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Decembris. Kāda garena telpa ar 
krāsni stūrī. Aiz logiem puteņo. Pie ovā-
la galda sēž seši rūķīši. Visiem pazodēs 
bārdas un galvās rūķu mices. Viens 
krēsls tukšs. 

I rūķītis: — Tā, sākam Sagadnudas 
rūķīšu padomes gada pēdējo sēdi. 
Mēs esam veikuši dažādas svarīgas 
darbības, vēl jāizskata viens punkts. 
Bet kāpēc es neredzu Trešo rūķīti? 
Vai disciplīna uz visiem neattiecas?  

II un IV līdz VII rūķītis: (Nodur 
galvas.) 

I rūķītis: — Gribētu tomēr zināt, 
kur palicis Trešais rūķītis! Jūsu smīni 
bārdās ir pilnīgi nevietā! Es te jūtos 
pamests kā uz vientuļas salas, nezi-
nu, kur mani rūķīši atrodas! Gada 
beigās bija paredzētas bonbongas. 
Tagad izskatās, ka tās kāds var arī 
nesaņemt. 

Mums nav laika kavēties! Darba 
kārtībā ir viens jautājums — ko ie-
sākt ar Ziemassvētku vecīti? Vai sū-
tīt ielūgumu uz Lapzemi, vai varbūt 
kādam no mums pārģērbties par Sa-
laveci? Lūdzu svarīgajā jautājumā 
šoreiz izteikties visus rūķīšus! 

II rūķītis: — Ja gribam iet kopsolī 
ar laiku, tad, protams, būtu jāaicina 
profesionāls, īsts vecītis no zieme-
ļiem. Domāju, ka mēs visi, nerunājot 
jau par mūsu bērniem, sen tādu 
esam pelnījuši. Bet šis jautājums ir 
kā runga ar diviem galiem. No otras 
puses, mēs varētu krietni ietaupīt, 
pašu vidū izraugot Ziemassvētku ve-
cīti. Manuprāt, mums pat ir vairāki 
labi kandidāti, daži ar cienījami sir-
mām bārdām. Es tikai negribu, lai 
mani pārprastu! Īsts Ziemassvētku 
vecītis ziemeļbriežu pajūgā — kas 
gan varētu būt labāks par to! Taču, 
ja šāda vecīša algošanai jātērē pārāk 
lieli līdzekļi, ja tas var ietekmēt bon-
bongu fondu... Un bonbongas vajag, 
mēs visi esam dikti labi strādājuši! 

I rūķītis: — Es palūgšu Otro rūķīti 
izteikties skaidrāk, citādi nav sapro-
tams, ko ierakstīt protokolā. 

II rūķītis: — Nē, man nav nekas 
pretī, lai mēs beidzot saņemtu mūs-
dienīga, kvalitatīva vecīša pakalpo-
jumus! Esmu ar abām rokām «par»! 
Taču mēs paši esam lēmuši, ka vecī-
tis ir tā budžeta pozīcija, kurā varbūt 
varētu izlīdzēties ar pašu spēkiem. 
Es uzsveru — varbūt. Jo, no vienas 
puses, līdz šim vienmēr esam iztiku-
ši bez importa vecīša, taču, no otras 
puses, Lapzemes vecītis būtu vērtība 
par sevi, mēs viņu esam minējuši 
priekšvēlēšanu programmā... 

V rūķītis: — Es gan neatceros, ka 
mēs par vecīti kādreiz kaut ko būtu 
sprieduši... 

I rūķītis: — Piekto rūķīt, tevis va-
dītā komisija tieši lēma, ka vecītim 
jābūt, jūs tikai nenolēmāt līdz galam, 
no kurienes vecītis būs!  

V rūķītis: — Nu, var jau būt... Un 
kur tad vecītis uzstāsies?  

IV rūķītis: — Kā parasti! 
V rūķītis: — Un kur parasti uzstā-

jas? 
IV rūķītis: — Taisnajā mājā. 

 

V rūķītis: — Kur tāda mums atro-
das? 

IV rūķītis: — Kā vienmēr — pretī 
pilij. 

V rūķītis: — Nezinu... Nu labi... 
VI rūķītis: — Žēl, ka nav klāt mū-

su vietējā prese! Tieši šādā reizē, kad 
redzam deputātu nevienprātību, pat 
ķīviņus, būtu ļoti labi to atspoguļot 
Sagadnudas Ritmos. Citādi mēs atkal 
lasīsim, ka viss noticis skaisti un glu-
di, ka visi vienojušies par vecīti bez 
kādām domstarpībām. Gribētos lasīt 
drosmīgākus sēdes izklāstus, un šo-
dienas sēde tam lieliski kalpotu. Lap-
zemes Balsī, piemēram, allaž pirms 
gadumijas var lasīt feļetonus par ve-
cīšiem, par Sniegbaltītēm, un viņiem 
tas šķiet normāli. Viņi demokrātijas 
izpratnē tikuši krietni tālāk. Viņi ne-
baidās rakstīt, ka vecīšiem bārdas 
mēdz arī piešūt un ka sniegbaltītes 

reizēm ir nesertificētas pelnrušķītes. 
Ar nepacietību gaidu, kad beidzot 
ieraudzīšu kādu kritisku materiālu 
par sevi! 

