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Aldons ZUMBERGS, pašvaldības depu-
tāts un z/s Alkšbirzes īpašnieks 

Kā racionāli domājošs cilvēks uzska-
tu, ka mūsu sabiedrības labklājība ir 
atkarīga no ražošanas. Veiksmīga uz-
ņēmējdarbība ir pamatu pamats. Ja tā 
notiek, tad pārējie plusi atspoguļojas 
darbavietu un ienākumu pieaugumā, 
arī pagasta vispārējā sakoptībā. 

Iepriekšējā gadā Dundagā mani vis-
vairāk arī iepriecinājis uzņēmējdarbī-
bas uzplaukums. Man kaimiņos beidza 
darboties SIA Strazdi, toties veiksmīgi 
uzsāka darbu SIA Verners. Bijušā MRS 
vietā sekmīgi strādā Presta Vood, Vīda-
les grants karjerā — SIA Talce. Prieks 
par sparīgajiem z/s Jaunlīdumi saimnie-
kiem Edgaru Pētersonu un Diānu Se-
mioņenkovu, kas nav baidījušies lolot 
lielas ieceres un uzsākuši tūrisma biz-
nesu. 
Īpašs prieks par dundadznieku vie-

notību piena karā. Ļoti nelabvēlīgos ap-
stākļos izturējām godam un galu galā 
uzvarējām. Lai atceramies mācību arī 
turpmāk — pat šķietami bezcerīgās si-
tuācijās nenolaist rokas! 
Īpašas negācijas pagasta dzīvē nesa-

skatīju. Tas arī nav manā garā. Manu-
prāt, mēs jau ciešam no tā, ka prese, 
televīzija un radio pārsvarā vēsta par 
slikto. 

Par Latvijas notikumiem man nav 
īpaši ko bilst. 

Pasaulē saskatu vairāk nelāgo. Pir-
mām kārtām — starptautiskās nesaska-
ņas un kari. Meklējam vaininiekus ār-
pus sevis, tā galvenā nelaime. Tās pašas 
sakarības darbojas atsevišķu cilvēku 
starpā. Nemeklēsim utis citu kažokā, 
lūkosim vispirms kaut nedaudz paši 
laboties! 

 

Dainis DERKEVICS, uzņēmējs, Pāces 
vilnas ražotnes vadītājs  

Atzinīgi jāvērtē Dundagas sakoptī-
ba. Acīmredzot tas ir liels izpilddirek-
tora nopelns. Saposts ir ne tikai centrs, 
patīkami skatīties arī abpus ceļam Tal-
su virzienā. Te lietpratīgi izmantots 
Eiropas Savienības finansējums, un par 
to paldies Austrim Kristapsonam.  

Slikti ir tas, ka mums nerodas jaunas 
ražotnes. Cik  patiesi  jaunu darbavietu  
pēdējos gados  izveidojiies? Autoserviss 
Talsu ceļā... Uzņēmējdarbību lielā mē-
rā var veicināt vietējā vara. Likumā Par 

pašvaldībām ierakstīts tikai vēlējums. 
Bet vajag īstu atbalstu, pašvaldībai uz-
ņemoties līdera lomu,  prasmīgi risinot 
dialogu starp pašvaldības vadību un 
deputātiem, no vienas puses, un uzņē-
mējiem, no otras puses, iesaistot sa-
biedriskās organizācijas, izglītības ie-

stādes un iedzīvotājus, parādot iespēja-
mo atdevi ilgā laika posmā. Procesam 
jābūt atvērtam visiem interesentiem... 

Latvijas mērogā lielākais mīnuss ir 
inflācija. Kamēr Tautas partija (TP) sē-
dēs valdībā, tikmēr nav cerību ko labā-
ku sagaidīt. Lai kā ministrs Krišjānis 
Kariņš karotu, TP bremzēs daudzas lie-
tas. Es neredzu iemeslu, kāpēc Latv-
energo vēl vajadzētu paaugstināt tari-
fus. Jārīkojas gluži pretēji! Tas būtu 
viens no pirmajiem soļiem, kā pazemi-
nāt inflāciju. Elektroenerģija daudzās 
valstīs ir lētāka nekā pie mums. Skan-
dināvijā domā, kā šajā jomā ietaupīt. 
Igaunijā, ja nemaldos, no alternatīva-
jiem elektroenerģijas ražotājiem ie-

pērk produktu par 0,6 no tarifa. Pie 
mums maksā dubultā! Kāpēc gan? Lai 
Andrim Šķēlem un viņam līdzīgiem TP 
pārstāvjiem visu laiku birtu nauda — 
iedzīvotāju nauda. Sen vajadzēja pār-
skatīt ilgtermiņa līgumu par Grobiņas 
vēja dārzu un līdzīgiem veidojumiem.  

 

Aina ŠLEINERE, pensionāru kluba 
Sendienas vadītāja 

Dundaga mūs pagājušā gadā ieprie-
cināja ar skaistām 
ietvēm un centrālo 
laukumu.  
Ļoti liela uzslava 

pienotavas vadītā-
jam un palīgiem, 
kopīgiem spēkiem 
pārvarot milzīgo 
birokrātiju, lai pie-
notava atsāktu 

strādāt. 
Vasarā parkā 

notika valsts mē-
roga pasākumi, 
kur ļaudīm pul-
cēties. 
Valsts līmenī labi 
ir tas, ka pensi-

onāriem no šī gada sāks maksāt par 
darba stāžu. Labi, ka māmiņām par 
bērna piedzimšanu maksā pietiekami 
lielu pabalstu un pēc tam par bērna 
kopšanu. Tai valstij, kas nerūpējas par 
bērniem un veciem cilvēkiem, nav nā-
kotnes. 
Ļoti labi, ka pieņemts stingrs li-

kums par braukšanu iereibušiem un 
ātruma pārsniegšanu. Paši iet bojā un 
nobrauc citus. 

Negatīvais manā skatījumā ir tas, ka 
nav ieviests likums par progresīvo no-
dokli. Tas atrisinātu daudzas finanšu 
problēmas. 
Ļoti nepatīk lielo partiju ķīviņi par 

ietekmes sfērām. Tad domāju: „Ko 
esam ievēlējuši? Vai tāda ir mūsu tau-
ta?” 

Varam būt laimīgi, ka mums ir tāda 
prezidente. Viņa ir galvenā Latvijas 
vārda nesēja pasaulē. Tāpat mūsu val-
sti daudzina mākslinieki, īpaši kori, 
sportisti. Francijā Latvijas vārdu dau-
dzi izdzirdēja pirmo reizi. 

Biedē atmosfēras globālā sasilšana, 
milzīgas vētras, zemestrīces un kari. 

 

Elīna EIHLERE, 12 klases skolniece 

Dundagā pie plusiem pieskaitāma 
bērnu dienas centra Mājas darbība un 
Minhauzena pasākums. Mīnuss ir tas, ka 
jauniešu bezatbildības dēļ miruši cilvē-
ki, joprojām slikts ir kultūras objektu 
stāvoklis. 

Atzīstami, ka Latvijā sākuši domāt, 
kā dabūt atpakaļ svešumā aizceļojušos. 
Mīnuss ir tas, ka palielinājusies nozie-
dzība. Pasaulē kopumā pastiprinājušās 
dabas katastrofas, tāpat arī bīstamās 
slimības un terora akti, joprojām no-
tiek karadarbība. 

 

Rūta Šermukšne, skolēnu parlamenta 
viceprezidente 

Uzskatu, ka ļoti veiksmīgi izdevās 
mednieku svētki Minhauzens, jo tā bija 
lieliska iespēja Dundagai parādīt sevi 
no dažādām pusēm. Neviena neveik-
sme prātā nenāk. 

Latvijā veiksme bija ASV prezidenta 
Džordža Buša vizīte, jo tā raisīja citu 
valstu interesi par Latviju. Neveiksme 
nenoliedzami bija un vēl joprojām ir 
latviešu došanās peļņā uz Īriju. 

 

Gunārs LAICĀNS, pagasta padomes 
priekšsēdētājs 

Galvenā veiksme pašu mājās bija uz-
vara piena karā. Nozīmīgas bija pašval-
dību vēlēšanas. Neveiksme — neizde-
vās sadarbība ar Kolkas pašvaldību. 

Latvijā veiksme ir tā, ka izdevās no-
turēties premjerministra Aigara Kalvī-
ša valdībai. Mīnuss ir lielā inflācija, arī 
lielais ekonomisko emigrantu skaits kā 
inflācijas sekas. 

Pasaulē sasniegums ir tas, ka jopro-
jām izdevies izvairīties no lieliem ka-
riem. Toties daudz posta nodarījušas 
milzīgās dabas katastrofas.  

 
 

Nobeigums 3. lappusē 
 
 
 
 
 

No februāra līdz pavasarim 
 

11. februārī plkst. 21.00 SIRSNIŅBALLE pīlī. Jūs iepriecinās grupa Trijatā. 
Līdzi ņemiet groziņus, mīlas pilnas sirdis un jautru garastāvokli. Jūs sagaida 
īpaši sirsnīga balle ar īpašiem pārsteigumiem. Ieejas kartes līdz 10.II varat ie-
gādāties pilī darba dienās no plkst. 9.00 — 17.00. Cena Ls 1, pasākuma vakarā 
Ls 1,50. Tālruņi: 3237859, 9141121, 6550360. 

Kā katru gadu rīkosim jauno talantu konkursu, šoreiz — 17. martā. Aici-
nām izpausties jebkurā skatuves mākslas žanrā.  

1. aprīlī notiks konkurss Dziesma manai Dundagai. Ir taču tā, ka Dundagā 
dzied ne tikai cāļi un gaiļi. Mostieties no ziemas miega un vingriniet balsis! 
Sīkākas ziņas par konkursu nākamajā Dundadzniekā. 

 

Ja ikviens tik zemē sētu jeb 
Mēs plusos un mīnusos 

 

Janvārī aicinājām dažus cilvēkus,  pēc iespējas raibu publiku, atska-
tīties uz aizvadīto gadu, vētījot graudus no pelavām. Pirmkārt un galve-
nokārt, Dundagā, otrkārt, Latvijā, treškārt, pasaulē. Atbildes arī saņē-
mām visai raibas... Paldies par tām! Pie sevis novērtēsim avīzei uzticē-
tās pārdomas un raudzīsim katrs kaut ko labu izdarīt. Lai atziņa Ja ik-
viens tik zemē sētu... nepaliek vienīgi svinīgos brīžos dziedama smuka 
sentence! 

• Dundagas mākslas un mūzikas skolai — 15! Talsu novada 
muzejā no 17. janvāra līdz 12. februārim apskatāma Mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstāde. NOSLĒGUMA PASĀKUMS 
10. FEBRUĀRĪ PLKST. 15.00.                      Raita Strautmaņa foto 

Dundadznieks 
Nr. 1 (47) Janvāris 2006          Dundagas pagasta padomes izdevums 

2. lpp.  Apstiprināts pagasta teritorijas plānojums. 
3. lpp.  Jaunais novads top — ledus izkustējies! 

4. lpp.  Tēvs baidījās, ka var atgriezties kungu laiki... 

5. lpp.  Elza Karlsone — Aleksandra Pelēča grāmatu ilustratore. 

6. lpp.  Dainis Derkevics par vilnas pārstrādi un ražošanu vispār. 

7. lpp.  Mūsējie pareizticīgo vīru kora koncertā. 

Labdien jaunajā gadā! 

 Redaktora  ziņa 
 

Laikam ikvienā no mums ir divas 
puses, divi aicinājumi. Viens sakņo-
jas pēctecībā, nemainīgumā, otrs 
tiecas pēc pārmaiņām. Tas atspogu-
ļojas arī avīzē. Mums likās, ka pienā-
kusi reize nedaudz grozīt avīzes se-
ju, un to jūs redzat jau uzreiz. Ce-
ram, ka pārmaiņas būs pieņemamas 
un patīkamas. Esam domājuši, kā ie-
viest dažas jaunas tēmas saturā. Arī 
tās jūs ar laiku pamanīsiet. 

Taču galvenais paliek nemainīgs. 
Tā ir mūsu saikne ar jums, godāja-
mie lasītāji. Reizēm to jūtam ļoti tie-
ši, un tas ir vislielākais balsts ikdie-

nā. Paldies par to! 
Atgādinām, ka Dundadznieku ta-

gad var pasūtīt pasta nodaļās. Mūsu 
indekss ir 3085. Šo skaitli, mūsu pa-
roli, turpmāk vienmēr uziesiet avī-
zes pasītē 8. lpp. Laikraksta cena, sā-
kot ar šo numuru, ir 35 santīmi ma-
zumtirdzniecībā un 30 santīmu, pa-
sūtot pa pastu. 

Lai jaunajā gadā izdodas labās ie-
ceres! Lai nekļūstam par šķēršļiem 
paši sev — pietiek jau ar tiem, kas ir 
ārpus mums! 

Alnis Auziņš   
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Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamiem īpašumiem Stacijas 
iela 2 (0,12 ha, dzīvojamo māju un sai-
mniecības ēku), Laukakmeņi (38,0 ha), 
Liepmeži (5,48 ha) un no Pļaviņām atda-
lāmā 2,8 ha zemes gabala un Purviem 
atdalāmā 8,44 ha zemes gabala. 

Auto iegāde 
Izpilddirektors Andris Kojro infor-

mēja par AAS Balta sniegto atzinumu 
par avarējušās automašīnas Opel Meri-
va atzīšanu par bojā gājušu un norak-
stīšanu. Nolēma 2006. gadā iegādāties 
jaunu vidējās klases sedana tipa auto-
mašīnu pagasta padomes priekšsēdē-
tāja vajadzībām. 

Sniega pūtēja iegāde 
Līdz ar jauno ietvju izbūvi (augstas 

apmales ielas braucamās daļas pusē) 
ir apgrūtināta sniega novākšana no 
ielu braucamās daļas un vajadzētu ie-
gādāties sniega pūtēju. Iespējamā ce-
na ir Ls 1200 (puse no Ceļu fonda lī-
dzekļiem un puse no pašvaldības bu-
džeta). Sēdē sākās diskusijas, vai paš-
valdībai būtu jānodarbojas ar uzņē-
mējdarbību; nolēma sniega pūtēju ie-
gādāties. 

Nodokļa piedziņa 
Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt Ls 

358,37 nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu apmērā par īpašumiem Lasītis, 
Mednieki un Prūši. 

Nosaukumu piešķiršana 
No īpašuma Pļaviņas atdalāmajam 

2,8 ha zemes gabalam piešķīra nosau-
kumu Baloži, no īpašuma Purvi atdalā-
majam 8,44 ha zemes gabalam — Pur-
meži, no īpašuma Silmaļi atdalāmajam 
11 ha zemes gabalam — Silpuri. 

Būvniecība 
Atļāva izstrādāt tehnisko projektu 

pirts būvniecībai īpašumā Krūziņi un 
pievērsa īpašnieka uzmanību, ka būve 
nedrīkst atrasties tuvāk par 6 m no 
ceļa sarkanās līnijas un tuvāk par 3 m 
no zemesgabala sānu vai aizmugures 
robežas. 

Atļāva uzsākt projektēšanu piena 
mājas būvniecībai īpašumā Mesteralni 
un tehniskā projekta sagatavošanu 
lauku tehnikas glabāšanas šķūnim un 
graudu kaltei ar torņiem Nevejas Titā-
nos. 

Amata vieta nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanai 
Nolēma 2006. gada pārvaldes bu-

džetā ieļaut finansējumu pagasta pa-
domei piederošo nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas speciālista amata 
vietas izveidei (Ls 4020). 

Teritorijas plānojums 
Apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr. 11 Dundagas pagasta teritorijas plā-
nojums (saistošās daļas: plānojuma ap-
raksts, apbūves noteikumi un karto-
grāfiskā daļa). 

Individuālais darbs 
Atļāva nodarboties ar individuālo 

darbu: Andrim Vitmanim ar traktor-
tehnikas pakalpojumiem, Aritai Als-
bergai ar frizieres pakalpojumiem, 
Andim Remesam ar cirsmu stigošanu 
un dastošanu, Vinetai Šenbergai ar 
frizieres pakalpojumiem, Diānai Semi-
oņenkovai ar lauksaimniecības dar-
biem un tūrismu. 

Kultūras centrs nolikums 
Apstiprināja Dundagas kultūras 

centra nolikumu. 
 

... 28. decembrī 
 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamo īpašumu Kukšupe (19,0 
ha) un no  Jaunpumpuriem atdalāmā 
11,81 ha zemes gabala. 

Nosaukumu piešķiršana 
No īpašuma Dižplaģi atdalāmajam 

28 ha zemes gabalam piešķīra nosau-
kumu Plaģlejas, no Jaunpumpuriem at-
dalāmajam 11,81 ha zemes piešķīra 
nosaukumu Mežpumpuri. 

Individuālais darbs 
Atļāva Kaivai Jurčai nodarboties ar 

šūšanas pakalpojumiem. 
2006. gada budžets 
Apstiprināja saistošos noteikumus 

Nr. 12. Par Dundagas pagasta padomes 
budžetu 2006. gadam. 

 
... 2006. gada 23. janvārī 

 

Telpa  
bērnu dienas centram Mājas pilī 
Piekrita amatu apmācības vajadzī-

bām bez maksas iznomāt lūgto 35,2 m 
2 telpu pilī bērnu centram Mājas. 
Ūdens un kanalizācija 
Piešķīra SIA Ziemeļkurzeme dotāciju 

(līdz Ls 1800) sūkņa iegādei. 
Atbalstīja dzeramā ūdens un kanali-

zācijas pakalpojumu tarifu pieaugu-
mam par 35%. 

