
produkciju, jābūt līdzi VID teritoriālajā iestādē reģistrētām stingrās uzskaites kvītīm.
— Vai stingrās uzskaites kvītīs da-

Dundadznieks 2005
daudz tūristu, taču gida vairs nav! Savukārt krokodilu mednieks Arvīds
Blūmentāls, iespējams, pats slavenākais dundadznieks, ir vēl viena līdz
šim neizmantota iespēja. Viņam vaja-

(kas dod neapšaubāmi vairāk ienākumu nekā tūrisms), vai pili padarīt pēc
iespējas pieejamu tūristiem, kurus interesē pagrabi, lodžija, tornis, vasaras
kafejnīca. Pašlaik tiek mēģināts
braukt divos virzienos. Šīs ir stratēģiskas lietas, kas būtu jārisina kopīgi
pils direktorei un TIC jaunajai vadītājai.
Pietrūkst sadarbības starp pašvaldību un nedaudzajiem tūrisma uzņēmējiem, apkalpojošo pusi. Gandrīz
katrs ceļotājs, no Latvijas vai ārzemēm, pēc pils apskates pajautā: Ko vēl
var darīt šajā pusē? Vai iespējams iznomāt velosipēdus? Vai var doties izjādēs ar
zirgiem? Labi, ir zirgi Pāces Kalējos, velonomu piedāvā Lapmežciema Jaunlīdumos. Tomēr man jāzina precīzi: saziņas tālruņi, cik maksā, kādā laikā
utt. Gids nedrīkst sastomīties, tad ceļotāji aizbrauc meklēt atpūtas vietas
tālāk. Aizvadītajā vasarā Dundagā notika vairāki lieli un jauki pasākumi.
Katrā reizē programmā varētu būt
norādes par visiem šajā pusē pieejamiem atpūtas veidiem. Citādi iznāk,
ka gandrīz vienīgais piedāvājums ir
pabraukāties ar katamarānu. Bet vai
Dundagas vienreizējo ūdenstorni nevar atvērt apmeklētājiem un iesaistīt
tūrisma apritē? Un kam pieder dzirnavu drupas?
Internetā Krūziņu un Pūpolu viesu
mājām ir diezgan laba vizītkarte, bet
ar to nepietiek. Viens no pirmajiem
darbiem, ko vajadzētu paveikt cik ātri
vien var un kas neprasa milzu līdzekļus, ir uzstādīt izziņas stendus pie tādiem svarīgiem objektiem kā pils,
Krokodils, Valpenes piramīda (un ierīkot stāvlaukumu!), turklāt vismaz
latviešu un angļu valodā. Vasarā pēc
pieciem pēcpusdienā vēl ceļo tik

tus! Lieliski būtu, ja Dundagas tuvāko
apkārtni un tās vērtumus varētu apskatīt, braucot zirga pajūgā. Vai tas
atmaksātos? Par to jālemj Dundagas
gudrajām galvām, bet tas ir apsprieša-

vides semināri. Projekta dalībnieki
dosies pieredzes apmaiņas braucienā
uz Staiceles un Pāles muzejiem. Līvānu amatniecības un mākslas centrā
Dundagas puses amatnieki centīsies
uzzināt, kā amatniecības prasmes likt
lietā tūrisma jomā.
Svarīga ir kultūras vērtību un amata prasmju pēctecība, tāpēc projektā
iesaistīs arī skolu jaunatni. Kolkas
bērni piedalīsies skolotāju Mārītes
Zandbergas un Marikas Baļķītes vadītajās radošajās darbnīcās un mācīsies
aust, izšūt un lāpīt tīklus.
Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir uzņemt videofilmu ar
etnogrāfa — lībiešu kultūras speciālista — līdzdalību par Ziemeļkurzemes
piekrastes lībiešu ciemu vērtumiem,
kas vēl joprojām aplūkojami dabā. Pa-

redzēts dokumentēt speciālista visaptverošu komentāru par katru ciemu
un izveidot 20 minūšu filmu tūristiem
un citiem interesentiem, tulkojot to
arī angliski. Iegūto materiālu pavairos
izplatīšanai kompaktdiskos.
Oktobrī aizsāktais turpināsies līdz
nākamā gada augustam. Veikums būs
skatāms Lībiešu svētkos Mazirbē
augustā, kā arī Dundagas pilī. Lībiešu
tautas namā iekārtos līvu amatniecības un mākslas darbu izstādi, un tajā
piedalīsies gan amatnieki, gan skolēnu radošo darbnīcu dalībnieki, gan
profesionāli aroda meistari. Noslēguma seminārā ar līvu kultūrvēstures
speciālistu līdzdalību paredzēts novērtēt projekta devumu un norisi, kā
arī meklēt turpmākās sadarbības iespējas jauniem projektiem iesāktā at-

tīstībai.
Visu projektā iecerēto īstenos ar ES
Phare grantu programmas Sabiedrības
integrācijas veicināšana Latvijā finansiālu atbalstu.
Dženeta Marinska, projekta
sabiedrisko attiecību speciāliste

No Talsu novadpētniecības muzeja
šajās dienās atceļos mūsu audzēkņu
bluķīšu izstāde Māksla pēc vētras. Iegūtā pirmā vieta mājas darbā uzliek pienākumu to parādīt arī Dundagā.
Liels bija pārsteigums, saņemot ziņu no Taivanas par mūsu skolēnu sasniegumiem 36. pasaules bērnu mākslas izstādē. Atzinības rakstus ir izpelnījušies Daces Čoderas audzēkņi Sindija Jakovļeva un Edvīns Emerbergs.

Apsveicam!
Mācību ekskursija, kurai beidzot
bijām nobrieduši tieši šajā skaistajā
rudenī, izdevās lieliska. Apskatījām
plakātu izstādi un 20. gadsimta padomju Latvijas mākslinieku darbus
izstāžu zālē Arsenāls. Pa Valsts Mākslas akadēmijas nodaļām un interesantajiem pagrabiem mūs izvadāja
prorektors Uģis Auziņš. Tālākais ceļš
veda uz Siguldu, kur dabas skaistuma

baudīšanu apvienojām ar fiziskās
veiklības pārbaudēm piedzīvojumu
parkā Mežakaķis. Šādas ekskursijas
emocionāli bagātina un dod spēku
turpmākajam darbam gan skolēniem,
gan skolotājiem.

tums un summa obligāti jāraksta ar
vārdiem?
— MK 01.07.2003. noteikumu nr.
361 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām 7.1.1. punkts noteic,
ka mēnesis rakstāms ar vārdiem, un
7.1.7. punkts noteic, ka darījuma kopējā summa jāraksta cipariem un vārdiem.
— Vai izbraukuma tirdzniecībā
var izmantot pastāvīgajā darbības
vietā (struktūrvienībā) uzstādīto kases aparātu?
— Izbraukuma tirdzniecībā ir pie-

ļaujams izmantot pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) uzstādīto
kases aparātu, ja pirms izbraukuma
tirdzniecības kases aparāta lietotājs
uzraksta iesniegumu VID teritoriālajai iestādei, kurā elektroniskais kases
aparāts (EKA) ir reģistrēts, norādot
konkrēto datumu, kad pastāvīgajā
darbības vietā uzstādīto EKA izmantos citā adresē, kā arī izbraukuma
tirdzniecības vietas adresi.
— Kāds pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls jāiekārto izbraukuma tirdzniecībai?
— Visas dienas gaitā saņemtās un

izsniegtās pavadzīmes un pavaddokumentus, līdz uzsākta attiecīgo preču
realizācija vai citas darbības ar precēm (gan akcīzes, gan parastai precei), jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā preču pavaddokumentu reģistrā (žurnālā). Uz pavaddokumentu
reģistrācijas žurnāla vāka norāda, ka
to izmanto izbraukuma tirdzniecībai.
Žurnāls nav jāreģistrē VID teritoriālajā iestādē.

Lieliski piesaistītu, ja gids runātu tāmnieku izloksnē.
dzētu būt kā vietas pazīšanās zīmei,
kā simbolam, bet par Blūmentālu gida
rīcībā ir gaužām maz materiālu. Pati
lūkoju kaut ko sadabūt. Kad par viņu
pastāstu, tad visiem klausītājiem ir
mutes vaļā.
Pavisam nesen sapratu, kā vēl Dundaga var piesaistīt pašmāju ceļotājus.
Ar vietējo izloksni. Ja gids runātu
tāmnieku izloksnē! Pati sāku cītīgi no
vecmammas mācīties.
Negribu teikt, ka Dundagā nemaz
nedomā par savu tēlu, bet jādara vairāk, profesionāli, diendienā. Dundagas Attīstības nodaļas nākotnes redzējumā ir iestrādātas ļoti labas ieceres, piemēram, daļēji atjaunot mazbānīša sliedes. Kā tas pievilinātu tūris-

Droši vien Tūrisma informācijas centra vadītājai jārīko apspriedes, semināri, apaļie galdi,
sapulcinot visus nozarē ieinteresētos, lai izveidotu mērķtiecīgu
rīcības plānu un saskaņotu darbību ikdienā.

nas vērts. Diemžēl nav jau pat bukletu
par Dundagu un pili latviešu valodā!
Šovasar kāds spāniešu pāris man
trīsreiz uzsvēra: cik pie jums ir zaļš!
Lauku jeb ekotūrisms ir tas, kad aizvien vairāk saista tūristus. Droši vien
TIC vadītājai jārīko apspriedes, semināri, apaļie galdi, sapulcinot visus
nozarē ieinteresētos, lai izveidotu
mērķtiecīgu rīcības plānu un saskaņotu darbību ikdienā.
— Ko atspoguļo tūristu skaits salīdzinājumā ar pagājušo sezonu?
— Latvijas ceļotāji līdz oktobrim
bija 2573, vairāk nekā pērn visā sezonā (2406). Tas priecē. Ārzemnieku
skaits (164) ir samazinājies apmēram
par simtu. Šogad bija mazāk ārzemnieku grupu, un kritums ir satraucošs. Iespējams, te arī parādās nepietiekamās reklāmas sekas. Arī tas, ka
brīvdienās angliski runājošie nevar
izmantot gida pakalpojumus.
Jāatceras, ka Dundaga ceļotājam
nebūs galamērķis. Jākonkurē ar Kolku, ar Ventspili. Taču Dundagai ir
priekšrocība, jo vispirms ciemiņš iebrauc te. Tātad jādara viss iespējamais, lai tūristi te uzkavētos pēc iespējas ilgāk.
— Kādas ir Kristiānas Krastiņas
nākotnes ieceres?
— Gribas vairāk ielauzīties uzņēmējdarbības vadībā. Par nākamo vasaru vēl nemāku teikt. Varbūt būšu
te, varbūt citur.
Dundaga ir un paliek mana pirmā
darbavieta. Es to neaizmirsīšu! Te
daudz guvu, atraisījos kā gide, paaugstināju pašapziņu un angļu valodas
zināšanas. Vēlu Dundagai izveidot
spožu tēlu un piesaistīt daudz tūristu!
Alnis Auziņš

16. X Dundagas pilī notika projekta
pirmais pasākums — Zojas un Edgara
Sīļu vadītais seminārs Lībiešu kultūrvēsturē (Lībiešu valodas ābeces stāsts
nr. 1). Piedalījās 15 interesenti, to
skaitā trīs skolēni. Nākamā tikšanās
novembrī. Nupat pabeigta cenu aptauja amatniecības centra remonta
darbiem Slūžu namiņā. 22. X projekta
dalībnieki apmeklēja lībiešu muzejus
Staicelē un Pālē.
Alanda Pūliņa

Sandra Dadze,
DMMS Mākslas nodaļas vadītāja

VID KRI Talsu nodaļas
galvenā nodokļu inspektore
Gaļina Jēgere
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DUNDADZNIEKS