III rūķītis (ieskrien aizelsies, bāz-
dams kabatā mobilo telefonu, un tūlīt 
sāk runāt): — Jā, protams, Lieldienu 
zaķim ir jāsūta vēstule. Tikai tas jā-
dara mūsdienām atbilstošā formātā. 
Koncentrējam visu savu intelektuālo 
potenciālu un nosūtām ne tikai ie-
rakstītu vēstuli, bet arī lūgumu pa 
epastu, pa faksu, gala versiju nodub-
lējot kompaktdiskā. 

I rūķītis: — Es ļoti atvainojos, Tre-

šo rūķīt, bet mūsu šīsdienas darba 
kārtībā ir nevis Lieldienu zaķis, bet 
gan Ziemassvētku vecītis! 

III rūķītis: — Protams, Ziemas-
svētku vecītis, kam mūsdienu ap-
stākļos (iezvanās mobilais telefons, tālā-
kais jau adresēts zvanītājam), jā, kā 
vienojušies, nē, tādu izmēru man 
pašlaik nav, toties es tev varu par 
izdevīgiem nosacījumiem piedāvāt 
divus divreiz īsākus. 

I rūķītis: — Trešo rūķīt, varbūt 
palūgšu izslēgt mobilo?  

III rūķītis: — Kā te šitam aparā-
tam jāspiež pogas? 

IV rūķītis: — Es parādīšu. 
III rūķītis: — Tātad atcerēsimies, 

ka Ziemassvētku vecīša ideju esam 
iznesuši cauri visām okupācijas va-
rām, ka bārdas ir mūsu, rūķīšu cilts, 
identitātes apliecinājums, ar ko at-
šķiramies no visiem pārējiem. Galu 
galā no mums ir radušies tādi teicie-
ni kā «zvērēt pie savas bārdas» un 
arī «piešūt bārdu», kas apliecina šo 
teicienu un pašas bārdas jēdziena 
daudznozīmību un seniskumu. Tas 

nozīmē arī to, ka tieši mums ir vis-
lielākās tiesības uz īstu, autentisku 
Ziemassvētku vecīti. Ja mēs viņu ne-
aicināsim, to nesapratīs ne mūsu 
bērni, ne vēlētāji. Mēs esam pauduši 
savu politisko gribu un politisko 
briedumu, un tagad no savas nostād-
nes nedrīkstam atkāpties. 

I rūķītis: — Kurš vēl vēlas izteik-
ties? 

VI rūķītis: — Es tomēr nepiekrītu 
kolēģim. Ziemassvētku vecīša vaja-
dzībām saprātīgāk būtu izmantot 
iekšējos resursus. Atcerēsimies, ka 
visiem rūķīšiem kopš dzimšanas ir 

attīstīts kārais zobs. Un šim nolūkam 
mēs līdzekļus nedrīkstam atraut. 
Jautājums ir cits — mēs esam bijuši 
pārāk kūtri projektu rakstīšanā! Es 
esmu uzrakstījis projektu par Snieg-
baltīšu rehabilitāciju, par ragaviņu 
sanāciju un par eglītes pantiņu un 
mantiņu papildināšanu. Ja mēs, go-
dātie kolēģi, tikpat cītīgi būtu rakstī-
juši par Lapzemes vecīša un ziemeļ-
briežu aicināšanu, tad mums tagad 
nebūtu mati bārdās jāskalda. 

I rūķītis: — Es gribētu, lai visi rū-
ķīši izsakās! Lūdzu, Septīto rūķīt! 

VII rūķītis: (Plati smaida, nebilz-

dams ne vārda.) 
I rūķītis: — Septītais, mēs gaidām! 
VII rūķītis: (Rausta plecus.) — Jā, 

nu jā, tā sacīt (smejas). Neko nezinu. 
Neesmu iedziļinājies lietas būtībā. 

I rūķītis: — Lūdzu, balsojam! Kas 
ir par to, lai izsauktu vecīti no Lap-
zemes, izslejiet bārdas! 

III rūķītim iezvanās mobilais tele-
fons. 

(Priekškars.) 
Protokolu pārlūkoja Srotkaders 

* Ja šajā lugā kāds saskata kādu 
līdzību, tad viņš ir rūķītis.  

Tas vispār ir izpētes vērts te-
mats — kopš kura laika cilvēki cits 
citam gada nogalē vēl laimi, prieku 
un veselību. Droši vien sen. Katrā 
ziņā tas ir iegājies un šķiet tik paš-
saprotami. 

Arī mēs lasītājiem vēlam visu la-
bāko — lai būtu miers un saticība, 
darbs un iztikšana, veselība un 
prieks. Arī — lai mums būtu patīka-
mi sastapties katru mēnesi. Pagai-
dām, kamēr vēl neesam vienā nova-
dā ar Kolku, tiksimies kā līdz šim 
reizi mēnesī, astoņu lappušu biezu-
mā. Nedaudz pamainīsies cena — 
no janvāra par vienu avīzi būs jā-
maksā 50 santīmu, pērkot Dundadz-
nieku pagasta centra veikalos, un 45 
santīmi, pasūtot Latvijas pastā. Ir sa-

dārdzinājušās tipogrāfijas un pasta 
pakalpojumu izmaksas, tāpēc maz-
liet cena jāpaaugstina. Kad tas bija 
jāizlemj, rupjmaizes kukulītis vei-
kalos maksāja apmēram puslatu, un 
tas mums — gan deputātiem, gan 
redakcijai — likās saprātīgi.  