Mācību maksa  
mākslas un mūzikas skolā 
Apstiprināja mākslas un mūzikas 

skolas izstrādātos mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu mācību maksas no-
teikumus. 

Pašvaldības zemes  
Nolēma līdz 1. martam sagatavot 

pašvaldības valdījumā esošo lauksaim-
niecības zemju apsaimniekošanas no-
teikumus. 

Zemes privatizācija 
Nolēma nodot privatizācijai pagas-

ta padomei piederošu 0,2745 ha zemes 
gabalu Skolas ielā 3, uz kura atrodas 
privatizēta dzīvojamā māja. 

Projektēšana un būvniecība 
Atļāva Jaunvārpnieku šķūņa ēka iz-

būvēt telpu piena dzesētājam. Piepra-
sīja īpašniekam iesniegt Pils ielā Alpos 
iecerētā malkas šķūņa un piebūves 
skiču projektu. 

Individuālais darbs 
Atļāva nodarboties ar individuālo 

darbu: Aigaram Višņevskim ar apavu 
remontu, Aigaram Bērziņam ar auto-
mašīnu remontu, Zanei Ludevikai ar 
juvelieres pakalpojumiem, Baibai Ans-
bergai ar sanitāres darbu zobārstnie-
cības kabinetā, Dacei Grīnertei ar 
audējas pakalpojumiem, Jānim Alma-
nim un Raimondam Almanim ar  mež-
izstrādes darbiem, Larisai Ķirsonei ar 
frizieres pakalpojumiem. 

Autobusa maršruta pagarināšana 
Nolēma slēgt papildu vienošanos ar 

uzņēmumu Auto un Būve par maršruta 
Dundaga — Žagatas pagarināšanu līdz 
pieturai Akmeņdārzi. 

Bibliotēkas datorpakalpojumi 
Papildināja saistošo noteikumu nr. 

4 Dundagas pagasta bibliotēkas datorteh-
nikas un tīkla izmantošanas noteikumi 
maksas pakalpojumu cenrāža sadaļu. 
Maksa par spēļu spēlēšanu, čatošanu 
(lapas www.draugiem.lv. u. tml. apmek-
lēšana) pieaugušajiem Ls 0,30 stundā, 
skolēniem — Ls 0,15 stundā. E-pasta 
sūtīšanas un rakstīšanas minimālā sa-
maksa Ls 0,05, pēc tam par katru mi-
nūti Ls 0,01. Ieguldītos līdzekļus iz-
mantos bibliotēkas vajadzībām. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamajiem īpašumiem Silgali 
(9,67 ha) un Dižkangari (4,0 ha). 

 
Protokolus pārlūkoja Aivars Miška 

Pagasta padomē  

Pagasta  
teritorijas plānojums 

 

Pagājušā gada 19. decembra 
pagasta padomes sēdē kā saisto-
šie noteikumi Nr. 11 tika apstipri-
nāts Dundagas pagasta teritorijas 
plānojums, kas ietver plānojuma 
aprakstu, apbūves noteikumus un 
grafisko daļu. 

 

Ir paveikts ļoti apjomīgs un sarež-
ģīts darbs, kas ilga trīs gadus. Šajā laikā 
vairākkārt tika mainīti noteikumi, kas 
nosaka teritorijas plānojuma saturu un 
procedūru. Jau gatavam plānojumam 
saskaņā ar Vides pārraudzības valsts 
biroja lēmumu bija jāsagatavo Vides 
pārskats un jāsaņem atzinums, ka plā-
nojumā paredzētās darbības nekaitē 
videi. 

Pirms plānojuma apstiprināšanas ar 
saistošiem noteikumiem atzinumu par 
tā atbilstību normatīviem aktiem snie-
dza Reģionālās attīstības un pašvaldī-
bu lietu ministrija. 

Tagad mūsu pašvaldības teritorijā 
iecerēto būvniecību, ja tā ir saskaņota 
ar apstiprināto plānojumu, var uzsākt 
ievērojami īsākā laikā, nekā to drīkstē-
ja iepriekš. Ir iespējams ātrāk sagata-
vot un apstiprināt detālplānojumu. 

Aicinu visus pagasta zemju īpaš-
niekus un lietotājus, kas vēl nav iepa-
zinušies ar pagasta teritorijas plāno-
jumu, to izdarīt, lai gūtu skaidru 
priekšstatu, ko drīkst un ko nedrīkst 
darīt savā īpašumā. Tie, kam ir pie-
ejams internets, ar apstiprināto pagas-
ta teritorijas plānojumu var iepazīties 
Dundagas pagasta mājas lapas www.
dundaga.lv sadaļā Dokumenti. Ja jums 
nav šādas iespējas vai gribat uzzināt 
izsmeļošāku skaidrojumu, aicinu nākt 
uz pagasta Attīstības nodaļu, kas atro-
das Dundagas pils otrajā stāvā. Varat 
mums iepriekš piezvanīt pa tālruni 
3237857, lai vienotos par abpusēji izde-
vīgāko tikšanās laiku. 

Lai arī teritorijas plānojums ir saga-

tavots laikam līdz 2016. gadam, tas to-
mēr nav sastindzis, jo nepārtraukti 
tiek mainīti un precizēti valsts norma-
tīvie akti, kā arī mainās zemes īpašnie-
ku ieceres un vēlmes. Tā, piemēram, 
jau 06.01.2006. saņēmām ziņu no 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes, 
ka 22.11.2005. ar MK noteikumiem Nr. 
888 Noteikumi par aizsargājamām alejām 
Dundagas dižliepu aleja ir apstiprināta 
kā valsts nozīmes īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija. Apstiprinātajā plāno-
jumā dižliepu alejas aprakstu neatradī-
siet, bet visi šādi plānošanas dokumen-
ta precizējumi tiks apkopoti atsevišķā 
plānojuma precizējuma reģistrā. Ja uz-
krāsies vairāki būtiski plānojuma labo-
jumi, uzsāks plānojuma grozīšanu. 

 

Gunta Abaja,  
Attīstības nodaļas vadītāja  
 

Grozījumi  
sociālajā jomā 

 

Jaunais gads sācies ar pārmai-
ņām likumos. No 1. janvāra stājas 
spēkā šādi grozījumi. 

• Lai uzlabotu finansiālo stāvokli ģi-
menēm, kurās aug bērni invalīdi ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem 
(kopjami), valdība ievieš bērna invalī-
da kopšanas pabalstu Ls 50 apmērā. To 
var saņemt viens no bērna invalīda ve-
cākiem. Pabalstu piešķir, pamatojoties 
uz Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas slēdzienu, ja tajā 
ir noteikts, ka bērnam invalīdam ir ne-
pieciešama īpaša kopšana.  

• Ģimenēs, kurās dzimst mazuļi, pa-
pildus bērna piedzimšanas pabalstam 
Ls 296 vēl saņems Ls 100 par pirmā 
bērna piedzimšanu, Ls 150 par otrā 
bērna piedzimšanu un Ls 200 par trešā 
un katra nākamā bērna piedzimšanu. 

• Apgādnieka zaudējuma pensijas da-
ļa katram bērnam palielināta no Ls 
17,50 līdz Ls 29,25. 

• Tāpat tiek palielinātas garantētās 

invaliditātes pensijas: 3. grupas invalī-
diem no Ls 35 līdz 45, 2. gr. invalīdiem 
no Ls 49 līdz 63, 1. gr. invalīdiem no Ls 
56 līdz 72.  

• Tiks veiktas sociālās iemaksas bez-
darba gadījumā par māmiņām — 
1,86% no maternitātes pabalsta valsts 
pensiju apdrošināšanai.  

• Paaugstināts garantētais minimā-
lais ienākuma (GMI) līmenis no Ls 21 
līdz 24. 

• Valsts sociālais pabalsts Černobiļas 
AES avāriju seku likvidēšanas dalībnie-
kiem palielināts no Ls 35 līdz 45. 

• Minimālā darba alga palielināta no 
Ls 80 līdz 90.  

• Valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsts palielināts no Ls 35 līdz 45.  

• Pensionāri, kuru kopējais darba 
stāžs nav mazāks par 30 gadiem un ku-
riem piešķirtās pensijas apmērs nepār-
sniedz Ls 105, saņems ikmēneša pie-
maksas pie vecuma pensijas (Ls 0,19 x 
apdrošināšanas stāžs, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim). 

• Garantētās vecuma pensijas, kas bi-
ja Ls 38,5 — 52,5 robežās, atkarībā no 
apdrošināšanas stāža palielinātas Ls 
49,5 — 67,5 robežās. 

 

Veselības un sociālās palīdzības 
centra sociālais dienests 
 

Matemātiskās  
domāšanas attīstība 

 

7. decembrī Jaunmārupes sā-
kumskolā notika Pirmsskolas izglī-
tības asociācijas konference Mate-
mātiskās domāšanas attīstība, ko 
apmeklēja arī mūsu pirmsskolas 
izglītības speciālisti. 

Konferenci atklāja Latvijas pirms-
skolas izglītības asociācijas prezidente 
Latvijas Universitātes Pirmsskolas pe-
dagoģijas fakultātes profesore Ruta 
Kaņepēja. Par matemātiskās domāša-
nas attīstīšanu pirmsskolā runāja Lie-
pājas Pedagoģiskās akadēmijas Dr. pa-
ed. Rita Ukstiņa. Docente uzsvēra, ka 
pirmsskolas vecuma bērniem pie ma-

temātikas atziņām jānonāk pašiem. 
Iemācot trīsgadniekiem skaitīt, mēs 
traucējam bērnu domāšanas attīstību. 
Matemātika jāapgūst netieši dažādās 
darbībās. 

Par bērnu domāšanas attīstību ma-
temātisko priekšstatu veidošanās pro-
cesā runāja Rēzeknes Augstskolas ma-
temātikas maģistre Irēna Onževa. 
Pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas 
attīstība ir nozīmīgākā viņa vispārējās 
psihiskās attīstības sastāvdaļa, pamats 
bērna sagatavotībai mācībām skolai un 
visai turpmākajai dzīvei. Tas, ko mēs, 
pieaugušie, sen zinām, bērnam ir at-
klājums, tādēļ jāstrādā, lai attīstītu 
bērna loģisko domāšanu. Pieauguša-
jiem jāmācās bērniem jautāt. To darot 
pa tiešo, mēs nesagaidām cerēto atbildi. 
I. Onževa uzsvēra, ka darbā ir vairāk 
jāpamudina un jāuzslavē vājākie bērni, 
līdzko viņiem kaut kas ir izdevies. 

Konferences dalībniekiem bija ie-
spējams iepazīties ar Jaunmārupes sā-
kumskolu. Jauki ir viesoties jaunā izglī-
tības iestādē (tā durvis vēra 2005. gada 
1. septembrī), kas atbilst visām prasī-
bām. Taču pats galvenais — te ir do-
māts par bērnu, vecāku un skolā strā-
dājošo labsajūtu, jo īpaši — par cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem. 

Dienas otrajā pusē konferences da-
lībnieki 8 darba grupās pievērsās prak-
tiskām un teorētiskām zināšanām par 
matemātiku gan dažādās vecuma gru-
pās, gan dažādos darbības veidos, gan 
matemātiskos uzdevumos folklorā. 
Man bija iespēja piedalīties Daugavpils 
24. pirmsskolas izglītības iestādes sko-
lotājas Nadeždas Čobānes vadītajā gru-
pā, kurā aplūkoja tēmu Matemātisko 
priekšstatu veidošana bērnu darbības cen-
tros. Skolotāja uzsvēra, ka pedagogam 
ir jāievēro, kad bērns pāriet no vienas 
pakāpes uz nākamo, ka bērns nav jā-
steidzina. Bērnam ļaujot piepildīt kat-
ru no atšķirīgajiem līmeņiem ar dau-
dzām situācijām un priekšmetu grupu 
daudzveidību, viņš pats nonāk jaunā 
attīstības līmenī. Savām kolēģēm Dun-
dagā atvedu jaunas idejas, kā padarīt 
interesantu matemātikas apguvi. 

Pēc darba grupu ziņojumiem ar 
pirmsskolas speciālistiem tikās Rīgas 

pilsētas Valda Zālīša pamatskolas di-
rektora vietniece mācību un audzinā-
šanas darbā Inta Rakeviča. Diskutējām 
par tēmu Pirmsskolas un sākumskolas 
pēctecība. I. Rakeviča uzsvēra — ja 
pirmsskolā ir godprātīgi apgūta Pirms-
skolas izglītības programma un Pamat-
prasmes pirmsskolēnam, uzsākot pamatiz-
glītības apguvi, tad bērns mācību uzsāk-
šanai skolā ir sagatavots. Lielāka vērī-
ba pirmsskolā jāpievērš bērna rokas 
sīkās muskulatūras attīstībai, tam, kā 
bērns tur rokā zīmuli, kā griež pa līni-
ju, kā izgriež ģeometriskās figūrās un 
kā orientējas lapā. 

Konference noslēdzās ar domu šā-
das tikšanās rīkot vēl. Tās stiprina 
pirmsskolas izglītībā strādājošos, dod 
jaunas atziņas, ierosmes un radošu ga-
ru. 

Anda Budreika,  
PII Kurzemīte vadītāja 
 

Pērn Dzimtsarakstu 
nodaļā  

2005. gadā reģistrētas 37 dzimša-
nas — 14 meitenes un 23 zēni. Septi-
ņām meitenēm un trim zēniem doti 
divi vārdi. 13 bērni dzimuši laulībā. 
Māmiņu vidējais vecums ir 26 gadi, tē-
vu vidējais vecums ir 30 gadu. Pirmais 
bērns piedzimis 18 ģimenēs, otrais 
bērns — 7 ģimenēs, trešais bērns — 6 
ģimenēs, ceturtais bērns — 3 ģimenēs, 
piektais bērns — 2 ģimenēs, sestais 
bērns — 1 ģimenē. 

Reģistrētas 11 laulības. Laulāto vidē-
jais vecums ir 30 gadu (līgavām 29, lī-
gavaiņiem 30 gadi). Pensionāru klubā 
Sendienās atzīmēta 55 gadu laulības 
(smaragda kāzu) jubileja. 

Reģistrētas 73 miršanas — 35 sievie-
tes un 38 vīrieši. 4 nelaiķi bija Sociālās 
aprūpes centra Dundaga iemītnieki. 
Mirušo vidējais vecums ir 72 gadi 
(sievietēm vidējais vecums ir 79, vīrie-
šiem — 66 gadi). 

Nāves cēloņi: sirds un asinsvadu 
slimības — 38, vecums — 17, ļaundabī-
gi audzēji — 10, nieru slimības — 3, 
pašnāvības — 2, traumas — 1, plaušu 
slimības — 1, aknu slimības — 1. 

 

Rita Podkalne 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

 Skaidro lietpratējs 
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Turpinājums no 1. lappuses 

Armands KLĀVS,  
luterāņu draudzes mācītājs 
Ļoti priecājos, ka cilvēki ir sadzirdē-

juši dzīvo Dievu. Es to esmu  pieredzē-
jis šeit, Dundagā. Mīnuss ir pretējais — 
dažos neesmu manījis nekādas pazī-
mes, ka tas būtu noticis. Neesmu ierau-
dzījis Dieva žēlastības darbu... un viņi 
tādi arī nomiruši. To pašu varu teikt 
par tālāko paplašinājumu. Nedomāju, 
ka Latvija un pasaule šajā ziņā būtu kas 
ļoti atšķirīgs, ārpusē esošs.  

 

Vilnis FREIVALDS, kurinātājs 
Nelaiķis profesors Ilmārs Lazovskis 

kādreiz sacīja, ka, iebraucot kādā valstī, 
par tās kultūru var spriest, apmeklējot 
divas iestādes: tualeti un kapsētu. Tū-
risti, iebraucot Dundagā, atrod tualeti 
labā kārtībā. Arī kapsētas ir apkoptas 
un vismaz pie mums, Kurzemē, netop 
apgānītas.  

Iepriecina centrā jaunais bruģis, 
stāvlaukums pie pienotavas, appļautie 
zālāji vasarā. Par to daļa pateicība iz-
pilddirektoram. Prieks par jauno tilti-
ņu pāri upīte līdz avotiņam. Tā ir Dun-
dagas vizītkarte. 

Mīnuss ir tas, ka mums joprojām 
nav savas kapličas. Tas paliek nākotnē 
darāms. Krokodils šķiet pavisam vecs 
kļuvis, izbalējis, nemaz vairs neraisa 
bijību. Vai nevajadzētu pārkrāsot? 

Neapmierina trešās šķiras ceļi zie-
mā. Tos laikus nenotīra no sniega un 
nenokaisa. 10. janvāra pēcpusdienā, 
kad šo rakstīju, ceļš Dundaga — Ģibzde 
vismaz nedēļu bija visīstākā slidotava. 

Sekoju līdzi valsts politiskajai dzīvei. 
Satrauc labējo spēku nespēja vienoties 
vienā lielā labējā partijā. Ja kreisie spē-
ki apvienosies, tad tas būs ļoti nopietns 
drauds mūsu valstiskajai neatkarībai. 
Padomāsim par to rudenī, ejot balsot! 

 

Miervaldis CEIMURS, pensionārs 
Dundagas pagastā bija vairāki plusi.  
Dažādos līmeņos turpinājās debates 

par novadu veidošanu (pagastu apvie-
nošanos). Kas vēl būs mūsu novadā — 
Ance, Kolka, Roja, Īve, Lube? To izšķirs 
mūsu pagasta padomes priekšsēdētāja 
G. Laicāna u.c. pagastu vadītāju prasme 
pierādīt racionāli vēlamo un Reģionā-
lās attīstības un pašvaldību lietu minis-

trijas (RAPLM) noskaņojums. 
8. oktobrī notika vidusskolas absol-

ventu salidojums un vidusskolas 60 ga-
du jubilejas svētki. Prieks par tikšanos 
ar skolasbiedriem, bijušajiem pedago-
giem un par apjomīgo un interesanto 
atmiņu grāmatu Dundagas vidusskolai 60 
pārspēja sīkus organizatoriskus trūku-
mus. 