Ciemos

MAZIRBE
(2. turpinājums. Sākumus skatīt iepriekšējos 2 numuros.)
MAZIRBES LUTERĀŅU BAZNĪCA
UN DRAUDZE
Valentīna Dzene, no 20. gs. 70. gadiem dzīvo Ķesteros: “1673. gadā tika
nodibināta pirmā luterāņu draudze
šajā piekrastē — Sīkragā. Lībiešiem
gan nebija labu atmiņu par vāciešiem,
bet pirmais draudzes mācītājs Gosvins Hūneke radīja sadraudzīgu gaisotni, un ap 1683. gadu uzcēla pirmo
koka baznīca. Pēc 100 gadiem tā zibens izraisītā ugunsgrēkā nodega. Tagad tur ir mājas Baznīckalni. To man
izstāstīja Teodors Leimanis no Sīkraga. 1768. gadā Mazirbē uzcēla koka
baznīcu. Pēc 100 gadiem vācu mācītājs Mateuss Nevits izdomāja diplomātisku gājienu, kā salabt ar lībiešiem. Viņš tiem piedāvāja iemācīties
celt ēkas no akmens. Tā vietējie iedzīvotāji divos gados (1866 — 1868) uzcēla Mazirbes baznīcu, vienīgi būvmeistars bija vācietis A. Šrots. Pamatakmeni ielika Teodors fon Ostenzakens.
Baznīcu cēla arī kā orientieri Irbes jūras šauruma kuģiem, un tā starptautiskā jūrniecības kartē atzīmēta ar
trim zvaigznītēm. Pirmā pasaules kara laikā, 1916. gadā, vācieši atkāpjoties uzspridzināja torni — lai likvidētu
orientieri.
Ķesteri ir celti 1832. gadā, bijuši lībiešu dzejnieka Stalta īpašums. Stalti
no šīm mājām četrās paaudzēs kalpojuši par ķesteriem Mazirbes draudzē:
Andrejs, Pēteris, Ansis un Kārlis.
Ērģeles baznīcā ir apmēram no
1880. gada.
1923. gada 18. novembrī baznīcā
pulcējās lībieši, igauņi un somi —
mācītājs Edgars Ville iesvēta lībiešu
karogu.
Neatkarīgās Latvijas pēdējā gadā
draudzei piederēja ap 55 ha zemes,
mācītāja dzīvojamā ēka, kalpu dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas, altārglezna Jēzus un mācekļi jūrā, zvans, ērģeles, sudraba dievgalda trauki, kristāmā bļoda, epitāfija, baznīcas zīmogs, Bībele un bronzas svečturis ar
kristāla piekariņiem.”
No mācītāja E. Ķiploka pētījuma
Lībieši latviešu draudzēs, publicēts ASV
izdotā kristīgā žurnāla Ceļa biedrs
1984. gada 2. — 4. numurā, saīsināti
sagatavojusi V. Šuvcāne.
“.. 1766. gadā Irbē celta atkal jauna
baznīca un 1866. gadā tagadējā, mūra,
ar 400 sēdvietām [Irbes baznīca iesvētīta 1868. gadā – V. Š.]. 1937. gadā baznīcas atjaunošanas darbiem Kultūras
fonds piešķīris Ls 1500.”
Kubalu skolas-muzeja (KSM) materiāli
No Saulveža Cimermaņa raksta Mazirbes pastorāts 1859. gadā
“1859. gadā Kuldīgas iecirkņa prāvests saņēmis ziņojumu par Mazirbes
pastorāta (mācītājmuižas) saimniecisko stāvokli. Mācītājmuižas ēku un
saimniecības raksturojumu iesniedzis
Mazirbes draudzes mācītājs Augusts
Mateass Bernevics (1823 — 1877) [sk.
Latvijas Vēstures arhīvs, 637. fonds, 1.
apraksts, 144. lieta, 8. — 12. lpp.].
Mazirbē par mācītāju A. M. Bernevics
strādājis no 1858. līdz 1877. gadam.
Ēku sarakstā iekļautas 8 celtnes ar
atbilstošu raksturojumu.
1. Dzīvojamā māja — celtne no akmens uz 5 pēdu (pēda — 30, 48 cm)
augstiem pamatiem, ar diviem skursteņiem un kārniņu jumtu. Tās garums — 17 asis (ass — 2,13 m), platums — 6 asis un 1,5 pēdas, augstums — 1 ass un 5 pēdas. Mājās vairā-
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zemes 24 pūrvietas bijušas iedalītas
trīs laukos. 14 pūrvietu zemes apstrādājot pastorātam piederošie četri
saimnieki, bet atlikušās desmit ir šo
saimnieku sūtīto strādnieku (kalpu)
pārziņā. Pļavas un ganības bijušas sešās vietās –— Dižā un mazā Bažu
(Basche), Bunku, Jaunā, Liekņu un
Purva pļavās. Pastorāta saimniekošanas kārtību joprojām nosakot mācītāja Ernsta Kupfera 1811. gada 25. oktobrī sastādītā klaušu tabula un klaušu kārtība. Tās jāpilda četrām pie
Dundagas muižas piederīgajām zem-

Ve ļ u m ē n e s i s
liek, līdz darbs padarīts.” KSM
“Mācītājmuižā dzīvoja mācītājs,
kučieris, rentnieki. Baznīcai bija
daudz zemes. Pēc I pasaules kara šīs
zemes sadalīja.
Mazirbes kapos atrodas Vilkaču
kaps. Kapsētas vidū vēl tagad ir sakrauta akmeņu čupa. Tur apglabāts
Vilkaču mācītājs (ļauns gars). Suņi rakuši ārā šo kapu, tāpēc sakrāvuši akmeņus virsū.” Vilma Māgure Saulstaros, pierakstījusi Teiksma Pobuse,
KSM materiāli, turpmāk V.M.; T.P.

kas viena no otras atdalītas telpas. Divās istabās ierīkota krāsns apkure.
2. Ērberģis (dzīvojamā ēka muižas
darbiniekiem) — celts no akmens uz
pamata, ar kārniņu jumtu un vienu
skursteni. Tā garums bijis 10 asis un 5
pēdas, platums — 5 asis un 4,5 pēdas.
Ērberģa
kreisajā
KUĢU SATIKSME
pusē atrodas četras
“Regulāra kuģu satiksme bija starp
ar ķieģeļu krāsni apRīgu un Kolku ar motorkuģiem Dzinsildāmas istabas; vēl
tarkrasts un Neptūns. Līdz Pitragam
divām istabām ir
braukusi motorlaiva, veduši cilvēkus
kopēja krāsns. Šai
un kravu.” Slīteres valsts rezervāta maēkai ir “aukstais
teriāli (SVR)
priekšnams”, virtu“Dažreiz kuģi iesala jūrā. 1932. g.
ve un pieliekamais.
ziemā jūrā sāka degt vācu kuģis, un
Visām durvīm un
jūrnieki ar kājām pa ledu atskrēja uz
logiem ir dzelzs aizMazirbi.” V.M.; T.P.
bīdņi.
IGAUŅI PEĻŅĀ
(Edgars Millers,
“Katru pavasari apmēram 100
dz. 1952. g., no 1957.
igauņu brauca no Sāmsalas uz Mazirg. dažus gadus dzībi strādāt par puisi vai meitu pie
vojis mācītājmuižas
saimnieka. Parasti atbrauca ar vienērberģī: “Ērbiģim
mastu kuģiem, līdzi ņēma zosis, zirbija nevis mūrēti,
gus, cūkas. Pēc laika brauca atkal atbet akmeņu krautie
pakaļ uz dzimteni. Daži palika uz dzīpamati. Ēkai bija 200
vi Mazirbē.” Kārlis Baranovskis; T.P.
gadu noteikti, vien“Ap 22. septembri [igauņi] brauca
reiz jau mainīts
atpakaļ. .. Ulmaņa laikos robežu neapakšējais vainags.
apsargāja. Varēja brīvi braukt ar moGaitenis, durvis uz
torlaivām uz Sāmsalu, Roņu salu. Bija
manteļskursteni, pa
jāpiesakās tikai vietējam policistam.”
labi durvis uz vienu
V.M.; T.P.
dzīvojamo daļu, pa
kreisi uz otru; tāpat
arī otrā galā, kur biPAR ZIVJAPSTRĀDI
ja otrs mantelis. Ma“Pirms Pirmā pasaules kara Mazirnā laikā tur dzīvoja
• Mūra baznīcu cēla arī kā orientieri kuģiem Irbes jūras bē bijuši apmēram 60 zvejnieku,
četras ģimenes, bet
1910. gadā 48 laivas. Ļoti ieslavēta bišaurumā.
saimniekošanas uzjušas brētliņas, kurām pakaļ braukuši
plaukuma laikā, jāuzpircēji pat no Rēveles (Tallinas).
domā, dzīvojušas vairāk kalpu ģime- nieku sētām: Antšikiem (Antschikk), Su- Zivju pirmapstrāde notikusi katrā
ņu.”)
teniem (Sutten), Brauskām I (Brauske I) zvejnieka sētā — sālīšana, pakošana.”
3. Zirgu stallis, ratnīca un klēts — un Brauskām II (Brauske II). Minētajām SVR
celti no akmens uz pamatiem, zem zemnieku sētām ik nedēļu bijis uz
“Ulmaņa laikos jūrmalā mola nebiviena kārniņu jumta, ēka bijusi 12 asu Mazirbes mācītājmuižu jāsūta viens ja, bet zvejas laivas vilka augšā ar vingara, 5 asis un 0,5 pēdas plata, 9 asis strādnieks ar diviem zirgiem, bet vi- čām.” V.M.; T.P.
augsta. Stallī bijuši 12 nodalījumi, un sas četras mēneša nedēļas jāsūta vie“Darbojās firma Zernsons, Lasmano tiem varēja nokļūt telpā, kur tiku- na meita mājas darbu veikšanai. Klau- nis un Guiks, kas uzpirka brētliņas,
šas glabātas zirglietas un dažādi aizjū- šu rullī sava sadaļa paredzēta arī vi- sālīja tās un pārdeva.” (K.B.; T.P.)
ga piederumi. Šai telpai blakus atra- siem jūrmalas zemniekiem
dusies ratnīca ar durvīm uz ārpusi. (Strandbauem) — no Jaunciema līdz
Klētij bijušas savas durvis. Kopumā
visām šīm ēkas durvīm esot visas nepieciešamās dzelzs daļas.
4. Kūts — koka, celta uz pamatiem,
ar lubu jumtu.
5. Labības klēts — koka, celta uz
pamatiem, ar lubu jumtu, 4 asis un 2
pēdas gara, 4 asis 1 pēdu plata un 7
pēdas augsta. Šai klētij bijušas divas
durvis, dzelzs aizbīdņi un caurslēdzamās atslēgas.
6. Rija — koka, celta uz pamatiem,
ar lubu jumtu, 18 asis un 5 pēdas gara,
4 asis plata, 2 asis un 1 pēdu augsta.
Piedarbs ir savienots ar ēku un bijis 5
asis un 1 pēdu garš, 4 asis un 0,5 pēdas
plats. Tā 6 dubultdurvīm bijušas visas
nepieciešamās dzelzs daļas. Rijas iekšpuse ir iekārtota atbilstoši ēkas funkcijai.
7. Klēts — pieliekamais — celta no
koka, 2 asu garumā, ar vienām dur- • No Brausku ķieģeļu cepļa ķieģeļiem celtas vairākas ciema ēkas, arī pašreizējais
vīm, kurām ir nepieciešamās dzelzs Mazirbes pasts.
daļas un caurslēdzama atslēga. Blakus
šai klētij piebūvēts namiņš vārīšanai.
Ventas Balss.
8. Ledus pagrabs — no koka, 2,5 Melnsilam. Viņiem mācītājmuižā vaPiektdien, 1924. g. 17. okt., nr. 42
asis garš, 2 asis un 2 pēdas plats, ar jadzējis veikt visus nepieciešamos cel“Zvejniecības atjaunošana. Šorulubu jumtu un divām durvīm. Arī šīs tniecības un remontdarbus. No viden daudz rosīgāki kā citos rudeņos
ēkas durvīm bijušas vajadzīgās dzelzs siem minētajiem zvejnieku ciemiem
pēc kara, zvejnieki gatavojas uz zveju.
daļas.
ik nedēļu vajadzējis sūtīt trīs meitas
Pieņemti aizņēmumi, iegādāti zvejas
Tālāk seko pastorāta zemes, lauku dažādu darbu veikšanai. Turpat atzīpiederumi un zvejnieku biedrība ieun dārzu apraksts. Augļu dārzs atro- mēts, ka šīs kalpones ar “savu maizi”
vadījusi sarunas ar kādu ārzemju firdoties netālu no dzīvojamās mājas un ierodas agri pirmdienu rītos un mācīmu par zivju konservēšanu. No
iežogots ar sklandu žogu. Netālu no tājmuižā paliek līdz nākamās pirmpirmskara konservēšanas fabrikām še
labības klēts esot divi ar sklandu žo- dienas pēcpusdienai. Kulšanas laikā
vairs nedarbojas neviena.” KSM
giem norobežoti sakņu dārzi. Aram- šīm strādniecēm mācītājmuižā jāpa-