Bet, paturot prātā gadu mijai tik 
raksturīgo vēlējuma izteiksmi, lū-
kosim to neaizmirst arī pārējās ga-
da 360 un cik tur dienās! Vēlēsim 
un arī darīsim labu, un atcerēsi-
mies, ka vēlējuma izteiksme jāsalā-
go ar vajadzības izteiksmi. Galu ga-
lā, lai kaut kas notiktu, ir stipri jā-
grib un jāvēlas! 

Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu 
Jauno gadu! 

Alnis Auziņš 
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Sporta halle 
SIA Tugalev LTV rīkotājdirektors 

Leonīds Tugaļevs iepazīstināja de-
putātus ar Dundagas sporta halles 
skiču projektu. Uzdeva būvvaldei 
rīkot tā sabiedrisko apspriešanu. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamajiem īpašumiem 
Dzegužlejas (6,2 ha), Rubeņi (15,8 ha), 
Lazdulejas (15,6 ha), Vecporsi 
(10,4 ha), no īpašuma Seņķi atdalā-
mā 22,8 ha zemes gabala un Vecpor-
si atdalāmā 22,6 ha zemes gabala. 

Papildu naudas piešķiršana 
No līdzekļiem neparedzētiem iz-

devumiem piešķīra Mākslas un mū-
zikas skolas akreditācijai vajadzīgos 
Ls 470 ekspertu komisijas darba ap-
maksai. Skolas budžetā tas nav pa-
redzēts, jo par akreditāciju kļuva 
zināms augustā. No budžetā papil-
dus ienākušiem līdzekļiem Kultūras 
centram piešķīra Ls 500 jauktā kora 

tērpu iegādei. No budžetā papildus 
ienākušā iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa piešķīra Ls 150 pensionāru 
klubam Sendienas Ziemassvētku pa-
sākumam. 

Psihologs VSPC 
Dundagas pagasta Sociālajā die-

nestā ik mēnesi griežas 3 līdz 5 pa-
gasta iedzīvotāji, kam vajag psiho-
loga konsultācijas. Apstiprināja 
jaunas psihologa amata vietas izvei-
di Dundagas Veselības un sociālās 
palīdzības centrā no 01.01.2008. 

Rīcības plāns  
2006. — 2012. gadam 
Apstiprināja sagatavoto Dunda-

gas pagasta padomes rīcības plānu 
2006. — 2012. gadam.  

Mobilo sakaru tornis Vīdalē 
Par mobilo sakaru torņa Vīdalē 

Vīlēs ieceres publisko apspriešanu 
bija publikācija Talsu Vēstīs 
(18.10.2007.). Ar sagatavotajiem 
materiāliem interesenti varēja ie-

pazīties Attīstības nodaļā no 
18.10.2007. līdz 15.11.2007. Lai gan 
ar publiskās apspriešanas materi-
āliem iepazinās vairāki Dundagas 
pagasta iedzīvotāji, attieksmi par to 
neviens nevēlējās izteikt. Līdz ar to 
var atzīt, ka nav iebildumu pret sa-
karu torņa būves vietas izvēli un 
būves projekta risinājumu. 

Padome apstiprināja mobilo sa-
karu torņa būvniecības Vīdales cie-
ma īpašumā Vīles ieceres sabiedris-
kās apspriešanas rezultātus un atļā-
va būvvaldei izsniegt plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu mobilā tor-
ņa tehniskā projekta izstrādei. 

Koplīgums 
Apstiprināja Latvijas Pašvaldību 

darbinieku arodbiedrības un Dun-
dagas pagasta padomes Koplīgumu. 

Pils durvju remonts 
2007. gadā no Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI) saņemti Ls 1500 pils vēj-
tvera un halli atdalošo durvju res-
taurācijai. Darbiem nepieciešamā 
kopsumma ir Ls 9270. Šogad veiks 
pirmos darbus par Ls 2320, ko veido 
VKPAI finansējums un pašu budže-

ta līdzekļi. Nolēma 2008. gada pils 
budžetā paredzēt Ls 6950 pils vēj-
tvera un halli atdalošo durvju res-
taurācijas pabeigšanai. 

Nodokļu piedziņa 
Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt 

Ls 327,52 nekustamā īpašuma no-
dokļa par īpašumiem Medņi un Bie-
riņi un Ls 229,19 parādu par īpašu-
miem Slokas un Brīvības iela 2 — 16. 

Nosaukuma piešķiršana 
No īpašuma Vecporsi atdalāmai 

22,6 ha zemei piešķīra nosaukumu 
Porsi. 

Adrešu piešķiršana 
Nolēma piešķirt adreses ēkām 

Tirgus laukumā. Numerāciju sākt 
no galveno vārtu puses pretēji 
pulksteņa rādītāja kustības virzie-
nam. Adreses attiecīgi ir no Pils iela 
Tirgus laukums 1 līdz Pils iela Tirgus 
laukums 5. 
Ēku un būvju legalizācija 
Atļāva legalizēt 1973. gadā celt 

uzsākto garāžas — darbnīcas ēku, 
kam nav saglabājusies projekta do-
kumentācija, piešķirot adresi Brīvī-
bas iela 1a. 