Pagasta padomes Attīstības nodaļas 
(Guntas Abajas) vadībā izstrādāts, ap-
spriests un RAPLM apstiprināts pagas-
ta teritoriālais plāns, kas būs pamats 
pagasta turpmākai attīstībai.  

4. decembrī notika Dundagas baptis-
tu baznīcas ēkas 10 gadu atceres un 
pateicības dievkalpojums. Pirms pāris 
mēnešiem pagasta padome apstiprinā-
ja sabiedriskajai apspriešanai nodoto 
Katoļu kūrijas ieceri celt jaunu baznīcu 
starp Mazirbes un Vīdales ceļu 
(iepretim Lattelekom bāzei un Vecskrīve-
riem). Saremontēts luterāņu baznīcas 
jumts un tornis ar gaili. Vairākos sim-
tos metru ieklāts betona akmeņu se-
gums ietvēm Dundagas centrā, saposta 
autostāvvieta pie Pils un Talsu ielas 
krustojuma, pabeigta autopaviljona un 
tualetes būvniecība, iekārtota jauna 
gājēju laipa — tiltiņš pie avotiņa Dak-
terlejā. 

Dundagas parkā visumā likvidētas 
vētras sekas, uzstādīti masīvi soliņi 
(huligāniem grūtāk sapostīt), izbūvēta 
jauna deju grīda ar aizsargbarjeru pie 
dīķa, kas ļāva veiksmīgi norisināties 
valsts līmeņa mednieku svētkiem Min-
hauzens 2005. 

Plašu sabiedrisku skanējumu guva 
ar dundadznieku līdzdalību notikušais 
Krišjāņa Barona piemiņas pasākums 
Rīgas Latviešu biedrības namā. 

Dundagas vīriešu volejbola koman-
da Ziemeļkurzeme ieguva tiesības spēlēt 
valsts Nacionālās līgas čempionātā, kur 
jau braši startējusi. Jānovēl sportiskais 
niknums un veiksme finālā, turpinot 
pēckara gados aizsākto. 

Saskatīju arī mīnusus. 
Autohuligāni, rīkojot ātrumsacensī-

bas Pils ielā, notriecot zemē, nogalināja 
velosipēdistu pensionāru, pēc tam au-
tohuligāni dedzināja dārza mājiņu un 
izsita auto priekšējo stiklu policistam 
un viņu rīcības kritizētājiem. Vai jau-
nais pašvaldības policists mūs pasar-

gās? Petaržu rībinātājus decembrī aiz-
turēt neizdevās. 

Maskējoties ar Eiropas Savienības 
(ES) normatīvu prasībām, rajona sani-
tārās uzraudzības iestādes slēdza Dun-
dagas pienotavu, tā lobējot Talsu pien-
saimniekus. Tikai ar PKS Dundaga vadī-
tāja Gunta Pirvita enerģisko un opera-
tīvo rīcību, Saeimas deputāta Leopolda 
Ozoliņa un Dundagas iedzīvotāju un 
piena piegādātāju atbalstu aizliegumu 
atcēla, un mēs varam baudīt savus pie-
na produktus. 

23. februārī, Sarkanarmijas dibinā-
šanas dienā (ja nemaldos, bet varbūt 9. 
maijā, uzvaras dienā pār fašistisko Vā-
ciju) pagasta padomes deputāts Uldis 
Katlaps un sociālie darbinieki apsveica 
okupētājarmijas veterānus, izdalot vi-
ņiem Maskavas piesūtītās medaļas. 
Kad uzmanību un cieņu veltīsim latvie-
šu karavīriem leģionāriem un nacionā-
lajiem partizāniem, kas aizstāvēja ne-
atkarības ideju, kas iedvesmoja mūs 
par Latviju pirms 15 gadiem uz barikā-
dēm? Mans ierosinājums sapost Jaun-
dundagas baltā krusta apkārtni (tur 
apglabāti Otrajā pasaules karā bojā gā-
jušie vācu un latviešu karavīri no Dun-
dagas hospitāļiem) ir bijis kā saucēja 
balss tuksnesī. 

Dundagas vidusskolas audzēkņi un 
pedagogi patriotisku infantilismu no-
demonstrēja 25. martā — skolā pie sēru 
karoga (pusmastā) notika diskotēka. 

18. novembra aktā — sarīkojumā 
pils zālē bija skolēnu priekšnesumi, ap-
balvoja pagasta izcilākos ļaudis, tomēr 
noteikti vairāk vajadzēja uzsvērt pat-
riotiski vēsturiskos elementus — neat-
karīgās valsts proklamēšana, Brīvības 
cīņas 1919. — 1920. gadā. 

Joprojām buksē pagasta būvvalde. 
Saskaņots būvniecībai projekts ar kļū-
dām autopaviljonam, atsevišķu daudz-
dzīvokļu namu defekti var izraisīt no-
gruvumus u.c. 

Pagasta padomes deputāti nevēlas 
palīdzēt un vadīt komunālās saimniecī-
bas problēmu atrisināšanu — nav iegā-
dāti elektroģeneratori kā strāvas re-
zerves avots ūdensapgādei, katlu mā-
jām, ambulancei (janvāra vētras mācī-
ba!), nav atjaunota centralizēta siltum-
apgāde pagasta centrā, nav akceptēti 
paņēmieni, kā ietekmēt neapzinīgos 

parādniekus par komunālajiem pakal-
pojumiem, formālu atrunu dēļ neiz-
skata konkrētus priekšlikumus, kā uz-
labot lokālās katlu mājas darba efekti-
vitāti, joprojām atlikta ūdens atdzelzo-
šana.  

Plusi Latvijā. 
Pirms 60 gadiem Eiropā beidzās Ot-

rais pasaules karš. Tā upuru piemiņas 
dienā Lestenes leģionāru brāļu kapos 
notika aizkustinošs dievkalpojums — 
piemiņas brīdis, turpat atklāja Kurze-
mes aizstāvēšanas kauju muzeju ar le-
ģionāru aksesuāriem, fotogrāfijām, 
kartēm un ieročiem. 
Ģimenes un bērnu lietu ministrijas 

centieni vainagojās ar panākumu — 
jaunās māmiņas saņems pieklājīgus 
naudas pabalstus jaundzimušo aprū-
pei. Atzinība ministram Aināram Bašti-
kam par mēģinājumu uzlabot demo-
grāfisko stāvokli. Beidzot nolemts pie-
maksāt tiem pensionāriem, kuru pen-
siju apmērs mazāks par Ls 105 un dar-
ba stāžs lielāks par 30 gadiem. 

Kristīgo konfesiju vadītāji Doma 
baznīcā ekumēniskā dievkalpojumā 
protestēja pret amorālo homoseksuāļu 
parādi Vecrīgā un bibliski pamatoja 
savu nostāju pret apgrēcīgām seksu-
ālām tieksmēm. 

Latvijas maratoniste Jeļena Prokop-
čuka uzvarēja Ņujorkas maratonā 
(fantastika!). Mūsu spēkavīriem Rai-
mondam Bergmanim un Viktoram 
Ščerbatiham papildinājums — Raivis 
Vidzis uzvarēja pasaules kausa izcīņā. 

Mīnusi Latvijā. 
9. janvāra vētra nodarīja materiālus 

un psiholoģiskus zaudējumus. Vai no 
kļūdām (elektroģeneratoru trūkums, 
nepareizi konstruētas būves) mācīsi-
mies? 

1945. gada 9. maijā atjaunojās oku-
pācija visā Latvijā; tāpēc šajā datumā 
pie Pārdaugavas pieminekļa — mons-
tra pulcējās Sarkanarmijas veterāni un 
prokomunistiskie elementi. Pēc šī  
pretvalstiskā mītiņa palika pāris auto-
kravu atkritumu, ko diemžēl savāca 
pašvaldības dienesti, nevis paši uzvarē-
tāji. 

16. martā un citās svētku un piemi-
ņas dienās prokomunistisko, neoboļše-
viku u.tml. organizāciju pārstāvji pie 
Brīvības pieminekļa u.c. demonstrēja 

un izraisīja nekārtības. Drošības polici-
ja nemācēja vai negribēja savaldīt po-
lithuligānus. 

Trupināja augt inflācija, cilvēki iz-
brauca uz darbu Rietumos, īpaši uz Īri-
ju, jo mūsu valdība nevar piespiest dar-
ba devējus maksāt pieklājīgas algas 
darbiniekiem; vienlaikus milzīgā peļņa 
un pusneoficiālās biznesa kombinācijas 
ļāva palielināties Latvijas miljonāru 
skaitam, bet Saeima atkārtoti noraidīja 
ierosinājumu ieviest progresīvo ienā-
kuma nodokli. 

Jūlijā homoseksuāļi Vecrīgā sarīkoja 
savu plātīgo un piedauzīgo parādi un, 
šausmīgākais, bijušo mācītāju Cālīša un 
Santa atbalstīti, veica pretkristīgu akci-
ju — pulcējās Anglikāņu baznīcā uz 
dievkalpojumu (?!). 

Plusi pasaulē. 
Turpinājās evaņģelizācija, visos kon-

tinentos darbojās kristiešu misionāri, 
evaņģēlisti (arī no Latvijas). 

Ukrainā notika oranžā revolūcija, 
padzenot prokomunistiskos vadoņus, 
aizsākās demokratizācija. 

Mīnusi pasaulē. 
Dabas katastrofas ar traģiskām se-

kām lika aizdomāties par mūslaiku ci-
vilizācijas dzīves veidu un Bībelē ap-
rakstītajām katastrofām — Dieva sodu 
par cilvēku negantībām. 

Afrofrancūžu nemieri, automašīnu 
dedzināšana un citas huligāniska izda-
rības lika secināt, cik nejēdzīga ir ne-
kontrolēta sveštautiešu naturalizācija 
un imigrācija. Bet Latvijā? Naturalizā-
cijas ierobežošanu deputātu vairākums 
uzskata par priekšvēlēšanu aģitāciju. 

Mūsu Valsts prezidente, ignorējot 
Baltijas valstu vienotību, 9. maijā aiz-
brauca uz Maskavu (it kā tikai tur varē-
tu runāt par Baltijas valstu otrreizējo 
okupāciju) un piedzīvoja Krievijas ig-
noranci — vietu 2. šķiras viesnīcā, tribī-
nēs — pēdējā rindā, kādā no saietiem 
stādīta priekšā kā Jaungvinejas guber-
natore. 

ES noraidīja Itālijas izvirzīto kandi-
dātu eirokomisāra amatam Roko Butil-
joni viņa kristīgās pārliecības dēļ. Ho-
moseksualitāte ir grēks; kurp ej, civili-
zētā sabiedrība? 

 

Apkopoja Alnis Auziņš 
 

Ēriks Bērzkalns ir Veselības aprū-
pes un sociālās palīdzības komitejas 
priekšsēdētājs, darbojas arī Vides aiz-
sardzības un pagasta attīstības komi-
tejā un Finanšu komitejā. Ēriku lūdzu 
vērtēt savu un pašvaldības darbu, īpa-
ši pievēršot uzmanību šādām tēzēm 
no priekšvēlēšanu programmas. 

[Nākamie deputāti] apņemas 
1.1. veicināt uzņēmējdarbības ak-

tivitātes kā pamatu iedzīvotāju lab-
klājībai, 

1.3. radīt labvēlīgus apstākļus uz-
ņēmējdarbības attīstībai, 

2.2. piedalīties ES fondu finanšu 
apgūšanā .., 

9.2. atgriezties pie tautas nama 
attīstības koncepcijas izstrādes, lai 
veicinātu pašdarbību un pilnībā no-
slogotu tautas nama telpas,  

14. lai aktivizētu iedzīvotāju līdz-
dalību pašvaldību lietu kārtošanā un 
strādātu kopā, 14.2. regulāri tikties 

ar iedzīvotājiem, meklējot risināju-
mu vietējo iedzīvotāju problēmām 
un ierosinājumiem.  

 
Pašam gads iesākās ar lielām pār-

maiņām. Esmu piekritis būt par mež-
zini Latvijas lielākajā mežniecībā. Par 
pārkārtojumiem mūsu nozarē rakstī-
šu atsevišķi — droši vien nākamajā 
Dundadzniekā. 

Mani iepriecina, ka jauno budžetu 
apstiprinājām jau vecā gada nogalē, 
kas ne vienmēr tā izdevies. Tātad sa-
gatavošanā visi ieguldījuši nopietnu 
darbu. Protams, cik nu ir tās naudi-
ņas, tik ir.  

Man pirmo reizi uzticēja vadīt pas-
tāvīgo komiteju. Tā ir jauna atbildība 
un pienākumi. Par laimi, pieredzēju-
šāki kolēģi pamāca. Šajā komitejā jau-
tājumu ir mazāk nekā citās. Šķiet, ka 
galvenokārt tāpēc, ka ļoti labi strādā 
Veselības un sociālās palīdzības die-

nests. Ar grūtiem jautājumiem saska-
ramies samērā reti.  

Piedalīdamies pārējo komiteju dar-
bā, cenšos balsi atdot par saprātīgāko 
lēmumu, kas dotu lielāku labumu vi-
siem.  

Atzinīgi vērtēju beidzot pieņemto 
lēmumu — kādam ir tieši jāatbild par 
pašvaldības nekustamajiem īpašu-
miem. Daudzi mūsu sociāli mazno-
drošinātie dzīvo sliktās īpašnieku mā-
jās. Pašvaldība līdz šim brīžiem nav 
spējusi palīdzēt iedzīvotājiem tāpēc, 
ka trūka skaidrības. Tuvākajos gados 
mums jāpanāk, lai Dundagā būtu soci-
ālā māja. Tajā ar atvieglotiem notei-
kumiem varētu dzīvot cilvēki, kas at-
bilst zināmiem kritērijiem. Jāatzīst, ka 
nebiju domājis, ka mums ir tik daudz 
tādu iedzīvotāju. Jāmēģina piesaistīt 
Eiropas Savienības (ES) finansējumu. 
Ir sperts pirmais solis šajā virzienā — 
izstrādāta kārtība, kādā pagasta pado-
me palīdz risināt dzīvokļu jautājumu. 
Uz šī nolikuma pamata veido dzīvokļu 
rindu, un tas ir viens no priekšnotei-
kumiem, lai pašvaldība varētu pieda-
līties projektos. 

Darbavietas neapšaubāmi ir sarež-
ģīts jautājums. Pašvaldība varētu 
veikt atsevišķus pasūtījumus, piemē-
ram, grāvmalu appļaušanai. Par to 
vērts aizdomāties ari vietējiem uzņē-
mējiem un zemniekiem. Daudz dos 
skaidrība nekustamo īpašumu lietā. 
Zinot, kas īsti pašvaldībai pieder, tā, 
iespējams, kaut ko varētu iznomāt 
tiem, kas grib darboties biznesā. Rosī-

gākiem vajadzētu būt pašiem uzņē-
mējiem. Cik viņi pie mums nākuši, tik 
vienmēr ir atbalstīti. Ikviens iedzīvo-
tājs gaidīts ar saviem ierosinājumiem. 
Ne vienmēr deputāta galvā iešaujas 
visspožākā ideja, bet komiteju darbī-
ba ir atklāta. Nāciet! Iesaistīsimies ko-
pīgajā darbā! 

Liels pluss ir tas, ka izveidots kul-
tūras centrs (par to ceram rakstīt nā-
kamreiz. — Red.), kam vajadzētu at-
dzīvināt pulciņu darbu. Budžetā tam 
ir iedalīts savs finansējums. Tautas 
nama uzplaukumam jāmeklē arī dažā-
du projektu iespējas. 

Pašvaldība ir diezgan iesaistījusies 
ES fondu apguvē, taču ierobežo tas, 
ka vajadzīgs mūsu līdzfinansējums. 
Labi, kas esam ieguvuši labu finanšu 
speciālisti. Viņi rūpīgi uzmana, lai 
mēs nepārdegtu. 

Pats darbojos Kaļķu ciema valdē, 
arī darba gaitās tiekos ar cilvēkiem. 
Uzskatu, ka reizi gadā deputātiem no-
teikti jātiekas ar vēlētājiem. Šogad tā-
du tikšanos esam iecerējuši, lai kopīgi 
spriestu par jaunā novada izveidi. 

 

Alnis Auziņš 
 
 

IESAISTĪSIMIES  
KOPĪGAJĀ DARBĀ! 

 

Pēc labākās sirdsapziņas — tā priekšvēlēšanu programmā rakstīja 
deputātu kandidāti no vēlētāju apvienības Strādāsim kopā! Drīz būs 
gads, kopš darbojas jaunā deputātu padome. Katru mēnesi aicinā-
sim vienu deputātu atbildēt uz jautājumiem (arī jūs, cienījamie lasītā-
ji, tos varat iesūtīt redakcijai!) par paveikto un arī nepadarīto. Pēc al-
fabēta pirmajam vārds Ērikam BĒRZKALNAM. 

