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7. lpp. Pārsteigumi luterāņu draudzes dienās
8. lpp. Kā atklāja «Silvu»

Saldais numurs
Jūlija Dundadznieks ir salds. Tajā
plūst sīrupa straumes: beidzot pienacis laiks Sīrupfabrikai, par ko
materiāli vākti un krāti vairāk nekā gada garumā.
Baudījumu rada arī izdevušies
svētki, un to netrūkst. Vēl gaišas
atskaņas no Jāņiem, sirsnīgā dundadznieces Bertas Avotas 105. gadu jubileja, pārsteidzošās luterāņu
draudzes dienas, nozīmīgā pieminekļa atklāšana Tukumā lielinieku

nogalinātajiem, tostarp arī Dundagas baronam Kristianam fon Ostenzakenam. Galu galā — plašie un
dundadzniekus visvairāk vienojošie Dundagas svētki.
Saldmi dod uzvara un tās tuvums. Uzvarētāji ir ne tikai tie, kas
ieguvuši godalgotās vietas, bet ikkatrs, kas izrāvies no savas čaulas
un atvēries citiem.
Un jūlijā tā ir bijis.
Diāna Siliņa

DUNDAGAS SVĒTKI

ugunskurs un dažādi puķu dekori.
Vakarā plkst. 18.00 Dundagas pa21. jūlijā Dundaga svinēja savus svētkus, šoreiz kopā ar sporta sa- gasta padomes priekšsēdētājs
A. Kristapsons un sporta spēļu tiescensībām Vissportiskākais Dundagas uzņēmums.
nešu pārstāvis Arvis Heniņš apsveiSestdienas rītā Dundagas centru lecamponiju, ne velokartu, ar ko ca visus sporta spēļu uzvarētājus.
nevarēja ne pazīt — to brīnišķīgi braukāties. Zēniem tie patika īpaši: (Rezultāti 5. lappusē!) Balvā tie sarotāja krāšņs ziedu ugunskurs, vai- viņi bija ar mieru stāvēt garā rindā, ņēma kausus un medaļas, bet uzvarāki veidoti rati, kur saziedējušas lai tikai varētu izmēģināt savas rētājkomanda ceļojošo kausu, kurā
prasmes braukšanā. Lielākie iesais- tūlīt uz skatuves putoja šampanievisdažādākās puķes.
Pie vecās Sīrupfabrikas lēnām un tījās arī sumo cīņas. Cīnītāji, tērpu- tis.
klusu pulcējās uzņēmumu koman- šies piepūšamajos apģērbos, atgādiĻoti lielu piekrišanu svētkos gudas. Pamanāmā gājienā pa Pils ielu nāja matrjoškas, tikai krietni apa- va koncerts Dziesma manai Dundagai.
Par to liecināja drosmīgie dziedātāji, skatītāju piepildītās solu rindas
un skaļie aplausi. Koncertu atraktīvi vadīja Santa Sula.
Tajā piedalījās gan tagadējie
dundadznieki, gan tie, kas vairs šeit
nedzīvo, bet tomēr vēlējās nodziedāt dziesmu Dundagai. Skanēja lat-

no centra puses parādījās VSPC komanda saulainos tērpos ar vadītāju
Valdi Randi priekšgalā. Blakus viņam soļoja nomaskējušies muzikanti: viens spēlēja akordeonu, otrs —
trompeti. Komanda dūšīgi dziedāja,
bet Mārīte Jurča visus diriģēja. Kad
bija parādījusies arī robežsargu mašīna, kurā iekāpa Dundagas pagasta
padomes priekšsēdētājs Austris
Kristapsons, sākās gājiens uz parku,
kur Kultūras centra vadītāja Smaida Šnikvalde sveica svētku dalībniekus un iepazīstināja ar visām komandām.
Liela dienas daļa pagāja sportojot. Aizrāvušies ar sportu, komandas nemaz nepamanīja grupas Liepavots koncertu, bet gan jau kādi
dundadznieki tieši uz to bija ieradušies. Kad bija pienācis laiks skatīties Īves amatierteātra izrādi, tad
gan sporta spēļu rīkotāji paziņoja,
ka sumo vairs nenotiks, jo sākas komēdija Visi radi kopā. Izrādi skatoties, tiešām varēja izsmieties līdz
asarām. Turklāt uzteicama labā aktieru spēle.
Visu dienu parkā priecājās arī
mazie dundadznieki, jo tur netrūka
ne batuta, ne piepūšamā namiņa un

miem bija vērojamas asprātīgas
reklāmas par šo uzņēmumu ražoto
vai tirgoto. Svētkiem ļoti bija gatavojušās arī ievlejnieces: viņu visskaistākie ziedi tika ne tikai liliju
ugunskuram un paklājiem, bet arī
katram dziedātājam.
Koncerts savu kulmināciju sasniedza, kad uz skatuves kāpa visi 9
vietējie tautas kalpi un saskanīgi
nodziedāja dziesmu par skaistajām
Dundagspuses ūdensrozēm. Vēl visi
vienojās kopdziesmā, un tad jau bija pienācis laiks zaļumballei, kas ilga līdz rīta gaismai.
Diāna Siliņa

ļākas. Kad kāds no viņiem apvēlās
un uzcelties pašu spēkiem vairs nebija iespējams, palīgā nāca augšācēlāji. No malas cīņas izskatījās komiskas, bet cīnītāji — apmierināti.
Tāpat pa dienu parkā bija uz-

plaukuši brīnišķīgi ziedu paklāji.
Estrādi greznoja bērzu meijas, liliju

Autores un Andra Kojro foto

viešu tautasdziesmas, viena pat
duņdžiņu mēlē, Imanta Kalniņa,

Raimonda Paula darbi, kā arī citas
tautā iemīļotas melodijas.
Dziedātāji bija gan bērni — visjaunākā dalībniece pat vēl nemācās 1. klasē, gan
jaunieši, gan cilvēki
spēka gados un jau
Augustā un septembrī
cienījamā vecumā.
Katram izpildītājam
4. VIII Līvu svētki Mazirbē.
dāvanu bija sarūpējis
18. VIII zaļumballe parkā.
kāds no Dundagas uz21. VIII čigānu ansamblis parka estrādē
ņēmumiem:
viesu
dziedās romances.
nams Krūziņi, kafejnī1. IX diskotēka jauniešiem
ca Jūras sapņi, SIA
3. IX Zinību diena un mācību gada
Dundagas meži, SIA
Dundaga, i/u ICO, apsākums vidusskolā.
tieka Cito, veikali —
Auto un būve, Grodma.
ņi, Karlito, Kļaviņas,
Mūsu foto jums, Pienenīte, Tonuss, Tops.
Starp
priekšnesu-
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Ko tie nospriež, tas paliek

Pagasta padomē 25. jūnijā
X Pirmpirkuma tiesības
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem:
Vecčunči (30,0 ha), Ludi (2,77 ha),
Vecumi (9,3 ha), Ķeģīši (12,9 ha), Dižķīri (88,5 ha) un 45. augļu dārza Ievlejās (0,0649 ha).
X Florbola inventārs
Piešķīra Ls 280 no sporta budžeta
florbola inventāra (10 nūjas un
bumbiņa) un krekliņu ar Dundagas
pagasta simboliku iegādei.

X Nosaukumi un adreses
Atļāva sadalīt īpašumu Gabriēla un
atdalāmajam 0,182 ha piešķīra adresi Uzvaras iela 7.
No īpašuma Gruntskalni atdalāmajam 8,1 ha zemes gabalam piešķīra
nosaukumu Gruntnieki.
X Individuālais darbs
Atļāva Edvīnam Nepartam un Arnim Ozoliņam nodarboties ar individuālo darbu — mežsaimniecības
darbiem.

X Pašvaldības funkciju deleģēšana
Apstiprināja juristu izstrādātos
līgumus pašvaldības funkciju nodošanai SIA Ziemeļkurzeme:
par pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanu un par ielu sanitārajiem pasākumiem un apzaļumošanu.
X Nekustamo īpašumu sakopšana
Nolēma brīdināt SIA Nārone līdz
1. augustam sakopt īpašumu Talsu
ielā 4.
Lūdza pagasta būvvaldi novērtēt
aptiekas Cito ieejas atbilstību būvnormatīviem un cilvēku drošībai.
X Dzīvokļu jautājumi
Nolēma izīrēt dzīvokli E. Dinsberga ielā Ķīkaros.

Liepu mēnesis
Vienu dzīvokļa lūdzēju uzņēma
dzīvojamo telpu piešķiršanas rindā.
X Atzinības skolēniem
Nolēma izteikt pašvaldības atzinību Dundagas vidusskolas 26 volejbolistiem par veiksmīgiem startiem
un apmaksāt viņiem basketbola
spēles apmeklējumu septembrī
Ventspilī.
Piešķīra pa Ls 100 divām vidusskolas nesmēķētāju klasēm (7.a un
7.b) braucienam ekskursijā.
X Mājmācība
Atļāva vienam bērnam 2007./
2008. mācību gadā obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei veikt
ģimenē — mājmācībā. Vecākiem

kopā ar bērnu vismaz 1 reizi mēnesī jāpameklē konsultācijas pirmsskolas izglītības iestādē Kurzemīte
pie piecgadīgo bērnu skolotājas
Mudītes Jurčas.
X Publiskais 2006. gada pārskats
Apstiprināja Dundagas pagasta
padomes 2006.gada publisko pārskatu.
X Ēku legalizācija
Atļāva Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Vienība 2 legalizēt
ēkas — garāžas, kas atrodas tai piederošā zemes īpašumā Brīvības iela
Garāžas.
Protokolu pārlūkoja Aivars Miška

Kas jauns pagastā?

Īres līgumi
Ir uzsākta un turpinās dzīvokļu
16. jūlija informatīvajā sanāksmē izpilddirektors Andris Kojro sacī- īres līgumu slēgšana ar iedzīvotāja — Dundaga šobrīd ir kā viens liels būvlaukums, jo noris ļoti daudz jiem, kas dzīvo pašvaldībai piederoremontdarbu. Tad nu gāju lūkoties, kur ko remontē vai ceļ, pie reizes šajos namos. Aicinām visus, kas vēl
nav līgumus noslēguši, ierasties Līkauzzinot arī citus jaunumus.
jā muižā pie Gunta Kārklevalka vai
Daces Kurpnieces un to izdarīt.
Ineta Feldentāle:
nenotiktu
bez
pagasta
padomes
izŪdens projekts
— Bērnudārza Kurzemīte jaunās
Ir jaunumi arī Ūdens projektā.
grupiņas telpās ir pabeigti remont- pratnes un atbalsta. Par to viņiem
Līdz 31. jūlijam projektētājs SIA Vent
darbi. Šobrīd tās iekārto. Grupiņu paldies!
atvērs augustā.
Katrā grupiņas telpā paši saviem
spēkiem pārkrāsojam vecās mēbeles,
līdz ar to dodamas tām otro elpu.
Būs bērniem un pašām patīkami.
Trešās grupiņas meitenes krāso arī
sienu savā ģērbtuvē. Tā bija ļoti neglīta, nolupusi un radīja nepatīkamu
pirmo iespaidu, jo, ienākot pa durvīm, uzreiz bija redzama. Tagad
vairs tā nebūs.
Cenšamies defektus pārvērst par
efektiem. Ja mums, piemēram, linolejam izdilst caurums, to nosedzam
ar kāda cita linoleja gabaliņu: kvadrātu, trīsstūri vai citu figūru. Izskatās savdabīgi, un tādā veidā bērni
apgūst ģeometriskās figūras. Citi brīnās, cik interesants linolejs.
Atsevišķās grupiņu telpās nomainām vecās izlietnes pret jaunām. Vecās pa 20 gadiem savu mūžu jau nokalpojušas. Nākamgad izlietnes būs
nomainītas visās grupiņās.
Vitālijs Nazarovs:
Darbi
— Lielajā skolā pārbūvē virtuvi,
lai tā atbilstu visiem noteikumiem.
Tajā būs arī jaunas virtuves iekārtas.
Vīri strādā, lai darbi iet uz priekšu
un līdz mācību laika sākumam viss
būtu kārtībā.
Pārbūvējam lielās skolas katlumāju, lai ar laiku tā varētu gan apsildīt
skolu, gan daļēji arī sporta halli.
Lielajā skolā pārbūvēs 2 kabinetus, Mazajā skolā — lielāks remonts
vienā klasē. Dažās klasēs lakos, bet
citās — krāsos grīdu. Kādās klasēs
krāsos arī sienas. Mazajai skolai remontē karnīzes.
Iepērkam malku. Abām ēkām kopā vajag 900 kubikmetru malkas. Šobrīd sazāģēti un sakrauti 309, pašlaik
ved pārējo.
Lielajā un Mazajā skolā tiks ievilkta
ugunsdrošības signalizācija. Tas viss

Problēmas
Ir arī problēmas: dažādi postījumi. Stadions it kā pieejams visiem,
bet to jau nenovērtē — iedzer aliņus,
sasit pudeles. Ej nu uzlasi visas lauskas! Kā daudzmaz stikli salasīti, sit
atkal. Skolēni stāda kociņus, huligāni atnāk un izrauj ārā. Astoņpadsmitā jūlija naktī no Mazās skolas sētas
izstumts atkritumu konteiners un
nogāzts lejā pa kalnu. Apkārtne jau
ir sakopta — zāle nopļauta, puķu dobes izravētas, bet es vēlētos, lai pašvaldības policists pievērstu lielāku
uzmanību postītājiem.
Anda Felša:
— Esam piedalījušies Ekonomikas
ministrijas rīkotajā projektu konkursā Pašvaldību energoefektivitātes programma ar projektu Dundagas pils
energoefektivitātes paaugstināšana.
Mūsu projekts pilnībā ir atbalstīts,
līdz ar to no valsts saņemam
Ls 87360 un pašu — Dundagas pašvaldības finansējumu Ls 21840. Šo
naudu izmantosim, lai siltinātu trešā
stāva pārsegumu, nomainītu apkures katlu un pilī daļu logu.
Guntis Kārklevalks:
Dzīvokļu remonti
— Šis ir pirmais gads, kad pašvaldība atvēlējusi līdzekļus sava dzīvojamā fonda sakārtošanai. Vienā dzīvoklī, kas paredzēts jaunam skolotājam, ir pabeigts kosmētiskais remonts. Nevejas skolā sakārtota sausā
tualete. Tas izmaksāja pietiekami
dārgi. Kosmētiskais remonts uzsākts
vēl divos dzīvokļos. Jāremontē ir
daudz, un visu uzreiz nevar izdarīt,
arī tāpēc, ka trūkst darbaspēka. Šos
būvdarbus veic pašvaldībai piederošs uzņēmums SIA Ziemeļkurzeme.
Ar 1. jūliju pašvaldības dzīvojamā
fonda apsaimniekošana nodota SIA
Ziemeļkurzeme.