Ventas Balss.
Piektdien, 1926. g. 10. sept., nr. 47
“Zvejnieku kopdarbība. 21. nov.
notika priekšlasījums par zivju kopapstrādāšanu un koppārdošanu. Atzina, ka nepieciešami pārņemt zvejnieku rokās zivju pārstrādāšanu un pārdošanu. Nolēma dibināt zvejnieku kooperatīvu Zivs, kurš darbību uzsāks ar
nākošo pavasari vai rudeni. Sākumā
pieņems brētliņas un reņģes konservēšanai lielās bundžās, kuras varētu
gūt sevišķu piekrišanu pie mazturīgiem un lauksaimniekiem, atvietojot
siļķes.” KSM
“20. gadu beigās Valdis Zembahs,
piedaloties Zībergiem un Rozenbergiem, nodibina pirmo zvejnieku kooperatīvu Latvijā Zivs. Kooperatīvs
plaukst — uzpērk zivis arī no citiem
zvejniekiem par augstākām cenām
nekā citi uzpircēji un pārdod, kad cena ir visizdevīgākā. To ļauj ledus pagrabs, kur zivis uzglabāt. Pie Zembahu mājām ir kūpinātava un sālītava.
Zivs pārdod savu produkciju visā Latvijā un pat sūta uz Lietuvu. Ar katru
gadu kooperatīvs paplašinās, tam pievienojas Košraga, Pitraga un Sīkraga
zvejnieki.” SVR.
Ventas Balss.
Piektdien, 1928. g. 17. febr., nr. 7
“Mazirbē šinīs dienās noturēta plaša zvejnieku apspriede, kurā, starp
citu, pārrunāts arī jautājums par zivju
sūtīšanu uz pad. Krieviju. Noskaidrots, ka nākošā rudenī zvejnieki varētu nodot ap 1500 mucu brētliņu, t. i.,
pusi no visa Krievijas pasūtījuma.”
KSM
Ventas Balss.
Piektdien, 1931. g. 6. febr., nr. 11
“Zemkopības ministrijas lauksaimniecības pārvalde sarīko zvejniecības
vakara kursus, sākot ar 11. febr. līdz
14. febr. un Pitragā līdz 24. februārim.” KSM
Gunta Gintere, dz. 1942. g. Taizeļos: “Mātes tēvs, Taizeļu saimnieks, bija nodarbojies ar zvejniecību. Mammas mamma Lizete Otomere. cara laikos bija krāvusi kuģus, viņai bija reimatisma savilkti locekļi. Tajos tālajos
laikos ar laivām brauca jūrā, baļķus
veda.”
MAZBĀNĪTIS
“Pirmā pasaules kara laikā vācieši
uzbūvē šaursliežu dzelzceļu Ventspils — Mazirbe — Dundaga — Stende,
sliežu platums 60 cm. Dzelzceļu lieto
galvenokārt kokmateriālu pārvešanai.
Vairāki vilcienu sastāvi rīta pusē ar
apmēram pusstundu intervālu braukuši uz Ventspili, pēcpusdienā atpakaļ. Tāpat braukuši pasažieri, sliedes — vienvirziena. Bānīša ātrums apmēram 10 km/h.” SVR
“Pa dzelzceļu pārvadāja mantas,
kokus. Vilciens gāja no Stendes uz
Ventspili caur Dundagu un Mazirbi.
No Mazirbes uz Ventspili ar vilcienu
brauca 4 stundas, plkst. 16.00 izbrauca un 20.00 bija Ventspilī. Dzelzceļu
slēdza 1962. gadā. Tad gāja gruzotaks
uz Ventspili, arī uz Rīgu. Gruzotaks
bija smagā mašīna, ar kuru pārvadāja
pasažierus ar kravu.” V.M.; T.P.
“Vienīgais pozitīvais ieguvums
dundadzniekiem no kara laikiem palika tikai no vācu okupācijas uzbūvētais mazbānītis Stendes — Talsu —
Dundagas — Mazirbes — Ventspils
šaursliežu dzelzceļš, kurš lielā mērā
atviegloja dundadzniekiem tālo un
neērto satiksmi ar galvas pilsētu un
apriņķa pilsētām Talsiem un Ventspili.” J. Sauleskalns. Dundagas pagasta
hronika
ĶIEĢEĻU CEPLIS BRAUSKĀS
“20. gadsimta sākumā Valda Zembaha sievastēvs Baranovskis Brauskās

Ve ļ u novembris
mēnesis
2002. gada
uzceļ ķieģeļu cepli. Ķieģeļus izlieto
celtniecībā Mazirbē, piemēram, lībiešu tautas nama būvniecībā. Ķieģeļus
pa dzelzceļu ved pārdot uz Ventspili.”
SVR
E. M.: “Mēs tās mājas saucam par
Ķieģeļu Brauskām Ulmaņlaiku ražotnes
dēļ. Mazirbes pasta māja, pašas Brauskas un vēl vairākas ēkas Mazirbē celtas no šiem ķieģeļiem. Labi ķieģeļi bijuši. Īpašnieks nodarbinājis piecus sešus strādniekus. Bija vagonetes, ķieģeļu mīcītājs un griezējs, kas ķieģeļus
sagriež formā. Sēnēs ejot, var uziet
gan māla bedres, gan griezēja dzelzs
asmeņus.”

DUNDADZNIEKS
plūdos tā aiziet bojā. Tad Zeimans
Mazirbē uzceļ tvaika dzirnavas un zāģētavu. Tās atkritumus izmanto tvaika dzirnavām. Dzirnavas atrodas pretī
Jaunkalēju mājām, pirms strauta.” SVR

VEIKALI UN KROGS
“Veikali bijuši Taizeļa mājā, Toma
mājā (pretī Ūdriem) Grāvīšos — Kaņepa
mājās — degvīna un gaļas veikals. Pretī Jaunkalēju mājām otrpus ceļam bijis
konditorejas cehs un frizētava. No
Dundagas vestas konditorejas preces.
1928. gadā uzcelts kooperatīva veikals.” SVR
Gunta Gintere: “Māja [Taizeļi] bija
36 metru gara, kā ierasts lībiešu māDZIRNAVAS
jām — vairākos posmos. Viens bija
“Zeimans uzceļ dzirnavas uz Kuk- saimnieku gals, tad veikala vidus un
šupes, tajās maļ miltus. Iespējams, ka vaļinieku gals — katra daļa ap 12 met-

Aleksandrs Rapoports:
„Gribu ceļot dziļumā!”
Jau vairākus gadus, bet pēdējo gadu diendienā mūsu pagastā dzīvo
Aleksandrs Rapoports. Viņš nopircis Papardes Mazirbes ciemā — brūkošas ēkas mežu ielokā, kuras ar dažu strādnieku un paša spēkiem
atjauno. Arhitektūras lietpratējs, mākslu cienītājs, filozofs. Pasaules
elpu pārpārēm baudījis — tik daudz, ka gribas ko svaigāku. Saistošs sarunu biedrs. Cilvēks, kura viedumu un pienesumu varētu izmantot arī
mēs, dundadznieki, ja mācēsim būt atvērti dialogam.
— Kā jūs nonācāt līdz Papardēm?
— Piedzimu pusgadu pēc Otrā pasaules kara sākuma. Mani vecāki strādāja kino nozarē, tēvs bija režisors,
māte — māksliniece, dzīvojām AlmaAtā. 1945. gadā atgriezāmies Sanktpēterburgā. Manas mātes brālim Viktoram vāciskā uzvārda dēļ — Šildknehts — bija grūti atrast dzīvesvietu
(vecais dzīvoklis bija sabombardēts).
Tad Rīgas kinostudijas direktors uzaicināja manu tēvoci strādāt par mākslinieku un apsolīja dzīvokli. 1947. gadā aizbraucu tēvocim līdzi, jo vecāki
bija ļoti aizņemti darbā. Vēlāk visus
vasaras brīvlaikus pavadīju pie vecmāmiņas dažādās vietās Jūrmalā —
Lielupē, Bulduros, Asaros.
Gadsimta ceturksni nodzīvoju Maskavā. 1991. gadā BBC krievu nodaļa
mani uzaicināja strādāt Londonā. Biju
zinātņu kandidāts, man bija maza
meita. Bet... Krievijā sākās jukas, un es
nolēmu krasi mainīt dzīvi. Pametu savu specialitāti — arhitektūru un arhitektūras teoriju, vēsturi un kritiku —
un sāku gluži citu dzīvi kā radiožurnālists. Līdzko aizbraucu, tā Krievijā
notika apvērsums, PSRS sabruka, mainījās valsts iekārta, apglabāja komunismu. Visa pasaule strauji pārvērtās,
bet es strādāju Londonā.
Kad darba līgums tuvojās beigām,
sapratu, ka Anglijā man nav ko darīt.
Gribēju pārcelties uz dzīvi tuvāk
dzimtenei, tomēr ne pašā Krievijā. Iešāvās prātā: vai vislabāk nebūtu atgriezties bērnības gaisotnē? Kā iedomājos par Jūrmalas smiltīm, kāpām,
priedēm, tā netiku no sapņa vairs vaļā. Skolas laikā ziemas pavadīju Sanktpēterburgā, tāpēc man ar Krieviju
saistījās skola (kas nozīmē pienākumus), tumšais gadalaiks, bet ar Latviju — vecmāmiņa, brīvlaiks, peldēšanās, pastaigas mežā, ogas, sēnes... Šejienes dabas dēļ par savu otro dzimteni uzskatu Latviju.
1995. gadā sāku nopietni apsvērt,
kā nopirkt mājiņu un Latvijā pavadīt
pensijas gadus, cik nu būs lemts. Lūdzu rada gabalu pārlūkot avīzes. 1996.
gadā izlasīju par Papardēm. Tās gan
izrādījās krietni tālāk no Rīgas nekā
sākotnēji biju domājis, tomēr, kad atbraucu, man uzreiz iepatikās. Pļavas,
mežs, netālu jūra, miers. Māja gan
bruka, šķūnis bez jumta... Bet — bija
augusts, kā pašlaik, kad mēs runājamies, un tad še ir īpaši pievilcīgi. Turklāt te ir Slīteres nacionālais parks,
tātad te nekad neko nebūvēs, te neiespiedīsies rūpniecība, vienmēr būs

lieliska daba. Izlēmu un nopirku māju
par 10 000 dolāriem. Gandrīz desmit
gadus, joprojām vēl strādādams ārzemēs, es te atbraucu uz dažām nedēļām atvaļinājuma laikā. Tikai šogad,
kad nolēmu pamest Londonu un pensionējos, pārcēlos uz Mazirbi pavisam.
— Jūsu sapnis ir piepildījies...
— Man ir pilnīgi apnikušas lielpilsētas. Gadsimta ceturksni esmu dzīvojis Maskavā, tikpat Sanktpēterburgā, gandrīz piecpadsmit — Londonā,
un no šīs dzīves jūtos noguris. Varbūt
vecums liek sevi manīt.
Es visu ļoti labi biju paredzējis. Jau
90. gadu vidū sapratu, ka internets
attīstīsies, tāpat satelīttelevīzija. Latvija iestāsies Eiropas Savienībā. Man
nebūtu grūtību dzīvot patālu no civilizācijas centriem un turpināt darbu,
nodarboties ar to, kas sirdij tuvs, — ar
arhitektūras teoriju, vēsturi un filozofiju. Te, Papardēs, starp kokiem, vējiem un mākoņiem es domāšu par
tiem jautājumiem, kas man visu mūžu
likušies svarīgi.
Tā arī notika. Es te esmu neizsakā-

gāts. Blumberga mājā bija kiosks.”
KB.,T.P.
“Taizela mājās bija žīdu veikals, ko
vadīja Kleins. .. Vēl bija Venda veikals.
Vends iztaisīja iztrūkumu, tad aizmuka. Pēc gadiem atgriezās un uzcēla
sev māju. Bagātākie Mazirbes saimnieki bija Taizels, Toms, Vecvalgans.” Alise Ūdriņa; T.P.

ru. Citās mājās, protams, veikala daļas
nebija. Kādam bija smēde, kādam vēl
kas cits. Veikala daļa — tā vēl manā
bērnībā un jaunībā sacīja, kaut gan
paša veikala vairs nebija.”
“Pie Ūbelēm bijis Irbes krogs. Tas
bijis baznīckrogs — pirms kāzām vai
kristībām ļaudis apģērbās krogā, tad
gāja uz baznīcu. Krodzinieka meitai
bijis Jūle vārdā. Taizelis uz Irbes krogu gājis dzert, par ko arī sacerēta
dziesma.” SVR
Vecajos kapos pie baznīcas žoga
apm. 50 m attālumā Taizelim bijis liels
granīta piemineklis ar lielām ķēdēm
apkārt, bet tas esot nozagts, aizvilkts
ar traktoru.
“Vecais Tomu saimnieks savā veikalā pats tirgojās. Viņš bija ļoti ba-

punkts.
Trīsdesmitajos gados Dundagā bija
arī drogu preču veikals, kurš piederēja Emmai Rusmanei. Otra aptieka
Dundagas pagastā atvērta ap 1930. gadu Mazirbē. Tās īpašnieks bija aptiekāra palīgs Ansis Linde, dzimis 1889.
gadā, diplomu ieguvis 1911. gadā Tērbatā. Mazirbes aptieka savu darbu
A. VĪKSNA. NO DUNDAGAS MEDICĪ- pārtrauca Otrā pasaules kara beigās.”
KSM
NAS VĒSTURES (1710 —1970)
Alnis Auziņš
“Trīsdesmitajos gados pirmo reizi
Autora foto
parādās medicīniskā palīdzība piekrastes iedzīvotājiem. Mazirbē strāAutors pateicas par atbalstu raksta
dāja ārste Antonija Sīpola, tad Irma tapšanā I. Abajam, V. Dzenei, G. GinteLudzenieks un Juris Vidiņš. Mazirbē rei, D. un J. Jansoniem, E. Kiršpilam, E.
strādājusi
vecmāte
V.noMilleriem,
A. Rappoportam,
P.
• Mazirbesarī
skolēni
meža Klāra
dienāsSalmiņa, un
Foto
Kubalu skolas-muzeja
krājumiem
tur aptiekas mājā atradās Latvijas Sar- Valcim.
kanā Krusta veselības kopšanas
(Turpinājums nākamajā numurā.)