 Pēc labākās sirdsapziņas 
 

Gunārs Laicāns, pagasta padomes 
priekšsēdētājs: 

— Administratīvi teritoriālā refor-
ma tuvojas noslēgumam. Līdz 1. jūli-
jam visā valstī jābūt uzzīmētai jauno 
novadu kartei, ko pēc tam apstiprinās 
Ministru kabinetā. Tāpēc starp paš-
valdībām noris sarunas, arī Ziemeļ-
kurzemē. Kolkas pagasta padome pie-
ņēmusi divus lēmumus. Pirmais — at-
balstīt Rojas pagasta padomes ierosmi 
izstrādāt abu šo pagastu apvienošanās 
projektu, otrais — aicināt Rojas, Dun-
dagas un Kolkas pagastu veidot kopī-
gu novadu. Mūsu pagasta padomes 
sēdē deputāti atbalstīja sarunu uzsāk-
šanu ar abām kaimiņu pašvaldībām, 
kā arī nolēma par sarunu gaitu ziņot 
iedzīvotājiem ar Dundadznieka starp-

niecību. Pēc pašvaldību viedokļu sa-
skaņošanas rīkosim sanāksmi Dunda-
gas pagasta iedzīvotājiem. 

15. II pie sarunu galda sēdīsies vi-
su trīs pašvaldību deputāti, lai sāktu 
spriest par kopīga novada izveidi. 
Mēs ierosinām sākumā neapspriest 
jautājumus par jaunā novada centru, 
par tā nosaukumu, kā arī nepieminēt 
nesaskaņas pagātnē, lai neradītu ne-
kādus šķēršļus virzībai uz priekšu. Jā-
veido darba grupas, lai izpētītu visu 
trīs pašvaldību finanšu un attīstības 
iespējas un dažādu struktūru izveidi. 
Katrai pašvaldībai darba grupā vaja-
dzētu norīkot vienu pārstāvi un pie-
aicināt arī neitrālu ekspertus.  

Alnis Auziņš 

Par novadu domājot 
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No ciema palikušas druskas. 
Dažas pabēdīga skata jaunsaim-
nieku mājas, pavisam sagruvušas 
ēkas ar vecu augļu dārzu atlie-
kām, Grūžu „hoteļa” spoks, sve-
šiem pārdoti īpašumi... Vienīgi 
Jaunlīdumu saimniecībā patiesi 
turpinās dzimta. Vienīgi Freibergu 
dzimtas (Laukdambji) pēcteces 
Nāras Treknās atmiņās atdzīvojas 
senie notikumi.  

NO FRIČA ĪVNIEKA DUNDAGAS PA-
GASTA APRAKSTA (1933) UN TAU-
TAS SKAITĪŠANS DATIEM (1941) 

Lapmežciema mājas un saimnieki 
Vecsaimniecības: Grūži, Kardikši, 

Lecnieki, Jaunlīdumi, Vīzenti. 
Jaunsaimniecības: Birznieki, Druvari, 

Fricsāti, Landmaņi, Laukudambji, Mežnie-
ki, Ozolbirze-Ošbirze, Purvalki, Salnāji, Sē-
tiņas.  

Mežsargu māja Kogrīva. 
 

BRĪVVALSTS GADI 
Četri vecsaimnieki, pārējie jaun-

saimnieki 
Nāra Treknā (Freiberga), dz. 1923. 

g. Pommās, apmēram no 1925. līdz 
1943. gadam un no 1983. līdz 1985. ga-
dam dzīvojusi Laukdambjos: „Es saskai-
tīju, ka mūsu ciemā Latvijas brīvvalsts 

laikā bija ap piecpadsmit māju. Turīgā-
ki saimnieki bija Lecniekos, Grūžos, Līdu-
mos (Jaunlīdumos) un Kārdikšos. Skadiņš 
no Kārdikšiem bija kapteinis. 

Jaunsaimnieku bērni gāja pie vec-
saimniekiem par puišiem un meitām. 
Es arī gāju — pie Faulbauma (Jaun-
līdumos), pie Tālberga. Kad bija kulša-
nas laiks, tad vienās mājās bija jānodzī-
vo nedēļu vai divas. Viegli nebija, akoti 
salipa kreklā un zeķēs un nepatīkami 
grauza. Vajadzēja arī atstrādāt — govis 
bija jāaplecina, un par buļļa pakalpoju-
miem bija pie saimnieka jāstrādā.” 

Biruta Baumane, dz. 1931.g. Klint-
skalnos, kur dzīvo joprojām: „Līdumi 
(Jaunlīdumi) bija sakopta māja. Ne jau 
izcila, ar kādām sevišķām mēbelēm, 
bet iekopti lauki. Mana tante un tēvs 
svētdienās tur bieži brauca, mani arī 
ņēma līdzi. Pa Līdumu mātes līniju bi-
jām radi.”  

Lilija Freiberga (Mauriņa), dz. 
1923. g., dzīvojusi Cirstes Mežmaļos:  
„Vīratēvam [Fricim Freibergam] zemi 
piešķīra par karošanu [Laukdambjos]. 
Viņš arī saņēma pensiju. Mežiniekos dzī-
voja viņa brālis Jānis, ko sauca par Vili, 
par Dižvili — bija liela auguma.” 

N.T.: „Manam tēvam Fricim kā 
Pirmā pasaules kara invalīdam (viņš 
bija guvis galvas ievainojumu) piešķīra 
jaunsaimniecību. Vietu viņš varēja iz-
vēlēties. Tēvs apzināti izraudzījās diez-
gan sliktu, purvainu nostūri, jo baidī-
jās, ka laiki atkal var mainīties un at-
griezties kungi. No sliktas vietas diez 
vai prom dzītu. Vēlāk izrādījās, ka vie-
ta tiešām nav laba. Mums akā bija tik 

nepatīkams ūdens ar rāvainu 
piegaršu, ka nenovārot 
to nemaz nevarēja ie-
dzert. Pie mājas auga 
augļu dārzs. Ābeļu bija 
diezgan daudz, bet koki 

pade-
vās slī-
pi, līki 
un kalta 
nost. Lai-
kam sak-
nes neti-
ka zemē, 
v a r b ū t 
pliens bija 
apakšā. 

Mums bija kādi 28 ha zemes, piecas 
slaucamas govis, divi zirgi, aitas, cū-
kas, vistas. Ģimenē bija tēvs Fricis, 
māte Emīlija, es un brālis. Paši 
vien strādājām un visu paši 
arī patērējām. Gaļu nepār-
devām. Vienīgi pienu 
tēvs veda nodot uz Din-
gām. Tomēr visu pienu nenodeva. Mā-
jās caur pienmašīnu arī laida, bija tāda 
sviesta ķērne — ar roku grieza un taisī-
ja sviestu. To sasvēra pa mārciņām, un 
mamma brauca uz Dundagas tirgu an-

delēt. Ar naudiņu bija dikti grūti!  
Tēvs nebija īpaši mācījies amat-

nieks, tomēr šo to saimniecībai vaja-
dzīgu pats taisīja. Atceros, viņš cēlās 
agri no rīta un taisīja izkapšu un grā-
bekļu kātus. Vienā telpā mājā viņam 

bija ierīkots ēvelbeņķis, un to 
istabu tēvs tāpat kā pārējie 

mājinieki sauca par ēvēlbeņķa istabu. 
 

Alnis Auziņš 
 
(Turpinājums nākamajā numurā.) 
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Lapmeþciems

Pirms 15 gadiem dibināta mūsu 
mācību iestāde.   
• 1995. gada 8. decembrī atvērta Dun-

dagas mākslas skola. 
• Pirms 17 gadiem Dundagā atvērta 

Talsu mūzikas skolas filiāle, bet 
pirms 15 gadiem — patstāvīga Dun-
dagas mūzikas skola. 

• Jau piekto gadu māksla un mūzika 
sadzīvo zem viena karoga. 

• Jau piecpadsmito gadu par direktori 
strādā Linda Vīksna. 

• Kopš dibināšanas skolā strādā San-
dra Lielanse, Anita Krūmiņa, Inga 
Šmēdiņa, Jānis Cirvelis, Ieva Herma-
ne, Dace Šmite un Sandra Dadze. 

 

Talsu novada muzejā no 17. janvā-
ra līdz 12. februārim apskatāma Dun-
dagas mākslas un mūzikas skolas 

(DMMS) Mākslas nodaļas audzēkņu 
darbu izstāde. Trīs skaistās un plašās 
telpās izstādīti 15 gados tapušie mūsu 
skolēnu darbi. Visplašākajā zālē aplū-
kojami dažādi darbi zīmēšanā, veidošanā, 
mākslas valodas pamatos un kompozīcijā, 
arī nobeiguma darbi šajos mācību 
priekšmetos (skolotāji Eva Bernāne, 
Inga Grīsle un Sandra Dadze).

Viskrāsainākā un priecīgākā izskatās 
telpa, kurā ir Daces Čoderas vadībā ta-
pušie gleznojumi. Radošajos uzdevu-
mos jūtama ekspresivitāte, bet nobei-
guma darbos — pārliecība. 

Darbs materiālā ir ļoti daudzveidīgi 
pārstāvēts mācību priekšmets. To jau 
vairākus gadus māca skolotāja Sandra 
Braže. Viegli gaistoši izskatās pie viņas 
tapušie lakati zīda apgleznošanas teh-
nikā, uzrunājošas un izteiksmīgas ir 
lelles. Pirmo gadu šo priekšmetu māca 

arī skolotāja Zinta Reinfelde — mūsu 
skolas absolvente. 

Esam pateicīgi par iespēju ekspo-
nēt darbus Talsu novada muzejā. Mīļi 
aicinām uz izstādi visus bijušos skolo-
tājus, absolventus, skolēnus un viņu 
vecākus, kā arī pārējos interesentus. 
Par citiem jubilejas pasākumiem la-
siet nākamajā Dundadzniekā. 

 
Sandra Dadze,  
DMMS Mākslas nodaļas vadītāja  

Mākslas un mūzikas skolai jubileja 

13. janvāra manifestācija Daugav-
malā, barikādes, ugunskuri, apšau-
de un sāpes par zaudētajām dzīvī-
bām, tautas elpošana vienā ritmā… 
To pirms 15 gadiem piedzīvojuši 
daudzi dundadznieki.  

Kārlis Švēdenbergs 
— Biju uz manifestāciju. Kad aicinā-

ja braukt uz barikādēm, arī braucu. Ve-
da mūs ar autobusiem. Kā vieni prom, 
tā citi vietā. Vakarā aizbraucām un pa-
likām pa nakti. Bijām Zaķusalā. Cilvēku 
ļoti daudz, apkārt ugunskuri. Sajūta 
neomulīga, tomēr kopībā nejutāmies 

neaizsargāti.  
 Laiks paauksts. Iz-
staigājām Rīgas cen-

tru, Zaķusalu. Apkārt muzicēja. Uz til-
tiem bija savesta tehnika, kaut gan, ja 
nāktu tanki, tāda tehnika — bijusi ne-
bijusi. Cilvēka dzīvībai omoniešu acīs 
nebija nekādas vērtības. Barikāžu da-
lībnieku miermīlīguma dēļ viņi neko 
neuzsāka. Rīgā uz barikādēm bija ļoti 
daudz cilvēku, tas izskanēja pa visu pa-
sauli, līdz ar to psiholoģiski iespaidoja 
Latvijas brīvības pretiniekus.  

Pārmaiņu laikus daudzi izmantojuši, 
lai celtu savu labklājību uz citu rēķina, 
bet, ja cilvēkiem tagad būtu jābrauc, 
brauktu. Noteikti barikāžu laiks ir jāat-

ceras. Jaunie labprāt klausās aculieci-
nieku atmiņas, viņus tas interesē. Kat-
rai paaudzei ir jāiziet sava laika pār-
baudījumiem cauri. Mums tāds ir bijis 
1991. gada janvāris. 

 

Aina Nierliņa 
— Televīzijā noskatījos par notiku-

miem Viļņā. Tad sākās mūsu barikādes. 
Cilvēki brauca uz maiņām, katru dienu 
pilns autobuss. Aldons Zumbergs, kol-
hoza priekšsēdētājs, to atbalstīja. Pa-
rasti brauca vīri, bet 20. janvārī visi vīri 
noguruši, nevar sadabūt autobusiņu 
pilnu. Mēs — Aija Niegliņa, Gunta Mau-
riņa, Maija Reķe un vēl citas — sakop-
jam no rīta govis un braucam.  

Pa dienu viss mierīgi. Dežurējām pie 

televīzijas torņa. Mums pat priekšne-
sumus sniedza, kāds simpātisks kungs 
Aiju izdancināja. Ugunskuri deg, visi 
paēduši: atveda mums pankūkas un 
zupu. Atbraukusi maiņa — vīdalnieki 
un daži dundadznieki.  

Dodoties mājās, tiekam līdz Vanšu 
tiltam, tālāk mūs nelaiž. Nezinājām, 
kas noticis. Briesmīgākais bija tad, kad 
sākās apšaude. Nebiju dzirdējusi, kā 
šauj, nesapratu, kas notiek. Vīri pat sa-
gatavoja apdegušas pagales, ar ko aiz-
stāvēsies, kad kāps ārā. Taču visapkārt 
bija iestājies klusums. Dažas sievas jau 
sāka kliegt. Teicu: «Stāviet klusu! Pal-
dies Dievam, ka mūsu bērnu te nav. 
Kas būs, būs.» Vīriem jau bail nebija 

nemaz. Es saku paldies Gorbunovam — 
viņš pa radio monotonā balsī stāstīja, 
kas noticis. Tas deva skaidrību un no-
mierināja. Visi sēdēja autobusā, ne-
viens negulēja. Tā sagaidījām rītausmu. 
Uz pusdienas laiku atļāva braukt mā-
jās. 

Pārdzīvojums bija tāds, ka to nevar 
aizmirst. Ja tagad vajadzētu, brauktu 
uz barikādēm tik un tā. Valdīšana nav 
nekāds Dievs, tāpēc es viņu netiesāju 
nemaz. Kādi jau vienkāršie cilvēki, tādi 
arī tie lielie. 

Barikāžu laiku ir vērts atcerēties. 
Jauki tas, ka bija pasākums Dundagā ar 
skaistu koncertu. 

Diāna Siliņa 

Toreiz, uz barikādēm… 

1861. g. — iespiesta pirmā bilžu 
grāmata Māte. Mazi pēršiņi ar 12 bildēm. 
1862. g. — izdota pirmā luga pieaugu-
šajiem Skaistakais degons. 1864. g. — ie-
spiesti pirmā ģeogrāfijas atlanta (1861. 
g.) komentāri Atlasa izstāstīšana, kurā tās 
vajadzīgākas un vērā liekamas ģeogrāfijas 
ziņas īsi saņemtas un izstāstītās. 
1866. g. — izdota pirmā oriģinālā bēr-
nu stāstu grāmatiņa Apakš Ziemassvētku 
eglītes. 1866. g. — sagatavots J. Braun-
šveiga izdevuma Draugs un biedrs pieli-
kums Bērnu pastnieks, pirmais bērnu 
laikraksts. 1868. g. — izdota pirmā dze-
jas antoloģiju latviešu valodā Puķes un 
pērles. 1869. g. — iznāk mūsu jūrniecī-
bas vēsturē jo nozīmīgs tulkojums no 
vācu valodas Katiķismis par kuģošanu 
priekš kuģošanas skolām un priekš mācīša-
nās mājās. 1870. g. — izdots pirmais mī-

lestības vēstuļu izdevums Mīlestības 
vēstnesis. Grāmatu rakstniecība samīlēju-
šiem visādās vajadzībās. 1873. g. — iznāk 
pirmā dzejoļu grāmatiņa bērniem Puķu 
pušķis. 1874. g. — izdota pirmā audzi-
nāšanas rokasgrāmata Bērnu audzināša-
na jeb kā Krietas saimnieks Prāta Jānis sa-
vu dēlu Kristapu audzināja. 

1878. g. — izdota pirmā bērnu la-
sāmgrāmata Bērnu draugs un vadonis no 
ābecijas līdz skolas maizei, jeb pirmā la-
sāmgrāmata mājās un skolā. 1878. g. — 
izdota pirmā grāmata par etnogrāfiju 
Etnogrāfija. Tas ir: Pasaules valsts tautas, 
viņu dabas ierašas un dzīve ar tām vajadzī-
gām tur piederīgām ziņām, priekš mājām 
un skolām. Eiropa. 1878. g. — lasītāju ro-
kās nonāk pirmā luga bērniem Sarka-
nais putniņš un zilais putniņš. 1890. g. — 
izdota otrā dzejas mācības grāmata 

Metrika ar tām vajadzigām dzeijas mākslas 
ziņām; pirmo pirms krietna laika (1697. 
g.) sarakstījis Dundagas mācītājs Jo-
hans Višmanis. 1890. g. — beidzot va-
ram lasīt dzimtajā valodā Homēra Odi-
seju. Ap 1895. g. — sagatavots pirmais 
Gētes Fausta tulkojums, darbs nav iz-
dots. 1892. — 1902. g. — pirmais pasau-
les vēstures izdevums četrās grāmatās 
Vispāriga vēsture jeb pasaules notikumi no 
vēstures iesākuma laikiem līdz mūsu die-
nām. 

Jūs teiksiet — bet kur tad norādes 
par šo darbu autoriem? Autors ir viens. 
Tikai viens rakstnieks iespējis tik plašā 
tvērumā un, citiem latviešiem droši pa 
priekšu ejot, mūsu literatūras druvā 
strādāt. 

Viens otrs dundadznieks varētu gan 
izsaukties: „Kas te ko domt, tas ju i 

Dinsberģ Iernasts! Viš i 120 grāmats 
sarakstes, a vīņ perš ju sovlaik Pēter-
burgs Avīzs esākes.” 