Paldies par nesavtību!
Dundagas svētki aizvadīti. Kas
patika, kas ne — jāvērtē jums, dundadznieki. Bet es vēlos pateikt lielu
paldies tiem cilvēkiem, kas ar savām idejām un ierosmi, neprasot,
kas viņiem par to būs, piedalījās, lai
jūs iepriecinātu.
Kad radās doma par ziedu kompozīciju, paklāju un ugunskuru veidošanu, lai izrotātu Dundagu svētkiem,
mēs, protams, nezinājām, kuri at-
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sauksies. Pirmās pieteicās Ināra
Čaunāne, Lilija Gleglu, Silvija Gulbe
un Maruta Šulce.
Lilija Gleglu ar palīdzēm Diamantu Duplavi un Agnesi Ziemeli
izgatavoja paklājus skatuves aizmugurējai sienai un kompozīcijas pie
pils.
Apbrīnojama ir Ināras Čaunānes
gatavība vienmēr un visur atbalstīt
citus. Šoreiz Ināra kopā ar Melāniju

Eko savu darbu beidz: līdz šim laikam
tiks iesniegts gatavs projekts. Dundagas pašvaldībai un Vides ministrijai. Problēmu rada tas, ka Ministru
kabinetam jāizdod noteikumi par
nosacījumiem, pēc kuriem tiks piešķirta nauda šī Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projektam. Ir zināmi veicamie darbi un to izmaksas,
bet vajag skaidrību par pieteikuma
formu.
Noteikumus, visticamāk, pieņems
līdz oktobrim. Kamēr tas nav izdarīts, nekādus darbus nevar uzsākt.
Taču Vides ministrija un pašvaldību
pārstāvji, negaidot šos noteikumus,
septembra beigās sāks izsludināt
būvdarbu konkursus.
Reāli darbi varētu sākties 2008.
gada pirmajā pusē.
Valdis Rande:
Pirms 3 gadiem uzrakstīju projektu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par lifta izveidi
Veselības un sociālās palīdzības centrā. To apstiprināja tikai šogad, bet
cenas dubultojušās un saprotam, ka
lifts tagad izmaksā tik dārgi, ka no tā
jāatsakās. Taču, lai nezaudētu iespēju tikt pie naudas, lūdzām atļauju šo
projektu mainīt. Mums piekrita piešķirt līdzekļus centra renovācijai —
Ls 43000, no kuriem Ls 38000 būs
valsts finansējums, bet Ls 5000 — pagasta līdzfinansējums.
Par to nomainīsim logus un 2. stāva vienā spārnā izremontēsim visas
telpas. Jaunie logi taupīs siltumu, uzlabos gaisa apmaiņu, kā arī izskatīsies daudz glītāk.
To visu dara firmu Pretpils un APS
vīri. Ar viņu darbu esmu apmierināts, celtnieki strādā čakli.
SIA TALCOM no Talsiem ierīko
ugunsdrošības signalizāciju.

• Pie Anstrupes kapiem top kapliča.

dāvinājumu — jaunu reflotronu, modernu laboratorijas izmeklēšanas ierīci, ar ko veic bioķīmiskās analīzes.
Arī iepriekšējais bija sūtījums no
Šveices, taču tas ir novecojis. Jaunā
reflotrona vērtība ir Ls 3100.
Jauna rentgenaparāta iegāde
Rentgena aparāts mūsu iestādē ir
aizvēsturisks, no krievu laikiem. Tikai pateicoties lieliskajai rentgena
laborantei Aivai Burnevicai, uzņēmumiem ir laba kvalitāte. Firma
Medtehnika serviss, kas mūs apgādā ar
aparātiem un uzrauga, piedāvā lietotu, bet labu firmas Philips rentgena
aparātu Diagnost. Mums ļauj to iegādāties, izmantojot līzingu. Piecu gadu laikā jāsamaksā Ls 26500. Esmu
ļoti pateicīgs pagasta padomes
priekšsēdētājam Austrim Kristapsonam un deputātiem, kas saprata, ka
jaunais rentgena aparāts nepieciešams, un neiebilda pret tā iegādi.
Līdz oktobrim rentgenaparāts būs
uzstādīts.
Vajadzību ir ļoti daudz. Trūkst
telpu, tāpēc nākamais projekts būs
par jumta seguma nomaiņu un mansarda izveidi 3. stāvā. Nepieciešams
arī pārkrāsot fasādi. Rakstīsim projektus, lai piesaistītu līdzekļus.

Dāvinājums no Šveices
Šopavasar no Šveices saņēmām

Andris Kojro:
Kapličas celtniecība
— Maijā firma DSI, kas uzvarēja
cenu aptaujā, uzsāka būvēt kapliču
pie Anstrupes kapiem. Darbi noris
pilnā sparā. Ir redzams stāvs, gala,
sānu un priekšējās nojumītes sienas.
Iezīmējas kapličas lielums un izvie-

Altenbergu, Valdu Bērenti, Āriju
Legzdiņu, Rasmu Lepsti un Mirdzu
Pūpolbergu veidoja liliju ugunskuru uz skatuves. Paldies visiem, kas
bija dāsni un nesavtīgi dāvināja savus ziedus! Pateicība Sandrai Bražei, kas ar savām idejām palīdzēja
invalīdu kopas Cerība dalībniecēm
Līvijai Kēnigsvaldei, Benitai Martužānei un Ligitai Strautmanei izgatavot savdabīgi skaisto ziedu paklāju
Roze nātru dārzā. Viņa arī deva padomus, kā izveidot liliju ugunskuru.

Jauka bija Silvijas Gulbes un Marutas Šulces doma izveidot Dundagas centrā ziedu ugunskuru, kas
priecēja jebkuru, kam iznāca
braukt cauri Dundagai.
Paldies Dzintrai Rozentālei un
viņas meitai Elīnai, kas mēroja ceļu
no Mazirbes, lai Dundagas svētkos
gatavotu ziedu paklājus, tāpat Silvijai Gulbei, Danutai Skriblei par pļavu ar gundegām, kas zied tikai Dundagā.
Paldies visiem, visiem, kas piedalījās un palīdzēja svētku sagata-

Gunta Kārklevalka foto

tojums. Darbi noris paredzētajā kārtībā un laikā. Tos uzrauga būvuzraugs, pagasta arhitekts un izpilddirektors.
Nākamie darbi ir saistīti ar jumta
uzklāšanu. Jumts būs no Lodē ražotajiem māla dakstiņiem. Gala sienā,
kas vērsta uz mežu, paredzēts logs —
vitrīna. Jābruģē kapličas priekšējā
daļa.
Ir izstrādāts projekts autostāvvietai pie kapličas. Pēc aptuvenām aplēsēm auto novietne kopā ar gājēju
celiņu un apkārtnes labiekārtošanu
izmaksās Ls 10 000. Deputāti lēmuši,
ka tas jāpaveic jau šajā gadā. Ja ļaus
laika apstākļi, tad arī varēsim iestādīt kokus un krūmus.
Par pils katlu
Pilī a/s Komforts, kas uzvarējusi
cenu aptaujā, ierīkojusi jaunu katlu
AK-500, un pils katlu māja ir gatava
apkures sezonai.
Pusaudžu darbs
Dundagas pagasta padome piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras
projektā par pusaudžu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā. No 15. VI līdz
15. VII pie mums strādāja 3 pusaudži. No 15. VII līdz 15. VIII strādā 6
pusaudži. Viņi veic visdažādākos
labiekārtošanas darbus, kā arī piedalās svētku sarīkojumu sagatavošanā.
Strādā ļoti labi, apzinīgi. Noteiktā
darba samaksa ir minimālā darba samaksa — Ls 120.
Diāna Siliņa

vošanā. Uzņēmējiem, kas neatteica
atbalstu un piedalījās koncertā
Dziesma manai Dundagai. Tiem, kas
uzstājās reklāmās. Dziedātājiem,
kas uzdrošinājās uzstāties. Mēs jutām lielu atbalstu no visiem, ko
aicinājām.
Paldies, jums, dundadznieki, par
aplausiem, smaidiem un ziediem,
par labiem vārdiem! Uz tikšanos
nākamajos Dundagas svētkos un arī
vēl citos sarīkojumos!
Kultūras centra vadītāja
Smaida Šnikvalde
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Pēc labākās sirdsapziņas

Mans darbs — dundadzniekiem
2006. gada rudenī Gunāru Laicānu ievēlēja Saeimā, taču Dundagas pagasta padomes deputātu skaits palicis nemainīgs — viņi ir 9.
Kopš rudens par pilntiesīgu deputāti kļuvusi Smaida Šnikvalde. Pagājis vairāk nekā pusgads, tāpēc aicinu viņu uz sarunu.
— Kādēļ piekriti kandidēt vēlēšanās?
— Priekšlikumu kandidēt apvienībā Strādāsim kopā! man izteica
Austris Kristapsons. Ilgām pārdomām nebija laika. Jau agrāk, kolhozu laikos, biju rajona padomes deputāte, tā kā šī lieta gluži sveša nebija, taču šaubījos, jo ilgus gadus
biju pavadījusi mājās, rūpēdamās
par savu ģimeni un saimniecību.
Piekritu tāpēc, ka, kļūstot par deputāti, varētu paust kaļķinieku intereses un vēlmes.
— Kā tas tev izdodas?
— Mūsu ciema cilvēku vēlmes un
vajadzības jau man ir zināmas, jo
tās ir arī manas vajadzības. Satiekoties ar cilvēkiem, uzzinu viņu problēmas, viedokli par dažādiem jautājumiem. Piemēram, pašreiz aktuāla kļuvusi atkritumu savākšana, jo
konteinerus pie privātmājām nevar
nodrošināt. Tāpēc labi, ka projektā
Kaļķos paredzēts ierīkot laukumu
šķiroto atkritumu savākšanai.

Cilvēki zvana, ja nav nogreiderēts ceļš, bet, tā kā izpilddirektors
Andris Kojro tur īpašu rūpi par ceļiem, tad pēdējā laikā ceļus greiderē un zvanu ir mazāk. Atsevišķu ceļu remonti pēc mūsu priekšlikuma
iekļauti ceļu remontu plānā.
— Kā esi iekļāvusies pašvaldības
darbā?
—Šķiet, ka esmu iejutusies. Piedaloties Vides aizsardzības un pagasta attīstības un Administratīvās
komisijas sēdēs, mācos izprast daudzas situācijas, ar ko nākas saskarties. Visas lietas jāizskata pēc likuma, un manai patikai vai nepatikai
tur nav vietas. Pirms padomes sēdēm sekretāre Sandra Kokorēviča
materiālus vienmēr izsniedz laikus,
tāpēc varu tos izpētīt un izdarīt savus secinājumus. Palīdz arī tas, ka
katru pirmdienu no rīta ir informatīvā sanāksme, tajā uzzinu, kas kurā
struktūrvienībā attiecīgajā nedēļā
notiek.
— Priekšvēlēšanu programmā

Referenduma iespaidi
7. jūlijā notika referendums, kurā tautai bija jāpasaka — esam
par vai pret Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apturētajiem
grozījumiem Nacionālās drošības likumā un Valsts drošības iestāžu
likumā. Par referenduma norisi Dundagas pagastā dalījās Gunta
Abaja, Daina Dēvita, Dace Kurpniece un Maira Remesa.
G. Abaja, Dundagas pagasta vēlēšanu komisijas locekle:
— Balsot ieradās tie, kas bija pozitīvi noskaņoti. Lielākā vēlētāju grupa
bija pensionāri, arī ekskursanti un
kādreizējie dundadznieki, kas atbraukuši ciemos pie tuviniekiem
vai aplūkot savus īpašumus.
Īpaši gribu uzteikt Dundagas
aktīvos pensionārus. Viņi ieradās
sapucējušies, kā uz svētkiem, bet
pats galvenais — viņiem nav vienalga, kas valstī notiek, viņi rādīja savu pilsonisko attieksmi. Kas kādu
iemeslu dēļ nevarēja paši tikt līdz
vēlēšanu iecirknim, pie tiem brauca

uz mājām, taču pirms tam bija jāpiesakās. Daudzi vecāki cilvēki to
arī darīja. Vairāki ļoti pārdzīvoja,
ka nevar paši ierasties.
Ekskursanti apvienoja patīkamo
ar lietderīgo: viņi apskatīja pili un
pie reizes arī nobalsoja. Turklāt atzina, ka vēlēšanu telpa ļoti glīti noformēta, ka patīkami tajā ienākt.
Par to liels paldies Lilijai Gleglu!
Vēlēt nāca arī jaunieši no ģimenēm,
kurās vecāki seko līdzi bērnu sekmēm un uzvedībai. Vienaldzīgie
nebija ieradušies. Tiem, kurus neinteresē, kas notiek Latvijā, mazsvarīgi liekas arī tas, kas notiek pagastā.