Dzīvokļu jautājumi 
Uzņēma vienu iedzīvotāju dzī-

vokļu piešķiršanas rindā mazno-
drošinātām personām. 

Luterāņu dievkalpojumi pilī 
Atļāva Dundagas ev. lut. drau-

dzei izmantot pils Mazo zāli drau-
dzes dievkalpojumiem svētdienās 
no plkst. 11.00 līdz 13.00 laikā no 
01.11.2007. līdz 31.03.2008.  

Pašvaldības policija 
Nolēma 2008. gadā izveidot otru 

pašvaldības policista amata vietu 
un plānot vajadzīgo finansējumu. 

 

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška 

Lieliskā priekšstāde 
Pēc viesmīlīgās uzņemšanas eks-

perti no Rīgas, Liepājas un Vents-
pils noklausījās mūzikas nodaļas 
skolēnu nelielo, bet skaisto koncer-
tu. Dziedāja koris, klavieres spēlēja 
Laine Šmite, Alise Ralle un Inese 
Meire, ģitāru — Artūrs Ķierpe, vijo-
li — Una Lielanse un Sandra Vanso-
viča, saksofonu — Artūrs Šnikvalds, 
marimbu — Pauls Ķierpe, trompe-
tes pūta Gundars Alksnis un Dāvis 
Freimuts. Šos skolēnus esam daudz 
dzirdējuši, bet īstu pārsteigumu sa-
gādāja dejas klases meitenes. Jau 
dejojot pirmos soļus menuetā, zib-
snīja visas fotoaparātu spuldzītes. 
Priekšstatu par mākslas nodaļu ra-
dīja koncerta laikā uz ekrāna rādī-
tie attēli. 

Pēc koncerta DMMS direktore 
Linda Vīksna īsā uzrunā uzsvēra, ka 
skolā strādā radoši un enerģiski pe-
dagogi, kas piedalās skatēs, konkur-
sos un festivālos. Atzīstamus nopel-
nus guvuši mākslas nodaļas skolo-
tāji un audzēkņi. Pagasta priekšsē-

dētājs Austris Kristapsons atzina, 
ka DMMS ir Dundagas lepnums un 
bez tās nemaz nebūtu iespējams iz-
tikt. Tāpat viņš uzteica draudzīgos, 
ar apbrīnojamu izdomu apveltītos 
skolotājus, kas lieliski strādā, un 
mazos māksliniekus un mūziķus, 
kas nopietni un cītīgi mācās, solot 
arī turpmāk neliegt pašvaldības at-
balstu. Talsu rajona kultūras noda-
ļas vadītāja Dzintra Eglīte pieminē-
ja, ka mūzikas skanējums jau ielikts 
pašā Dundagas vārdā. Rajonā ir 11 
mākslas un mūzikas skolas, kopējie 
pasākumi liek nepārtraukti augt un 
veidoties. Dz. Eglīte uzteica lielis-
kos pašvaldību vadītājus, kas atbal-
sta šīs skolas, un Dundagas skolas 
radošo pedagogu kolektīvu. Tas, ka 
Talsi aizvilina kādu no skolotājiem, 
ir patiesi labs rādītājs.  

Dundagas vidusskolas direktors 
Uldis Katlaps pozitīvi novērtēja 
DMMS devumu: skolēni, kas tajā 
mācās, arī vidusskolā ir atvērtāki, 
atraktīvāki. Vidusskola izmanto 
DMMS sasniegumus, aizņemas arī 

skolotājus. Daudzi skolēni brīvo lai-
ku piepilda vērtīgi. Direktors atklā-
ja, ka skolvadības jautājumos sadar-
bojas ar L. Vīksnu. Ekspertiem viņš 
novēlēja ne tikai vērtēt, bet arī ie-
rosināt. Attīstības nodaļas vadītāja 
Gunta Abaja pastāstīja, ka DMMS 
iekļauta 3 pagasta attīstības plānu 
sadaļās: kultūrā, izglītībā un starp-
tautiskajos sakaros. Vidusskola un 
DMMS ir būtiskas, lai iedzīvotāji 
neaizplūstu no Dundagas. Mūsu sa-
darbības partneri no Zviedrijas, Dā-
nijas un Igaunijas pašvaldībām allaž 
ar prieku skatās mākslas skolas 
audzēkņu izstādes un klausās mūzi-
kas nodaļas skolēnu priekšnesu-
mus. Sirsnīgus vārdus par DMMS 
sacīja vecāku komitejas pārstāve 
Sandra Kokorēviča, arī atceroties 
savas bērnības nepiepildīto sapni 
dejot vai spēlēt kādu mūzikas in-
strumentu. Īstenībā daudzi bērni 
Mākslas un mūzikas skolā var īste-
not vecāku neiespēto. Runātāja arī 
izsacīja gandarījumu, ka mākslas un 
mūzikas skolas beidzēji Rīgā spēj 
iekļūt labos koros un deju kolektī-
vos. Sandra ļoti priecājās par jauno 
deju programmu un izdevību apgūt 
visus deju žanrus, un mākslas un 
mūzikas apmaiņas dienu, kad māk-

slinieki iet uz mūzikas, bet mūzi-
ķi — uz mākslas nodaļu. Skola labi 
sadarbojas ar vecākiem un tā augs-
tu novērtē vecāku ieguldījumu.  