Cits varētu teikt: „Ernests Dinsbergs 
jau mācītāja kučieris vien ir. Viņa gara 
apvārsnis nevar būt tik plašs. Ko tad 
īpašu var iespēt, deviņus mēnešus pa-
mācoties pie cita skolotāja un pašmācī-
bā vēl apgūstot vācu valodu?” 

Ieklausīsimies rakstnieka Jāņa Poru-
ka spriedumos: „Dünsbergs raksta dze-
jas, stāstus, romānus, lugas, ģeogrāfiju, 
vēsturi, zooloģiskus apcerējumus, 
sprediķus, tulko pasakas, sastāda met-
riku, etnogrāfiju, tulko atkal drīz Gēti, 
drīz Auerbahu vai Klopstoku, te to in-
teresē Kurzemes vēsture, te atkal 
Šperdšena darbi, no kura tas vairākus 
pārtulko. Bet ar to viņam nepietiek, 
viņš ķeras pie Homera, mēģina atdze-
jot, gan brīvi Odiseju, tad Miltona Pa-
zaudēto paradīzi, no visa tā viņš it kā at-
pūšas, rakstīdams Skaisto Mīli un princesi 

Trūti. Un pie tam bērni nāk un iet, un 
viņš nāk un iet pie bērniem, mācīdams, 
pūlēdamies dienu pie dienas. Vai tas 
nav ģēnijs, vai tas nav liels ievērojams 
vīrs? Tiešām gan, vismazākais, man ir 
tā pārliecība. Kā teicu, spējas sasniegt 
savos darbos tehnisku pilnību, apmie-
rināt modernās formas un stila prasī-
bas Dünsberģim trūkst, bet viņam ir 
griba, milzeņa griba, kuram garīgas ro-
kas saistītas, un šī griba ir tā svētīgākā 
un cēlākā, kāda vien pie cilvēces un 
tautu darbiem sastopama. 

Lai dus saldi mūsu cienīgais un mī-
ļais Dünsberģa tēvs!” 

Un lai mums izdodas turēt godā 
mūsu lielā novadnieka vārdu un dar-
bus. Tagad, pieminot Ernestu Dinsber-
gu 190. dzimumdienā, un turpmāk. 

 

Ivars Abajs,  
Kubalu skolas–muzeja vadītājs 

24. janvārī latviešu literatūras vēsturi pārlapojot 

Lapmežciems 
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Zīmējumi un rokrakstu grāmatas  
Elzai kopš bērna kājas piemīt zī-

mēšanas dāvanas. Lūk, sena dabaszi-
nātņu burtnīca. Ceturtās klases 
skolniece Elza Štoble lieliski ilustrē-
jusi gājputnu tēmu. Aizsākusies sko-
las solā, zīmēšana pavadījusi visu 
mūžu. Vairākas dundadznieku pa-
audzes jūsmojušas par E. Karlsones 
zīmētājas un noformētājas talan-
tu — slimnīcā, pansionātā, vidussko-
lā un bērnudārzā. Sienas avīzes, ap-
sveikumi... Taču augstākais punkts 
ir savdabīgā radošā sadarbība ar 
dzejnieku un prozaiķi Aleksandru 
Pelēci. Jāpiebilst, ka iepazīšanās no-
tikusi visai neparasti, bet acīmre-
dzot Elzas Karlsones personībai rak-
sturīgi. Ieklausīsimies Rožleju saim-
niecē! 

„Man patika Aleksandra Pelēča 
dzejoļi, es tos ierakstīju kladē. Bet 

pašu nepazinu, ne kāds viņš izskatās, 
neko tuvāk. Reiz nejauši ieslēdzu 
televizoru. Bija literārs raidījums, 
šķiet, kritiķis Valdis Ķikāns runāja 
par dzeju un teica, ka viens no skais-
tākajiem latviešu lirikas krājumiem 
ir Aleksandra Pelēča Aizsapņošanās. 
Es tādu nezināju... Kā tā var 
būt? Un kur dabūt? Sāku ap-
prasīties. Nevienam nebija. 
Sociālajā nodaļā noskaidro-
ju, ka tāds cilvēks Talsos 
manīts gan, bet adresi nezi-
not. Uzrakstīju uz aplok-
snes: Dzejniekam Aleksandram 
Pelēcim, pievienoju markas, 
lai atsūta man grāmatu. At-
bildi saņēmu ātri. Viņš rak-
stīja, ka neuzticoties pas-
tam, bet, ja es viņu apmek-
lētu, tad dabūtu. Runāju ar 
brāļasievu Ilgu, vai negrib 
aizbraukt uz Talsiem, jo 
man bija grūti pārvietoties. 
Galu galā ceļā devās Emma 
Sileviča, un es tiku pie Aiz-
sapņošanās. Bet man bija 
grāmata jāpārraksta. Pelēcis 
esot pieteicis, lai lietojot ko-
pējamo papīru, tad būšot 
viens eksemplārs viņam, 
viens man. Pēc tam pārrak-
stīju citus Pelēča darbus. 
Tas bija astoņdesmitajos ga-
dos, kad Pelēci te, Latvijā, 

diez ko neatzina (trimdā gan šo to 
nodrukāja). Vairākas grāmatas vi-
ņam kara un izsūtījuma gados bija 
gājušas zudībā. Pārrakstīju arī Jāņa 
Jaunsudrabiņa Piemini Latviju!. Ne ti-
kai pārrakstīju grāmatas, bet arī pēc 
sava prāta darināju vāku un vēl pa 

vidu ilustrācijas, lai nebūtu tikai 
teksts vien. Pelēcis pārrakstītos krā-
jumus deva Talsos iesiet, un, ja biju 
rakstījusi divos eksemplāros, tad ot-
rais palika man. Kā man kāda grā-
mata bija gatava, tā Pelēcis no Tal-
siem klāt. Pie manis Rožlejās diezgan 
pulka ciemojās, pārsvarā uz dažām 
minūtēm. Jā, viņam pašam bija 
briesmīgs rokraksts, Zenta Mauriņa 
to bija pārmetusi. Un diezgan ass 
pēc dabas bija. Īpatnējs.” 

Elzas Karlsones zīmējumi, apsvei-
kuma kartiņas, vinjetes un jo sevišķi 
pārrakstītās un ilustrētās grāmatas 
ir vienreizēja Dundagas kultūras 
vērtība. Mana viesošanās Rožlejās ir 
laimīga. Šis ir retais gadījums, kad 
par cilvēka talantu vēsta darbs — 
zīmējumi, kas reizē jau ir ilustrācija 
rakstam. Pavisam nelielu daļu no 
tiem piedāvājam Dundadznieka lasī-
tājiem. 

 

Pasaki man, ko tu krāj... 
Teicieni no radio un televīzijas 

pārraidēm, izgriezumi no laikrak-
stiem un žurnāliem, salīmēti burtnī-
cās un kladēs veido Elzas Karlsones 
neparasto arhīvu. Tā no neatkarības 
laikiem pagājušā gadsimta trīsdes-
mitajos gados līdz atjaunotās neat-
karības laikiem tagad. Viens no pir-
majiem vākumiem — desmitgadīgās 
Elzas apkopotie toreizējās Latvijas 
skaistumkaralienes. „Kā ugunsdzē-
sēju balle, tā beigās jāievēl skaistu-
ma karaliene!” Unikāls kopojums, jo 
šajā kladē iemūžināta arī Dundagas 
skaistumkaraliene Terēze Kēnigs-
valde. Un cita burtnīca, arī izcils 
vēstures liecinieks — Tautas frontes 
dibināšanas kongresa konspekts. 

Elza Karlsone krāj cilvēkziņas. Tā-
pēc tikšanās gaitā jau pārstāju brīnī-
ties par sākotnējo pārsteigumu, no-
klausoties, kā mājasmāte uz pieci 5 
ballu skalā noskaita manus radurak-
stus, it kā būtu mana privātsekretā-
re. Ja Elzu Karlsoni kāds patiesi iein-
teresē, tad viņa to sameklē rokā. „Es 
uzbāzos par korķi,” — tā ar humoru 
stāsta par savu pazīšanās sākumu ar 
Rudīti Vasili, vēlāko žurnālisti. 

 

Baltais halāts gadu desmitiem 
„Papucis bija no jūrmalas, no Sīk-

raga, un te dabūja amatnieka zemi. 
Es uzrados 1922. gadā. Tad mani tā-
du mazu rupuci Dundagas baznīcā 

nokristīja. 1943. gadā Talsos pabei-
dzu vidusskolu. Gribēju kļūt par dak-
teri. Bet neiznāca... Balto halātu gan 
dabūju ilgi valkāt. Tūlīt pēc kara sā-
ku strādāt slimnīcā par sanitāri. 
Dundagas slimnīca kļuva par ārstu 
inkubatoru. Kādi tikai dakteri bija: 
Amatnieks, Stepe, Smiltēns, Melks... 
Nu jau paši Dieva priekšā.  

50. gadu sākumā dibināja Dunda-
gas rajonu. Bija atbraukusi daktere 
Puriņa no Rīgas. Lai es aizejot pie 
viņas. Domāju, ka nebūs kaut kas 
kārtībā ar rīsu zupu. Es to brokastīs 
biju vārījusi... Iedod papīru, lai kaut 
ko uzrakstot. Es uzrakstu „Dauga-
va” un „Dundaga”. Labi, viņa man 
saka, Veselības aizsardzības nodaļai 
vajag kadru, mani pārcelšot uz sta-
tistikas nodaļu. Ja vajadzēs, aizsūtīs 
uz kursiem. Toreiz bija modē difte-
rija un bērnu trieka, bet visvairāk — 
šarlaks. Tad dakteri nosūtīja uz Ve-
selības aizsardzības nodaļu ziņoju-
mu, man tie bija jāreģistrē, jāsa-
meklē dezinfektors. Un jāapgūst 
krievu valoda!  

Slimnīca sākumā bija pilnīgā na-
badzībā. Bez elektrības! Neko daudz 
nevarējām līdzēt. Bet smagi slimo 
arī nebija. Ja bija ieķerts rokā, tad 
sašuva, ja kaut kas auga, tad pār-
grieza... Pamazām jau dabūja apara-
tūru. Kad dakteris Purmalis aiz-
brauca uz Rīgu pēc rentgena apara-

tūras, tad Rīgas kolē-
ģis viņu uzaicināja 
pirmo caurskatīt. Bet 
pēc pārbaudes Pur-
malis mēms — izrā-
dās, ka ir slims ar tu-
berkulozi!  

Kad gāja prom grā-
matvedis, tad mani 
pārcēla uz grāmatve-
dību. No turienes aiz-
gāju uz Mazsalacu. 
Tas bija laikam 1955. 
gadā. Es dziedāju 
Dundagas korī. Dzies-
mu svētkos Rīgā iepa-
zinos ar Karlsonu no 
Mazsalacas kora. Gan-
drīz vai sadziedājā-
mies. Tikai ātri tā 
dziesma pārtrūka... 
Šņabi viņš nedzēra, 
bet briesmīgi pīpēja. 
Nekā mums ar Karlso-
nu nesaskanēja. Nezi-
nu... Varbūt es biju vainīga... Mazsa-
lacā nodzīvoju 
tikai kādu ga-
du. Smuka 
gan tā mazpil-
sēta! Salaca 
tek cauri, Ska-
ņ a i s k a l n s , 
Skābuma baļ-
ļa, Velna kan-
cele... Drīz at-
griezos Dun-
dagā. Kabatla-
kats jau bieži 
tad bija rokā. 
Bet mājās 
vienmēr ko 
darīt: lopi, 
siens, zeme, 
ravēšana, stā-
dīšana, novāk-
šana. Turklāt 
man grāmatas 
nedeva mieru, 
gribēju lasīt, 
rakstīt.  

Vienu die-
nu saņēmu 
ziņu, vai ne-
gribot strādāt 
p a n s i o nā tā . 

Viena darbiniece ejot dekrēta atvaļi-
nājumā. Labi. Viņa neatnāca atpakaļ, 
un es paliku — vairāk nekā 20 gadus.  

 

*     *     * 
 

Ja cilvēks nodzīvojis astoņus ga-
dus desmitus, tad viena ciemošanās 
tāds sīkums vien ir. Varētu tincināt 
vēl un vēl. Bet galvenais ir Elzas 
Karlsones neatkārtojamā PASAULE, 
un no tās kripatiņa lai tiek visiem, 
kas šo skata. 

Alnis Auziņš 
 

 
 
 
 

•  Apmēram pirms pusgadsimta Pāces dīķī.  
Foto no E. Karlsones albuma 

• Rožlejās ar minci.                                                              Foto no E. Karlsones albuma. 

ELZAS KARLSONES PASAULE 
 

Rožlejās ierodamies vesela delegācija: Velta Metene, Lidija Siliņa un 
es. Kad Siliņas kundze sniedz mājasmātei puķi, tad Elza Karlsone tūlīt 
bargi noprasa, vai tā pašas audzēta. „Pašas, pašas,” dāvinātāja šķel-
mīgā balsī apstiprina. „Melo!” nu jau prokurora tonī Karlsones kundze 
pasludina spriedumu. 

Elza Karlsone mani iekarojusi acumirklī. Ar humoru. Rožleju jumtis-
tabā ir mājīgi silts, suns Norberts „nolikts uz krampja”, no plauktu 
plauktiem mūs vēro grāmatas. Mēs vedinām Rožleju saimnieci atcerē-
ties... 

 Pūralāde 
 

• „Cik ilgs laiks vajadzīgs tādam zīmējumam? Lie-
cies mierā! Kādu stundu.” 

•  „Manos zīmējumos darbība noris tepat netālu no mājas.”  
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— Labi izveidotu ražošanu varam 
iedomāties kā šūpoles: vienā galā iz-
ejvielas, otrā gatavā produkta pārdo-
šana, vidū pats ražotājs, kam ir sva-
rīgs līdzsvars.  

Latvijas aitkopji ir sasparojušies. 
Kādreiz pārstrādātājiem trūka izej-
vielu, tagad aitkopji sūdzas, ka nav 
ražotņu. Pie mums Pācē gandrīz stāv 
rindās tie, kas grib pārdot nemazgā-
tu vilnu. Valstī šādu ražotņu vaja-
dzētu vēl. Lielās vilnas pārstrādes 
rūpnīcas ir izsaimniekotas un likvi-
dētas. Tādi kā mēs ir pieci seši. Ir vēl 
pavisam mazas ražotnes ar niecīgām 
jaudām. Vajag arī tādu. Pie mums, 
piemēram, pasūtītājs nevar iedot 
piecus kilogramus vilnas un tieši no 
tās iegūt savu dziju. Šie kilogrami 
paliks mašīnās! Tieši mazā daudzu-
ma dēļ neesam pieņēmuši lamas, ka-
zu, suņu vilnu. Mums vajag vismaz 
simt kilogramu. Neliela apjoma pie-
gādātājiem iesaku vest uz Ķoņiem. 
Tur ir cehs ar vecām vācu mašīnām, 
un nelielās iekārtas dod iespēju iegūt 
dziju no niecīga daudzuma nodotās 
vilnas.  

— Vai arī dundadznieki nodod 
vilnu pārstrādei? 

— Daži, kam saimniecībā ir ne-
daudz aitu. Kāds saimnieks domāja 
ieviest aitu ganāmpulku, tomēr ne-
sanāca. Varbūt attur bailes no vil-
kiem. Pie Kazdangas vilki nokoduši 
ap 30 aitu. 

Mazi ganāmpulki, līdz desmit 
aitām, nerentējas. Mājas apstākļos 
vilnu izmazgāt arī grūti. Lai saņemtu 
Eiropas Savienības (ES) finansiālo at-
balstu, ganāmpulkā jābūt vismaz 50 
šķirnes aitas mātītēm. Tas ir vērsts 
uz daudzumu, un tā arī tam jābūt.  

— Vai jūs, pārstrādātājus, apmie-
rina izejvielu kvalitāte?  

— Aitām dodot pareizu barību un 
pareizā laikā cērpjot, iegūst vislabā-
ko vilnu. Aitkopības asociācijai būtu 
jārīko izglītojoši semināri. Ne visi 

mūsu piegādātāji zina aitkopības 
ābeci. Cenšos viņus daudzmaz sko-
lot. Vecās grāmatās esmu lasījis: ja 
aitas ziemā ēd sienu, tad pakakles 
piebirst ar siena putekļiem, pelavām. 
Ja tādu vēl kūtī cērp, tad iegūst vil-

nas, salmu un siena mudžekli. Mēs 
gribam tīru dziju, no mums arī prasa 
kvalitāti! Ja mums jāiegulda papildu 
darbs attīrot, tad mēs nevaram pa-
augstināt iepirkuma cenu.  

Pašiem aitkopjiem arī jābūt uzņē-
mīgiem un jādomā, kā paplašināt 
darbību, jo mūsu tirgus nav pārpil-
dīts. Kādu piegādātāju no Talsu rajo-
na veiksmīgi ievirzīju, viņš tagad 
piedāvā vairākus produkcijas veidus. 
Ja atved nodot tikai nemazgātu vil-
nu, par ko saņem 50 santīmu kilo-
gramā (mēs maksājam vidējo Eiropas 
cenu), tad liekas, ka tur nekā nav. 
Bet, iemainot nemazgāto vilnu pret 
dziju, rūpnieciski izģērējot aitādas 
un Latvijas tirgū pārdodot, var iegūt 
papildu peļņu. 

— Kam jūs pārdodat savu pro-
dukciju? 

— Nedaudz aušanas cehu vēl pali-
kuši. Pārdodam dziju Liepājas Saivai, 
Bauskas Mākslai, arī kuldīdzniekiem. 
Krietni jāsarauj uz Dziesmu svēt-
kiem, jo tad ir pieprasījums pēc da-
žādu novadu tautastērpu krāsām.  