Brīvlaikā

jās vidusskolās, koledžās un cer, ka
Dundagas vidusskolā pavadītais
mācību laiks būs devis labu pamatu
turpmākajai dzīvei!
Pārējiem skolēniem novēlu patīkamu, saulainu un priekiem pilnu
brīvlaiku, lai jau 3. septembrī varam atkal satikties un sākt jauno
mācību gadu! Par to sāksim domāt
laikus. Skolas interneta lapā (www.
dundaga.lv/skola) var atrast mācību
līdzekļu sarakstu, kurus vajadzētu
sagādāt līdz nākamā mācību gada
sākumam. Turpat var sekot līdzi
dažādiem ar skolas dzīvi saistītiem
jaunumiem. Tiem, kuriem nav pieejams internets, iegādājamo mācību līdzekļu sarakstu var iegūt skolā
vai skolēnu dienasgrāmatās. Arī nākamgad skolēniem no 1. līdz 12.
klasei būs vienotas dienasgrāmatas.
Kas par tām nav samaksājuši klases
audzinātājai, to varēs izdarīt augustā vai septembra sākumā. Vecāki,
lūdzu, neiegādājieties cita veida
dienasgrāmatas, jo dienasgrāmata
ir obligātais skolēna dokuments, un
mūsu skolā tās ir vienotas visiem.
Saulainu vasaru!
Uldis Katlaps

Noslēdzies kārtējais mācību gads
un pagājušas izlaidumu svinības.
Šogad 9. klasi absolvēja 54 skolēni
no 3 paralēlklasēm, kuras audzināja
skolotāji Imants Brusbārdis, Inta
Freiverte un Andra Grīvāne. Vidusskolu pabeidza visi 12. klašu skolēni, kopumā 28. Pēdējo mācību gadu
viņus audzināja skolotāja Austra
Auziņa, bet iepriekšējos divos gados vienu klasi arī Mārīte Pēterhofa. Abos izlaidumos mīļus pateicības vārdus skolēni veltīja saviem
tagadējiem un iepriekšējiem klašu
audzinātājiem, skolotājiem un vecākiem. Pašu skolēnu, audzinātāju
un Vairas Kamaras izauklēti, izlaidumi paliks absolventu atmiņā.
Nākamā nedēļa pēc 9. klašu izlaiduma iesākās ar dokumentu iesniegšanu 10. klasē. Liela daļa 9.
klašu absolventu turpinās mācības
tepat Dundagas vidusskolā. Nākamajā mācību gadā abas vidusskolas
klases audzinās Inta Freiverte un
Andra Grīvāne.
Visiem absolventiem skolas saime novēl veiksmīgas turpmākās
studijas augstskolās, profesionāla-
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solīts atbalstīt kultūras un sporta
pasākumus ciemos. Kas šajā ziņā
notiek?
— Sākot strādāt, tiešām domāju
šiem jautājumiem pievērst lielāku
uzmanību. Tā kā esmu palikusi viena, jo mana kolēģe Santa gaidīja
bērniņu un tagad ir atvaļinājumā,
tāda aktīva sadarbība ar ciemiem
nav izveidojusies. Esmu gan ar Dundadznieka starpniecību aicinājusi
ciema iedzīvotājus vai pārstāvjus
izteikt savas vēlmes sporta un kultūras pasākumu ziņā, tāpat piedalīties pagasta korī un spēlēt teātri,
taču nekādas atsaucības nebija.
Esmu dežurējusi jauniešu diskotēkā Kaļķos. Ierosināju viņiem iekārtot sporta laukumu un daļēji
piedalījos šī projekta sagatavošanā.
Priecājos, ka to atbalstīja un drīzumā saņems finansējumu.
—Ko jūties vēl labu izdarījusi,
būdama deputāte?
—Atsevišķi novērtēt katra deputāta darbu īsti nemaz nevar, jo jebkurš lēmums atkarīgs no visu deputātu balsojuma. Protams, ir aktīvāki
un mazāk aktīvi deputāti. Sevi pieskaitu pie otrajiem, jo vēl mācos izprast daudzas lietas, arī pēc dabas
esmu kautrīga, tāpēc tādu gudru
vīru sabiedrībā reizēm vēl kautrējos izteikties.
Man bija liels gandarījums, ka
nobalsojām par Dundagas novadu
un nekritām kārdinājumā solīto

tūkstošu dēļ pievienoties Talsiem.
Ir grūti atdalīt deputātes darbu
no mana darba Kultūras centrā, jo
viss veltīts Dundagas iedzīvotājiem.
Prieks par atjaunoto kori, amatierteātri, kas uzreiz skatē guva labus
panākumus, par aerobiku, kas atsākusies, vēderdejām, kam liela piekrišana. Ja iedzīvotājiem ir kādas
vēlmes un ierosinājumi, droši nāciet, runāsim par to un mēģināsim
iedzīvināt!
— Par ko tev Dundagā visvairāk
sāp sirds?
— Par jauniešiem, jo viņi īsti nezina, ko vēlas, kā izpausties. Izdemolētā Ziemassvētku eglīte bija kā
darvas piliens Ziemassvētku baltumā. Kāpēc tā darīja? Viens ieteica,
citi piekrita, un — aiziet! Tikai tad,
kad Administratīvās komisijas sēdē
piespieda samaksāt par bojājumiem, smaidi no sejas nozuda.
Maksāja gan vecāki.
Regulāri noplēš pasākumu afišas.
To pagatavošana prasa ne vienas
dienas darbu vien. Šie sarīkojumi
bieži vien domāti jauniešiem, arī
tiem plēsējiem.
Nepievilcīgu ainu visnotaļ skaistajā Dundagā rada naktīs apgāztie
atkritumu konteineri.
Kad jautājam, ko vēlas jaunieši,
atbilde ir — diskotēkas, bet, kad tās
notiek, atnāk tikai kādi 30 jaunieši.
Un nevar dzīve sastāvēt tikai no
diskotēkām! Nav iniciatīvas no

jauniešu puses. Ir burziņi, alkohols,
demolēšana.
— Vai tev ir kāds redzējums, kā
šo problēmu atrisināt?
— Pagastā vajadzētu būt perspektīvam skatījumam, kādas specialitātes cilvēki mums Dundagas
pusē nākotnē būs vajadzīgi, darīt to
zināmu jauniešiem. Nodrošināt viņiem pēc mācībām šeit darba vietas, bet mācību laikā dot garantijas
stipendijas.
Vēl jauniešu vidū trūkst līdera
tādā labā nozīmē. Ir bijusi ideja izveidot jauniešu centru, kur varētu
pulcēties un tikties ne vien jaunieši, kas dzīvo un mācās Dundagā,
bet arī tie, kas mācās citur un brīvdienās gribētu satikt draugus. Šāds
centrs varētu būt kultūras namā.
Taču nav pārliecības, ka bez pozitīvā līdera kultūras nams nekļūs par
vietu, kur iedzert un demolēt.
Ļoti ceru, ka ar laiku arī mūsu
jaunieši, tāpat kā viņu vienaudži
ārzemēs, uzskatīs — moderni ir nelietot alkoholu, nesmēķēt, bet attīstīt savas spējas citās jomās.
— Kā jūties starp deputātiem,
lielā pārsvarā vīriešiem?
— Esam 2 sievietes un 7 vīrieši.
Abas ar Unu jūtamies īpašas. Visi
pagasta padomes vīrieši ir ļoti gudri un interesanti, tāpēc arī viņi
mums ir īpaši. Man šķiet — esmu
iejutusies.
Diāna Siliņa

Rīta agrumā un vēlu vakarā nāca
strādājošie. Cilvēku plūsma bija
vienmērīga, bez sastrēgumiem. Piedzīvojām arī patīkamu pārsteigumu: kāds vēlētājs ieradās ar tikko
ceptiem, smaržīgiem pīrāgiem, ko
uzdāvināja vēlēšanu komisijai.
Domāju, ka Centrālā vēlēšanu komisija nav bijusi politiski neitrāla,
izvēloties referendumam šādu datumu. Vēlēšanu materiāli bija ļoti
sarežģīti uzrakstīti. Daudzi, visticamāk, apmulsa, tos izlasot. Daudzi
nesaprata, par ko īsti balsot. Liekas,
ka viss ar nolūku, lai referendumu
varētu uzskatīt par nenotikušu.
Daina Dēvita, Kaļķu iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle:
— Kaļķos nobalsoja 75 cilvēki,
visi par. Tā ir puse no skaita, kas parasti piedalās vēlēšanās. Datums bija neveiksmīgi izvēlēts — kaļķinieki
šajā laikā ļoti cītīgi ogo. Pārsvarā
piedalījās cilvēki brieduma gados,
bija ļoti maz jaunu cilvēku. Izskatī-

jās, ka cilvēkiem nelikās būtiski, ka
viņu balss varētu ko mainīt.
Dace Kurpniece, Vīdales iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle:
— Nobalsoja 50 no iespējamajiem
200 vēlētājiem. Aktivitāte bija uz
pusi mazāka nekā Saeimas vēlēšanās. Kas atnāca, tas arī zināja, kāpēc
to darījis. Izskanēja vairākas atsauksmes Vairai Vīķei-Freibergai.
Tas arī iemesls, kāpēc šie cilvēki nākuši vēlēt — viņi atbalstīja prezidenti.
Labi, ka cilvēki nāca visu dienu. Pirmais vēlēja kāds puisis jau plkst.
7.15, pēdējie ieradās 21.20. Puse no
vēlētājiem bija brieduma gados, otra puse — pensionāri. Ieradās arī
kāda meitene, kas balsoja pirmoreiz, viņai šopavasar palikuši 18 gadi.Nebija neviena mājas pieteikuma.
Maira Remesa, Nevejas iecirkņa
vēlēšanu komisijas locekle:
— Mūsu iecirknī ieradās 146 cil-

vēki, no kuriem trešdaļa varēja būt
vietējie. Pārējie bija vasarnieki,
mazirbnieki, pat vēlētāji no Ventspils rajona Lielirbes. Mazirbē vēlēšanu iecirkņa nebija, tikai Kolkā. No
146 balsīm 3 bija pret, iespējams,
cilvēki kļūdījušies. Daudziem nebija
skaidrs, par ko balsot, bet komisija
nedrīkst neko priekšā teikt. Vēlētājiem pie mums patika: varēja vēlēt
mierīgi, bez kādas burzmas, smaržoja meijas, acis priecēja ozolu vainagi. Bez Nevejas iecirkņa nevar:
tas atrodas dzīvas satiksmes ceļa
malā un tajā vēlētāju netrūkst.
Sandra Kokorēviča, Dundagas
pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:
— Dundagas vēlēšanu iecirknī
vēlēja 722 cilvēki. Dundagas pagastā kopā balsot bija ieradušies 993
cilvēki, pārsvarā balsojuši par.

Ietaupīsim laiku!

tojot šo iespēju, ietaupīsiet laiku.
Lai VID iesniegtu pārskatus elektroniski, jānoslēdz līgums VID KRI
Talsu nodaļas 303. kabinetā (tālr.
63223476) par EDS pakalpojumu izmantošanu. Iesnieguma veidlapas
paraugs atrodams VID mājas lapā.
Pēc tam uz jūsu norādīto e-pasta
adresi nosūtīs lietotāja indentifikācijas un pieejas kodus, ar kuriem
turpmāk varēsiet pieslēgties EDS
VID mājas lapai www.vid.gov.lv.
Izmantojot EDS, pārskatu iesniegšanas termiņi atsevišķiem
pārskatiem tiek pagarināti. Piemēram, par numurēto un VID teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu pārskata ceturksnī,
izmantojot EDS, pārskata iesniegšanas termiņš ir 25. datums.
EDS nodokļu maksātājam ir iespēja sekot līdzi nodokļu nomaksas
stāvoklim atsevišķi katram nodoklim gan par veiktajām nodokļu nomaksām, gan par iesniegtajiem pārskatiem. Piemēram, EDS ērti saņemami VID piešķirtie numuri pavadzīmēm. Pārskatus var arī labot, precizēt un iesniegt atkārtoti.
Juridiskajām personām pārskatus

var iesniegt EDS vairākas personas,
kuras uzrāda, slēdzot līgumu, taču
vienai no šīm personām obligāti jābūt pašai amatpersonai.
Par problēmām, kas radušās EDS
izmantošanas gaitā, jānosūta vēstule uz e-pasta adresi: eds@vid.gov.lv
vai jāzvana pa tālruņiem 67028647
vai 67028669 (tehniskos jautājumos), vai 67211011 (vispārīgos jautājumos).
Esošajiem EDS lietotājiem — nodokļu maksātājiem, kuriem līgumi
bija noslēgti pirms VID instrukcijas
Nr. 1 izdošanas, — jāpārslēdz līgumi
uz jauno Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Līdz līguma pārslēgšanai nodokļu maksātājam, iesniedzot
pārskatus elektroniski, tie jāiesniedz arī papīra veidā.
VID KRI Talsu nodaļā regulāri notiek teorētiskās un praktiskās apmācības tiem EDS lietotājiem, kuri
sāk lietot šo sistēmu, lai zinātu, kā
to lietot.
Jautāt varat pa tālruņiem
63291496 un 63291497.

Iesniedzot Valsts ieņēmumu
dienestā pārskatus elektroniski,
ietaupīsim laiku.
Likuma Par nodokļiem un nodevām
15. pantā noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības deklarācijas, pārskatus un nodokļu aprēķinu pārskatus (turpmāk tekstā — pārskati)
Valsts Ieņēmumu dienestam (VID)
iesniegt rakstiski vai elektroniski.
Savukārt VID 13.03.2006. ir izdevis instrukciju Nr.1 Vienošanās par
elektronisko dokumentu parakstīšanu
ar elektronisko parakstu, izmantojot
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, un šo pakalpojumu nodrošināšana, kas nosaka elektroniskās deklarēšanas kārtību. Tajā minēts, ka
elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu un
elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) pakalpojumus var izmantot gan juridiskas, gan fiziskas
personas.
EDS dod iespēju VID iesniegt pārskatus tikai elektroniski (nav vairs
jāiesniedz rakstiski), tādēļ, izman-

Uzklausīja Diāna Siliņa

Arvīds Dailidovičs,
VID KRI Talsu nodaļas Konsultāciju
daļas galvenais inspektors
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Dundagas seriāls