Nobeigumā ekspertu komisijas 
vadītājs, Kandavas lauksaimniecī-
bas tehnikuma direktors Ivars Lasis 
iepazīstināja ar komisiju, kas sāka 
nopietni vērtēt padarīto. 

Komisijas atzinums 
Stāsta direktore Linda Vīksna: 
«Komisija vērtēja ļoti atzinīgi — 

akreditēt skolu uz maksimālo ter-
miņu, 6 gadiem. Eksperti aicināja 
turpināt labiekārtot vidi, uzlabot 
skolas materiāli tehnisko un meto-
disko bāzi, kvalitātes vadības sistē-
mu, nodrošināt kvalifikācijas celša-
nu un tālākizglītību pedagogiem. 

Pūšaminstrumentu un sitamin-
strumentu spēles eksperts Ziedonis 
Zaikovskis šīs nodaļas audzēkņu sa-
gatavotību vērtēja kā pārliecinošu. 
Tas ir pamats audzēkņiem turpināt 
izglītību. Stīgu instrumentu spēles 
eksperts Andris Puziņš stīdzinie-
kiem ieteica palielināt audzēkņu 
sastāvu, lai varētu izveidot savu 
plaša sastāva ansambli un nākot-
nē — orķestri, jo tam ir liela nozīme 
audzēkņu muzikālo spēju attīstībā. 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas 
klasiskās dejas izglītības program-
mas Deja vadītāja un metodiķe In-
dra Lapšina izteica prieku, ka Dun-
daga kā ceturtā skola valstī ir uzsā-
kusi īstenot šo programmu. Redzot 
trīs mēnešos paveikto, viņa novēlē-
ja tā turpināt nākamos sešus gados. 
Klavierspēles eksperte uzsvēra, ka 
skola auglīgi sadarbojas ar Vents-
pils mūzikas vidusskolu un pārējām 
reģiona skolām, kas dod iespēju 
mācīties, salīdzināt, novērtēt 
audzēkņu sniegumu kopumā. 

Liepājas mākslas vidusskolas 
speciāliste Andra Zvirbule augstu 
novērtēja mākslas nodaļas pedago-
gu profesionalitāti un audzēkņu lie-
lisko sagatavotību. Viņa uzsvēra, ka 
ieguvusi arī ierosmes savam dar-
bam. Izskanēja priekšlikums par 
darba pieredzes apmaiņu starp 
Dundagas un citām Kurzemes māk-
slas skolām. 

Pateicos visiem audzēkņiem, vi-
ņu vecākiem un pedagogiem par 
izturību, enerģiju, sadarbību un ie-
guldīto darbu skolai tik atbildīgajā 
un nozīmīgajā laikā!» 

Diāna Siliņa  

Pagasta padomē 26. novembrī 

No 20. XI jebkurā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
nodaļā neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas (ārvalstīs LR konsulā-
rajā vai diplomātiskajā pārstāvnie-
cībā) sāka pieņemt personu pietei-
kumus jauna parauga pases sa-
ņemšanai, kas atbilst Eiropas Sa-
vienības un starptautiskajiem stan-
dartiem. 

Jauno pasu datu lapā ir iestrādā-
ta bezkontakta mikroshēma, kurā 
ieraksta datus par pases turētāju 
un dokumentu: vārds, uzvārds, 
personas kods, pases derīguma ter-
miņš u.c., to skaitā biometrijas da-
tus — foto un no 2008. gada 1. jūli-
ja — labās un kreisās rokas rādītāj-
pirkstu nospieduma attēlus. Šīs pa-
ses ir būtisks priekšnoteikums bez-
vīzu režīmam ar ASV. 

Mainījies ir arī pilsoņa pases iz-
skats. Tās vāciņš ir bordo krāsā un 
papildus agrākajiem vārdiem Latvi-
jas Republika, Pase un Valsts ģerbo-
nim tagad ir vārdi Eiropas Savienība 

un elektroniskās pases simbols. 
Kad pase jāmaina? Ieskatieties 

tajā! Pase, kas izdota no 1992. gada 
1. VII līdz 2007. gada 19. XI, ir derī-
ga līdz tajā norādītajam derīguma 
termiņam, ja tā nav kļuvusi lieto-
šanai nederīga cita iemesla dēļ. 

Latvijas pilsoņa pases, kas iz-
sniegta no 1992. gada 1. VII līdz 
2002. gada 30. VI, nebūs derīgas 
ceļošanai, sākot ar 2008. gada 1. 
VII, jo to drošības prasības neat-
bilst starptautiskajiem standar-
tiem. Šīs pases būs lietojamas tikai 
kā personu apliecinošie dokumenti 
Latvijas teritorijā. 