Visa pārstrādātā produkcija nav 
jāpārdod, to var mainīt. Tā pēdējā 
gadā izvērtusies veiksmīga sadarbība 
ar igauņiem. Būtībā esam aptvēruši 
visu ziemeļu kaimiņu zemi. Viņi ved 
tīru, izmazgātu vilnu, un viņiem tik 
tālu braukt atmaksājas, jo Igaunijā 
vilnas pārstrāde ir monopolizēta un 
cenas ir krietni augstākas nekā pie 
mums.  

Igauņi ražo vilnas cimdus un ze-
ķes tūristiem, īpaši ceļotājiem no 
Skandināvijas. Ar tiem pilnas visas 
viņu mazās bodītes. Iecienīti ir siltie 
zilie toņi (pie mums vairāk brūnga-

nie). 
— Vai nozarē ir ienācis kas 

jauns? 
— Viena iemesla dēļ sastrādāja-

mies ar Zviedrijas aitkopjiem. Pie 
mums pārsvarā ir aitas ar balto, pus-
rupjo vilnu (pēdējā laikā Latvijā gan 
sāk ievest citu šķirņu teķus). Bet pie-
prasījums ir pēc pelēkās vilnas, un 
tieši tādu šķirņu aitas ir Zviedrijā. 
Turklāt pelēkajām aitām ir arī smal-
kāka vilna. Cilvēki, nezinot atšķirību, 
domā, ka mēs pelēkajai vilnai pievie-
nojam sintētiku. Tā nav! Esmu devis 
pataustīt paraugus. Pelēkā vilna ir 
smalka, un viena sauja sver daudz 
vairāk nekā baltā vilna. No pelēkās 
vilnas dzijas adītas zeķes ir daudz 
izturīgākas.  

Aitkopības nozarē tirgus paplaši-
nās. Ļoti bagāti cilvēki (Latvijas mē-

rogā) sāk siltināt mājas ar nemazgā-
tu aitas vilnu. Tā daudzkārt pārspēj 
akmens vati, turklāt vilnai nav jābūt 
ļoti labai. Vācijā tādu jau ražo rūp-
nieciski un aitkopjus aizrunā gadus 
trīs uz priekšu.  

Krievijā jaunu uzplaukumu pie-
dzīvo velteņi, arī tiem nevajag ļoti 
labu vilnu. Varbūt arī šādam ražoša-
nas atzaram ir nākotne. Filcu cehu 
Limbažos prihvatizēja un izsaimnie-
koja...  

— Šķiet, ka stāvoklis Pāces ražot-
nē ir uzlabojies. 

— Visumā jā. Tomēr arī mūs noēd 
inflācija. Būtu jāiegulda ražošanas 
attīstībā. Vajadzību ir daudz, piemē-
ram, jāatjauno katlu māja. Diemžēl 
brīvo līdzekļu nepietiek. Arī strād-
niekiem pa druskai jāpalielina algas. 
Darbinieku skaits ir saglabājies tas 
pats, desmit, un viņi strādā gandrīz 
pilnu darba dienu. Uzskatu, ja cil-
vēks tiešām ar atdevi strādā sešas 
stundas, tad tas jau ir pietiekami. 
Pārgurušam strādniekam traumas 
draud gandrīz ikvienā ražotnē. 

— Vai jūs neesat domājuši, kā 
piesaistīt Eiropas Savienības finan-
šu līdzekļus? 

— Mēģinājām iegūt Pasaules Ban-
kas atbalstu, bet mūsu gara darbu 
atdeva atpakaļ nelielu kļūdiņu dēļ. 
Tur svarīgs viss, katrs komatiņš, tur 
ir sava valoda, sava pasaule. Pat sava 
mafija, kas pārzina ES naudu. 

Man nepatīk tas viss, kas notiek 
ES finansējumu tuvumā. Rīgā rads 
rada galā, visu sadala savējiem. Cik 
ES naudas nonāk līdz laukiem? Lau-
vas tiesa tiek lielpilsētām, lielajiem 
objektiem. Zemnieki priecājas par 
grašiem. Vai tas maz vajadzīgs? Kār-
tīgs cilvēks savu zemi tāpat sakops.  

Esmu piedalījies seminārā par ES 
finansējumu, kā to novirza dažādām 
nozarēm. Piemēram, lauku sētas da-
žādošanai. Bet, ja par to naudu uzceļ 
alus bāru savā lauku sētā un tā dažā-
do, un viss it kā ir kārtībā? Seminārā 
uzzināju, ka Liepājā par ES naudu ve-
cas kazarmas pārbūvēs bioetanola 
rūpnīcā. Ja vienu tieši tādu pašu mil-
zeni jau būvēs Ventspilī, kas būs tik 
jaudīga, ka iepirks izejvielas no Balti-
jas valstīm, vai tad vēl jāceļ otra Lie-
pājā? Par ES naudu?  

Seminārā aprunājos ar vienu kler-
ku. Tā un tā, man vajag projektu, jā-
rekonstruē katlumāja. Viņš prasa 
par kopsummu. Es atbildu, ka apmē-
ram 20 000 latu. Viņš teic: jo mazāka 
nauda, jo lielāks procents pienāko-
ties. Es prasu, cik tad man viņam bū-

tu jāpiedāvā. Astoņi procenti! Es uz 
to bilstu, ka tad jau bankas neplēš 
tādus procentiem. Redzi, viņš atbild, 
tev galva strādā! Jā... Bet kam tad ES 
nauda ir domāta, ja pie tās nevar 
piekļūt?  

Un vēl no katra semināra dalīb-
nieka paprasīja 60 — 80 latu. Pats 
dzirdēju, kā rīkotāji priecājās par 
kuplo klausītāju pulku. Papildu peļ-
ņa, jo par semināru rīkošanu jau ir 
paredzēta ES nauda!  

Igaunijā ES finansējuma sadalei 
var izsekot ikviens iedzīvotājs. 
Mums tas ir pasludināts par noslēpu-
mu!  

— Kas vēl varētu līdzēt vietējiem 
ražotājiem? Par sakarību ķēdīti 
veiksmīgi ražotāji — vairāk darbavie-
tu — mazāk Īrijas braucēju nešaubā-
mies. 

— Ne valsts, ne pašvaldības nedo-
mā, kā risināt šos jautājumus. Ir daži 
izņēmumi, kā Aizpute. Apbrīnojami, 
cik tur daudz ražotņu! Īstenībā ne-
trūkst to, kas būtu gatavi sasparoties 
uzņēmējdarbībai dažādās Latvijas 
vietās. Tikai vietējā vara neatbalsta. 
Teorijā jau visi ir par.  

Ražošanas uzsākšanai ir nepiecie-
šami vairāki priekšnosacījumi. Pirm-
kārt, ideja. Tad iespējamam ražotā-
jam jāzina pieejamie nekustamie 
īpašumi un zemes gabali. Ir vajadzī-
ga vieta! Padomju laikos bija zināms, 
kur rūpniecībai perspektīvā attīstī-
ties, lai nesagandētu ainavu, vidi  
u.tml. Tālāk — jābūt bankai, kur 
ņemt naudu iesākumam. Tālāk ideja, 
kas zināmā mērā vēl ir lidojumā, jā-
izmēģina miniatūrā. Lai redz, kā no-
tiek dzīvē. Protams, jāskatās, vai iz-
raudzītajā ražošanas jomā būs atbil-
stošs darbaspēks, vai nepieciešamie 
speciālisti jāaicina no citurienes. At-
kal nonākam pie tā paša: darbaspēks 
pa vidu, vienā galā materiāli, otrā 
produkcijas pārdošana.  

Pie mums tas ir atstāts pašplūsmā. 
Cik pēdējos gados parādījušies jauni 
uzņēmumi? Dažās vecās ražotnēs pa-
mainījušies vadītāju uzvārdi, maz-
liet — darbības veids. Un mūsu dar-
baspēks aizplūst uz ārzemēm... Var-
būt tiem, kas spēj rakstīt projektus, 
vajadzētu pavērst seju pret ražoša-
nu? Tūrisms ir labs, bet ar to ir 
daudz par maz. Pašvaldības vadībai 
ir par ko padomāt.  

 
Alnis Auziņš 
Sandras Dadzes zīmējums 

 
 

Vilnas pārstrāde  
un ražošana vispār  

 

Pirms gadiem četriem ciemojāmies Pācē. Kaut cik atspirguši pēc 
ugunsnelaimes, vilnas pārstrādātāji toreiz piesardzīgi lūkojās nākotnē. 
Kā mazais 10 cilvēku uzņēmums attīstījies? Kāds noskaņojums ir ta-
gad? To vaicāju ražotnes īpašniekam un vadītājam Dainim DERKEVI-
CAM, un saruna iegrozījās pat plašākā gultnē. 

 Pie mums, uz zemēm 
 

 Lasītavā visi varēja aplūkot 1905. 
gada notikumiem veltītu grāmatu 
izstādi, kā arī kopīgi lasīt muzeja 
darbinieku sagatavotos hroniku, vēs-
tuļu un atmiņu fragmentus. Iepazi-
nāmies ar Jāņa Sauleskalna un Friča 
Īvnieka hroniku, Ostenzakenu ģime-
nes un Žanim Zumbergam rakstīto 
vēstuļu, tāpat ar Lizetes Sīpolas at-
miņu fragmentiem. Lasījums kopā 
veidoja skaudru un nežēlīgu vēstu-
res lappusi, atklājot gan revolucio-
nāru dažādo darbību (viņi izplatīja 
proklamācijas, kontrolēja ceļus, šāva 
un dedzināja), gan soda ekspedīcijas 
izrēķināšanos ar viņiem, gan zem-
nieku nožēlu par notikušo, kad at-
griezies barons Kristians fon Osten-
zakens.  

Diskusijās par 1905. gadu Vilnis 

Mitlers uzdeva jautājumu, kāpēc 
kalps piedalījās revolūcijā. Pats arī 
atbildēja: «Lai dabūtu zemi.» Elma 
Zadiņa domāja, ka Dundagā revolu-
cionārajos notikumos pārsvarā ie-
saistījās saimniekdēli un tādi ļaudis, 
kas slinkoja un apskauda tos, kuri 
sūri grūti strādāja un kam bija mājas 
un zeme. Aizkustinoši sāpīgs bija vi-
ņas stāstījums par savu vectēvu, 
amatnieku, gaišu cilvēku, kas mācījis 
bērniem ticības mācību, bet ticis sa-
vā dārzā, pa ceļam uz dravu, kurā 
pamanījis bišu zagļus, meitiņas acu 
priekšā nošauts. Ko viņš bija kādam 
nodarījis? Interesants bija fakts, ko 
minēja V. Mitlers un Ivars Abajs, — 
1905. gada revolucionārus augstu 
novērtēja brīvvalsts laikā. 1918. gadā 
zemi piešķīra gan strēlniekiem, gan 

atbrīvošanās cīņu dalībniekiem, gan 
1905. gada nemierniekiem pat tad, ja 
viņiem nebija nekādu citu nopelnu. 

Pasākuma noslēgums bija kluss, 
mierīgs, pārdomu pilns. Dalībnieki 
mielojās ar raušiem, kafiju vai tēju 
un, sadalījušies atsevišķos pulciņos, 
vēl šo to pārsprieda.  

Savu uzrunu I. Abajs sāka ar tei-
kumu: «Muzejs nāk no meža ārā.» 
Ārā nākšana un sadarbība ar Dunda-

gas pagasta bibliotēku izrādījusies 
auglīga. Ir Dundagā cilvēki, kurus in-
teresē pagasta vēsture, un viņu dēļ 
vien ir vērts šādus pasākumus rīkot. 

 

Diāna Siliņa 

 
 
 
 

Pils nodedzināšana,  
1905. gada 1. decembris 

J. Upīte — Žanim Zumbergam, KSM 
1099-Rd-5 

Toreiz vēl nebija ne automašīnu, 
ne iekšdedzes motoru, tāpēc benzī-
nu varēja dabūt ķīmiski tīrītu vienīgi 
aptiekā. Krēslai iestājoties, maskēti 
cilvēki iegāja aptiekā un lika visu 
benzīnu saliet pudelēs. Sirmais ap-
tiekārs Pfeils pildīja pudeles, un vi-
ņam drebēja rokas. Benzīnu izlēja pa 
pils istabu grīdām, bet, pielaižot 
uguni, tas vairāk ekspluatēja 
[eksplodēja] nekā dega, pulētās grī-
das neaizdegās. Tad tika izmestas no 
Grautuza un virsnieku istabām gul-
tas un pēļi, tos sakrāva zāles vidū 
augstā kaudzē un aizdedzināja. 
Vienlaicīgi abos stāvos izsita logus, 
lai būtu gaisa kustība. Uguns tika 
pielaista abos stāvos vairākās vietās. 
Ļaudis, skaitā kādi 1000, stāvēja uz 
ielas dīķa pusē un sildījās. Kad uguns 
izlauzās bēniņos, sakarsušie jumta 
kārniņi ar troksni plīsa, lidoja pa gai-
su un krita zemē. Uz rīta pusi lies-
mas izdzisa, kūpēja tikai gruveši. 

 

Kubalu skolas-muzeja materiāli 

Dundagā pirms 100 gadiem 
 

6. janvārī Dundagas bibliotēkā pasākumā Dundagā pirms 100 ga-
diem. Atmiņu fragmenti piedalījās Kubalu skolas-muzeja darbinieki un 
interesenti, galvenokārt inteliģences pārstāvji. 

 Ar karstām sirdīm 
 

• Nodedzinātā Dundagas pils.     No Latvijas Nacionālās bibliotēkas fondiem 
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Armands Klāvs 
Pareizticīgie man patīk ar savu stā-

ju. Šis koris ir slavens ar dziedāšanu no 
sirds un tiekšanās pēc autentiskuma. 
Vairums dziedājumu ir no baznīcas li-
turģijas. Muzikālajam notikumam Jūras 
vārtos bija divējāda daba: koncerts, bet, 
tā kā skanēja tik daudz psalmu, speci-
fisku dievkalpojuma dziedājumu, tad 
aplausi šķita lieki... Mani īpaši uzrunāja 
dziedājums, kura jēgu latviski varētu 
pateikt apmēram tā: pareizticīgie, at-
griezieties, jo ir pienācis pēdējais laiks. 
Proti, kam ausis ir, lai dzird! Ārkārtīgi 
pārliecinoši.  

Interesanti bija vērot krievu publi-
ku, kas no visas sirds un dvēseles patei-
cās dziedātājiem. Vēl mani sajūsmināja 
diriģents. Viņš piegāja pie katra dzie-
dātāja pavisam tuvu klāt un cieši ieska-
tījās viņā. Ļoti īpatnēji, pat azartiski. 
Pēc tam to sapņos redzēju. 

 

Alfa Auziņa 
Ak, dižā Ventspils, kur ir tava kon-

certzāle? 
Bija īpaša izjūtu gamma, ko nesa vīri 

ar savām Dieva dotajām balsīm, dažām 
tik īpašām, ka lika domāt par zemiem, 
lēni dunošiem zvaniem. 

Taču telpa apēda klusinātās skaņas, 

neļāva izskanēt slavēšanai, jo patiesībā 
gan tas nebija koncerts, bet dievkalpo-
jums. Protams, tas iespējams arī šādās, 
skaņu tik aprijošās telpās, bet kā būtu, 
ja būtu citādi? 

 

Diāna Siliņa 
Pirmkārt, garīgā mūzika ir viens no 

maniem spēka avotiem. Tā mani no-
mierina, atspirdzina un iedvesmo. Tā-
pēc esmu iegādājusies dažādus diskus 
(ierakstus ar gregoriāņu dziedāju-
miem, Baha Ziemassvētku oratoriju, Lie-
nes Veitneres dziesmām u.c.). 

 Otrkārt, lasu pareizticīgo tēvu dar-
bus un atrodu tajos vērtīgas atziņas. 

Piemēram, arhibīskaps Jānis raksta:  
„Cilvēks radīts ne tikai, lai strādātu, bet 
arī — lai mīlētu un lūgtos.” 

Treškārt, man ir īpašas attiecības ar 

krievu kultūru, valodu un cilvēkiem. 
Tā ir gan mana tēva pieredze Sibīrijā, 
gan mana tikšanās ar ticīgiem un inte-
liģentiem krieviem, kas ir lūguši piedo-
šanu par Padomju Savienības nodarīta-
jām ciešanām latviešu tautai. Tas ir arī 
laiks, kurā augu un veidojos un kas de-
va man iespēju iepazīties ar krievu kul-
tūras un valodas pērlēm. 

Ceturtkārt, apbrīnoju cilvēka balsi 
kā savdabīgu un ļoti skaistu instru-
mentu. Man vienmēr patikuši gruzīnu 
polifoniskie dziedājumi. Pēdējos gados 
priecājos par grupu Cosmos, kas divreiz 
koncertējusi arī Dundagā. 

Iespējams, ka tie ir mezglu punkti, 

kuriem trāpot mana dvēsele atsaucas, 
un tieši tāpēc manu sirdi tik ļoti skāra 
Maskavas vīru kora Pravoslavnije pevčije 

koncerts. Var jau būt, ka nav ko sarež-
ģīt un jāatzīst bez kādas analīzes — ir 
lietas, kas mūs uzrunā, un ir lietas, kas 
atstāj vienaldzīgus. Koncerts mani skā-
ra līdz dvēseles dziļumiem. Protams, 
Domā skanētu citādāk, jo tur ir cita 
akustika, bet redzēt visus dziedātājus 
labāk varēja Jūras vārtos. 