Sīrupfabrika (ap 1923−1967)
Tā kā Dundagas pagasta ciemi ir izbraukāti un aprakstīti, arī
centrs lielās līnijās aplūkots, turpmāk piedāvāsim iepazīties ar bijušajām ražotnēm. Viena no senākajām un ievērības cienīgākajām ir
Sīrupfabrika. Ar to arī sāksim.
LATVIJAS BRĪVVALSTS LAIKS
Par šo periodu ir maz ziņu, iespējams, tādas ir arhīvos, bet tie nav
pētīti. Tāpat nav vairs neviena no
cilvēkiem, kas uzņēmumu dibinājuši, vadījuši vai tajā laikā tur strādājuši un varētu dalīties savās atmiņās. Dažas lietas par Sīrupfabriku
tajā laikā atklāj Kubalu skolasmuzeja (KSM) materiāli.
No Ernests Ābola manuskripta
Latvijas lielākais pagasts: «Uzņēmums sāka veidoties ap 1923. gadu.»
No Jāņa Sauleskalna Dundagas pagasta hronikas:
«Centrālā zemes ierīcības komiteja bija piešķīrusi rūpniecības uzņēmumam «Lapiņš un biedri» Dundagas muižas bijušo stalli, kurā uzņēmēji ierīkoja sīrupa un stērķeļu fabriku. Fabrikas vadītājs Ansis Blumenfelds.»
No avīzes Ventas Balss:
«Dundagas stērķeļu fabrikas paju
sabiedrībai statūtus apstiprinājis
finansu ministrs. Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība pārņem savā īpašumā: L. Lindei piederošās stērķeļu
fabrikas mašīnas un to piederumus
un J. Lapiņam un cit. piederošās
stērķeļu fabrikas iekārtu Dundagas
muižā. Sabiedrību dibina Latvijas
pilsoņi: J. Turauskis, E. Boēms, J.
Liepiņš un citi. Sabiedrības pamatkapitāls – Ls 100 000, sadalīts 200
pajās, par Ls 500. Valde atrodas Rīgā.»( Nr. 52, 1928. gada 30. oktobrī.)
«Ēkā bez fabrikas atradās arī D.
Fuksa koloniālpreču veikals,
R. Karlsona dzīvoklis un frizētava,
H. Amatnieks dzīvoklis un frizētava, R. Hiršsona pulksteņu veikals. …
Dundagas stērķeļu fabrika patreiz
bija lielākā šāda veida fabrika Latvijā, un apm. 75 % no Latvijā patērētā
sīrupa un stērķeles sedza ar saviem
ražojumiem.» (Nr. 14, 1932. gada
23. februārī.)
«Dundagas stērķeļu fabrikas paju
sabiedrība ved sarunas ar valdību
par nodegušās fabrikas ēkas atjaunošanu, jo ēka pieder zemkopības
ministrijai». (Nr.21, 1932. gada 18.
martā.)
«Agrākā fabrikas ēka bija tikai
vienu stāvu un bija ierīkota bij.
Dundagas muižas zirgu staļļa ēkā.
Pēc ugunsgrēka, no ēkas bija palicis
pāri tikai mūra stāvs. Šis mūra
stāvs tagad atremontēts un tam
virsū uzcelts otrs stāvs no koka. Bū-

ve celta pēc inženiera Deibnera
projekta un būvdarbus izveda vietējais būvuzņēmējs G. Mežgrāvis.
Ēka tagad atstāj glītu iespaidu. Atjaunota arī fabrikas iekārta, un šinīs
dienās tā atklāja darbību.» (Nr.78,
1932. gada 18. oktobrī.)
«Dundagas abas fabrikas ― spirta
dedzinātava un sīrupa fabrika patlaban darbojas pilnā sparā. Dundagas sīrupa fabrika sedz gandrīz visu, ap 90 proc. Latvijas sīrupa patēriņa. Mazākos apmēros ražo arī
stērķeles.» (Nr.121, 1932. gada 22.
oktobrī.)
Sīrupfabrika neapšaubāmi piešķīra Dundagai zināmu savdabību. To
atceras arī tie dundadznieki, kas
brīvvalsts gados bija vēl bērni.

fabrikas dotā 20 litru spainī. Sīrups
bija brūnā krāsā vai bezkrāsains
(ūdens krāsā). Brūnais esot piededzis, bet tas bija maigāks, vairāk varēja apēst. Sīrupa ēšanas orģijas ilga pāris nedēļu, tad apnika.
Dundagas Sīrupa fabrika esot bijusi lielākā Baltijā, fabrikas zīme bija pakaļkājās pacēlies lācis, kas ar
priekšķetnām apķēris mucu.
Tā kā Dundagas pagastā aramzemes vieglas, mazauglīgas, tad kartupeļus audzēja lielos vairumos un
tie zemniekiem bija svarīgs ienākuma avots.

Sīrupa ēšanas orģijas
Viļņa Mitlera atmiņas
Mūsu mājās kartupeļus sāka rakt
pirms Mazmāra gadatirgus, 22. septembrī, lai bērni «nopelnītu» tirgusnaudu. Neilgi pirms tam sāka
skanēt Sīrupfabrikas svilpe
(dzīvojām 5 km no centra, bet dzirdējām), vasaras otrajā pusē bija klusa, laikam notika remonts.
Kartupeļu vezumu piekrāva vakarā — divjūgu ratos stāvus divās rindās apmēram trīspūru maisus, lai
rīta agrumā aizvestu un nebūtu jāgaida.
Fabrikas aizmugurē (tagadējā tirgus pusē) bija uzbraucama rampa,
otrā stāva augstumā. Atvedējs nesa
maisus no vezuma, lika uz svariem
un tad pa dēļu laipām augšā 3 —
4 m augstā kartupeļu kaudzē (droši
vien no turienes kartupeļus padeva
uz pirmo stāvu pārstrādei). Fabrikas pārstāvis (Kolumzins) nosvēra
un noņēma provi cietes noteikšanai.
Kartupeļus uz fabriku veda kā rudeņos, tā pavasaros. Dundagas Sīrupa fabriku nodrošināja tikai Dundagas pagasta zemnieki (cik tālu tad
ar zirgiem aizvedīsi?). Tikai pēc kara ar kolhoziem kartupeļu nepietika, un 1950. gada rudenī pirmo reizi ar mazbānīti atveda kartupeļus
no Ances (kolhoza Staļina ceļš, Ļeņina ceļš).
Aiz rampas bija liela, betonēta
bedre ar pārstrādes atlikumiem
(tādu masu, no kā cep kartupeļu
pankūkas un ko iedzimtie sauca
grēbs, un par nelielu naudu veda
lopbarībai).
Ar pirmo kartupeļu vedumu pārveda sīrupu vai nu piena kannā, vai

Sīrupfabrik pūš
Ainas Pūliņas (dz. Dzintares)
atmiņas
Sīrupfabriku atceros no bērnības.
Stāstīšu par Latvijas brīvvalsti, tā
saucamajiem Ulmaņlaikiem. Sīrupfabrika bija kā galvenais, skaļākais,
darbīgākais centrs Dundagā. Neatceros, vai tās svilpes skanēja no rīta
un vakarā, bet pusdienlaikā gan.
Pulksten divpadsmitos un vienos
skanēja svilpe, visi orientējās bez
pulksteņa. Dundadznieki sacīja:
«Sīrupfabrik pūš.» Visiem bija
skaidrs, cik ir pulkstenis. Labā laikā
svilpieni bija tālu dzirdami. Tas bija
atkarīgs arī no vēja.
Tā kā man ļoti patīk zirgi, tad pievēršu tiem uzmanību. Biju novērojusi, ka zemnieki veda ar zirgiem
kartupeļus, ko pārstrādāja brūnajā
sīrupā, kas, starp citu, bija ļoti garšīgs. Mana mamma no šī sīrupa cepa
piparkūkas. Tas bija vesels rituāls.
Zemnieki aizveda kartupeļus, tur
gatavoja ne vien brūno sīrupu, bet
arī kartupeļu miltus un tad ar koka
kastēm veda brāgu. Kas palika pāri
no kartupeļu miltiem un kas nebija
fabrikā derīgs, to atdeva zemniekiem. Viņi brāgu izbaroja saviem
lopiem. Tad vienmēr brauca ar ragavām un veda tās kastes.
Mūsu kaimiņš Zuja kungs, kas Sīrupfabrikā bija galvenais grāmatvedis, dzīvoja Bišumājā un mācīja
mums ar māsu klavierspēli, jo viņš
bija ļoti labs pianists. Sīrupfabrikā
bija ļoti liels, labi uzturēts šķimela
zirgs. Galvenais kučieris bija igaunis, kas atbraucis uz Latviju strādāt.
Šeit dzīvojot, viņš nebija paspējis
labi iemācīties latviešu valodu, bet
igauņu valodu arī aizmirsis.

• Dundaga 20. gs. sākumā. Sīrupfabrikas vietā vēl staļļi un dārzi.
Foto no Ventspils muzeja krājumiem

Mucas stāvēja ielas malā
Kārļa Ludeviga atmiņas
Toreiz vēl nebija Talsu ielas. Visi
gāja un brauca pa tagadējo Dinsberga ielu, ko klāja akmens bruģis. Parasti fabrikas durvis bija vaļā, tad,
garām ejot, varēja redzēt, kā sīrupu
pa krānu pilda koka mucās. Sīrups
bija biezs, tāpēc ilgi tecēja. Nekāda
žoga uz ielas pusi nebija. Reizēm
sīrupa pilnas mucas stāvēja ielas
malā pie fabrikas, bet neviens tās
nezaga. Toreiz bija godīgi cilvēki.
Dažreiz mums, puikām, sakārojās sīrupa. Tad vai nu gājām pie vārītāja un lūdzām, lai iedot panašķēties, vai gājām uz mucenieku darbnīcu un, kamēr mucas vēl nebija izmazgātas, ar puļķiem mēģinājām
dabūt sīrupu ārā. Pie vārītāja 2. stāvā varēja dabūt tādu karstu, šķidru
sīrupu. Tas nebija vēl īsti gatavs, un
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Liepu mēnesis
neko daudz nevarējām iedzert. Īstais sīrups, ko pildīja mucās, bija
lejā. Tas — tāds biezāks.
Pagalmā, kur tagad tirgus, kādu
1‒2 metru atstatumā no katlumājas
atradās garš dzelzs skurstenis. To
ar katlumāju savienoja tāds kā siltummūris no betona. Dažreiz rudenī tur sēdējām un sildījāmies.
Arī Ārvaldam Zigatam ir kādas
bērnības laiku atmiņas par Sīrupfabriku: «Ulmaņlaikā Dundagas sīrups bija pārdošanā Dundagā un visā Latvijā. Tāds brūns, grauzdēts,
saldens bija. Pārdeva spaiņos. Sīrupu varēja arī dabūt maiņas ceļā —
nodeva kartupeļus un pretī saņēma
sīrupu. Divas vietas, kur Dundagā
varēja nodot kartupeļus: Sīrupfabrika un spirta dedzinātava, kas at-

prestiža māja. Pie slimnīcas bija sataisītas barakas, kurās dzīvoja karagūstekņi. Viņus sauca par partizāniem.
Vācieši baidījās dzert ūdeni no
akām, jo domāja, ka ūdens saindēts.
Tāpēc viņi sūtīja karagūstekņus ar
lieliem katliem pēc ūdens uz mūsu
mājām. Tēvs mācēja drusku krieviski un vāciski. Partizāni sūdzējās, ka
viņus slikti baro. Tad māte un
Zviedru Ilgas mamma katru dienu
vārīja zupu. No zirņiem, pupām,
druscītiņ sacepa gaļu. Spaiņiem zupu nesa ārā. Pa dienu spaiņi pazuduši, vakarā tukši atlikti atpakaļ.
Arī maizi viņiem likām. Tāpēc nekad maizes nebija mājās.
Tēvs strādāja Sīrupfabrikā. Viņš
bija ar vāciešiem sadraudzējies. Ar

• Kreisajā pusē Sīrupfabrika pēc nodegšanas. 20. gs. 30. gadi..
Foto no Ventspils muzeja krājumiem

VĀCU LAIKI
No Voldemāra Vēža dienasgrāmatas 1944. gada 26. maijā, sestdienā:
«Vakar biju stērķeļfabrikā. Blumenfelda kungs arī ir mājās. Esot
kaut kur sagrabinājuši stērķeli un
drīz vārīšot sīrupu.» (KSM materiāls.)

Blumenfeldu arī labi satika. Ķieģelīti cepa, tas bija ļoti sāļš. Tēvs katru
dienu veda maizi uz mājām. Kādu
reizi vācietis prasījis: «Fāter, kur tu
liec to maizi?» Tēvs saka: «Man ir
daudz bērnu.» Cik tad esot? Desmit.
Tad vajagot gan. Taču mēs visu
maizi atdevām karagūstekņiem.
Kad nodeva kartupeļus, pretī dabūja sīrupu, arī kartupeļu cieti. Cukurs bija deficīts, to varēja dabūt
tikai no vāciešiem. Viņi to deva zirgiem. Tādu brūnu. Tas bija ciets,
mazliet rūgtens, mēs to grauzām,
mums garšoja.

• Sīrupfabrika 30. gadu otrajā pusē.

Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem

Direktors Blumenfelds
Valentīnas Kronbergas
(dz. Aštemenko) atmiņas
Sīrupfabrika strādāja visu kara
laiku. Vācieši gribēja strādniekus
paņemt prom, bet Blumenfelds, direktors, nevienu nelaida. Viņš mācēja ļoti labi ar vāciešiem sarunāt.
Citādi sūtītu uz darba nometnēm,
jo visi jau bija jauni cilvēki. Tik, cik
kartupeļu bija, arī strādāja. Tur, kur
tagad laukums starp pili un baznīcu, no seniem laikiem muižkungam
bija veca klēts. Vācu laikā tajā vāciešiem bija maizes ceptuve.
No Jaundundagas visi tika izdzīti
ārā. Mēs tikai šaipus dzelzceļam tajā lejā palikām dzīvot. Anštena mājā
dzīvoja vācieši. Tā bija tāda liela,

Sīrupu lika klāt gan kafijai, gan
ievārījumam, gan uz maizes smērēja. Pa kluso paņēmām no mātes
drusku pienu vai krējumu, sīrupu
klāt un vārījām konfektes. Tā tas
ciets kā stikls. Bet kā pieliek pienu
vai krējumu, tā paliek mīkstāks.
Ķīkaru mājā bija bufete, kaut kādi
alkoholiskie dzērieni. Tur kāds paņēma un novāca Blumenfeldu.

radās tur, kur tagad patērētāju
biedrība. Tur brauca pēc brāgas.
Ainas Zigates (dz. Jaunbelzējas)
piebilde : «Labi, ka varēja nodot visus kartupeļus — gan lielos, gan sīkos, nekas nebija jāpārlasa. Gan Ulmaņlaikos, gan padomju laikā.»

Diāna Siliņa
Autore pateicas par atbalstu raksta sagatavošanā I. Abajam,
K. Ludevigam, V. Mitleram, A. Pūliņai, A. un Ā. Zigatiem. Arī Anitai
Burkovskai un Mārai Dāvidai no
Ventspils muzeja.
(Turpinājums sekos)
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Sveiks, lai dzīvo...

Bertas Avotas 105. jubileja
29. jūnijā pansionātā Lauciene sveica visus jūnija jubilārus. Visdižāko gadu skaitu —105 — atzīmēja dundadzniece Berta Avota.
Daudz skaistu ziedu un mīļu dāvanu, gaidītu un necerētu ciemiņu,
labas veselības vēlējumu un skanīgu dziesmu — tā Berta Avota nosvinēja savu jubileju. Uz dzīvi pansionātā viņa pārcēlusies 1990. gada
oktobrī. Dundagā bijusi smalka šuvēja un dziedājusi luterāņu draudzes korī.
Tā kā Berta Avota Laucienē dzīvo
jau 16 gadus, tad pansionāta direktors Andis Kukītis secināja, ka viņai
te patīk, un novēlēja nosvinēt vismaz vēl pilngadību — 21 gadu. Talsu rajona padomes izpilddirektors
Ojārs Āboltiņš uzsvēra, ka visā rajo-

nā nav neviena cilvēka ar tik bagātu gadu skaitu. «Kaut mēs katrs varētu nodzīvot 105 gadus!» viņš novēlēja.
No Dundagas Bertu Avotu sveikt
bija ieradies pagasta padomes
priekšsēdētājs Austris Kristapsons,
luterāņu draudzes koriste Lida Cela, sociālā darbiniece Mārīte Jurča
un pensionētā skolotāja Rita Zemtiņa. Ciemiņi atgādināja, ka Bertas
Avotas dziedātās dziesmas un mūža
gājumu ļaudis Dundagā atceras vēl
tagad. Dāvanā jubilāre saņēma gardu kūku, kas rotāta ar īstām Dundagas zemenēm un mīkstu, siltu plecu

Sarauj, Dundaga!