Piesakoties saņemt pasi, vairs 
nav jāiesniedz foto. Dokumentam 
vajadzīgo foto uzņem pases pietei-
kuma iesniegšanas laikā (tas ne-
skar bērnus līdz 5 gadu vecumam).  

Valsts nodeva par pases nofor-
mēšanu (20 dienās): 
– Ls 15, noformējot pasi parasta-

jā kārtībā un bez atviegloju-
miem; 

– Ls 5 pensionāriem, I un II gru-
pas invalīdiem un personām 
līdz 20 gadu vecumam; 

– Ls 2 personām līdz 15 gadu ve-
cumam pārejas periodā līdz 
2009. gada 31. V (attiecas arī uz 
personām, kuras iesniedz do-
kumentus 30 dienu laikā pēc 15 
gadu vecuma sasniegšanas). 

Par pases noformēšanu paātri-
nātā kārtībā (2 vai 4 darbadienu 
laikā), par pases atkārtotu izsnieg-
šanu, kā arī, ja vēlaties vienkārši 
saņemt jaunā parauga pasi, ir jā-
maksā vairāk. 

PMLP Talsu pasu daļa A. Lerha-
Puškaiša ielā 6, Talsos, apmeklētā-
jus pieņem pirmdienās, ceturtdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 18.00, otr-
dienās, trešdienās no 9.00 līdz 
17.00 un piektdienās no 8.00 līdz 
15.00. 

 

Dace Kurpniece, pagasta pa-
domes sekretāre lietvede, 
t. 3237850   
 

Izmantoti Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes interneta la-
pas www.pmlp.gov.lv materiāli. 

Jaunās pases 

10. XII valsts mežos par atjauno-
tiem bija atzīti 136,1 ha izcirtumu, 
privātajos mežos — 341,3 ha izcir-
tumu. Valsts mežos vairāk nekā 100 
ha atjaunots pirms termiņa. Daudz 
grūtāk ir veicies privāto mežu īpaš-
niekiem. No obligāti atjaunojamām 
platībām par atjaunotām nav atzīti 
119,8 ha izcirtumu. Par atjauno-
tiem nav atzīti arī 99,1 ha izcirtu-
mu, kuriem atjaunošanas termiņš 
beidzies iepriekš. Mūsu pagastā lai-
kā neatjaunoto izcirtumu platības 
turpina uzkrāties un sasniedz jau 
218,9 ha. 

Lielākā daļa izcirtumu ir dabiski 
atjaunojusies, bet tos nevar atzīt 
par atjaunotiem, jo nav izkopti. Šo-
gad joprojām iespējams kopt, tāpēc 
aicinu to darīt nekavējoties. Pado-
mu ikviens meža īpašnieks var sa-
ņemt no sava mežsarga, mežniecī-
bā, ka arī Konsultāciju pakalpojumu 

centrā, kas izlīdz arī ar darbaspēku 
(tālr. 26519781). 

Kopt mežu ir katra īpašnieka in-
teresēs, jo tā būtiski uzlabojas koku 
augšanas apstākļi. Kopjot izcērt ne-
kvalitatīvos kociņus, bet atstāj la-
bos, spēcīgākos. Tā atbrīvojas aug-
šanas telpa paliekošajiem, tiem vei-
dojas spēcīgi vainagi un līdz ar to 
tie straujāk aug garumā un pieņe-
mas resnumā. 

Paldies visiem meža īpašnie-
kiem, kas prot kā īsti saimnieki no 
tā ne tikai ņemt, bet arī ieguldīt, tā 
palielinot nākotnes vērtību. 

Novēlu visiem gaišus Ziemas-
svētkus, nosvinēt tos kopā ar sa-
viem vistuvākajiem cilvēkiem! Lai 
Jaunajā gadā piepildās gaišas do-
mas, daudz jaunu ideju un mērķu!  

 
 Ēriks Bērzkalns, mežzinis 

Meža atjaunošana  
 

Pēc Valsts meža dienesta datiem Dundagas pagastā obligātais at-
jaunošanas termiņš šogad beidzas 292,1 ha izcirtumu privātajos me-
žos un 35,6 ha valsts mežos.  

Mākslas un mūzikas skolā 
29. XI Dundagas Mākslas un mūzikas skolā (DMMS) ekspertu ko-

misija vērtēja skolas darbu. Programma bija sagatavota teicami. 

No būvvaldes 
 

Šogad izsniegtas 20 būvatļaujas, 
novembrī viena — a/s Latvijas 
valsts meži Ziemeļkurzemes mež-
niecībai Zilo kalnu meža iecirknī 
meža ceļa Cūku dambis rekon-
strukcijai. Ceļa garums 2,88 km. 

 
Agris Jansons,  
Dundagas būvvaldes  
būvinspektors 

Ko tie nospriež, tas paliek 
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Man sarīkojums likās viens no la-
bākajiem, kādu Dundagas vidusskolā 
esmu pieredzējis. Latviešu valodas 
un literatūras skolotājas Ineses 
Namsones ideja — vienkārša un rei-
zē spoža. Izrādās, ka TV vērojamie 
pamuļķīgie pasākumi var pamudināt 
uz lielisku vietējo rīcību.  