 

Andra Ratkeviča 
Pirmās skaņas no askētiskās Vents-

pils Jūras vārtu skatuves izraisa šaubas, 
vai pareizticīgo dievkalpojuma sastāv-
daļa — garīgie dziedājumi — ir klausā-
mi atrauti no tiem piederīgas vides — 
krāšņas baznīcas ar brīnišķīgu akusti-
ku, kas notušē katru negludumu. Jā, 
koris vēl atturīgs, kā neuzskaņots 
zvans, kamēr kora diriģents ir ļoti eks-
presīvs un paģērošs. Grūti pierast pie 
aplausiem, kas šķiet neiederīgi. Tāds 
iespaids koncerta pirmajā daļā. 

Pēc neliela starpbrīža otrā daļa liek 
aizmirst visas šaubas, jo skanējums nu 
ir perfekts. Koris klausa un pakļaujas 
diriģenta žestam, aplausi pāraug ovā-
cijās gandrīz pēc katra dziedājuma. Tā 
skan neaptverami plašā, savdabīgi dvē-
selīgā, tomēr mazliet biedējošā Kriev-
zeme...  

 

Apkopoja Alnis Auziņš 

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 
Viņš sūtījis Savu vienpiedzimušo Dēlu,  lai 
neviens, kas tic uz Viņu, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ.3:16) 

 

Neviens nevar dot vairāk kā Dievs, 
un nekas nav vērtīgāks par Viņa dā-
vanu cilvēkiem Ziemassvētkos — Jēzu 
Kristu, mūsu Pestītāju, kas ienāk pa-
saulē kā bērniņš. Tieši tāpēc, ka Dievs 
mūs tik ļoti mīl un tā apdāvina, mēs 
šajā laikā cits citu dažādi iepriecinām. 

Somijas draugi lestadiāņi mums 
bija sagatavojuši brīnišķīgu ceļojumu 
uz Jellivāru, pilsētiņu Zviedrijas zie-
meļos — Lapzemē, aiz polārā loka. 
Guvām iespēju piedalīties lestadiāņu 
Ziemassvētku saietā, kas nu jau ga-
dus simts pēc kārtas katrreiz notiek 
Jellivārā.  

24. decembrī kopā ar šoferi Pekku, 
tulci Ellu un mūsu grupas vadītāju 
Rauhu mēs — Agra Rozefelde, Una 
Domkus, Lība Rozefelde un es — 
mikroautobusā šķērsojam lielāko daļu 
Somijas un vēl daļu Zviedrijas. Brau-
cam stundas 14, pa ceļam vērojot zie-
meļu skarbās dabas skaistās ainavas. 
Galapunktā valda pilnīgs klusums, ne-
manām ne mašīnas, ne cilvēkus. Kad 
viesnīcā ieeju savā istabā, jūtos bezga-
la laimīga. Šādas izjūtas rada tas, ka 
visapkārt ir tāds skaistums, kādu ne-
biju cerējusi ieraudzīt. Ir baltas sniega 
kupenas, apsniguši koki, mazas, glī-
tas, dažādi izgaismotas mājiņas un ie-
las. Kā pasaku zemē! Vienīgais, kā 
man pietrūkst, — dievkalpojuma Dun-
dagas baznīcā kopā ar savu draudzi. 

Kaut arī Jellivāras draudzes vadītāji 
ir lūguši no draudzēm braukt ierobe-
žotam cilvēku skaitam, nelielais lūg-
šanu nams ir pilns līdz malām. Cilvēki 
(īpaši daudz ir jauniešu) ieradušies no 

Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, ASV. 
Un mēs — no Latvijas. Iznesīgi savos 
tautastērpos staigā sāmi. Viņi dzīvo 
Lapzemē, kas atrodas Somijas, Zvied-
rijas un Norvēģijas ziemeļos. Viņiem 
ir sava valoda, kas radniecīga ar so-
miem, rakstība, skolas. Sāmi no visām 
trim ziemeļu valstīm bieži pulcējas 
vienkopus. Mums ar Agru arī patiktu 
šajos saietos ierasties tautastērpos. 
Diemžēl mums tādu nav. Atceros, ka 
pirmoreiz par savu iespējamo tautas-
tērpu domāju Atmodas laikā. Biju aiz-
braukusi uz Rīgu Dziesmu svētku lai-
kā, un ielās bija tik daudz cilvēku lat-
viešu tautastērpos... 

Jellivāra mūs pārsteidz ik pa lai-
kam. No rīta ieraugām, ka pilsētas tu-
vumā ir pietiekami augsti kalni. Va-
karā apdzīvotā daļa mirdz vienos 
uguņos. Tur iekārtota slēpošanas tra-
se, ko izgaismo laternas. Kalnos iespē-
jams arī izīrēt mājiņas. Gaišs Ziemas-
svētku laikā Jellivārā ir tikai kādas 
četras stundas dienā, tāpēc arī sapro-
tams, kāpēc viss ir tik labi apgais-
mots. Skaidros vakaros iespējams no-
vērot ziemeļblāzmu. Unai un Lībai 
laimējas to redzēt. 

Dažāda ir arī gaisa temperatūra. 
Svētdien pilsētā rāda -5 grādus, kaut 
mums šķiet, ka ir aukstāks. Sals pakā-
peniski pieņemas. Pirmdien jau ir -17 
grādi, otrdien -19, trešdien -25, bet 
ceturtdien — jau -28. Esam laimīgas, 
ka nepiedzīvojam -38 grādus. 

Neparasti, ka ne lūgšanu namos, ne 
lestadiāņu mājās nav eglīšu. Izrotātas 
tās grezno pilsētu centrus un atseviš-
ķu māju pagalmus. 

Ir lieli kristietības svētki, un tas re-
dzams arī mūsu ēdienreizēs. Pama-
nām, ka somu un zviedru tradicionā-
lais ēdiens šajā laikā ir rīsu biezputra 

ar augļu ķīseli vai kanēli un cukuru, 
arī lasis dažādos veidos: sālīts, sautēts, 
zupā izvārīts. Pusdienās neiztrūkstoši 
ir vārīti kartupeļi un ziemeļbriežu ga-
ļa, un saldais ēdiens. Taču galvenā ba-
rība šeit ir Dieva vārds. Četras dienas 
pēc kārtas ir divas sapulces: pirmā 
divpadsmitos, otrā sešos vakarā. Mani 
īpaši uzrunā viens no vecākajiem slu-
dinātājiem, kas sprediķo par 39. psal-
mu. Aizkustinošs brīdis ir arī Svētā 
Vakarēdiena baudīšana. Tas notiek 
cilvēku piepildītā lūgšanu namā. To-
mēr vieta atrodas katram. Sludinātāji 
kārto ļaužu plūsmu, lai visi varētu sa-
ņemt šo sakramentu un viss noritētu 

mierīgi. Tā arī notiek. Cilvēki pa abām 
malām iet pie galda, pa vidu nāk atpa-
kaļ. 

Ceturtdienas rītā, garīgi piepildī-
tas, atvadāmies no Jellivāras. Sākas 
atpakaļceļš uz Somiju. Reizē ar mikro-

autobusu mašīnā brauc arī mums labi 
pazīstamais sludinātājs Raimo ar kun-
dzi Helēnu, Kalevi ar kundzi Annu-
Līsu. Pa ceļam vērojam, kāda ir zie-
meļu saule, kā sniegs uz zemes un eg-
lēm no balta pārvēršas par gaiši zilu, 
kā satumst. Līdz sirds dziļumiem skar 
Pekkas stāsts par savu dzīvi un nākot-
nes iecerēm. Viņš divus gadus darījis 
visu, lai Helsinkos būtu īpaša dzīvoja-
mā māja invalīdiem. Tādas vēl nav, 
taču darbs turpinās. Vēl Pekka vēlas 
uzrakstīt grāmatu par savu māti, kas 
vienpadsmit gadu vecumā kļuvusi bā-
rene, daudz strādājusi, lai izdzīvotu, 
apprecējusies, pasaulē laidusi trīspa-

dsmit bērnus... Tagad dzimta sakuplo-
jusi līdz pat 150 cilvēkiem. Pekkas no-
lūks nav grāmatu pārdot, tādējādi 
pelnot naudu, viņš vēlas, lai visi dzim-
tas cilvēki zinātu, kāda ir bijusi viņu 
ciltsmāte. (Žirgtajai kundzei tagad ir 

astoņdesmit četri gadi.) Pekka dzīvo 
Lahti lūgšanu namā, un viņa karstākā 
vēlēšanās ir palikt uz tā ceļa, pa kuru 
viņu vada Dievs. 

Pa ceļam iebraucam Puttipudā, kur 
ciemojamies pie sludinātāja Eino, kas 
vairākkārt bijis Latvijā (gan ne Dunda-
gā). Viņu interesē, kā mums klājies 
Jellivārā. 

Vēl ciemos mūs, visus braucējus, 
gaida Juhani ar savu ģimeni Lahti. Tur 
ir arī Antti un Anna-Līsa. No visiem 
mūsu draugiem staro īpašs siltums. 

Esmu domājusi par to, kāpēc man 
tik būtiski kļuvuši visi šie cilvēki, So-
mija un lestadiāņu kustība. Dundagā 
man netrūkst nenieka — te klausos 
skaidru Dieva vārdu, saņemu grēku 
piedošanu, baudu Svēto Vakarēdienu, 
te ir mani mīļie tuvinieki, brīnišķīgi 
draugi, sava draudze. Visticamāk, ka 
ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tādējādi 
izpaužas kristietības universālais rak-
sturs. Tikšanās ar citu tautu pārstāv-
jiem, kas tic uz dzīvo Dievu, rada īpa-
šu kopības izjūtu. Mēs visi — somi, sā-
mi, zviedri, norvēģi, amerikāņi, ukrai-
ņi, latvieši — esam viena Tēva bērni. 
Ar prātu jau to zinām, taču piedzīvot 
ar sirdi šo lietu ir kaut kas pavisam 
cits. Otrkārt, ļoti būtisks man šķiet 
lestadiāņu patiesi kristīgais dzīves 
veids, arī tas, ka ziemeļnieki var būt 
tik atvērti un prot veidot attiecības, 
ka atbildību uzņemas vīrieši. Treš-
kārt, man patīk ceļot, iepazīt citas ze-
mes, to vēsturi, kultūru un valodu. 
Vislabāk to var izdarīt, ja ir personis-
kas attiecības ar cilvēkiem. 

Mājās atbraucu ar izjūtu, kas mani 
agrāk nekad tik stipri nav skārusi, — 
Dieva priekšā esmu pavisam nabaga, 
man pašai nekā nav, taču Viņš Savā 
neizmērojamajā mīlestībā un žēlastī-
bā man dod pilnīgi visu un vēl pārpā-
rēm. 

Diāna Siliņa 

25. rajona kultūras darbinieku 
svētkos 11. janvārī Talsu tautas 
namā piedalījās arī dundadznieki. 
Viņi bija gan skatītāji un klausītāji, 
gan savu kolēģu sveicēji un balvu 
saņēmēji. 

 Rosīgākie kultūras dzīvē — nomi-
nācija (viena no sešām), par kuru 
balvu ieguva Dundagas pagasts. Kā 
nu ne: koncertfestivāls Es mācēšu 
danci vest, tautas mūzikas festivāls, 

Minhauzena, pirmie rajona pašvaldī-
bu vadītāju svētki! Turklāt Santa 
Maksimoviča un Gunārs Laicāns pa-
rakstījās goda grāmatā, ko savā arhī-
vā glabās Talsu novadpētniecības 
muzejs. Santai tika lieliska un pelnī-
ta dāvana — divas biļetes uz Raimon-
da Paula jubilejas koncertu. 

Darba jubilejās sumināja daudzus 
rajona kultūras darbiniekus, arī Inu 
Eihleri, kas Dundagas pagasta biblio-
tēkā nostrādājusi 25 gadus. Zinoša, 
iejūtīga, sirsnīga, patīk rokdarbi, 
protams, grāmatas un bērni — tādu 
pazīstam Inu. Arī viņa parakstījās 

goda grāmatā, saņēma dāvanas un 
ziedus. 

Visus svētkos priecēja Indras 
Sproģes vadītais Talsu rajona mūzi-
kas skolu pedagogu un audzēkņu ka-
merorķestris, ko Talsu rajona pado-
mes kultūras nodaļas vadītāja Dzin-
tra Eglīte ierosināja nosaukt par „Ga-
da lepnumu”. Tajā spēlē arī Ieva 
Hermane, Sigita Dzērve, Una Lielan-
se un Sandra Vansoviča no Dunda-
gas.  

Koncertu Tēmas un motīvi sniedza 
Latvijā pazīstami mākslinieki: dzej-
niece Māra Zālīte, komponists Jānis 

Lūsēns, Latvijas Nacionālā teātra so-
liste Kristīne Zadovska un mūziķis 
Zigfrīds Muktupāvels. Fragmenti no 
muzikāli dramatiskajiem darbiem— 
Mistērija par sapni un mīlestību, Sfinksa, 
Indriķa hronika, Kaupēn, mans mīļais! 
un Hotel Kristina — viņu izpildījumā 
skanēja brīnišķīgi. 

 Īpaši intriģējošs bija Māras Zālītes 
stāstījums par jauno kopdarbu Hotel 
Kristina, kurā izmantots Rūdolfa 
Blaumaņa sižets par Kristīni un Ed-
garu. Viens no tā tematiem ir viesnī-
cas un mājas pretstats. Pirmoreiz uz 
latviešu skatuves būs redzams bari-

kāžu laiks. Ideju, kā veidot šo darbu, 
dzejniece atklājusi, izlasot R. Blau-
maņa lugā Ugunī remarku par to, ka 
Horsta madāmas istabā pie sienas 
atrodas Leonardo da Vinči glezna 
Svētais Vakarēdiens.  

2005. gads gan visa Talsu rajona, 
gan mūsu pagasta kultūras dzīvē bi-
jis bagātīgs. Lai arī jaunajā gadā tur-
pinātos rosīgums, lai kultūras darbi-
niekiem, veicot savu darbu, būtu mī-
lestība un prieks un pašvaldības vi-
ņus atbalstītu!  

Diāna Siliņa 

Pareizticīgo vīru kora koncertā 
 

Palaikam ieslīgstam pārāk lielā nopietnībā un sīkā plānošanā. Vai 
nav tā, ka reizēm piemirstam to, ka ārpus darba, ikdienas, projektiem, 
pienākumiem utt. ir arī brīvais laiks? Savā ziņā — viens no pirmajiem 
pienākumiem pašiem pret sevi. Ar šo nelielo rakstu galu gribam pastās-
tīt par kādu dundadznieku ašo ideju. Daži padzirdēja, ka Latvijā koncer-
tē slavens pareizticīgo koris. Rīgā... Tad kāds uzzināja, ka dziedātāji būs 
arī Ventspilī. Kaimiņos! Ieinteresētie ātri sameta kauliņus kopā un ar 
trim vieglajām mašīnām aizbrauca uz koncertu.  

 Ne no maizes vien 
 

Uzziņai 
Maskavas koris «Православные певчие» (Pareizticīgie dziedoņi) 

dibināts 1992. gadā, apvienojoties labākajiem profesionālajiem 
dziedoņiem no Maskavas baznīcu koriem. Kora repertuārā ir krievu 
garīgā kormūzika kopš tās pirmsākumiem līdz 20. gs. Koris piedalī-
jies daudzos starptautiskos festivālos un kopš 1998. gada pastāvī-
gi koncertē Rīgā.  

Brīnišķīgā Ziemassvētku dāvana 

• 1. rindā sēž: Rauha, Una un Raimo, 2. rindā stāv Anna-Lisa, Lība, Helēna, 3. rindā 
Agra, Ella, Judīte ar savu dēlu, 4. rindā Antti, Diāna, Juhani un Pekka. 

Foto no D. Siliņas albuma  

Skaistie svētki  
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Panākumi šahā 
 

Vairākās nozīmīgas sacensībās 
teicamus panākumus guvuši jaunie 
šahisti. 

Par vidusskolas čempionu ar 5,5 
punktiem kļuva 8. klases audzēknis 
R. Pabērzs, punkts mazāk un dalīta 
2. — 4. vieta E. Bēķim, Mārcim Frei-
vertam un Jurģim Remesam. 

Decembra pēdējās dienās teju 
visi šaha pulciņa audzēkņi piedalī-
jās Ziemassvētku sacensībās Kuldī-
gas šaha skolā. Paldies atbalstītā-
jiem, kas ļāva nokļūt sacīkšu vietā! 
28. XII iesācēju un IV sporta klašu 
turnīrā lieliski spēlēja stāža ziņā vis-
jaunākā mūsu šahiste Vita Egle, kas 
savās pirmajās sacensībās ar uzviju 
izpildīja IV sporta klases normu. 
Četri punkti bija pa spēkam arī Edi-
jam Tropiņam (beidzot iegūta IV 
sporta klase), kā arī Jēkabam Avoti-
ņam. Puspunkts vairāk Jēkaba brā-
lim Aldim. Jaunākais mūsu dalīb-
nieks, trešās klases audzēknis Ma-
tīss Apsāns ar 6 punktiem (visiem 8 
kārtās) ieguva III sporta klasi un 2. 
vietu turnīrā. Savukārt III sporta 
klašu sacensībās ar 5,5 punktiem (no 
9 ) 3. vietu ieguva Arnis Sirkels, pus-
punkts mazāk un dalīta 4. — 5. vieta 
Edgaram Pabērzam. 29. XII cīņā ie-
saistījās II sporta klases šahisti un 
spēcīgākie III sporta klases šahisti. 
E. Pabērzs ar 3,5 punktiem no 8 ie-
spējamiem izpildīja II sporta klases 
normu. M. Freivertam un E. Bē-
ķim — abiem pa 5 punktiem, abiem 
rokā I sporta klase, turklāt Mārcis 
kļuva par turnīra uzvarētāju, bet 
Elvis ieguva 2. vietu. 