Tajās piedalījās 11 komandas, dažas no tām pirmoreiz. Makšķernieki ķert zivis sāka Kalna dārzā
(saliņā) jau piecos no rīta un beidza
pēc deviņiem. Visas pārējās spēles
notika parkā pēc desmitiem.
Karstākās cīņas ainas bija vērojamas volejbola sacensībās, kur spēlētāji, cenšoties aizsniegt bumbu,
gandrīz saskrējās ar pierēm vai krita un ripoja pa zemi. Paldies Dievam, viss beidzās labi. Portfeļa mešanā savējiem palīgā naski steidzās
arī pagasta padomes priekšsēdētājs,
bet Jāņa Zingnika mestais portfelis
būtu ielidojis pat dīķī, ja vien nebūtu atsities pret koku.
Makšķerēšanā šoreiz vislabāk
veicās Modrim Zingnikam (SIA
Jaunemari), 2. vietu izcīnīja Ilze Švāģere (luterāņu draudze), bet 3. palika Pēteris Lavrenovs (pienotava).

Komandu vērtējumā pirmie bija
Jaunemaru pārstāvji, otrie luterāņu
draudzes makšķernieki, bet trešie — Ziemeļkurzemes mežsaimniecības komanda.
Tāllēkšanā no vietas vislabākos
rezultātus sasniedza Ziemeļkurzemes mežsaimniecība komanda:
Kristīne Balode, Inga Enzele, Ainārs
Grīnvalds, Kaspars Kristiņš un Jānis
Zingniks. Otrie palika piensaimnieku pārstāvji: Andris Freibergs, Linda Pirvite, Guntis Pirvits, Gatis Pjatakovs un Zane Voita. Trešā vieta —
SIA Dundagas meži komandai: Dināram Dižajam, Evijai un Lāsmām

lakatu, kas austs no Pācē sastrādātās vilnas. Berta Avota izrādīja ne-

saimniecība), 2. vietā atstādams
Kristapu Dzīli (Sociālās aprūpes
centrs Dundaga), bet 3. palika Uldis
Neifelds (Dundagas meži). Komandu
vērtējumā uzvarēja Ziemeļkurzearī sacensības Sportiskākais Dun- mes mežsaimniecības pārstāvji Valdis Freibergs un Jānis Zingniks. Otrie — Dundagas mežu komandas dalībniekiem Artim Grīnbergam un
Freimutēm, Uldim Neifeldam.
Uldim Neifeldam. Trešā vieta —
Vasaras biatlonā godpilno 1. vie- aprūpes centra Dundaga komandai:
tu ieguva Ziemeļkurzemes mež- Kristapam Dzīlem un Uģim Helvisaimniecība (Ance Dinsberga, Ai- gam.
nārs Grīnvalds, Kaspars Kristiņš un
Dvielis vistālāk aizlidoja Ingai DiLolita Vitmane). Otrā vieta — Jaun- žajai (Dundagas meži), ne tik tālu
emaru sportistiem: Simonai Antaļi- Unai Silai (vidusskola), vēl drusku
kai, Salvim Gološinskim, Viesturam tuvāk Aivai Burnevicai (veselības
Jēgermanim un Agnesei Stangai. centrs). Vislabāko vērtējumu ieguTrešā palika vidusskolas komanda: va vidusskolas komanda: Riona
Aivars Feldentāls, Artis Jāvalds, Ina Bovkuna un Una Sila. Otrās palika
Petrovica un Mārīte Pēterhofa.
veselības centra pārstāves Aiva
Futbola soda metienos vistrāpī- Burnevica un Ineta Mauriņa, bet
gākais bija Jurģis Jansons (SIA Ēna- trešās — bērnudārza dvieļu metējas
vas), viņam sekoja Uldis Neifelds un Liene Grīnberga un Inita Kojro.
Agris Bišofs (abi pārstāvēja DundaŠautriņas vistrāpīgāk meta Daina
gas mežus), bet vistrāpīgākās — Ilo- Freiberga (veselības centrs), Jolanta
na Jansone (pienotava), Dace Berg- Ģērmane (luterāņu draudze) un
mane (Veselības un sociālās palīdzī- Mairita Podkalne (aprūpes centrs).
bas centrs) un Daiga Ķerubiņa Komandu vērtējumā visveiksmīgā(Ziemeļkurzemes mežsaimniecība). kā izrādījās luterāņu draudze, viKomandu vērtējumā nepārspēti pa- ņiem sekoja veselības centrs, bet
trešā palika mežsaimniecības komanda.
Stafetē visveiklākie izrādījās Ziemeļkurzemes mežsaimniecības pārstāvji. Otrā vieta pagasta komandai,
bet trešā — vidusskolai. Sievu stiepšanā par uzvarētāju kļuva Jānis Zingniks: viņš nesa Daigu Ķerubiņu,
otrais labākais sievu stiepējs bija
Einārs Čivčs, nesdams Anci Dinsbergu (Ziemeļkurzemes mežsaimniecība). Ģirts Jānbergs, kas nesa
Dzintru Janbergu, palika trešais
(bērnudārzs). Protams, 1. vieta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības komandai, otrā — bērnudārzam. Trešie bija vidusskolas pārstāvji.
Visvairāk laika aizņēma dundadznieku pats iemīļotākais sporta
veids — volejbols. Tajā par uzvarētāju kļuva Ziemeļkurzemes mežsaimniecības komanda, otrie palika
vidusskolas, bet trešie — sociālās
aprūpes centra Dundaga spēlētāji.
Komandu un visu sporta veidu
kopvērtējumā līderi bija Ziemeļlika Dundagas mežu pārstāvji: Agris kurzemes mežsaimniecības komanBišofs, Inga Dižā, Evija Freimute, da, viņiem arī tika ceļojošais kauss.
Uldis Neifelds. Otrajā vietā palika Otrie spēcīgākie izrādījās Dundagas
pienotavas komanda: Andris Frei- meži, bet trešā stiprākā — vidusskobergs, Guna Grundberga, Ilona Jan- las komanda.
Paldies galvenajai tiesnesei Gunsone, Ritvars Pirvits. Trešie — SIA
Ēnavu komanda: Jurģis Jansons, degai Lapiņai, viņas palīgiem, viModris Jansons, Dana Nierliņa, Ilva siem sacensību rīkotājiem un dalībSermukšne.
niekiem!
Diāna Siliņa
Portfeli vistālāk aizmeta Jānis
Zingniks (Ziemeļkurzemes mež-

Sportiskākais uzņēmums
Dundagas svētkos šoreiz notika
dagas uzņēmums.

• Bertu Avotu sveic Rita Zemtiņa.

Daiņa Kārklevalka foto
viltotu prieku: «Man patīk, ka jūs i
no Dundags. Es i tik priecigs.»

Jubilāri sveica vēl kāda dundadzniece — Talsu Vēstu žurnāliste Maija
Brūvere, kas tā arī sacīja: «Es i šausmig lepans, ka mēs āb i no Dundags.»
Arī Bībeles stundu dalībnieki, dāvinot pulksteni, kas atgādinās par
satikšanos šajās stundās, jubilārei
vēlēja Dieva svētību. Bībeles stundu
vadītājs Gunārs Pilabērzs atgādināja, ka Berta Avota satiksmi ar Dievu
nav pārtraukusi: 9 gadus pati nākusi, kad palicis grūtāk, balstījusies uz
štociņa, pēc tam jau braukusi ar ratiņkrēslu.
Ļoti sirsnīgi Bertu Avotu un pārējos pansionāta gaviļniekus ar
kristīgām dziesmām iepriecināja
ansamblis Cerība. «Vai tu šodien sajust vari, kā Dievs tevi mīlējis?» —
tā skanēja kāda rindiņa dziesmā, un
Bertai Avotai atbilde ir skaidra, jo
Dievs viņu mīlējis visas 38 350 nodzīvotās mūža dienas.
Diāna Siliņa

Man ļoti
patīk zirgi
13. jūlijā Pāces Kalējos notika jāšanas sacensības, kurās
piedalījās 20 dalībnieces no
Dundagas, Rīgas, Talsiem un
Ventspils. Centos saprast, kāpēc Līga Auziņa, viena no Dundagas jātniecēm, izvēlējusies šo
sporta veidu.
— No kura laika tu nodarbojies
ar jāšanas sportu?
— Tagad man ir 16 gadi, bet ar
jāšanas sportu sāku nodarboties
kopš 9 gadu vecuma.
— Kāpēc tu to izvēlējies?
— Saistošs ir pats sporta veids —
jāt zirga mugurā ir interesanti, nedaudz ekstrēmi un tas izskatās cēli. Protams, lai iemācītos jāt, ir jābūt pacietībai, bet, ja jātniekam ir
īsta mīlestība pret zirgiem, tad nebūs tik grūti.
Man ļoti patīk zirgi. Neviens
dzīvnieks manās acīs nav skaistāks
un mīļāks par viņiem.
— Ko tev ir iemācījis šis sporta
veids?
— Pacietību, spēju pārvarēt bailes, būt drosmīgai. Tas uzlabojis arī
manu veselību.
— Kur tu trenējies?
—Kalējos, šī vieta jau daudziem
ir zināma. Aiz Pāces ceļš jāturpina
taisni, tad pa kreisi, kamēr ierauga
daudz zirgu. Tad jau Kalēji ir klāt.
— Kas vēl no dundadzniekiem

šeit trenējas?
— Māra un Rūta Abajas, Diāna
Kristiņa, Linda Milta un Katrīna
Zosa.
— Kas ir tava trenere?
— Maija Dāvidsone. Viņai arī visu vārdā izsaku pateicību, jo bez
viņas nebūtu šo sacensību, līdz ar
to arī iespējas pārbaudīt savu jāšanas prasmi, pārvarot šķēršļus.
— Kad notika pirmās sacensības, kurās tu piedalījies?
— 2001. gada 23. jūnijā — tieši
manā vārda dienā. Tad man tas bija kaut kas īpašs.
— Cik reižu esi piedalījusies sacensībās?
— Šī bija trešā reize. Sacensības
man nav pašmērķis, ar jāšanu nodarbojos tāpēc, ka zirgi ir ļoti interesanti un gudri dzīvnieki un saskarsmē ar tiem gūstu prieku.
Diāna Siliņa

Sveiciens no laimīgā grūtdieņa
Redakcijā paciemojās Māris
Seržants, bijušais dundadznieks,
kas par dzejoļu grāmatu Es ticu
2003. gadā saņēma Dundagas pagasta padome atzinību. Dzeju Māris vairs neraksta, bet viņš vēlas
padalīties ar savas laimes noslēpumiem. Vārds viņam.
Man sirdī Ventspils priedes un
egles, prātā Dundagas smilgas līgojas, gar ausīm Zemgales vēji svilpo.
Esmu laimīgs: man ir viss, ko vēlējos. Tagad dzīvoju Dobelē pie draudzenes, mums ir dārziņš un mīļš
runčuks. Ja kādreiz drūms noskaņojums, dārziņā tas pazūd kā nebijis. Esot dabas tuvumā, ieklausoties un sajūtot to, cilvēks daudz ko
iegūst, arī mieru. Katra vēja šalka
stāsta kaut ko citu. Vējš sarunājas
ar kokiem, un tie ir tik dažādi: ir
tenku koki, klusie koki… Ir tikai
jāieklausās.

Dobelē Pieaugušo izglītības centrā apguvu prasmi strādāt ar datoru. Spēlēju Dobeles amatierteātrī
Pitons. Mans vaļasprieks ir krāt
monētas. Ja cilvēkam ir kāda nodarbošanās, viņš nav sliņķis.
Ar savu dzīves veidu esmu centies pierādīt, ka arī invalīds var
būt laimīgs: pārdzīvotās ciešanas
un sāpes mani norūdījušas. Pazemība dara cilvēku laimīgu. Tā rodas no ticības Dieva spēkam. Tikai
caur ciešanām cilvēks nāk pie īstā,
patiesā Dieva. Mans ceļš ved uz
augšu, uz debesīm.
Dundaga man ir ļoti mīļa. Te pazīstams katrs kaktiņš. Dundaga ir
noslēpums, kurā var atrast dārgumus, ja meklē, ja aktīvi piedalās
tās dzīvē, ja prot saskatīt skaisto.
Lai ikkatrs cer, tic un mīl! Tas
arī ir laimīga cilvēka noslēpums.
Pierakstīja Diāna Siliņa
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Apakeļlaiks

Piemiņas vieta
lielinieku nošautajiem

tās galvas atstāj satriecošu iespaidu. Dēli atpazīst savus tēvus — mēmas, dziļas sāpes plešas pāri šai vietai, atskan tikai īsi komandas saucieni. Es atkal atrodu savu veco,
cienījamo prāvestu Moltrehtu no

Liepu mēnesis
lēki ir apcietinājumā gari izaugušie
mati, dziļi nopietns skatiens sejā.
Dēls atsedz galvu, noskaita lūgšanu,
īsi pagriežas un iet.
Sievas un meitas mēs nelaižam
uz mirušo lauka. Viņām šis draus-