Savā ziņā nejūtu atšķirību dzīvesvietas dēļ, — te varu strādāt tikpat labi
kā Londonā, Maskavā vai Ņujorkā.
Nē, daudz labāk! Tur ir troksnis, ļaužu drūzma, te — saule, jūra koki. Anglijā jūra ir skarba, te — mīlīga.
Lūk, tāds ir mans stāsts.
Ceru dzīves atlikumu pavadīt šeit.
Esmu izvēlējies ceļot nevis plašumā,
bet dziļumā. Labāk iepazīt šo vietu.
Gribu iekopt dārzu, stādīt kokus un
krūmus, jūsmot par apkārtni. Ziemā
jau būs gads, kopš diendienā esmu te.
Izrādījās, ka māja daudz jāpārtaisa,
jāsiltina grīdas, sienas, lai nākamajā
ziemā baudītu tikai šīs vietas priekšrocības. Kvalificētu darbaspēku te atrast nav vienkārši, bet ar laiku tomēr
var. Arī šovasar strādāja vīri no Dundagas.
Jā, mans sapnis ir piepildījies! Līdz
galam vēl grūti noticēt. Joprojām liekas, ka pamodīšos, un tā visa nebūs. Ja
ātri piepildās kaut kas ļoti izlolots, tad
grūti noticēt. Pie tik spēja pavērsiena
dzīvē jāpierod. Daudzi mani draugi
brīdināja, ka vienam mežā dzīvot būs
grūti, ka man drīz apniks. Bet, jo ilgāk
te esmu, jo labāk jūtos.
Esmu viens, no sievas šķīries, meita
mācās Anglijā. Viņa te ir ciemojusies
kopā ar draudzeni, viņai tā šķita eksotika. Man te gluži vienkārši ļoti patīk.
— Kā jums veidojas attiecības ar
kaimiņiem?
— Dzīvojot nelielā lauku apvidū,
pamazām iznāk ar katru iepazīties,
tāpat vietējie iepazīst tevi. Es zinu,
kāds kurš ir — kas dzer, kas slimo, kas
nomiris, kas apprecējies, kas kam
rads. Esmu atvērts cilvēks, man nav

klīst... Abi ar meitu apmaldījāmies.
Bet man tas šķiet romantiski.
No otras puses, ir skaistas bērzu
audzes, priežu meži. Krievijā viena
suga plešas milzīgus kvadrātkilometrus. Botāniķi teic, ka skujkoki izspiež
lapu kokus. Te gan to nejūt.
Man vienīgi trūkst zivju. Anglijā
šajā ziņā arī grūti, lai gan valsts atrodas uz salas. Mazirbē zivis nepārdod.
Tikai butes, bet tās man ne visai iet
pie dūšas. Daudz labprātāk ēstu reņģes.
Manuprāt, jums pietrūkst patriotisma. No Latvijas pazīst šprotes, bet
jums vajadzētu būt zivju valstij. Nevajag tik klausīgi iet Eiropas Savienības
pavadā, nevajag Holandes tomātu. Te
ir brīnišķīga maize! Es visu mūžu mokos ar kuņģi, no Krievijā ražotās maizes man kļūst slikti. Latvijā varu ēst
jebkuru rupjmaizi, man nav slikti.
Turklāt lieliski garšo.
Starp citu, esmu redzējis amerikāņu un angļu kartes ar Mazirbi virsū,
lai gan iedzīvotāju skaits še niecīgs.
Amizanti ir tas, ka visās kartēs attēlots, ka uz šejieni ved dzelzceļš. Viņi
ir pārkopējuši vecās kartes. Ja mazbānīti atjaunotu, tad tūristiem šī puse
kļūtu vēl pievilcīgāka. Taisnība, tas
būtu dārgi.
— Vai jūs kā rosīgs cilvēks saskatāt iespējas vairāk tuvināties ar vietējo sabiedrību?
— Pamazām sāku nodibināt kultūras sakarus. Varbūt kādā augstskolā
lasīšu lekcijas. Man arī patīk gleznot.
Kad beigšu remontēt māju, gribu nelielā darbnīcā daudz vairāk nodoties
šim vaļaspriekam. Varbūt tepat Papardēs sarīkošu izstādi, varbūt Lībiešu
tautas namā vai Šlīteres bākā. Labprāt
tiktos ar latviešu rakstniekiem, māksliniekiem, filozofiem. Tas ir mans
sapnis. Bet vispirms jāpārbūvē māja.
Fiziski pastrādājot, ceru arī uzlabot
veselību.
Pēc produktiem braucu ar velosipēdu uz Mazirbi. Baidos, ka šo veikalu
var aizvērt. Runā pat, ka pastam tas
draudot. Tomēr ceru, ka ar laiku šī
vieta kļūs par specifisku kultūras centru, atbrauks mākslinieki, muzikanti.
Te ir visi priekšnosacījumi, bet ne Rīgas jūrmalas garā. Varbūt sarīkošu
vasaras skolu arhitektūras teorijā. No
Anglijas, Krievijas uzaicināšu lektorus. Negribu milzu pasākumus, bet
nelielus.
— Jūs īstenojat tādu dzīves modeli, par kādu esmu lasījis, ka tas jau
darbojas Rietumu pasaulē. Latvijā
tas šķiet retums, lai gan internets arī
pie mums attīstās.
— Es domāju, ka lielpilsētas sevi ir
izsmēlušas. Civilizācija turpmāk veidosies citur. Nezinu, kā būs konkrēti,
bet ne galvaspilsētās. Tas lielā mērā ir
interneta nopelns. Jā, lielpilsētās apgrozās kapitāls, bet ko tad tur ceļ? Ko
Londonā būvē? Neskaitāmas bankas
un ofisus. Kāpēc tik daudz banku? Galu galā var strādāt bankā un dzīvot
Mazirbē! Internets pieļauj šādu iespēju, piemēram, grāmatvežiem, sekretā-

• Aleksandrs Rapoprts; „Joprojām grūti aprast ar domu, ka mans sapnis ir piepildījies.”
mi laimīgs. Joprojām sparīgi strādāju.
Rītos tīmeklī lasu New York Times un
The Guardian, reizēm rakstu par jaunāko tēlotājā mākslā un arhitektūrā
Krievijas, Anglijas un citu valstu izdevumiem, joprojām veidoju reportāžas
arī BBC. Internets darbojas (vienīgi
mobilajam telefonam vārga zona),
avīzes parastā veidā man nav nepieciešamas. No Amerikas pasūtu retas
grāmatas, kas pienāk Mazirbes pastā.
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ko slēpt. Gandrīz visi, ar kuriem esmu
ticies, runā krieviski. Skolas bērni raitāk runā angliski, tas arī man der. Valentīna Dzene mani iepazīstināja ar
apkārtni, te ir ūdenskritums, akmeņi.
— Vai apmaldīties nav gadījies?
— Ir. Bet pavisam pazust nevar,
gan beigās uz jūru izies. Te ir īsti pirmatnīgi meži, pie ūdenskrituma ir
gluži šerminošs mežs, aizaudzis, bez
cirvja gandrīz neiziet. Tur var klīst un

rēm. Nerunāsim nemaz par radošo
profesiju pārstāvjiem.
Diemžēl šis modelis vāji darbojas
visā pasaulē, un vainojamas ir dažādu
vadītāju uzbūvētās impērijas, savā ziņā mākslīgās valstis. Tajās valda
priekšnieku un padoto attiecības,
mīts, cik svarīgi citam citu redzēt sejā. Citādi impērija sabruks! Bet mana
darba ražība tikai celtos, ja es sēdētu
pie datora savā vientuļajā meža mājiņā, novalkātu kreklu mugurā! Turklāt
ir diezgan daudz tādu arodu pārstāvju, kam nemaz nav nepieciešams darba dēļ ikdienā tikties ar citiem. Taču
mākslīgās pasaules iedibinātāji un uzturētāji ar zobiem un nagiem tajā ieķērušies. Dažnedažādi pārvaldnieki,
tā ir vesela kasta, kas nespēj aprast ar
domu, ka cilvēki varētu strādāt bez
viņiem. Celties, kad gribas, beigt darbu, kad ērtāk. Nu ja, bet kam tad
priekšnieks varēs pateikt frāzi: Mister
Smit, jūs esat nokavējis piecas minūtes!
Varaskārie jūt varas saldmi, ar iedibinātu rituālu palīdzību viņi īsteno varu
pār citiem, gūst no tās baudu un negrib no tās šķirties. Tāpēc mākslīgo
pasauli un tās ieradumus apvij ar
prestižuma oreolu, apgroza lielu naudu, bet padotajiem atvēl pildīt viņu
lomu — staigāt korektos uzvalciņos
padevīgiem un iztapīgiem.
— Jūs esat piepildījis savus teorētiskos priekšstatus, ko sabiedrības
lielākā daļa vēl nespēj. Vai jūsu nākotnes skatījums ir cerīgs?
— Jā, es domāju, ka cilvēki sāks
strādāt un dzīvot citādi. Uzskatu, ka
svarīgs pavērsiens būs tad, kad civilizācijai izgaisīs kosmiskās ilūzijas. Nekur mēs no Zemes prom nelidosim,
uz Marsa nedzīvosim. Vismaz tuvākajos 10 000 vai 100 000 gadu ne. Tās ir
militāri rūpnieciskā kompleksa algotņu pasaciņas!
Zeme ir ierobežota, bet jādzīvo būs
te, un tāpēc katra sīkākā zālīte ir milzu vērtība. Tāpēc man nepatīk, ka
piedrazo dabu. Es pats cenšos savākt
atkritumus. Latvieši daudz darījuši,
lai nepiesārņotu, tomēr caurbraucēji
joprojām piemēslo. Kaut kas vēl jādara, lai tam pievērstu uzmanību. Lielbritānijas galvaspilsētu grezno plakāti: Turēsim Londonu tīru! Iedarbojas nevis aizliedzošie, bet uzmundrinošie
lozungi.
Pie šīs vienkāršās patiesības jāpierod — mēs vienmēr dzīvosim uz Zemes. Lidojumi izplatījumā neko negroza. Nekā labāka par Zemi nav. Mēs
esam savas planētas bērni. Zemei ir
divas nozīmes — planēta un augsne.
Tas ir savādi un skumji, ka mēs to nejaudājam pa īstam apjēgt. Varbūt tāpēc, ka esam vēl tik jauni. Tomēr fantastiski ir tas, ka Zemeslode pastāv —
vislielākais brīnums Visumā. Nekā līdzīga nav un varbūt nemaz nevar būt.
Alnis Auziņš
Autora foto
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Sveika, Dundaga, sveika!