Tas bija neticami — uz skatuves 
redzēt dziedam un savu tēlu meklē-
jam skolotājas Sarmīti Dinsbergu un 
Irēnu Kronbergu. Bravo! Nav tas glu-
ži tas pats, kas klases priekšā skaid-
rot savu mācību priekšmetu. Par 
drosmi vien skolotājām apaļš des-
mitnieks. Es jutu zālē atzinīgu mur-
doņu, piesakot ikvienu skolotāju.  

Vērtējums savā ziņā bija pat otr-
šķirīgs. Man gan finālā būtu gribējies 
redzēt Ineses Namsones un Jāņa Mā-
gura duetu. Saprotams, ka mātei ar 
dēlu (Dace un Hanss Šmiti) un mātei 
ar meitu (Sandra un Evija Cirveles) ir 
vieglāk rast kopskaņu nekā skolotā-
jam ar audzēkni. 

Pauzi starp pusfinālu un finālu 
asprātīgi aizpildīja pašu skolēnu da-
rinātā filma par skolas dzīvi. Bet fi-
nālā pārliecinoši pirmo vietu ieguva 
Šmitu duets ar Raimonda Paula Pa-
pu, saki mammai pats!, otro — Cirveļu 
duets ar savdabīgo Velc, pelīte, saldu 
miegu! un trešo — Trio rio ar R. Paula 
dziesmu par tenku pīlītēm. Šī trio 
lielākais pluss bija deju skolotājas 
Dainas Miķelsones iestudētās kustī-
bas. Evija un Sandra piesaistīja ar vo-
kālo saderību, un vērtība par sevi 
bija spilvens ar uzrakstu Salds miegs. 
Ar visskaļākajiem aplausiem skatītāji 
sveica Hansu barga tēva lomā, ko-
miski strostējot meitu (dzīvē — 
mammu). Turklāt duets spēles prie-
kā atrada aizvien jaunas nianses, uz-
stājoties pusfinālā, finālā un vēl bei-
gās kā uzvarētājs. Paldies visiem da-
lībniekiem, un lai iesāktais turpinās, 
paplašinot skolotāju loku! 

 

Vārds dalībniekiem 
Inese Namsone: — Mācību gada 

sākumā ar skolēnu pašpārvaldi 
spriedām, ko darīt. Vislabāk izdodas 
pašu skolēnu ierosinātais. Es gan 
pirmā ieminējos, ka pēc televīzijas 
raidījumu parauga varētu sarīkot 

līdzīgu uzstā-
šanos, bet 
skolēni to uz-
reiz atbalstī-
ja. Iecere bija 
tāda, ka šāds 
p a s ā k u m s 
labi atklātu 
skolotāju kā 
cilvēku ārpus 
i e r a s t a jām 
attiec ībām, 
v e i c i n ā t u 
audzēkņu sa-
draudzību ar 
skolotājiem. 
Mēs kopā ar 
parlamentu visi esam idejas autori, 
un man ir gandarījums par paveikto.  

— Kā nodibinājās pāri? 
Inese: — Ja reiz skolēni bija iede-

gušies, tad viņiem bija jāiet pie sko-
lotājiem uzlūgt, iedrošināt, pārlieci-
nāt. Dziedātmāka — tas ir viens, bet 
uzstāties koncertā ar mikrofonu ro-
kā ir pavisam kas cits. Priecājos par 
visiem, kas uzdrošinājās. 

— Šmitu pārim laikam bija vis-
vieglāk... Hans, vai tu uzreiz zināji, 
ka lūgsi talkā mammu? 

Hanss: — Jā. 
— Un kas izdomāja jūsu numu-

ru? 
Hanss: — Tā bija mana doma. 
— Vai mamma nebija ilgi jāpie-

runā? 
Dace Šmite: — Mamma uzreiz sā-

ka meklēt piemērotu tērpu. 
— Sigita, kā tur atradi partneri? 
 Sigita: — Vispirms gribēju dzie-

dāt ar skolotāju Inesi. Bet man bija 
padomā arī otra dziesma. Tad parā-
dījās iespējas dziedāt ar skolotāju 
Dinsbergu. Es zināju, ka skolotāja ļo-
ti labi dzied. Tas bija mans noslē-
pums. 

— Kā vienojāties par dziesmu? 
Sigita: — Skolotāja piedāvāju Zib-

snī zvaigzne aiz Daugavas. Mēģinājām 
piecas dienas pirms koncerta. Ar 
Inesi Namsoni dziedājām Dona 
dziesmu Ja tu man esi.  

Inese: — Trīs nedēļas iepriekš sā-
kām gatavoties. Šī dziesma par mī-
lestību mums abām patika. Mūsu 
duets saucās Divas vientuļas beibes. 

Linda: — Izlasot afišu, likās inte-
resanta iecere, tomēr nospriedu, ka 
nepiedalīšos. Vēlāk paralēlklases 
meitene piedāvājās palīgā izvēlēties 

skolotāju. Reiz garām gāja skolotāja 
Kronberga, un mēs viņu uzrunājām. 
Popūriju dziedājām tāpēc, lai būtu 
tas, kas patīk abām.  

Inese: — Man bija pārsteigums, 
dzirdot dziesmu latgaliski.  

Linda: — 
Mēģ i nā jām 
kaut cik uz to 
pusi. Domāju, 
ka būs galīgi 
garām, bet 
sanāca tīri 
labi. 