Šajā vasarā apciemojot Dundagu, barona Kristiana fon Ostenzakena mazdēls Haralds fon Ostenzakens aicināja arī viņam pazīstamos dundadzniekus uz piemiņas vietas atklāšanu 4. jūlijā Tukumā.
Kāds sakars baroniem fon Ostenzakeniem un dundadzniekiem ar
piemiņas vietu Tukumā — šāds jautājums varētu rasties ne vienam
vien. Atbilde ir sāpīga: 1919. gadā
lielinieki Kristianu fon Ostenzakenu, toreizējo Dundagas un Tiņģeres
majorātkungu, un Albertu Karlu Johanesu Moltrehtu, Dundagas mācītāju, arestēja, pārveda uz Talsiem,
pēc tam uz Tukumu, kur bez kādas
izmeklēšanas un tiesas sprieduma
viņus nošāva. 1919. gadā laikā no
janvāra sākuma līdz marta vidum
lielinieki nogalināja 29 cilvēkus: 18
vāciešus, 10 latviešus un vienu ebrejieti.
Lūk, ko pašas acīm pieredzēto
aprakstījusi baltvācu dzejniece Ģertrūde fon den Brinkena: «Sauciens:
«Viņi nāk!» atsitās kā neapvaldītas
gaviles pret mūsu rūtīm. Mēs zinājām, uz ko sauciens attiecas. To ielas bērni, tirgus sievas un apkārt
klīstošie pašpuikas nodeva tālāk no
vienas vārtrūmes uz nākamo. Un
nu nāca tie, kurus no cietuma pie
tirgus laukuma dzina lejup pa garo
ielu — augšā uz Karātavu kalnu. Ja
arī tikai dažus pazinām personīgi,
mēs atpazinām viņus tūlīt — pēc
gaitas, stājas, skatiena. Barons Sakens no Dundagas, barons Renne
no Pūres, abi sirmie Pētertāles Heikingi un vēl daudzi citi. Viņi soļoja
viens otram blakus pa trīs vai četri,
sarkangvardu eskortēti. Pāri plecam viņi nesa lāpstas, lai tur, augšā,
izraktu bedri akmenscietā, sasalušā
zemē, kurā viņus pašus tad iegrūstu. Rakšana varēja būt bijusi dažam
labam vecam un vārgam kungam
visgrūtākais viņa pēdējā stundā.
Starp viņiem bija vecāki un jaunāki,

taču, kad viņi soļoja pa ledus klāto
bruģi, bez klupšanas, vienā solī,
lāpstas nesošos plecus atliekuši atpakaļ, bālās sejas pacēluši pret gaišo apvāršņa malu, kas ietvēra Karātavu kalnu kā oreolu, — tad likās,
ka starp viņiem nav vecuma starpības. Tā pati izteiksme runāja no
sakniebtajām lūpām, no vēsajām,
taisni uz priekšu vērstajām acīm:
kaut kas neaizskarami izzudis —
Mūžība.»
Ir saglabājušās arī Ugāles mācītāja Rudolfa Gurlanda atmiņas par
laiku 1919. gada martā, kad lielinie-

• Barons Haralds fon Ostenzakens un projekta vadītāja Inta Dišlere pie piemiņas
akmens.
Daiga Muželovskas foto
• Gājiens uz piemiņas vietu Kalnu kapos.
Priekšplānā: LELB arhibīskaps Jānis Vanags un Kurzemes Bruņniecības fonda
priekšsēdētājs Otto fon Grothuss.
Autores foto

ki no Tukuma padzīti. Viņš rakstīja:
«Visu svētdienas pēcpusdienu pilsētas pievārtē tiek rakts. Līķi jāizcērt laukā no sniega un ledus. Viņi
guļ cits citam virsū, pelēkās un bal-

Dundagas, dēls ir noguldījis tēva
līķi atsevišķi un apsedzis ar palagu.
Dundagas barona Sakena dēls iet no
līķa pie līķa un neatrod savu tēvu.
Es parādu viņam to. Sudrabaini pe-

mīgais skats uz daļēji izkropļotajiem līķiem jāaiztaupa. [..] Pēcpusdienas pusdienā ir izraksti 29 līķi.
Pēcpusdienā jānotiek bērēm, jo
mums jādodas prom… Lielinieki
gribot uzbrukt Tukumam pulksten
piecos… Vai mums vēl ir laika bērēm? [..] Dāmas pin vainagus saviem mīļajiem.
Mēs ātri pieņemam lēmumu. Lai
notiek kas notikdams, mūsu piederīgie tiks apglabāti, kaut vai mums
tādēļ atkal būs jānonāk apcietinājumā, jā, pat jāmirst. Tiek nozīmēti
vairāki kaprači, mums jāapglabā viņi lielā masu kapā bez zārkiem, ie-

Ostenzakeni pirms 100 gadiem

Pēc pēcpusdienas kafijas pulk- jupejot biju nogurusi un laiku pa
sten piecos tēvs jautāja: «Es eju laikam apsēdos uz kāda celma un
saucu, lai pagaida. Tad tēvs uz mirDundadzniekā jau publicēto atmiņu autores Rutas fon Grothusas pastaigāties, kas nāks man līdzi?»
Mēs, bērni, pieteicāmies vien- kli apstājās un teica: «Nāc nu, nāc!»
meita Erdmute Vēbere pirms kāda laika atsūtījusi savas mātes atmiņu turpinājumu, no kura nelielu daļu Ainas Pūliņas tulkojumā piedā- mēr. Līdz 1905. gadam es biju jau- Tad gāju tālāk. No pastaigām tomēr
nākā līdzi gājēja. Ceļā tēvs mēdza negribēju atteikties.
vājam lasītājiem.
aizrunāties ar ļaudīm — gan ar virsmežzini Krīgeru, gan ar citiem. Mā- Gadatirgus Dundagā
Tēva darbistabā
Katru rudeni noKad tēvs bija Dundagā, viņš daudz ko redzēt. «Tu drīksti visu
tika lielais gadaapskatīt,
tikai
noliec
visu
atpakaļ,»
priekšpusdienās un reizēm arī pēctirgus pļavā starp
tēvs
teica.
Tēvs
atsāka
rakstīt.
Viņš
pusdienās uzturējās darbistabā un
dīķi un ozolu mesēdēja
pie
liela
diplomātrakstāmrakstīja. No lielas rakstīšanas viņam
žu. Tēvs gāja kopā
galda,
kas
bija
saglabājies
vēl
no
Osuz vidējā pirksta bija uzmetusies
ar mums. Viņš ietenzakenu
firstiem
un
1872.
gada
varžacs. Tēvam nebija sekretāra,
deva tirgus nauugunsgrēkā
paglābies,
tāpat
kā
toties bija grāmatu kārtotājs — vedu — lielākajai
cais Freienbergs no Līkās muižas. Vi- krēsls, kas bija sarkani polsterēts,
māsai un Ulriham
ar
augstu
atzveltni.
Krēsla
polstesas vēstules tēvs rakstīja pats, arī
katram pa rublim,
rim
nebija
bārkstu,
to
nebija
arī
ropieņēma ļaudis.
man un Klārai —
ku
[balstu]
polsteriem.
Es
skatījos
Kādu dienu, kad atkal gribēju iepa 50 kapeikām.
visapkārt,
tur
bija
papīrgrozs.
Es
kārtoties bibliotēkā, tēvs atvēra
Mūsu ceļš gāja
drīkstēju
to
iztukšot.
Tur
bija
bildīdurvis uz savu darbistabu un, skagar ratnīcu, pāri
tes
un
preču
paraugi,
kas
man
kā
toties bibliotēkā, man jautāja: «Ko
pagalmam uz zirtu šeit dari?» - «Klārai ir stunda pie bērnam šķita noderīgi. Vēl telpā bigu tiltu un tālāk
ja
atsevišķs
aktu
vāku
plaukts,
kam
mamzeles Gurnertes, un es te gribu
līdz mežam. Tirbija
no
visām
pusēm
stumjamas
spēlēties.» - «Nāc pie manis darbisgus būdas bija sadurvis,
kas
darbojās
ar
ložu
gultņu
tabā,» tēvs teica, turēdams durvis
celtas cieši pie
palīdzību.
vaļā, un es zem viņa rokas ieslīdēju
meža. Mums ar
Es
devos
uz
istabas
dienvidrietudarbistabā.
Klāru bija jādomā,
mu
pusi.
Stūrī
pie
sienas
stāvēja
Tuvojos tēva rakstāmgaldam un
ko nopirkt par 50
galds
ar
grāmatām
un
tālāk
pie
bibtur paliku stāvam. Tēvs mani paņēkapeikām.
Bija
liotēkas
sienas
—
liela
sofa.
Es
tur
ma klēpī un runāja ar mani. Es
daudz brīnišķīgu
apsēdos
un
pētīju
grāmatas.
Tēvs,
kautrīgi ar roku satvēru tēva ūsas,
lietu saimniecēm,
glaudīju viņa bārdu, bet tad tēvs dažreiz paskatoties, man teica:
bet tās mēs nepir«Netaisi
grāmatām
ēzeļausis!»
un
pēkšņi teica «Hop!», un es ātri atrākām. Tur bija viss,
rakstīja
tālāk.
Tā
pagāja
priekšpusvu roku atpakaļ. Abi smējāmies.
sākot no teļiem
diena,
līdz
aicināja
ēst.
Tā
biju
paGribēju atkārtot šo spēlīti. Tad izslī• Barons Kristans fon Ostenzakens, Rutas fon Grothusas tēvs, un cūkām un beivadījusi
priekšpusdienu
pie
tēva.
dēju no tēva klēpja, jo vēlējos vēl
kopā ar dēlu Ulrihu.
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Foto no ģimenes albuma.

vietoti tikai svaigā egļu zaļumā, tā
kā mēs tos bijām atraduši — līķi bija
ģērbti tikai viņu asiņainajā apakšveļā. Dažus varēja atpazīt tikai pēc
to veļā iešūtajiem iniciāļiem…»
Dundagas mācītāja Moltrehta
mirstīgās atliekas dēls apbedīja
Dundagā, Vācu kapos, bet barona
Kristiana fon Ostenzakena mirstīgās atliekas palika masu kapos.
Pie masu kapiem uzcēla piemiņas obelisku, kur vācu valodā tika
iekalti 18 apbedīto vārdi un dzimšanas dati. Obeliska ierīkošanas un
iznīcināšanas laiks nav zināms. Iespējams, tas noticis pēc Otrā pasaules kara, kad ceļu labošanai nepieciešamo granti sāka rakt Kalnu kapos. Veda granti, līdz sāka nākt lejā
zārki. Tukumnieki pret šādu necilvēcīgu rīcību protestējuši.
2005. gada vasarā Tukuma muzeja darbiniekiem pētot 1919. gada
notikumus un satiekot sarkanā terora upuru radiniekus, radās doma
atjaunot padomju laikā izpostīto
piemiņas vietu. Pateicoties Tukuma
pilsētas Domei un Apvienotajiem
Kurzemes fondiem, tas arī izdevies.
Piemiņas akmens atrodas iespējami
tuvu bijušajiem masu kapiem.
4. jūlijā, piedaloties Latvijas
evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam (LELB) Jānim Vanagam
un projektā iesaistīto organizāciju
pārstāvjiem, kā arī upuru piederīgajiem un viesiem, svinīgi iesvētīja
un atklāja atjaunoto piemiņas vietu.
Tagad arī barona Kristiana fon
Ostenzakena vārds un dzīves dati
(1859‒1919) iekalti piemiņas akmens melnajā granīta plāksnē.
Viņa mazdēls priecājās, ka arī
dundadznieki atcerējušies vectēvu
un uz šo nozīmīgo brīdi ieradušies
ar ziediem.
Diāna Siliņa, izmantojot Tukuma
muzeja darbinieces Intas Dišleres
publikācijas avīzē Neatkarīgās Tukuma Ziņas un klātesot pasākumā

dzot ar pastalām, lakatiem un mazām koka karotītēm. Par pāris kapeikām dancināja lāci. Tur bija
krievs ar lakotām rotaļlietām. Tur
bija smēde ar laktu. Bija brūnas un
dzeltenas bļodas, skaistiem rakstiem izrotātas. Mēs jūsmojām par
brīnišķīgām lellēm, kurām kājas bija veidotas no zirgu astriem, un tās
prata dejot! No īstām spalvām bija
darināti gaiļi un vistiņa, kas knābāja no bļodas ripojošu bumbiņu. Kādā gadatirgū viena no mums nopirka dzeguzi ar skaņu svilpi. Tai vēlāk
bija liela nozīme mūsu dzimšanas
dienās. Ar dzeguzi mēs mainījāmies, jo negribējām, ka tās dziesmu
dzird tikai viena no mums, tādēļ
pat strīdējāmies. 1905. gada ugunsgrēkā dzeguze pazuda.
Abas ar Klāru bijām vienisprātis,
ka no mūsu bagātības kaut ko vajadzētu atvēlēt arī bērnu meitai Annai. Tāpēc viņai nopirkām ļoti
skaistu piparkūku sirdi ar baltām,
rozā un zilām cukura rozēm.
Priecīgas gājām mājup. Tirgus
dienas bija arī Popē un Ugālē. Jāatgādina, ka tuvākie pilsētas veikali
bija ap 30 kilometru attālumā. Taču
gadatirgi bija kaut kas vairāk par
vienkāršu pirkšanu un pārdošanu.
Tur iepazinās, satikās, izrunājās.
Ruta fon Grothusa
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Ne no maizes vien

Pārsteigumiem bagātās
draudzes dienas
30. jūnijā un 1. jūlijā Dundagas luterāņi sesto reizi svinēja draudzes dienas.
Kaut gan draudzes dienas katru
gadu saturiski bijušas ļoti vērtīgas,
tik lielu garīgo un emocionālo pacēlumu kā šajos svētkos laikam
baudījām tikai 2002. gada vasarā,
kad tās svinējām pirmoreiz. Kā viss,
kas notiek pirmoreiz, tas bija aizraujošs notikums, kurā piedalījās
arī daudz draudzes locekļu un viesu. Draudzes dienu ideju autors
Dundagā bija toreizējais mācītājs
Mārcis Zeiferts, bet visus gadus pēc
kārtas tās iedzīvinājis Alnis Auziņš.
Arī doma šogad pievērsties draudzes vēsturei pieder viņam, un trāpīts ir desmitniekā.
Ar ko tad šajā reizē
draudzes dienas bija
īpašas? Vispirms jau
ar daudzajiem pārsteigumiem, ko cits
citam bijām sagatavojuši mīlestībā. 30.

jūnijā ierodoties uz rīta lūgšanu,
pie dievnama visi apbrīnoja no dabas materiāliem veidotos tēlus:
putnus, kāpēju baznīcas tornī un
piramīdu, kas atgādināja baznīcu.
Sajūsmināja mīļpārītis — vīrietis un
sieviete — pie pašām dievnama
durvīm! Mēs taču atbalstām bībelisko, tradicionālo ģimenes modeli!
Nākamā lieta, par ko priecāties,
bija stendos izliktās fotogrāfijas.
Katrs stends bija veltīts kaut kam
citam: viens — korim, otrs — mācītājiem, pērminderiem un draudzes
priekšniekiem, bet trešais — kādreiz baznīcā bijušajiem sarkofāgiem