VIDUSSKOLAI — 60

zē visur — interesēja, kas notiek pilī,
kas — jaunajā skolā.
Netrūka saviļņojošu mirkļu — gan
atklājot pils skolas laika direktoru fotoizstādi, gan Vairas Kamaras audzēk-

nedaudz novērtējuši. Lielākoties ieceres īstenojām. Pils Mazajā zālē ar
videoprojektora palīdzību nodrošinājām labu klātbūtnes sajūtu un pils kā
koncerta vieta attaisnojās. Tagad skolai
jāsper nākamais solis — jāvāc vēsturiskas ziņas, to direktoru fotogrāfijas, kuras vēl nebija izdevies sameklēt, jāapkopo ziņas par vidusskolas attīstību,
pārceļoties uz jaunajām telpām. Tas
būtu skolas muzeja uzdevums.
Pie mīnusiem jāatzīst, ka nebijām
īsti izdomājuši, kā godināt viscienījamākos skolotājus. Izpalika sākumā iecerētā filma par absolventiem. Mēs
nobijāmies, vai spēsim absolventus nofilmēt tā, lai viņi nebūtu sasaistīti. Tomēr ideja par filmu nav atmesta.
Uldis Katlaps, vidusskolas direktors

ņiem iepazīstinot ar atmiņu grāmatas
Dundagas vidusskolai 60 fragmentiem.
Katrā salidojumā vajadzētu kaut ko tādu, īpašu! Salidojums arī kaut ko mācīja. Jādomā, kā labāk rīkot salidojuma
neoficiālo daļu Lielajā skolā. Manuprāt,
sporta zālē varētu iekārtot stendus, kas
vēsta par skolas vēsturi, bet absolventiem jāpulcējas klasēs. Tā būtu pavisam
cita gaisotne. Bet galvenokārt tas jādara akustikas dēļ, jo sporta zālē nav iespējams dzirdēt, ko saka galdiņa otrā
pusē sēdošais. Visbeidzot, jāapsver iespēja rīkot salidojumu vasarā.
Gunārs Laicāns,
pagasta padomes priekšsēdētājs
un bijušais fizikas skolotājs

Varavīksnes tilts
uz krāsaino jaunību

Man bija prieks
jūs satikt
Sveiciens visiem klasesbiedriem,
kuri salidojumā nebija. Dažus no viņiem neesmu saticis kopš skolas beigšanas, bet nekur jau nav teikts, ka
mums būtu obligāti jātiekas. Lai notiktu satikšanās, vispirms laikam jāgrib.
Sveiciens tiem klasesbiedriem, kuri
salidojumā bija, bet ar kuriem tā arī
neiznāca mierīgi parunāt. Salidojums
diez vai arī ir īstā vieta mierīgai patērzēšanai, jo tur valda cita enerģija. Kādreiz Gunārs Laicāns mums fizikā mācīja par daļiņu haotisko kustību, un salidojums arī ir tāda haotiskā kustība. Tev
neatliek nekas cits, kā tai ļauties, jo
jebkurā brīdī tev kāds var mesties virsū un mainīt tavu trajektoriju vai arī tu
pats pēkšņi meties kādam virsū. Tā ir
daļa no salidojuma burvības. Bet man
bija prieks jūs satikt, un es piefiksēju
vienu dīvainu lietu: nudien nebija sajūtas, ka būtu pagājuši gandrīz trīsdesmit gadi. Drīzāk bija tā, it kā mēs būtu
satikušies pēc kārtējām vasaras brīvdienām, jo nekas jau, šķiet, nebija īpaši
mainījies. Meitenes tikpat jaunas kā
vienmēr un arī aparāti mūsu vecajā
fizikas kabinetā tie paši vecie.
Sveiciens visiem skolotājiem, gan
manējiem, gan nemanējiem. Īpašs sveiciens manai pirmajai audzinātājai Ilgai
Brūverei. Mīļš paldies, skolotāj, par saglabāto 4. klases sacerējumu, ko salidojuma dienā man atsūtījāt. Tā bija vēl
viena pagalam negaidīta satikšanās —
satikšanās ar to desmitgadīgo puiku
apaļiem vaigiem, kurš vecākiem par
prieku mācījās čīgāt vijoli, bet klusībā
sapņoja kļūt par detektīvu. Tas puika,
skolotāj, atceras, kā jūs mums vienreiz
stāstījāt par savu bijušo skolnieku,
kurš, braucot ar mašīnu un redzot jūs
uz ceļa, bija pieturējis un piedāvājis jūs
aizvest. Tas puika toreiz nolēma — ja
arī viņam kādreiz būs mašīna, viņš noteikti darīs tāpat. Bet tagad jau gandrīz
visiem ir mašīnas, un vientuļi skolotāji
uz ceļa sen nav redzēti.
Sveiciens arī tev, skola. 60 gadi, protams, nav 600 gadi, ar kuriem lepojas
daža laba Rietumeiropas skola, taču arī
tas ir visnotaļ cienījams vecums. Daba
bija parūpējusies par atbilstoši krāšņu
dienu, Vaira — par jauku koncertu, Alnis — par brīnišķīgu dāvanu, viss kā
kārtīgā dzimšanas dienā pieklājas. Turies tikpat braši arī turpmāk! Mēs savukārt turēsim par tevi īkšķus.
Valdis Ābols,
32. izlaiduma absolvents

Mūsu paldies
Dundagas vidusskolas 60 gadu jubileja, absolventu, pašreizējo un bijušo
darbinieku salidojums jau iegulst atmiņā, katram ar savu noskaņu pārklāts.
Skolas telpas vēl ilgi pēc svētkiem rotāja dāvāto ziedu krāsas, savu lietojumu

• Gājienā uz pili 1970. gada absolventi.
• Izvilkumu no atmiņu grāmatas par
vidusskolu lasa Vairas Kamaras audzēkņi.

atrod dāvanas, bet sirdīs joprojām glabājas siltie vārdi no apsveikumiem, telegrammām un svinīgā pasākumu pilī.
Un ne tikai. Šī ir reize, kad skolotājs un
skolēns satiekas bieži vien pēc garāku
gadu pārtraukuma. Tad savam skolotājam veltītais smaids, varbūt pat īsa saruna ir tas mirklis, kurā tu jūti: ir vērts
strādāt ikdienā tik smago, spriedzes
pilno pedagoga darbu. 8. oktobrī šādu
brīžu bija daudz.
Mūsu pateicības par atbalstu un palīdzību varētu sakraut pamatīgā kaudzītē — tik daudz to. Paldies salidojuma rīcības grupai, tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem un skolēniem, kas
krāšņi noformēja telpas un kas nepaguruši darbojās visu garo svētku dienu,
Marutai Šulcei un Lilijai Gleglu, visām
atsaucīgajām pils meitenēm un pagasta vadībai. Tāpēc varēja tapt pils laika
skolas direktoru portretu galerija, dienas gaismu ieraudzīt grāmata par Dundagas vidusskolu, kuru joprojām kāds
iegriežas skolā iegādāties.
Par to, lai absolventi justos omulīgi
un tiem nekā netrūktu arī pēc svinīgā
pasākuma gan skolā, gan pilī, rūpējās
Drosmas Greiško vadītais uzņēmums.
Mēs pateicamies katram, kas 8. oktobrī kaut vai ar labām domām bija kopā ar mums, un ja jums, kādu mirkli no
šīs dienas atceroties, ielīst siltums sirdī,
arī par to mūsu paldies!
Dundagas vidusskolas vadības vārdā
Vaira Kamara

Salidojuma
mācības
Gan vidusskola, gan pašvaldība, gan
visa Dundagas sabiedrība bija gaidījusi
un krietni gatavojusies lielajam notikumam. Ir padarīts krietns darbs, un paldies visiem darītājiem.
Man pašam kādreiz bija trīs klases
audzināšanā, bet man bija grūti aptvert neaptveramo, jo gribējās būt rei-

Kā sokas jaunajiem skolotājiem?
Šajā mācību gadā Dundagas vidusskolā darbu uzsākuši vairāki
jauni skolotāji, daži tajā ir atgriezušies.
Unas Domkus iepriekšējā darba pieredze ir gads Zlēku pamatskolā. Dundagā Una māca literatūru un latviešu valodu 6. un 9. klasēm. U. Domkus: “Šajā
skolā jūtos ļoti labi. Patīk bērni un kolektīvs. Par skolotāju strādāju otro gadu un varu salīdzināt. Te jūtos daudz
mierīgāk un labāk.”
Mūsdienu skolā stādāt nav viegli, jo
skolēni ir ļoti aktīvi, bieži vien viņiem
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labpatīk skolotājus neklausīt un nemācīties. Kā šķiet Unai? “Bērni ir ļoti
daudzveidīgi. Protams, ir tādi, kas neklausa, bet lielākā daļa cenšas visu izdarīt. Ceru, ka vēlāk, kad pa īstam iejutīšos, bērniem kļūs skaidrākas manas
prasības un es sapratīšu, cik daudz no
viņiem prasīt un gaidīt. Vecākie kolēģi
mierina, ka viss nāks ar laiku un pieredzi. Tāpēc gribas piekrist teicienam, ka

Gada svarīgākais notikums
Vidusskolas 60 gadu jubileja mūsu
mācību iestādei bija svarīgākais notikums šajā gadā un absolventiem — šajā
piecgadē.
Jau plkst. 10 pirmie absolventi vēlējās reģistrēties. Visa diena izvērtās sirsnīga un aizkustinoša — gan svētbrīdis
mācītāja Armanda Klāva vadībā luterāņu baznīcā, gan fotogalerijas atklāšana
pils kolonnas zālē, gan atmiņu grāmatas Dundagas vidusskolai 60 atvēršanas
brīdis, kad grāmatā labi ievadīja vidusskolas dramatiskā pulciņa dalībnieki.
Pēc lieliskā, atmiņu caurvītā koncerta — pulcēšanās pa gadagājumiem gan
pilī, gan skolas jaunajā ēkā. Lielajā skolā
bija absolventu grupas, kas vēl ap deviņiem no rīta nevarēja šķirties. Izturīgākais bija 1991. gada izlaidums.
Skolas kolektīvā salidojumu esam
pirmie desmit gadi tie grūtākie!”
Jautājot par nākotnes iecerēm, Una
neslēpa, ka labprāt paliktu Dundagā:
“Pašvaldība man ir piešķīrusi dzīvokli,
vieta arī patīk. Domāju vēl pamācīties,
lai varētu strādāt arī vidusskolas klasēs.”
Pirmo gadu Dundagas vidusskolā
strādā arī Sarmīte Sirkele — māca angļu valodu. Viņa gan pagaidām nebija
gatava dalīties pārdomās par darba gaitām mūsu skolā, taču ar siltu smaidu
bilda: “Man ļoti patīk, ka man ir audzināmā klase (5.c — korekcijas klase). Patīk ar viņiem darboties un strādāt, vi-

Rakstot šīs rindas, izjūtās esmu
Dundagā. Klusajā pārdomu stundā saprotu, ka redzētais un izjustais tik ātri
nezudīs. Un visi, kas ar bagātu izdomu
un darbu bija gādājuši par Dundagas
vidusskolas 60 gadu gājuma svētkiem,
var būt gandarīti. Mums atvērtais dievnams ar savu mūžīgo mieru un svētību
darīja sirdis gaišas.
Vēlīnā rudens saule lēja savu siltumu pār mums, ieejot Pils pagalmā. Viss
likās tik pazīstams un tuvs. Kāds kluss
un vērīgs pirmās mīlestības krāsmatās
meklēja sudraba pēdas... Mums joprojām pieder rudens zelta pielijis atmiņu
dārzs un Pils tajā.
Kolonnas zāle pārsteidza ar gaumīgu un skaistu Dundagas vidusskolas

bijušo direktoru portretu galeriju. Gunāram Laicānam raksturīgā vienkāršā,
sirsnīgā uzruna viesiem un absolventiem pārmeta varavīksnes tiltu uz mūsu krāsām bagāto jaunības laiku. Kārļa
Čodera precīzais atmiņu zīmējums bija
sveiciens ikvienam, kura rūpju lokā
reiz bijusi Dundagas vidusskolas
audzēkņu un skolotāju saime.
Lielā skola mūs sagaidīja ar satikšanās prieku un rosību. Zaļš rudens puķēm rotāts klājiens pie skolas. Turu rokās neparastu grāmatu cerību krāsā.
Ar apskaužamu neatlaidību un darba
spējām apveltītā redaktora Aļņa Auziņa, arī daudzu rakstītgribētāju un stāstīt gribētāju kopdarbs. Atmiņu krājums — brīdis, brīsniņš iz pagātnes...
Lai mīļa pateicība par to!
Ar izdomu un rūpi gatavotais svētku koncerts dara godu Vairai Kamarai
un ikvienam, kas tajā pielika savu roku.
Kas paliks mans visdziļāk sirdsatmiņā? Koncerta noslēguma kora dziesmas, Imanta Švēdenberga veltījums
skolai, Viļņa Blumberga atskaņotā Viljas dziesma jaunības mīlestībai un nepārspējamā bijušo absolventu dejošanas pievilcība Pils Lielajā zālē... Gandrīz līdz vēlā rudens rīta gaismai. Saviļņojumu dvēselē atstāja dziesma Silavas valsis no Ventas Vīgantes lugas Palmas zaļo vienmēr. Tā veltīta Irlavas vidusskolas pirmā izlaiduma absolventiem — manai pirmajai audzinātājas
mīlestībai.
Tomēr visdziļāko pārdzīvojumu manī radīja mirklis skolotājas Annas Grīnbergas tuvumā. Es nepamanīju viņas
kluso ienākšanu zālē. Tur malā viņa
sēdēja, vēl aizvien karaliene savas
audzināmās klases mīlestības lokā. Lielai personībai nav nepieciešama skaļa
godināšana, ne arī vieta pirmajā rindā.
Neaizmirstama skolotāja sirdsgaisma ir
mūžīga.
Emīlam Dārziņam pieder atziņa:
“Vārīgam stādam ir vajadzīga citāda
atmosfēra nekā ziemcietim, un hiacinte nevar augt tai pašā zemē, kur purva
bērzs.” Lai šī patiesība ir dzīva ikvienā
no mums!
Drosma Īvniece,
3. izlaiduma absolvente
V. Biezbārža foto

• Svinīgajā koncertā satikās Dundagas himnas vārdu autors un mūzikas autors.