Neatlaidību arī turpmāk! 
 

Alnis Auziņš 

Katrā dzimtā atrodas kāds cilvēks, 
kurš goda reizēs pulcina pie sevis bēr-
nus un bērnu bērnus, uzņemoties vi-
sas rūpes un klapatas, kas saistās ar 
pasākuma rīkošanu. Tā kā vīrieši pār-
svarā ir aizņemti ar naudas pelnīšanu, 
politikas taisīšanu vai vēl citām vīrieš-
prāt svarīgākām lietām, šī grūtā un 
bieži vien nenovērtētā darba sma-
gums parasti jāiznes sieviešu pleciem. 
Mūsu dzimta šajā ziņā nav bijusi ne-
kāds izņēmums, un no sākta gala or-
ganizatora groži atradušies Mamča 
rokās, — viņas rīkotie Jaunā gada sa-
gaidīšanas svētki ir bijis Notikums, ku-
ram gatavojās ne tikai paši mazākie 
neiztrūkstošās gardumu paciņas un 
dāvanu dēļ, bet arī lielie, kuri centās 
cits citu pārspēt asprātībās un ironis-
kos dzēlienos, savijot visu kopā krāš-
ņās Jaungada rīmēs: 

„Brīvniekos”, kad gads ir galā, 
Pulka ļaužu salasās. 
Vai līst lietus vai pie sala — 
Mamcis radus pulcina. 
Zumbergi nāk garā strīpā, 
Kārkliņi jau šeit ir klāt, 
Mūsu bērni ar šeit mīcās, 
Iesiluši, nespēj stāt. 
Visi cer, ka galds būs varens.  

(Krakšķēs vien no labumiem.) 
Varbūt nokauts būs pat sivēns?! 
(Nepietiks ar trušiem vien.) 
Ēdāji aug gads no gada, 
Apetīt’ aug līdz a tiem, 
Atstās „Brīvniekus” pie bada 
Nu vismaz uz: 1, 2, 3, 4iem mēnešiem. 
Tādēļ Mamci vajag slavēt — 
Bērnu dēļ viš gatavs gavēt 
Un vēl Papcim nedot ēst… 
Ka tik bērni nāktu sērst! 

(1992. g.) 
Neatceros, kurš pirmais deva vaļu 

radošajai pašizpausmei, bet noteikti 
varu apgalvot, ka visiem pieauguša-
jiem raksturīgā īpašība — savu dzejolī-
ti meklēt un mācīties pēdējā brīdi — 
bija par iemeslu paša mēģinājumam 
izsprukt cauri ar pēdējā brīdī tapušām 
rindiņām. Līdzīgi rīkojās ne viens vien 
no radu pulka. Un jāsaka godīgi — pē-
dējo minūšu pirmssvētku sasprindzi-
nājums māsai izvērtās par triumfa 
brīdi pie eglītes ar visskaļākajām ovā-
cijām: 

Kad Jaunais Gads nāk tuvāk klāt, 
Es sāk pa vakriem bēns jau rāt: 
„Jūs māces pantiņs, dzied kād ziņģ, 
Jo salvecs nāks no mēž gar Spriņģ!”… 
Zin bēn sāvs pantiņs sen no gallv, 

Man paurs i tukš un nerakst spallv… 
Ir izcept riekstiņ, šmoret pīl, 
Bet vīrs mans šodien šņāb vien mīl… 
Jau Vecmamm saklājs gald, ka lūst, 
Un mērc un sūl, un ķīsels plūst… 
Kad klope Salvecs āre pe dūr, 
Mans pantiš pabeigts i!  
Uz žagar bunt lai cits kāds lūr! 

(1994. g.) 
Rīmēšanai pateicīgā Alberta Kro-

nenberga „Jērādiņas” garā ieturēta 
pantmēra un aprakstošā stila lietoša-
na ne vienmēr garantē cerētos panā-
kumus. Dažkārt īss un kodolīgs skaitā-
mais nostrādā krietni labāk. Pat ja 
skaitāmais teksts vairāk līdzinās ielas 
deklamācijai — repam: 
Ā, Bē, Cē, Dē, 
Kaķis kala smēdē. 
Gāj tuvāk — tas nebi kaķs,  
bet kārtigs runcs! 
Gāj vel tuvāk... — tas nebi runcs!  
Tas bi Vecpaps! 
Haltūr kādam tais… 
Laikam jau viš a no pensijs ven  
nevar iztikt... 

(1993.g.)  
Gadiem ejot, „pēdējā brīža rīmētā-

jiem” pievienojies ne viens vien Mam-
ča mazbērns. Tiesa, viņu pantiņi vēl ir 
nenoslīpēti, bet āķis lūpā jau ir ieķē-
ries, un tas ir tikai laika jautājums, kad 
taps viņu labākās „Jaungada rīmes pie 
eglītes”.  

2006. gada janvārī 
V. U. 

«Dundadznieks» Nr. 1 (47) 
2006. gada janvāris. 
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GADUMIJA  PIE  MAMČA 

Velta Ilga Kronberga  (1942) 
Lidija Toropova (1924) 
Sofija Straume  (1931) 
Lilija Zilva Sadovska  (1924) 
Valdis Dubovičs  (1942) 
Juris Ozoliņš  (1948) 
Velta Landmane  (1935) 
Adina Aukmane  (1918) 
Elga Ešenvalde  (1929) 

 Raibs kā  ... 
 

Mūsu jaunie lasītāji čakli pieda-
lās projektā Bērnu žūrija, kas ir 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķ-
programmas Lasīšanas veicināšana 
un bibliotēku pakalpojumu bērniem 
attīstīšana I posms. Pagasta biblio-
tēkas pieteikumu jau trešo gadu 
apstiprināja, piešķirot pasākuma 
norisei grāmatu komplektus 4 ve-
cuma grupās. 

Vasarā mūsu grāmatu krātuves sa-
ņēma 48 jaunas grāmatas par 
Ls 110,82. Dundadzniekiem tāpat kā 
projekta dalībniekiem citviet Latvijā ir 
kopīgi mērķi: veicināt bērnos lasīt-
prieku, iesaistīt lasīšanas veicināšanas 
programmā vecākus, skolotājus, bib-
liotekārus, pašvaldību vadību un vei-
dot atgriezenisko saiti ar literātiem. 
Paši bērni anketās vērtē piedāvātās 
grāmatas, un ar jauno lasītāju domām 
iepazīstas rakstnieki, tulkotāji un iz-
devēji. 

13. janvārī pirmsskolas izglītības 
iestādes Kurzemīte zālē noslēguma 
pasākumā bija aicināti 65 jaunie grā-
matu eksperti: 1. — 2. klašu grupā 9 
skolēni, 3. — 4. klašu grupā 24, 5. — 7. 
klašu grupā 33 un 8. — 9. klašu grupā 
10. 

Piemiņas balvas par čaklāko lasīša-
nas un vērtēšanas darbu saņēma it 
visi atnākušie, bet pirms tam pagasta 
bibliotēkas vadītāja un projekta aizsā-
cēja Dundagā Ruta Emerberga īpaši 
sveica tos, kuri bija gan cītīgākie lasī-
tāji, gan centīgākie un asprātīgākie 
anketu aizpildītāji. „Dažas anketas bija 
gluži kā konfektes,” Ruta paslavēja 
mazos censoņus, minot arī kurizous, 
kad mazie rakstītāji, neprecīzi minot 
grāmatas nosaukumu, kļūdā ielikuši 
kaut ko no savas attieksmes, sava mī-
ļuma. 

Bērnu izraudzītās populārākās trīs 
grāmatas sākotnēji bija aizklātas ar 

baltām lapām. Pamazām tās noņe-
mot, atklājās šāda aina: 1. — 2. klašu 
grupā 1. vietā F. Lelarža Labu, jauku 
vakariņu, palasīsim pasaciņu, 2. v. I. un 
D. Šūbertu Žurks Lauvassirds, 3. v. A. 
Preisena Kazlēns, kas prata skaitīt līdz 
desmit; 3. — 4. klašu grupā 1.v. D. Smi-
ta-Kinga Ezītis, 2.v. O. Preislera Mazais 
spociņš, 3. v. M. Laukmanes Āboli bolās; 
5. — 7. klašu grupā 1. v. S. Nestlingeres 
Kristas slepenā dienasgrāmata, 2. v. M. 
Runguļa Vardes kurkst kabatās, 3. v. Vi-
ka BD-5J pasaka par mazo lidmašīnu; . 
8. — 9. klašu grupā 1. v. M. Runguļa 
Sirsniņsalas, 2. v. M. Bērdžesa Kaifs, 3. 
v. M. Freimaņa Zālīte truša dvēselei. 

Pasākumu kuplināja rūķīši Rudītes 
Baļķītes vadībā un vidusskolas meite-
nes ar deju priekšnesumu. Par Bērnu 
žūrijas sekmīgu norisi pateicība visiem 
dalībniekiem, R. Emerbergai un pārē-
jiem no darba grupas: Inai Eihlerei, 
Vēsmai Frišenfeldei, Mairai Remesai 
un Uldim Katlapam. 

 

Alnis Auziņš 

Bērnu žūrijas noslēgumā 

Abonētā prese skolas bibliotēkā: 
Diena, Izglītība un Kultūra,  Sīrups,  Dari 
Pats, Ilustrētā Zinātne, Kapitāls, Latvijas 
Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki, Psiholo-
ģijas Pasaule, Santa, Skolotājs, Terra, Tēvi-
jas Sargs, Vides Vēstis, Talsu Vēstis, Latvi-
jas Avīze, Digital Times; kā dāvinājumu 
saņem Mērķis, Māksla Plus. 

Kaļķu bibliotēkā lasītājiem šogad 
tiek piedāvāti 16 preses izdevumi: Lat-
vijas Avīze, Pavards, Sīrups, Talsu Vēstis, 
Praktiskais Latvietis, Agro Tops, Ieva, Ie-
vas stāsti, Marta, Mūsmājas, Medības. 
Makšķerēšana. Daba., Privātā Dzīve, Sie-
viete, Veselība, Mājas un Dārzs, Lilit. 

Vīdales bibliotēkā lasītājiem šogad 

tiek piedāvāti 19 preses izdevumi: Die-
na, Latvijas Avīze, Talsu Vēstis, Dundadz-
nieks, Praktiskais Latvietis, Sīrups, Dari 
Pats, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Ieva, 
Ievas stāsti, Ievas māja, Mazdārziņš, Mūs-
mājas, Patiesā Dzīve, Santa, Sieviete, 
Klubs, Veselība. 

Dundagas pagasta bibliotēkā varat 
lasīt šādus laikrakstus: Diena, Latvijas 
Avīze, LA Tematiskā avīze, Mans Īpašums, 
NRA, Pasaules Atbalss, Pavards, Praktis-
kais Latvietis, Sīrups, Spicā, Talsu Vēstis, 
žurnālus: Apelsīns, Avene, Avēnija Plus, 
Barbie, Cosmopolitan, Dārza Pasaule, 
Dārzs un Drava, Donalds Daks, Ezis, FHM, 
Ieva, Ilustrētā Zinātne, Kabinets, Karogs, 

Klubs, Latvijas Vēsture, Māksla Plus, 
Mans Mazais, Mazdārziņš, Mūsmājas, 
Psiholoģijas Pasaule, Rīgas Laiks, Rokdar-
bu Vācelīte, Santa, Sieviete, Terra, Una, 
Veselība, Vides Vēstis, Vinnijs Pūks, W.I.T.
C.H., Zīlīte. 

Preses izdevumi Diena, NRA, Latvijas 
Avīze, Talsu Vēstis, Dundadznieks, Mans 
Īpašums, Praktiskais Latvietis, Ilustrētā 
zinātne, Terra un Latvijas Vēsture pare-
dzēti tikai darbam lasītavā. Lasīšanai 
mājās neizsniedzam arī pārējo žurnā-
lu un laikrakstu jaunākos numurus. 

Prese visās bibliotēkās pilnībā pa-
sūtīta par Dundagas pašvaldības lī-
dzekļiem.  

Informāciju apkopoja  
Ruta Emerberga 

Preses piedāvājums pagasta bibliotēkās 

Mirkļi mūzikā 
 

Mācību gada pirmajā semestrī čak-
li koncertējuši DMMS mūzikas noda-
ļas audzēkņi. 30. X piedalījāmies Kriš-
jāņa Barona piemiņas sarīkojumā Rī-
gas Latviešu biedrības namā. Kuplinot 
valsts svētku programmu, 17. novem-
brī mūsu jaunie vijolnieki koncertēja 
rajona vijolnieku orķestrī Talsos, 18. 

novembrī sniedzām priekšnesums 
svinīgajā sarīkojumā pilī. Novembra 
beigās muzicējām Ventspils mūzikas 
vidusskolā. Pēc tam cītīgi gatavojā-
mies Ziemassvētku koncertam, ko va-
rēja apmeklēt visi pagasta iedzīvotāji. 
Daļu no programmas varēja baudīt arī 
Ances pamatskolas saime. Ar muzikā-
lu ciema kukuli apciemojām Veselības 
un sociālās palīdzības centra iemītnie-
kus. Ziemassvētku vakarā ar savu 

sniegumu priecējām klausītājus lute-
rāņu baznīcā. 

Gatavosimies dažādiem konkur-
siem un Dundagas mākslas un mūzi-
kas skolas jubilejas koncertam. 28. 
janvārī turam īkšķus par Paulu Ķierpi 
(pedagogs Jānis Cirvelis, koncertmeis-
tare Daiga Rūtenberga) pūtēju orķes-
tra Rīga rīkotajā izpildītāju konkursā. 

 

Sandra Lielanse 

 Par zaļu pat vēl zaļāks 
 

Vidusskolā 
 

 

Jaunais gads spraigi ir sācies skolē-
nu parlamentam (SP), 10. un 17. jan-
vāra sanāksmēs pulcējot kopā turpat 
visus 32 dalībniekus. Sanāksmēs pār-
runāja un pilnveidoja skolas iekšējās 
kārtības noteikumus, kā arī izveidoja 
ģērbšanās noteikumus skolēniem. 

20. janvārī rajona skolēnu pašpār-
valžu komisija vērtēja SP dokumentā-
ciju, darba organizāciju un saturu,  
līdzdalību projektos, jaunāko darbībā, 
sasniegumus un darba vidi. Parlamen-
tārieši rādīja priekšnesumu — kā SP 
spēj radīt gaisotni skolā un padarīt 
skolas dzīvi interesantāku. Skolēnu 
darbu novērtēja atzinīgi, īpaši uzsve-
rot rosību, radošu garu un ieinteresē-
tību ne tikai pasākumu rīkošanā, bet 

arī svarīgu skolas jautājumu risināša-
nā. 

25. janvārī skolas pārstāvji piedalī-
jās valsts publiskās runas konkursā. 

Pašlaik skolēni aktīvi gatavojas sko-
las Popielai, kurā attēlos dažādu valstu 
slavenus mūziķus. Labākie 11. II pār-
stāvēs skolu rajona Popielā Talsos. 

14. II skolā notiks Valentīndiena, 
bet 3 dienas vēlāk — Valentīndienas 
netradicionālās sporta spēles un dis-
kotēka Alfa. 

16. II skolotāji tiksies ar psiholoģi 
Intu Poudžiunas no Talsiem. Pavisam 
ieplānotas trīs tikšanās, kurās spriedīs 
par to, vai mēs spējam pieņemt atbal-
stu, vai varam savu reizi atļauties ne-
varēt, vai varam atļauties būt vāji. 

 

Norika Kundecka, direktora vietniece  
audzināšanas darbā  

 Sarauj, Dundaga! 
 

Februārī pagastnamā 
8. II plkst. 14.00 Vides aizsardzības 

un pagasta attīstības komiteja 
10. II plkst. 14.00 Izglītības, kultū-

ras un sporta komiteja 
15. II plkst. 14.00 Veselības aizsar-

dzības un sociālās palīdzības ko-
miteja 

20. II plkst. 14.00 Finanšu komiteja 
27. II plkst. 14.00 padomes sēde 

14. II plkst. 10.00  
Attīstības nodaļā (pilī)  

Valsts ieņēmumu dienesta 
informatīvā diena.  

 

Pieņems atskaites un pārskatus. 

Izsakām līdzjūtību Svetlanai 
Kronbergai, vīramāti zaudējot.  

SIA Karlito 

Mūsu roņi labākie! 
 

22. I Jelgavas Lielās balvas izcīņā 
ziemas peldēšanā (Latvijas meis-
tarsacīkšu I posms) pirmās vietas 
savās vecuma grupās izcīnīja Māra 
un Ģirts Freibergi. Peldot uz laiku 
25 metrus 20 grādu salā, dundadz-
nieki bija pārāki par visiem sāncen-
šiem un izcīnīja ceļazīmes uz pasau-
les čempionātu, kas marta sākumā 
notiks Somijā. 

A. A 

„Vēl joprojām esmu iemīlēju-
sies savā vīrā. Manā istabā stāv 
urna ar viņa pelniem un gaida 
mana.” 

Tā pirms mēneša intervijā 
Dundadzniekam sacīja Anna 
GRĪNBERGA. 24. janvārī Skolotā-
ja aizmiga mūža miegā. Cieņā no-
liecam galvas, godinot izcilās 
dundadnieces mūžu. 

Visiem, ka pērn izņēmuši ciršanas 
apliecinājumus, līdz 1. II mežniecībā 
jāiesniedz pārskati. 
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