• Cilvēki ar lielu uzmanību klausījās Rundāles vēsturnieku teiktajā.
• Kauss no baznīcas kapenēm.

un pieminekļiem, un kenotafiem.
Daudzus apmeklētājus ne tikai
no draudzes vien pulcināja Rundāles vēsturnieka Daiņa Bruģa un kultūras vēsturnieka Jāņa Baltiņa interesantās lekcijas un uz ekrāna rādītie attēli par Dundagas luterāņu
baznīcas vērtumiem, kas dievnamā
vairs neatrodas. Abi vēsturnieki rosināja domāt, ka kādam dundadzniekam būtu vērts apzināt vēsturiskās liecības, kas attiecas uz Dundagu un atrodas arhīvos. Vēl kāds

Īstais ceļš
uz mājām
29. jūnijā pils zālē dundadzniekus ar savdabīgu uzvedumu
Mājupceļš uzrunāja Grobiņas
jaunieši un daži viņu ciemiņi no
ASV, Kanādas un Skotijas.
Uzvedums bija veidots tā, lai lielās līnijās izvestu skatītājus cauri
Bībelei, sākot ar Radīšanu un beidzot ar Jēzus Kristus Augšāmcelšanos. Radīšana, grēkā krišana, Noa,
viņa ģimene, šķirsts, pirmais lietus
pasaulē un plūdi, Bābeles tornis,
stāsts par Jāzepu, Mozus un viņa
tautas izvešana no Ēģiptes… Tad vēl
tikai 3 galvenie notikumi Jēzus dzīvē: Viņa piedzimšana, krustā sišana
un Augšāmcelšanās.
Fragmenti no Bībeles un to pārstāsti, dziesmas, pantomīma,
kontrabass un klavieres — tas viss
kopā ar asprātīgo un plastisko tēlojumu tiešām uzrunāja. Īpaši interesanti jaunieši atveidoja lietus līšanu: vispirms viņi sita ar knipjiem,
tad ar plaukstām, pēc tam ar plaukstām pret kāju ceļgaliem un visbeidzot ar kājām pret zemi. Izklausījās
pēc īsta lietus. Tāpat labi bija izdomāts par valodu sajaukšanu pie Bābeles
torņa:
visi
sacīja:

«Rabarbers!» un sapratās, bet, kad
valodas sajauca, cits teica — rabarbers, cits — ķirbis, un sazināties
vairs nebija iespējams.
Visu uzvedumu caurvija 3 atslēgas vārdi — sēkla, apsolījums,
ceļš — un izsauciens: «Tēvs!» Galvenais motīvs —mājupceļa meklēšana.
Un atbilde noslēgumā: Jēzus Kristus
ir īstais ceļš uz mājām.
Kaut gan pasākums nemaksāja
ne santīma, skatītāju skaits bija neliels, pārsvarā no Dundagas kristīgajām konfesijām.
Diāna Siliņa

Saruna par
mīlestību
7. jūlijā bērnudārza zālē uz
diskusiju par mīlestību aicināja
psiholoģijas doktors, Baltijas
Starptautiskās akadēmijas profesors, Katoļu garīgā semināra
profesors Oļegs Nikiforovs.
Izklausās jau tik nopietni, ka
kāds varbūt nemaz neuzdrošinājās
atnākt. Taču tās, kas atnāca, pārliecinājās, ka O. Nikiforovs ir ļoti interesanta personība, vienkāršs, sirsnīgs un domājošs cilvēks, kuru
klausīties ir ļoti saistoši.
Sākumā O. Nikiforovs pastāstīja,
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pārsteigums, ko ieraudzīja visi uz
lekciju atnākušie, — kauss no baznīcas kapenēm! To uz redakciju pēc
publikācijas iepriekšējā Dundadzniekā bija atnesis kāds Dundagas iedzīvotājs.
Par aizkustinošu pasākumu izvērsās Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes kora 85. jubilejas
koncerts, ko kuplināja ansamblis
Sendienas un Kolkas pagasta jauktais koris. Draudzes kori pagasta
vārdā ar skaistiem ziediem sveica
Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs Austris Kristapsons. Draudze saviem dziedātājiem un viņu
palīgiem bija sagatavojusi brīnišķīgas dziesmu nastas, kurās slēpās
gardās Serenādes un Rudzupuķes, Laimas konfektes. Novēlējumā — vārdi
no 96. psalma: «Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa vārdu, sludiniet
dienu no dienas Viņa pestīšanu!» • Zāļu vīrs un sieva pie baznīcas durvīm.
Interesanti, ka novēlējuma saņemšanas gads koristiem sanācis atšķi- 1919. gadā Tukumā lielinieku nogarīgs, sākot no 2007. līdz 2011., tātad linātais Karls Moltrehts. Draudze
korim vēl jādzied vismaz 4 gadus! bija apkopusi abu atdusas vietas.
Nedaudz lielākas nastas saņēma va- Anstrupes kapos atdusas mācītājs
dītāji: tagadējā diriģente Sandra Augusts Briedis.
Pēcpusdienā paldies par kalpošaCirvele, bijusī diriģente Rita Zemtiņa un kora vecākā Elma Zadiņa. Ko- nu teicām bijušajam mācītājam Jāris pēdējos trīs četrus gadus ir ļoti nim Rogam un tagadējam — Arpateicīgs Sandrai par viņas kalpoša- mandam Klāvam, bijušajam pērnu, jo kā gan koris varētu pastāvēt minderim Gustavam Andrejsonam
un šobrīd mūsu vienīgajam pērminbez diriģentes!
Koru sadziedāšanās un sadrau- derim — Alnim Auziņam, kā arī
dzība turpinājās pilī pie bagātīgi draudzes priekšniekiem: Daigai
klātiem galdiem, ko bija sarūpējusi
Dundagas pagasta padome un draudzes māsas. Kad kolcinieki jau bija
nodziedājuši, viņuprāt, atvadu
dziesmu, pēc vētrainiem dundadznieku aplausiem vīru trio no Kolkas
vēl nodziedāja Sole mio, un tas šajā
sadraudzībā bija kulminācijas un
arī nobeiguma punkts.
Otrajā rītā pēc lūgšanas baznīcā,
brokastīm un dievkalpojuma ar
Svēto Vakarēdienu visi, kas vēlējās,
kāpa autobusā vai vieglajās mašīnās
un devās uz Vācu un Anstrupes kapiem, lai noliktu ziedus un pieminētu tur dusošos mācītājus, bijušos
draudzes priekšniekus, koristus un
diriģentus. Vācu kapos apglabāti
mācītāji Karls Glēzers, kas no visiem Dundagas mācītājiem nokalpojis visilgāko laiku — 43 gadus, un

Muželovskai, Uldim Dūdam un Alandai Pūliņai.
Saistošās Dundagas mācītāja Voldemāra Dekšinieka atmiņas lasīja Aigars un Māra Zadiņi.
Tajās mācītāji bija aprakstīti ar visām viņu
cilvēciskajām vājībām.
Klausītāji viņiem gan
juta līdzi, gan smējās
līdz asarām.
Vēl baudījām skaistu
garīgās mūzikas koncertu Talsu evaņģēliski
luteriskās draudzes ansambļa Sanctus izpildījumā. Nobeigumā visus
vienoja vakara lūgšana.
Prieks, ka draudzes
dienas apmeklēja tik
daudz cilvēku, tai skaitā
arī paši draudzes locekļi. Likās — viņi cits pēc
cita ir tik ļoti noilgojušies un priecājas satikties svētkos, kad izbrīvēts
vairāk laika, un parunāties. Šajās
dienās piepildījās Jēzus vārdi no Jāņa evaņģēlija 15:17 — «Tā ir mana
pavēle, lai jūs mīlētu cits citu.» Šis
bija īpašs pārsteigumu un mīlestības laiks, pirms kura un kurā kalpojām cits citam ar lielu prieku.

kā pats kļuvis par kristieti. 2000.
gadā viņam bijuši divi insulti un vēl
atklājies ērču encefalīts. Profesors
nav varējis saprast, kāpēc ar viņu
kaut kas tāds notiek. Kad bijis pavisam slikti, mamma uz slimnīcu ataicinājusi garīdznieku, kam viņš izsūdzējis grēkus. Pēc grēksūdzes
pats varējis piecelties un staigāt,
kļuvis vesels. Kopš tās reizes O. Nikiforovs apmeklē dievkalpojumus
pareizticīgo baznīcā un aicina cilvēkus pie Dieva.
Kāpēc gan pasaulē ir tik maz mīlestības, kāpēc cilvēki nevar, negrib
vai neprot mīlēt? — tāds bija galvenais jautājums. Atbildi O. Nikiforovs sniedza, izmantojot Ērika
Fromma atziņas un savus vērojumus, pieredzi. Ē. Fromms uzskata,
ka cilvēkam savā dzīvē jāizjūt 6 mīlestības veidus, tikai tad viņš sevi
var uzskatīt par pilnvērtīgu cilvēku, turklāt visi veidi jāizzina pakāpeniski.
Pirmais veids — mātes mīlestība.
Tas ir emocionāls siltums, rūpes.
Tikai tad, ja māte prot mīlēt, bērns
jutīsies mīlēts, taču tā vēl tikai sēkliņa, ko audzēt. Otrais mīlestības
veids — tēva mīlestība, kas īpaši nozīmīga bērnam 3-5 gadu vecumā.
«Vieni, un ticiet — diemžēl to nav
daudz, ir lepni par tēva lomu un ar
visu sirdi un dvēseli ir pie bērniņa.

bērnudārzā. Viņš mācās draudzēties, mīlēt otru, žēlsirdību, atbildību. Kad bērna viedokli ievēro, apspriež un pieņem, viņš jūtas piederīgs. Tas ir pedagogu darba lauks.
«Galvenais pedagoga uzdevums
bērna apmācības jomā — ieinteresētība savā priekšmetā. Otrkārt,
kļūt par bērna draugu, iemācīt viņam draudzēties un mīlēt tuvāko —
galvenais pamatuzdevums audzināšanas jomā. Turklāt otrais ir nesalīdzinoši svarīgāks uzdevums. Jo ne
jau visi kļūs lobačevski, einšteini,
mendeļejevi, čaikovski, bet visi kļūs
cilvēki,» uzsvēra profesors.
Erotiskā mīlestība — tas ir meklējumu laiks. Tas nav tikai sekss, tā
ir laime mīlēt tuvāko, ar ko gatavojies saistīt savu dzīvi. Eross — tā ir
ne tikai sajūsmināšanās par ķermeni, bet arī par cilvēka dvēseli.
Beidzot pēdējais un būtiskākais
mīlestības veids — Dieva mīlestība.
Atbildot kādam radiniekiem uz jautājumu, ko devis Dievs, O. Nikiforovs klusi atbildējis: «Dzīvību». Profesors aicināja pateikties dievam
par to, ka dzīvojam, redzam. Dzirdam, mīlam un tiekam mīlēti. Viņš
arī atzina, ka, jūtot Dieva mīlestības
spēku, cilvēks grib tajā dalīties ar
citiem.
Diāna Siliņa

Diāna Siliņa
Foto no draudzes albūma

• Koris — draudzes dienu jubilārs.

Viņi palīdz savai mīļajai rūpēties
par mazulīti, vāra putriņu, maina
autiņus, mazgā traukus un vispār
uzņemas pusi, pat vairāk, no mājas
rūpēm. Tā ir uzvedības norma. Un
nav nekā skaistāka par tēvu ar bērnu ratiņiem…» uzsvēra profesors.
Trešais mīlestības veids ir ģimenes mīlestība. «Bērnam ir jāsaprot,
ka viņš ir ne tikai mammas vai tēta
mazulis, bet arī pilntiesīgs ģimenes
loceklis,» uzskata O. Nikiforovs.
«Vecmammu, vectēvu, brāļu, māsu,
pārējo tuvinieku mīlestība — tas
viss kopā rada bērnā piederības sajūtu ģimenei, sajūtu, ka viņš ir interesants visiem un arī uzliek atbildību par ģimenes godu.»
Mazais saprot visu. Viņam ieteicams uzticēt veikt mājas darbus,
tas nekas, ja pēc tam trauki jāmazgā un grīda jāpārslauka vēlreiz.
Bērns apzinās, ka, darot mājas darbus, viņš priecē mammu un tēti.
Uzslava pēc padarītā darba ir ļoti
būtiska. Bet jāslavē par konkrēti
padarīto darbu, nevis par to, ka
skaists vai glīti saposts. Sajūtot piederību savai ģimenei, ne tikai aizstāvēs tās godu, bet arī sapratīs, ka
tajā ir problēmas un kopā ar vecākiem tās mācīsies risināt.
Nākamais mīlestības veids —
brāļa mīlestība. Tā ir vienlīdzīgo
mīlestība, ko bērns mācās apgūt jau
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Duņdžiņi stāsta

«Silvas» iesvētīšana
Imres Kālmana operetes varones
vārdā nosauktā kafejnīca nav tikai
Dundagas ģeogrāfiskais centrs. Savulaik tā bija ļoti populāra vieta ar
labu auru, kas līdzīgi magnētam pievilka cilvēkus — gan vietējos, gan
iebraucējus. Tā kā līdzās atradās autobusu pietura, tad, it sevišķi ziemā,
lai nevajadzētu salt uz ielas, pasažieri nāca iekšā apsildīties, kaut ko iekost un ieraut ceļakāju. Cilvēki te
atpūtās, iepazinās, kārtoja darījumus, dzēra, sakāvās un atkal salaba.
Arī es tajos gados, kad manas tēva
mājas pēc vecāku aiziešanas viņā
saulē stāvēja tukšas, bieži iegriezos
«Silvā», pasūtīju karstas desiņas ar
štovētiem kāpostiem un izdzēru pudeli alus. Reizēm mani uz Rīgas autobusu pavadīja brālēns Gunārs
Zviedris. Norunājām šņabi netempt,
paņēmām liķierīti, bet trauka tilpums piecsimt grami un
«Benediktīnam» 43 grādi — stiprāks
vēl par degvīnu. Taisni žēl, ka tik labā garastāvoklī jāpamet Dundaga.
Patiesību sakot, mums ar Gunāru
pienāktos pastāvīgā apmeklētāja
karte ar divdesmit procentu atlaidi,
jo mēs piedalījāmies «Silvas» vēsturiskajā atklāšanā.
Tā bija sestdiena. Es aizbraucu uz
Dundagu brālēnam palīgā novākt
kartupeļus. Tad arī uzzināju, ka vakarā paredzēts ciematam tik nozīmīgs notikums. Sākumā mums nemaz nebija nodoms uz turieni iet, jo

ar vēsu prātu apjēdzām, ka tur pulcēsies vietējās sabiedrības krējums.
Kur mēs pēdējā brīdī izrausim ielūgumu, lai gan Gunārs bija iecienīts
elektriķis? Ja nu jaunajā kafejnīcā
pēkšņi nodziest gaisma? Viss jau var
gadīties. Kur tad dabūs meistaru?
Nevar ballēties tumsā, tā būtu baigā