ņus audzināt.”
Sarmīte Zumberga Mazajā skolā māca kristīgo mācību desmit 1. un 2. klašu
bērniem. Sarmīte teic, ka kopumā iejutusies labi, lai gan skolā pavada tikai
vienu stundu nedēļā. Arī kolektīvs
jauks. Iepriekšējā šī mācību priekšmeta
pasniedzēja Jolanta Ģērmane atvieglojusi darba uzsākšanu, daloties pieredzē.
“Šajā mācībā nav nekādu materiālu,
grāmatu, darba burtnīcu. Jolanta man
ieteica savu darba metodi ar stundas
tēmas iezīmēšanu zīmēšanas burtnīcā,
un man tā ir ļoti iepatikusies. Grūti gan
ir ar nemierīgajiem bērniem, bet psiho-

loģe Ieva Freimute man palīdzēja izprast, kāpēc viņi tādi ir. Līdz ar to vieglāk piemēroties bērniem ikdienā — dodot uzdevumus stundas sākumā, pamainot plānoto, ja jūtu, ka viņi ir noguruši. Bērniem patīk šī stunda. Viņiem
Bībeles stāsti šķiet kā pasaka, ko es
stāstu!”
Krievu valodas skolotāja Aija Heinsberga ir no Tiņģeres un skolā pavada
tikai divas dienas nedēļā. Fizikas skolotājs Tālivaldis Ziņģis atteicās no sarunas, piebilsot, ka neuzskata sevi par
jauno skolotāju.
Una Upīte

Ve ļ u novembris
mēnesis
2002. gada
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Pie mums, uz zemēm

JĀIZLOBA SAKNE!
Aigara Zadiņa rudenīgas pārdomas
— Aicināju tevi uz sarunu pavēlā
rudenī, kad z/s Jaunsniķeri un SIA
Gavsene īpašniekam varētu būt atelpa. Bet vai mūslaiku zemniekam nav
vienlīdz aizņemta katra diena neatkarīgi no tā, ko rāda kalendāra lapiņa?
— Tiešām, visu laiku ir ko darīt. Šodien (17. X — Red.) arī aizkavējos uz
mūsu norunāto tikšanos, jo bija pēdējā diena subsīdiju iesniegšanai. 30%
atmaksā par kaltēm, par kalšu iekārtām, par aprīkojumu kūtīm. Termiņi
ir saspringti. Ja trim gadiem domāto
struktūrfondu iespējas izsmeļ pusgadā, tad kāds te lauku miers? Kurš pirmais! Vienlaikus jānovāc raža, viss
jāpagūst.
Ražas novākšanas laikā pats dabūju ar kombainu braukt. Labprāt to darītu daudz biežāk! Bet jāskraida apkārt, jākārto sagādes lietas.
— Lūdzu, novērtē rudens devumu! Tavai saimniekošanai ir vairāki
saskatāmie.
— Jā. Savā ziņā tā ir grūtāk, toties
drošāk. Stabilākos ienākumus dod
piensaimniecība. Pašlaik mums ir
septiņpadsmit slaucamu govju. Esmu
lokālpatriots, nododu produkciju PKS
Dundaga. Ja jau grūtākajā laikā nepametu, kur nu tagad. Jācer, ka pārdzīvotais nebūs velts. Tikai tagad Dundaga ir no grāvja ārā, vēl jāpaiet laikam,
lai atspertos. Galvenais jautājums, vai
izdosies vēl dabūt pienu klāt.
Pašam pamazām jādomā par jaunām kūtīm. Bet tas ir nākotnē.
Par labības audzēšanu man lielas
ilūzijas nav bijušas, tagad vēl mazākas. Šogad varbūt ap 3 t no hektāra
novācu. Salīdzinājumā ar pērno gadu
daudzums no hektāra varbūt ir vai-

rāk, bet labuma ir mazāk. Samaksa
par tonnu apmēram tāda pati, bet kādi ir ieguldītie līdzekļi! Kopumā ar savām ražām esmu drusku zem ūdens.
Saņemot visus maksājumus, mazliet
paceļos virs. Tāda ir aina.
Kartupeļi padevušies diezgan labi,
lieli, diemžēl lietavu dēļ cieta kvalitāte. Ne jau man vienīgajam.
Tagad jāatsāk meža darbi, jāturpi-

mas maksas pie mums grib pacelt
gandrīz vai augstākas nekā Zemgalē.
Bet vai tad var salīdzināt tur un te?
Tas, ka mums maksā kā mazāk labvēlīgam lauksaimniecības apvidum, sagroza ļaudīm prātus. Vinnētājs ir tas,
kas strādā pats savā zemē.
— Uz bioloģisko lauksaimniecību
nedomā pārkārtoties?
— Grūti teikt. Tagad tā ir izteikta
modes lieta. Tur apakšā nav nekādas
ekonomikas. Tas ir filozofijas un piemaksu jautājums.
— Tu jau sākumā minēji maksājumus. Kāda ir tava attieksme pret
tiem?
— Jā, tas ir jautājumu jautājums.

Skaidrs ir tas, ka Latvijā Eiropas Savienības maksājumi ir un būs mazāki
nekā vecajās dalībvalstīs, netaisnība
pret jaunajām valstīm ir pašos pamatos. Tie pie mums ir mazāki arī nekā
Lietuvā un Igaunijā. Ja vēl no maksājumu kopējā katla iedala par appļautajiem hektāriem, tad samazinās finansējums ražotājiem un galu galā —
arī konkurētspēja. Gandrīz vai gribas
pievienoties angļu premjera Tonija
Blēra uzskatiem — labāk vispār bez
maksājumiem. Mūsdienu Latvijas
zemkopībā ir gluži kā krievu laikos
veikalos. Kad izmeta labāku desu vai
citu deficītu, tad visi skrēja, kurš nu
pirmais tiks rindā. Tagad zemnieks

Sandras Dadzes zīmējums

na likvidēt vētras sekas. Jādomā arī
par projektiem šajā jomā. Iespējams
saņemt finansējumu par meža hektāru atjaunošanu.
— Vai kaut kas īpaši nospiež sirdi?
— Ne nu nospiež, bet stingri jādomā par nomas zemju lietderību. No-

Pašlaik un pārmaiņu priekšā

No vienas puses, viss it kā būtu
skaidrs. Katrs cenšas paņemt to, ko
var. No otras puses, tā ir politikas lieta, kas padara nestabilu visu lauksaimniecību kā sistēmu, izkropļo nozari un padara tajā strādājošos atkarīgus.

skrien pakaļ maksājumu desai.
Protams, es arī cenšos paņemt, ko
varu, ja reiz spēles noteikumi ir tādi.
Bēdīgi ir tas, ka lauksaimniecība ir pilnīgi politizējusies. Subsīdijas, piemaksas, un tad vēl viss sarežģītais administratīvais aparāts, kas no tā baro-

cerības, ka dažās mājās tiešām visi
dzīvokļi būs privatizēti. Daudziem cilvēkiem nav īsti skaidrs, kas tā ir par
naudu, ko viņi maksā ZK, uztraucas,
kā viņu naudu izlieto.
G.R.: — Par to runāts daudz, bet
vēlreiz ar preses starpniecību jāatkārto un jāuzsver: īres maksa un
maksa par mājas apsaimniekošanu ir
divas dažādas lietas. Iedzīvotāji saka:
mēs maksājam jau no 1970. gada... Tā
bija maksa par īri, par to, ka ļauj dzīvoklī dzīvot. Apsaimniekošanas nauda, ko maksā pēc privatizācijas, ir pavisam citam nolūkam — ēkas uzturēšanai.
G.A.: — ZK ir stingra uzskaite gan
par ūdensvadu un kanalizācijas apsaimniekošanu, gan par katras mājas
uzkrāto apsaimniekošanas naudu.
G.R.: — Iedzīvotājiem bieži vien
šķiet, ka mājai uzkrāta diezgan liela
summa, ko varētu izlietot remontam.
Taču reizē parāds par ūdeni un kanalizāciju ir tik liels, ka veido trīs ceturtdaļas no uzkrātās apsaimniekošanas naudas! No tās tad arī ZK atņem
nost parāda tiesu, jo māja parādā palikt nedrīkst. Iedzīvotāju parāds par
ūdeni un kanalizāciju rakstāms ar
piecciparu skaitli! ZK neviens neļauj
nemaksāt par elektrību, dabas resursu nodokli, algas, nodokļus. Daudzi
nesaprot arī vienkāršo patiesību, ka
ZK uzņēmums nav banka! Nevar mājas iedzīvotāji prasīt, lai uzliek jumtu
par 3000 latiem, ja uzkrāts trīsreiz
mazāk. ZK jau tā palīdz, ko var, daļēji
atlīdzina pakešu logu izmaksas.
Un vēl. Dundagā maksa par māju
apsaimniekošanu ir 7,5 santīmi par
kvadrātmetru. Tas ir saprātīgi no iejusi savu kooperatīvo sabiedrību.
dzīvotāju
maksātspējas viedokļa, bet
G.A.: — Dzīvokļu privatizācija Dunkrietni
par
maz no vajadzību un dzīdagā līdz galam nav pabeigta. Tagad ir