• Ceļa būve un kafejnīcas Silva jaunceltne 1967. gada 6. oktobrī.
Kārļa Geiges foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem.

blamāža.
Ar kartupeļiem tikām galā laikus,
jo talcinieku netrūka. Sievieši devās
uz māju taisīt vakariņas, mēs palikām uz lauka — rāceņi arī jāpaglabā.
Laikam taču kaut ko stiprāku ierā-

Raibs kā dzeņa vēders...
Francūži Dundagā

Krīzes brīdī

Vasarā Dundagā apgrozās aizvien vairāk ārzemnieku. Francijas
latvieši gan nav biežākie ciemiņi,
taču pēc Jāņiem pa Šlīteres dabas
takām pastaigājās 20 francūžu un
Francijas latvietis Askolds Vilks.
Tā kā šī bija reta iespēja pavingrināt ierūsējušo franču mēli, tad uzaicināju francūžu grupu pie sevis.
Dabas mīļotāji, spītējot lietum, ar
sajūsmu aplūkoja Mālēju dižozolu un
pagalma liepu, ar interesi nogaršoja
bērzu sulu un iztaujāja par tās pagatavošanu. Franču grupā lielākoties
bija skolotāji un augstskolu docētāji,
kam daba un lauku tūrisms ir vaļasprieks. Franču ceļotāji priecājās par
dzirdētajām griezēm, vaicāja, kā
mēs sadzīvojot ar meža dzīvniekiem, īpaši ar vilkiem, taujāja par
mūsu folkloras grupām un tautas
mūzikas instrumentiem. Mazliet tuvāk iepazinos ar Rolāna kungu, savā
ziņā kolēģi, jo sirmais francūzis ir
Parīzes priekšpilsētas mēnešraksta
redaktors.
Savukārt Askolds Vilks bija gandrīz vienīgais profesionālis — visu
darba mūžu nostrādājis Limožas
universitātē, mācot augu bioloģiju.
Latviju Askolds atstājis dažu mēnešu vecumā kopā ar vecākiem un pēc
bēgļu nometnēm Vācijā 1950. gadā
nokļuvis Francijā. Latvijā Vilka
kungs bija piekto reizi, un šoreiz viņa vadītā grupa tālāk devās uz Bausku, Latgali un Siguldu.
Kaut arī mana meita un dzīvesbiedre neprot franciski ne vārda,
abas jūsmoja par franču vīriešu šarmu. Savukārt ciemiņi likās apmierināti par civilizācijai attālinātā nostūrī redzēto un vakara izskaņā mūs
pārsteidza, nodziedot Latvijas himnu.
Alnis Auziņš

Cilvēki nonāk dažādās dzīves situācijās, un bieži viņiem vajadzīgs
psiholoģisks atbalsts un izpratne.
Kur meklēt palīdzību?
Ko darīt, ja esi cietis no vardarbības, ja tev ir sarežģītas attiecības ar
savu bērnu, ja vēlies mainīt savu
dzīvi, attīstīties, ja tu pārdzīvo zaudējumu, ja jūties izmisis? Iespējams,
tev ir lieliska ģimene vai labi draugi,
vai cilvēki, kuriem vari uzticēties,
un, ja viņi tev spēj palīdzēt, viss būs
kārtībā.
Ja ne, tad palīdzību vari meklēt
tepat, Dundagā — Veselības un sociālās palīdzības centra sociālajā dienestā vai bāriņtiesā. Skolas laikā to
var gūt pie skolas psiholoģes Ivetas
Bērentes (mob. tālr.: 26138565). Īpaši viņa aicina vecākus. Labprāt tevi
uzklausīs arī luterāņu draudzes mācītājs Armands Klāvs, kas apmeklētājus pieņem piektdienās draudzes
kancelejā 17.00‒18.00 un kas sastopams svētdienās pēc dievkalpojuma, kā arī sazvanāms pa tālruni
29489101. Augustā gan viņš būs atvaļinājumā.
Talsos atbalstu sniedz Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs Saules
ielā 7, tālrunis: 3291147 vai 3291146,
mājas lapas adrese — www.
krizucentrs.lv.
Tāpat savu palīdzību krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem piedāvā krīžu un konsultācijas centrs
Skalbes, Kungu ielā 34, Rīgā. Te darbojas diennakts uzticības tālrunis
(7222922), pie kura strādā speciāli
apmācīti darbinieki. Maksa par zvanu ir tāda pati, kā zvanot pa fiksēto
telefonu. Tuvākas ziņas par krīžu un
konsultācijas centru Skalbes var uzzināt internetā: www.skalbes.lv
Diāna Siliņa
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vām, vai gan citādi rastos drosme
neaicinātiem šturmēt «Silvu». Viens
otru pamazām uzkurinājām, ka tāda
izdevība gadās tikai vienreiz mūžā
un to nedrīkst garām laist.
Rūpīgi mazgājot dubļus no gumijas zābakiem, atcerējos sava kaimiņa
Alberta Vērpēja stāstu, kā viņš neaicināts gājis apsveikt MRS direktoru Siliņu jubilejā: «Kā gan lai es nebūtu klāt tik svarīgā brīdī? Cilvēks,
kurš iesniedzis tik daudz racionalizācijas priekšlikumu! Šefs vēl apvainosies, ja es viņu ar savu klātbūtni
nepagodināšu. Kas par to, ja man

nav balta krekla un šlipses?! Vai tāpēc es sliktāks?»
Viņa argumenti pārliecināja mani
un arī Gunāru. Taču, tuvojoties kafejnīcai, mūsu soļi kļuva gausāki. Jau
pa gabalu redzējām pie durvīm

Cerības Jāņi
25. jūnija pēcpusdienā sociālās
aprūpes centra (SAC) Dundaga un
invalīdu kopas Cerība ļaudis svinēja
Jāņus.
Jāņu bērni sapulcējās jaunajā estrādē. Jauki spēlēja akordeona skolotāja Anita Krūmiņa, liels paldies
par kopā sasaukšanu Inārai Čaunānei. SAC direktors Andrejs Lankelis
pateicās daudziem saviem ļaudīm
par dažādiem padarītajiem darbiem.
Koncertā iepriecināja Talsu 2. vidusskolas sociālās klases praktikanti.
Pēc tam dziesmās un rotaļās laiks
paskrēja nemanot. Dziesmu vārdus
vislabāk zināja Oksana. Mūsu Elgai
paldies par gardo torti un sieru, bet
Lankeļa virtuves meitenēm — par
pīrāgiem, plātsmaizi un kvasu.
Skaista vakara izskaņa bija saulrieta vērošana Kolkasragā, ko novēlu ikvienam. Vēl pateicamies šoferim Visvaldim par jauko vizināšanu!

Jautrīte Freimute

Paraksti
par pensijām
Politisko partiju apvienība Vienotība un taisnīgums uzsāk parakstu
vākšanu, lai panāktu valsts pensiju
likuma grozījumu, kas noteiktu, ka
valsts minimālā pensija ir trīskārša
valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Tas nozīmē,
ka viszemākā iespējamā pensija būtu Ls 135 (Ls 45×3=135). To piešķirtu tādā gadījumā, ja sociālās apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem. Ja
stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem, koeficients 3,5 un pensija būtu Ls 157,50
mēnesī. Ja no 31 līdz 40, tad — koeficients 4,0 un pensija Ls 180 mēnesī. Ja 41 un vairāk gadu, tad koeficients 4,5 un minimālā pensija
būtu Ls 202,50 mēnesī.
Ja izdosies savākt vajadzīgo parakstu skaitu (10 000), Saeimai at-

Liepu mēnesis
drūzmējamies lielu baru. Lūgtie viesi
ieradušies vismaz minūtes desmit
pirms noteiktā laika.
Kad piegājām tuvāk, visu skatieni
pievērsās mums, jo mūsu darba drēbes un gumijas zābaki krasi atšķīrās
no izredzēto ļaužu tērpiem. Kungi
bija uzvalkos, ar kaklasaitēm, kājās
nospodrināti apavi, dāmas pat garās
vakarkleitās un augstpapēžu kurpēs.
Gunāru daudzi pazina un sveicināja. Arī mans ģīmis droši vien likās
redzēts. Es jutos neērti, bet atkāpties
vairs nevarējām. Bēgšana izskatītos
pavisam muļķīgi, turklāt brālēns
mani stādīja priekšā kā korespondentu no Rīgas. Daži no Dundagas
elites zināja, ka es patiešām strādāju
redakcijā un acīmredzot domās nosodīja, ka neprotu uzvesties un solīdā sabiedrībā neievēroju pieklājības
etiķeti. Vismaz daiļajam dzimumam
ilgu laiku būs ko trīt mēles.
Kad beidzot atvērās durvis, mums
neviens vairs uzmanību nepievērsa.
Rinda pajuka, katrs centās ātrāk iespraukties iekšā un ieņemt labāku
vietu. Ar kaunu jāatzīst, ka es tolaik
tik ļoti biju attālinājies no Dundagas,
ka prominentās personas nepazinu.
Kad cits pēc cita runātāji cēlās kājās
un teica tostus, uzzināju, ka «Silvas»
atklāšanā piedalās arī pārstāvji no
Talsu rajona.
Drīz vien līksmība sita augstu vilni. Līmenis grādīgajās pudelēs manāmi noplaka, toties galvās sakāpa.
Vienojāmies kopīgās dziesmās, un
tad jau aizmirsās, ka neesam tādi kā
pārējie. Mēles kļuva vaļīgākas, un es
atklāju, ka nākam tieši no kartupeļu
lauka.
— Mēs jau arī tā sapratām, — kāda
biedrene līdzjūtīgi noteica.
bilstoši likumiem vai nu būs jāpieņem šis likumprojekts, vai arī tas
jānodod tautas nobalsošanai.
Lai parakstītos Dundagā, jādodas pie bāriņtiesas priekšsēdētājas
Dainas Dēvitas ar pasi. Līdzi jāņem
Ls 2,00 — tāda ir valsts nodeva par
šo pakalpojumu. Parakstīties var
katrs pilsonis no 18 gadu vecuma.
Politisko partiju apvienības Vienotība un taisnīgums darba grupa likumā paredzētos 10 000 parakstus
paredz savākt līdz 15. oktobrim.
Sagatavoja Diāna Siliņa

Pateicība visiem ievlejiešiem
par lielo atsaucību, ziedojot visskaistākās puķes no saviem dārziņiem un veidojot liliju ugunskuru, lai svētkos mūsu Dundaga izskatītos vēl skaistāka! Paldies invalīdu kopas Cerība dalībniecēm,
kas izveidoja brīnišķīgu ziedu paklāju — Roze nātru dārzā!
Ināra Čaunāne

Pērk Enciklopēdiskās vārdnīcas.
Zvanīt pa tālruni 3242086.
Pilī, Attīstības nodaļā,
pirmdien, 15. VIII, plkst. 10.00
Valsts ieņēmumu dienesta seminārs.

Pagastnamā augustā
8. VIII plkst. 14.00 Veselības aizsardzības un sociālās palīdzības komiteja
10. VIII plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja
15. VIII plkst. 14.00 Vides aizsardzības un pagasta attīstības komiteja
20. VIII plkst. 14.00 Finanšu komiteja
27. VIII plkst. 14.00 padomes sēde

Repliku «Kas kaunu neprot, badu
nemirst» izlikos nedzirdam.
Tikko atskanēja mūzika, vairāki
pāri sāka griezties valša ritmā. Es vēl
nejutos pietiekami iesilis un paliku
sēžam. Fokstrotu spēlējot, cēlos kājās un uzlūdzu tuvāko dāmu. Baidījos, vai tikai neiedos kurvīti. Varbūt
nicīgi pasacīs, ka ar lupatlasi nedejos. Tādu apvainojumu varētu nomazgāt tikai ar konjaku. Nē, viņa pat
uzsmaidīja pretī. Labi audzināta,
varbūt bērnudārzā gājusi. Pirmā un
pēdējā reize, kad dancoju gumijas
zābakos. Par brīnumu, slīdēja labi.
Maisam gals bija vaļā, un tagad
jau es droši devos pie nākamās partneres. Manam paraugam sekoja arī
Gunārs.
Mēs pēdējie atnācām pie kafejnīcas un pēdējie arī «Silvu» pametām.
Nedrīkstējām tik ātri mājup doties,
vajadzēja nogaidīt, kamēr norimsies
sievu dusmas.
— Kur jūs tik ilgi bijāt? Kartupeļi
pavisam atdzisuši.
Es rādīju brālēnam zīmi, lai klusē,
bet viņš manu žestu neievēroja vai
nesaprata un spēra laukā:
— Mēs ar Arnoldu atklājām
«Silvu».
Domāju — nu tikai ies vaļā jandāliņš, bet sievas smējās:
— It kā jūs tur kāds laistu iekšā!
Turpat laukmalā dropējuši.
Morāle: ja gribat izvairīties no lielām nepatikšanām, vienmēr runājiet
patiesību un tikai patiesību.
Arnolds Auziņš
P.S. Iespējamo honorāru novēlu mīļotās
Dundagas uzplaukumam.
Red. piezīme. Diemžēl «Dundadznieks»
honorārus nemaksā. Ceram, ka Dundaga
tamdēļ bez uzplaukuma nepaliks.

Zemes izpirkšana
Ja šā gada pavasarī saņēmāt Dundagas pagasta padomes lēmumu
Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu un esat noslēguši pašvaldībā
zemes nomas līgumu, Jums vēl ir
tiesības līdz 30. novembrim iesniegt Valsts zemes dienestā zemes
izpirkšanas pieprasījumu.
Neskaidrību gadījumā zvaniet
Mairai Remesai pa tālruni 3237857

Kapu svētki Ģipkā
5. augustā plkst. 13.00 Ģipkas
baznīcas kapu svētki. Vadīs kapelāne Rudīte Losāne. Plkst. 14.00
baznīcā labdarības koncerts: dziedās un spēlēs Ieva un Aivars Lapšāni, savu dzeju lasīs Rudīte Losāne.

Vija Vītola (1944)
«Dundadznieks» Nr. 7 (64)
2007. gada jūlijs.
Dundagas pagasta padomes izdevums, iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss
pastā 3085.
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