Privatizēto māju iedzīvotāji, koPar SIA Ziemeļkurzeme darbību stāsta Attīstības nodaļas vadītāja operējieties!
G.A.: — Pārveidojot ZK uzņēmumu,
Gunta Abaja un SIA Ziemeļkurzeme ūdenssaimniecības rīkotājdirekmūsu pašvaldībai būs jālemj arī par
tors Gatis Ralle.
daudzdzīvokļu māju turpmāko apsaimniekošanu. Proti, par to būtu jāProjekts prasa pārkārtoties
rūpējas pašiem iedzīvotājiem, ZK atG.A.: — 1999. gadā izveidoja SIA Ko projekts sola nākotnē?
G.A.: — Dundagas pašvaldība ir bildētu tikai par ūdenssaimniecību un
Ziemeļkurzeme (turpmāk tekstā ZK. —
Aut.), lai pašvaldība pilnvērtīgi pār- lielā ūdenssaimniecības projekta
valdītu un apsaimniekotu ūdens- pieteicēja un vadītāja, ZK uzņēmums
Gunārs Laicāns, pagasta pasaimniecību. Tas bija Vides ministri- to īsteno. Pagasta padomes priekšsējas vadīts pilotprojekts. Pašlaik ZK dētājam Gunāram Laicānam ir bijusi domes priekšsēdētājs: — Līdz
atbilstoši Komerclikumam ir divas saruna Vides ministrijā, kas projektu šim pašvaldībā nav bijusi nekusstruktūrvienības: vienas pārziņā ir pārrauga. Tagad jāpanāk saskaņo- tamā īpašuma apsaimniekošaDundagas pašvaldības ūdenssaimnie- jums gan ar deviņām ZK dibinātājām nas nodaļa. Dzīve nemitīgi piecība un kanalizācija, otras — Ziemeļ- pašvaldībām par ZK pārkārtošanu, rāda, ka tāda ir nepieciešama.
kurzemes pašvaldību informācijas gan ar Vides ministriju. Darbs ir at- Tāpēc nākamgad tādu veidotehnoloģijas, izņemot pašu Dundagu bildīgs, mums būs nepieciešami ju- sim.
(tai kā lielākajai apvienības pašvaldī- rista pakalpojumi. Ministrija gribētu,
24. X pagasta padomes sēdē
bai ir savs tīkla administrators). Kat- lai mēs šos jautājumus atrisinām līdz apstiprinājām lielā ūdenssaimrai struktūrvienībai ir sava atdalīta gada beigām, bet diez vai tik ātri niecības projekta vadītāju —
veiksies.
finanšu aprite.
Tik apjomīgā projektā jābūt ie- Gunti Kārklevalku — un viņa
Pašreiz ZK ir institucionālu pāramata aprakstu. Pieņēmām arī
maiņu priekšvakarā, kas saistīts ar saistītiem 3 līdz 5 cilvēkiem, projeklēmumu
atdalīt ūdensstruktūru
apjomīgo projektu Ūdenssaimniecības ta ieviešanas vienībai Dundagā, ko
un veidot SIA, kas turpmāk pārprasa
arī
Vides
ministrija.
Projektēattīstība 14 Kurzemes pašvaldībās. Tas
zinās ūdenssaimniecības un kair lielākais investīciju projekts, ko šana jau sākusies, pa trasēm izstaigānalizācijas nozari Dundagas pajuši
lietpratēji.
Sabiedriskā
apsprieDundagas pašvaldība līdz šim ir pieteikusi, — jāapgūst apmēram miljons šana varētu notikt 2006. gada pava- gastā.
eiro. Pēc Finanšu ministrijas prasī- sarī, vēl pēc gada — sākties rakšanas
bām PVN apmaksai jāpārveido uzņē- darbi. Līdz tam konkursā jāizraugās
mums ZK, lai Dundagas pašvaldībai darbu veicējs.
kanalizāciju (to iesaka arī Vides miG.R.: — Visiem gribas tīru ūdeni, nistrija).
būtu 60% kapitāldaļu. (Tas nozīmē,
ka mūsu pašvaldībai kā projekta pie- bet kā būs ar dundadznieku maksātG.R.: — Tas arī būtu vispareizāk.
teicējai ir jābūt lielākam svaram lē- spēju? Kā to savienot ar lielajām iz- Savulaik ZK pārņēma visas pašvaldīmumu pieņemšanā, — līdz šim katrai maksām? Jau tagad zinām, ka tarifi bas komunālā uzņēmuma saimniecīno SIA Ziemeļkurzeme dalībniecēm ir jāpaaugstina. Tas būtu jādara pakā- bas funkcijas, un daudzdzīvokļu māvienādas balsstiesības.) Tas ir viens peniski, kā rīkojas Talsos, jo citādi jas nāca līdzi pūrā. Diemžēl neviena
risinājums. Otrs — atdalīt no ZK uz- pēc projekta beigām lēciens būs pā- no tām atbilstoši likumam par dzīvojamo māju privatizāciju nav izveidoņēmuma ūdenssaimniecības struktū- rāk straujš.
ru un veidot citu, jaunu uzņēmumu.
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jas... Jāsaprot arī tas, ka bez dotācijām
lauksaimniecības gala produktu cenas
būtu gluži citas. Maizei veikalos vajadzētu maksāt dārgāk. Piemaksu politika izkropļo produkta patieso cenu.
Šo ķēdīti var turpināt. Lauksaimniecības politika galu galā sagroza domāšanu. Mums maksā par lauksaimniecības zemju appļaušanu, tā saucamo
uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī. Cilvēki par to priecājas, bet īstenībā tās ir kapeikas. Jāizloba sakne! Ja
nav nekādas ražošanas un tagad pēkšņi zustu arī šie graši, ko tad mēs iesāktu? Kāda atkarība jau izveidojusies! Un kā tā ietekmēs strādāt gribu!
— Tu minēji savas saimniekošanas
formulas sastāvdaļas, kas dod drošāku pamatu zem kājām. Kas vēl ir
tāds, par ko tu varētu teikt — to tālredzīgi izdarīju?
— Es sapratu, kad zeme jāiepērk. Ja
tagad vajadzētu lielākā daudzumā,
neko neiespētu. Lielā daļa, kas gribēja, jau pārdevuši. Ja nu kāds vēl gaida
lielāku cenu...
— Ārzemniekus...
— Valdgalē mēs viņus redzam.
Skaidrs, viņi te nāks pa visām šķirbām, jo saskata lauksaimniecībai nākotni. Vācietis zemes nav sapircis
pļaušanai! Viņam ir investīciju iespējas, viņš var domāt par ražošanu. Vai
mēs, vietējie, varam spēkoties?
Mūsu pagastā ir cits ģeogrāfiskais
stāvoklis. Nelieli lauki, izkaisītas platības starp mežiem neļauj izvērst sakarīgu ražošanu. Tas mūs pagaidām
ir paglābis no ārzemju tā saucamajiem investoriem. Arī šī iemesla dēļ
mums ir piešķirts trešais, mazāk labvēlīgais statuss — vienīgajiem rajonā.
Tagad lauksaimniecības zemes un
mežus uzpērk lielie uzņēmumi. Tie,
kas var ilgi spēlēt, paņem izcirstus mežus. Cik no pašu ļaudīm ir tādu, kas
taupa bērniem? Bet tur nav ko pārmest. Ja nav ko ēst, tad jābliež gaisā.
Vienkārši.
Alnis Auziņš
ves dārdzības viedokļa. Jā, Talsos siltina māju ārsienas. Bet tur iedzīvotāji
maksā nevis 7,5 santīmus, bet gan
15 — 20 santīmu par kvadrātmetru.
Turklāt cik iedzīvotāju ir piecstāvu
ēkā un cik — trīsstāvu namā? Skaidrs,
ka Talsos ir daudz lielāka summa māju apsaimniekošanai.
ZK uzņēmumam apsaimniekot privatizētās mājas nepavisam nav izdevīgi. Ideāli būtu, ja katrai mājai būtu sava privātfirma, ZK tikai piestādītu kooperatīvam patērētā ūdens un kanalizācijas izdevumus, un pakalpojumu
sniedzējai organizācijai nebūtu jācīnās ar parādniekiem. ZK atbalsta mājas kooperatīva izveidi. Ja tādi drosminieki atrastos, tad mājas kooperatīva kontā ieskaitīsim visu uzkrāto apsaimniekošanas naudu. Darbojieties!
G.A.: — Turklāt, ja māja izveido savu juridisko struktūru, tad šim kooperatīvam ir tiesības ļaunprātīgos nemaksātājus, parādam sasniedzot zināmu summu, izlikt no dzīvokļa un to
pārdot. Toties pašlaik nav juridisko
sviru, kā negodīgus cilvēkus ietekmēt.
G.R.: — Diemžēl nav. Un, ja 18 dzīvokļu mājā ir 18 īpašnieki, tad grūti ir
atrast zelta vidusceļu.
Maksa par atkritumiem ZK — iedzīvotāju ērtībai
G.A.: — Likumā ir paredzēts, ka atkritumu apsaimniekotāji slēdz līgumu
ar pašvaldību. Mūsu pašvaldība slēgusi līgumu par iedzīvotāju atkritumu
apsaimniekošanu ar SIA Kurzemes
ainavas. Šis uzņēmums piestāda rēķinu pašvaldībai. Naudu iekasē ZK un
pēc tam to iemaksā pagasta padomes
kasē. Tas ir tikai cilvēku ērtībai.
Alnis Auziņš
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Raibs kā dzeņa vēders

Krišjāņa Barona atcere
Rīgas Latviešu biedrība, Dundagas pagasta padome un Latviešu
folkloras krātuve aicina uz Krišjāņa Barona 170 gadu atcerei veltīto
kultūras programmu Gaismu sauca 30. oktobrī Rīgas Latviešu biedrībā.
Pulksten 10.00 programmas atklāšana 1. stāva vestibilā.
Baltajā zālē no plkst. 10.15 līdz
18.00 K. Barona veikuma mantinieces
un turpinātājas — Latviešu folkloras
krātuves (LKF) — jubilejai veltīta izstāde. Ekspozīcijā — ieskats folkloras
vākumā, kas glabājas un ir pieejams
LFK arhīvā.
Zelta zālē no plkst. 10.15 līdz 13.00
zinātniska konference Krišjāņa Barona
daiļrade un mūža devums: filoloģijas doktore Zigrīda Frīde K. Barona dzeja un
stāsti; profesore Aina Blinkena K. Barons
un latviešu valoda; profesore Lalita
Muižniece Ko „un” dara latviešu tautas
dziesmās; profesors Jānis Štrauhmanis
K. Barons kā Latvijas ģeogrāfijas aprakstītājs; LZA goda doktore Māra Vīksna
K. Barona biedrības darbības loki; RLB
priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska K. Barona prēmija pēc Otrā pasaules

kara; K. Barona muzeja vadītāja Rūta
Kārkliņa K. Barona takas Krievijā pagātnē
un tagadnē; LFK pētnieks Aldis Pūtelis
Virtuālais Dainu skapis.
No plkst. 13.30 līdz 14.30 konkursa
Trejdeviņi vārdi svinīgs noslēgums.
Līgo un Kluba zālēs no pulksten
10.20 līdz 15.30 DUNDAGAS GODA ISTABA —
no plkst. 10.20 līdz 11.20 mūsdienu
Dundagas priekšstāde;
no plkst. 11.20 līdz 11.50 pirmsskolas
izglītības iestādes Kurzemīte koncerts;
no plkst. 11.50 līdz 12.00 Kubalu skolas — muzeja vadītāja Ivara Abaja sagatavotās grāmatas Dundagas novada
folklora: Ernesta Dinsberga devums atvēršanas brīdis;
no plkst. 12.00 līdz 12.40 Dundagas
mākslas un mūzikas skolas audzēkņu
koncerts;
no plkst. 12.40 līdz 12.50 ieskats Dunda-

gas vidusskolas 60. jubilejai veltītajā
grāmatā;
no plkst. 13.00 līdz 13.25 uzvedums Dzeja un Dundaga (režisore Vaira Kamara);
no plkst. 13.30 līdz 14.40 novadnieku
stunda (vada Arnolds Auziņš);
no plkst. 14.50 līdz 15.30 Dundagas vidusskolas audzēkņu koncerts.
Radošās darbnīcas Kluba zālē: akmeņu un stikla apgleznošana; dekoratīvie
darbi auduma apdrukā; iekrāso Dundagu savās krāsās; Dundagas izloksnes
mācīšana un aušana.
Dundagas bērnu un jauniešu mākslas darbu izstāde 2. stāva vestibilā.
Dundagas puses savdabība pārtikā
un amatniecībā Baltās zāles bufetes
telpā.
Līgo zālē no plkst. 16.00 līdz 16.45
Samaitāta tirgus braukšana — K. Barona
stāsta lasījums. Režisors Andrejs Migla,
komponists Valdis Zilvers. Piedalās aktieri Astrīda Vecvagare, Kaspars Pūce,
Artis Robežnieks.
Lielajā zālē plkst. 18.00 noslēguma
koncerts. Režisors Guntis Gailītis. Piedalās folkloras kopa Skandinieki
(vadītāji Helmi un Dainis Stalti) un Rīgas Latviešu biedrības kori.
Ruta Emerberga

Sen tas bij... iekš Dom oficerov rēdzs!
Tā bi jaizošķre viss teater mājs,
projam, ka sovs mājs ne sapnes ne-

Gluži nejauši redakcijā saņēmām mūsu atsaucīgā autora atmiņu
oper, vel šur tur, tāpat tilt pa Daugav.
stāstiņu. Tas kā vienmēr uzrakstīts dundžiņu mēlē, un darbība noris
Kamēr atskrūve vecam ponton tiltam
pirms pusgadsimta tieši Māmuļā, lai gan toreiz šo namu sauca citādi. katre pontone trīs četers lūks, pirkst
bi jēl un krumšel noborkt. Uz kok tilt
Piecdesmite gade kārkung bi no- un no sov biedrebs māj a. Taje viete bi vējš rāv dvēsel āre. Beiges mēs bi nospriedš, ka man jaiet zaldates. Kas ja- uzķīlts Dom oficerof. Mūs pa ķēk durem ķeranšes pa putkļem un taņtīklem ka
dar, jadar, kur tu nabags spruks. Tokš palaid iekše iekš to Dom oficerov, un skurstiņslauķ.
Tā mūs dzīn mekelt gād no gād, bet
puike izlaimes — ekrit kroņ kāpsts mēs sāk no pagrabem to būšen smalk
strēbt Rīgs puse. Šept mums bi tāds — ķīdt. Mums zine pateikt, ka tie sveše neatrād gan ne sūd. Laikam tie ārzemjavāķe vec karlaik sprīdzkeļ, gan tie, sātan to sov elsmašīn plānvide nestel- nik bi aizmirš tos bumb uzstellt, le kākas virs zēm, gan jakraņģe no zems- le, ebīds kāde šķirbe. Le tik lāb apost dam tuklākam biedrem samait bikss.
Tā es līdz šodien latveš biedrebs
apakš āre. Savāķe kope un spēr gaises, viss māls, gan tad dābs roke! Ka mēs
ka zīl dūm un ugiņ vien nogriedes! Un tik no pagrabem āre augšstāves, ta māje pa parāds durem ka godigs cilaks
kāds šveicars a liel atslēg bunt nāc nav tics, bet Dom oficerov tikpat ka zadumps bi ka pe Pļevn!
Bet ka nāc kād partijs un valdebs katram līdz — atslēdz kambrem dūrs gels tik pa ķēķ durem. Le Diev rokes!
svētk virse — maije, novembre un vel un lūre mums uz pirkstem, ka tik ko
Veces Mazes
pa reizam —, mūs savāķe kope uz no- spožāk neevelk nāses. Vīņ ju zine pašš
pietnam šeptem. Tolaik ju bi nāvs peic sēv — ko vare, to zāg! Tā mēs mosmak — tie ārzem kapitalist to vien ces līdz pašem bēniķem, tur izlode
dare, ka glūne aiz stūr a kokēn ac — viss pažobels, paskates uz jumt, aiz
ka tik mums vārt ko sariebt. Mums nu skurstiņem, vo tur kāds neslēpes, tad
Gaidām visus, kas vēlas ar darbi jaošķre pa visādam vietam, ka tik kāp zeme. Uz šķiršnes paldies viete
biem piedalīties gadskārtējā Zienav uzrikts kād bumb. Nāss uz to bi mūs epriecne: jūs viss māls i izosteš
massvētku izstādē — tirdziņā
uztrēnt.
un neko nav atrādš, tad, ja kāds lēPats savām rokām. Ir laiks!
Tolaik latveš bi atbrīvt no daudz ko, rums būs — otre diene jūs būs tik tāl

Atgādne

Sarauj, Dundaga!

Rumbas kausa izcīņā
No 6. līdz 8. oktobrim mūsu jaunākie šahisti piedalījās komandsacensībās Kuldīgas šaha skolā. Spraigās cīņās ar spēcīgajiem Rīgas,
Kuldīgas, Liepājas un Jēkabpils šaha skolu audzēkņiem mūsu Dundagas dunduri 16 vienību vidū ieguva 9. vietu.
Divpadsmitgadīgo un jaunāko šahistu vidū šīs ir svarīgākās komandsacensības līdztekus Kurzemes novada
sacensībām un Cerību kausam. Šogad
sacīkstes bija nopietnākas nekā
pērn — komandā bija jāsapulcē trīs
zēni un meitene (pērn pietika ar diviem zēniem). Piedalījās 6 komandas
no Rīgas, 4 no Kuldīgas, 3 no Liepājas
un 2 no Jēkabpils. Ārpus konkurences
bija tikai Jēkabpils 1. komanda. Dundadznieki ar 14,5 punktiem pelnīti palika tabulas viducī, apsteidzot trīs mājinieku komandas (!) un pa divām komandām no Liepājas un Rīgas. Līdz 4.
vietai pietrūka nieka 2 punktu. Nenopietni runāt par to, kā būtu, ja būtu, tomēr — ja pirmajā dienā būtu spēlējis
mūsu līderis Edgars Pabērzs, tad varētu lūkoties pat goda pjedestāla virzienā — gan komanda, gan pats Edgars.
Mūsējo rezultāti galdiņu secībā:
E. Pabērzs 3 (no 4), Matīss Apsāns 3,5
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(7), Jēkabs Avotiņš 4 (8), Baiba Apsāne
4 (8), rezervists Krists Iesalnieks 0 (3).
Jāpiebilst, ka Krists varonīgi cīnījās pie
I galdiņa ar ļoti spēcīgiem pretiniekiem. Visi mūsējie pelna uzslavu par
cīņas sparu, īpaši pēdējā kārtā, kad
Matīss, visu partiju nocīkstējies bez
dāmas, prata panākt patu (neizšķirtu),
savukārt Egdars, jau pirmajos gājienos
zaudējis torni (ceru, ka divzirdziņu
aizsardzībā Edgars nekad vairs tā nekļūdīsies), tik centīgi aizstāvējās, ka
nokausēja pretinieku un galotnē apspēlēja kā pēc notīm.
Pērn ieguvām 15. — 18. vietu 22 dalībnieku konkurencē. Esam progresējuši gan rezultāta, gan spēles izpratnes
ziņā, turklāt pērn tik kuplu komandu
nebūtu savākuši. Nākamgad jātiecas
pēc vēl labākiem sasniegumiem, jo šajā vecuma grupā piedalīsimies pēdējo
reizi (izņēmums — Matīss).
Alnis Auziņš

Eņģeļi un indiāņi
Oktobrī pilntiesīgo skolēnu pulkam
pievienojās trīs 5. klases, kurām bija
jāizpilda uzdevumi dažādās darbnīcās. Eņģeļu darbnīcā skolēnus padarīja
par eņģelīšiem — katram pielika
spārniņus ar paša rakstītu novēlējumu sev un audzinātājai. Vēl bija citas
darbnīcas. Vienā izkrāsoja sejas pēc
paša velēšanās, otrā uzņēma mēmo
filmu, trešā sagaidīja citi pārbaudījumi. Pēc tam zālē jautājumu konkurss,
klašu prezentācijas un zvērests.
Nākamajā dienā skolā lielā skaitā
bija saradušies indiāņi. Gaiteņos staigāja Staipīgā Siekala, Bēgošā Līgava,
Dzelzs Vilks un citi. Lai kļūtu par īsteniem indiāņiem un nokļūtu uz zemes (2. stāvā), viņiem bija jāiziet pārbaudījumi ellē (1. stāvā). Noslēgumā
zālē pie lielā vigvama tika dzīti prom
ļaunie gari un nodoti zvēresti.
Una Upīte

14. XI plkst. 10.00
Attīstības nodaļā (pilī)
Valsts ieņēmumu dienesta
informatīvā diena.
Jaunumi, atskaišu pieņemšana

Ve ļ u m ē n e s i s

Pogas un podziņas

arī neprofesionāli mākslinieki var sadrāklēt interesantus darbus. Minēšu
vien dažus ietilpīgus nosaukumus:
No 15. līdz 28. oktobrim kolonBērna rokas aizšvīkāts izmisums, Zaļā zenas zālē varēja aplūkot lielisku me, Rīga izgriež pogas, Pogu-lājs.
izstādi. Par godu Bilžu 20 gadu
Alnis Auziņš
jubilejai tā apceļo Latviju.
Pirms 20 gadiem mūziķim Rodrigo
Uzzinot par šo izstādi, man ļoti saFominam (Igo) un māksliniekam Ul- gribējās to parādīt dundadzniekiem.
dim Baltutim radās doma otas apmai- Izdevās! Lai būtu interesantāk, piedānīt ar notīm (Ulda formulējums). Proti, vājām veidot savu pogu koku. Žēl, ka
mākslinieki muzicē, mūziķi darina uz tā vietu atrada tik maz podziņu.
mākslas darbus. Arī mūziķi muzicē un Likās, ka visa Dundaga jau bijusi Rīmākslinieki mālē. To nosauca par Bil- gā vai kur citur...
dēm, kurām visus 20 gadus logo zīmēUn tomēr izstādi vajadzēja!
jis U. Baltutis.
Tiem, kas atnāca, patika. Pat ļoti.
Dundagā redzējām Pusbildes, proti, Paldies visiem, kas atrada laiku apiztrūka muzikālās puses. Toties atklā- meklēt!
jām, kā ar izdomas un pogu palīdzību
Santa Maksimoviča

Arnoldu Vērdiņu
pieminot
1932. gada 13. februāris —
2005. gada 8. oktobris
Saulains rudens lapu zeltā ausa rīts
ar skumju vēsti, ka 8. X mūžībā aizgājis ilggadējais Dundagas pašvaldības
saimnieks Arnolds Vērdiņš.
Deviņpadsmit gadus no sava mūža
Vērdiņa kungs veltījis Dundagas attīstībai un izaugsmei. Esmu gandarīta, ka sešpadsmit no tiem arī man,
strādājot bibliotēkā, bija lemts būt
tiešā viņa vadībā. No mūsdienu viedokļa tas laiks varbūt neliekas tik nozīmīgs, taču man šie gadi ir daudz ko
mācījuši. Nenoliedzami tie daudzējādā ziņā saistījušies ar Arnoldu Vērdiņu gan kā vadītāju, gan kā cilvēku.
Pagājušā gadsimta septiņdesmitie
un astoņdesmitie gadi bija laiks, kad
ar piecgades plāniem un dažādām
partijas direktīvām no katra darbinieka prasīja atbildību. Vislielākā nasta,
protams, gūlās uz priekšnieka pleciem, jo no viņa prasīja visu iespējamo un arī neiespējamo. Te izpaudās
Arnolda Vērdiņa kā vadītāja prasīgums — gan pret padotajiem, gan
pret sevi. Nelīdzēja nekādas iebildes.
To izjutām arī mēs, kultūras darbinieki. Ja bija jāpiedalās valsts svētku pasākumos, mītiņos un lāpu gājienos,
kolhoza talkās, tad bija jāiet un jādara. Visur bieži piedalījās arī pats
priekšsēdētājs.
Lai gan daudz laika aizņēma saimnieciskās rūpes, Arnolds Vērdiņš lielu
uzmanību veltīja arī kultūras darbam.
Toreiz vairāk nekā jebkad ar jaukto
kori un lielajiem republikas mēroga
Ja jūsu mājās
aizmirsta skumst
ar roku darbināma vai kājminama šujmašīna,
tad tā lieti noderētu dienas centrā Mājas bērnu vajadzībām. Mobilais tālrunis Alfai 9336530.

Novembrī
No 7. XI pilī izstāde Dundaga laiku lokos.
11. XI Lāčplēša dienas pasākums.
18. XI Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Plkst. 18 svētku koncerts un laureātu godināšana. Izstāde Dundaga pirms 10 gadiem. Plkst. 21
ballē par brīvu spēlē Emburgas zēni.

Sēdes pagastnamā
9. XI plkst. 14. 00 Vides aizsardzības
un pagasta attīstības komiteja
11. XI plkst. 14.00 Izglītības, kultūras
un sporta komiteja
16. XI plkst. 14.00 Veselības aizsardzības un sociālās palīdzības komiteja
21. XI plkst. 14.00 Finanšu komiteja
28. XI plkst. 14.00 padomes sēde

pasākumiem, kas notika Dundagā un
ko rīkoja kultūras nams, Latvijā izskanēja Dundagas vārds. Te liels nopelns
bija arī priekšsēdētāja atbalstam un
līdzdalībai.
Priekšsēdētāja darba pamatā pats
galvenais nenoliedzami bija rūpes par
cilvēkiem — tiem ļaudīm, kas veidoja
Dundagu tādu, kādu to redzam šodien. To apliecina arī kāda saruna
laikrakstā Padomju Karogs 1980. gadā.
Tajā Arnolds Vērdiņš saka: “Pats galvenais ir cilvēki. Viņi ir vislielākā bagātība. Viņi ar savu darbu vairo Dundagas labo slavu. Tāpēc arī mums jāpaiet solīti pretī, ja kas vajadzīgs, ja
kas jāpalīdz.” Ar Arnolda Vērdiņa gādību uzbūvēts ūdenstornis un attīrīšanas iekārtas, uzcelts bērnudārzs,
asfaltētas ielas, ierīkots apgaismojums un paveikti vēl daudzi citi darbi,
jo tieši tajā laikā Dundaga auga un
veidojās. Viss paveiktais ir kā apliecinājums Arnolda Vērdiņa — darba cilvēka — mūžam, kas veltīts dzimtajai
zemei, saviem tuvajiem un mīļajiem,
Dundagai un tās ļaudīm.
Daiga Muželovska

Zelma Sampane
Agris Bertelsons
Elfrīda Priekule
Irma Feldberga

(1921)
(1955)
(1927)
(1917)
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