Jānis Mā-
gurs: — Mēs 
ar skolotāju 
N a m s o n i 
d z i e d ā j ām 
rokmūzikas 
leģendas Nir-
vanas dzies-
mu.  

— Kā izvē-
lējies partneri? 

Jānis: — Skolotāja izvēlējas mani. 
Es izraudzījos dziesmu. Skolotāja 
piedāvāja Borowa MC dziesmu latga-
liešu valodā, bet es ar visām četrām 
esmu pret hip-hop. Man bija vairākas 
domas, beigās paliku pie Kurta Ko-
beina. Šī dziesma nav pārāk sarežģī-
ta, to var izdziedāt. Mēģinājām rei-
zes piecas pēdējā nedēļā. 

Inese: — Jānis noteica toni, man 
viņš bija jāklausa. Saģērbos, kā Jānis 
lika — džinsenēs un kovboja zāba-
kos, uzstājoties purināju galvu. Ar 
rokmūziku esmu uz «jūs», bet Jānis 
mani ieinteresēja. Pēc koncerta mā-
jās klausījos Nirvanas dziesmas.  

— Pirmajai reizei bija tīri tā ne-
kas. 

Jānis: — Es uzskatu, ka labi sanā-
ca, dabiski. Galvenais, ka mēs skolā 
popularizējam šādu mūziku. Daudzi 
skrien pakaļ un mēģina atdarināt 
kaut ko televīzijā redzētu. Kāpēc es 
nevaru no citiem atšķirties? 

— Jautājums visiem: vai šis pasā-
kums ir ko mainījis jūsu attiecībās 
ar skolotājiem? 

Kristaps Bolšings: — Esam vairāk 
satuvinājušies, iepazinuši cits citu. 
Piemēram, es biju pārsteigts, ka ma-
na vācu valodas skolotāja var dzie-
dāt. Patīkami bija gatavoties, lietiš-
ķās attiecības kļuva brīvākas.  

Inese: — Arī es visu vidusskolu 
pagaidām vēl nepazīstu. Gatavojo-
ties koncertam, mēs, visai dažādie, 
saradām cits ar citu. Vakaros mēģi-
nājumi ievilkās līdz deviņiem desmi-
tiem, mēs kļuvām par mazu, drau-
dzīgu komandu. Pirms koncerta ie-
raudzījām tik daudz cilvēku, pārdzī-
vojām un jutām cits citam līdzi.  

— Bet daži skolotāji atteicās 
dziedāt? 

Kristaps: — Jā.  
— Visiem arī nav vokālo dotumu. 
Jānis: — Bija tādi, kas kaunējās. 

Tagad varbūt nožēlo. 
Inese: —Pēc koncerta izskanēja 

atziņas, ka varēja gan piedalīties. Tā 
ir bijis, tā būs: vienmēr kādi dullie 
riskēs, kādi nogaidīs. Mēs pat neap-
zinājāmies, cik vērienīgi iznāks. 
Priecājos, ka ieinteresējām. Pavasarī 
rīkosim atkal. 

Diāna: — Mūsu iecere radās spon-
tāni dažas dienas pirms koncerta. Ar 
skolotāju Dainu vienojāmies, izrau-
dzījāmies dziesmu, dabūjām pavadī-
jumu un dažas reizes izmēģinājām.  

Evija: — Sākumā domāju uzaici-
nāt skolotāju Laimoni Ulmani, bet 
nepaprasīju. Tad ieminējos mammai. 
Viņa gan arī sākumā negribēja. Tad, 
tīrot virtuvi, viņa ieminējās, ka mēs 
varētu dziesmu par to, kā pelīte velk 
saldo miegu. 

— Jautājums skolotājai Irēnai 
Kronbergai: vai kājas nedrebēja? 

Irēna: — Protams. Dziedāt — tas 
nav vācu valodu mācīt! Man bija ide-
ja dziedāt svešvalodā, bet kompanjo-
ni nebija ar mieru. Pēc kara visi ir 
gudri. Tagad ir priekšstats, ko vaja-
dzēja citādāk, labāk, lai dabūtu kādu 
punktu vairāk. 

— Jautājums skolotājai Sarmītei 
Dinsbergai: vai bija vērts piedalī-
ties?  

Sarmīte: — Vērts piedalīties visur, 
kur vari sevi bagātināt, iegūt ko 
jaunu. Visus mēģinājumu vakarus 
vienoja komandas gars. Katrs bija 
gatavs otram palīdzēt, lai izdotos la-
bāk. Visi uzreiz neizprata, ka, dzie-
dot mikrofonā, vismaz pāris reižu 
jāizmēģina.  

Cik vien sevi atceros, vienmēr es-
mu dziedājusi, un visi mani radi 
dzied. Esmu piedalījusies visos sko-
las koros, neskaitāmos skolēnu 
dziesmu svētkos, vēlāk dziedājusi 
kultūras nama jauktajā korī,  

Skolēniem novēlu būt uzņēmīgā-
kiem. Skolēnu parlamentā dzirdēju, 
ka ar mani gribētu dziedāt Ģirts Lie-
piņš. 

— Kādi vēl ierosinājumi? 
Daina Miķelsone: — Pasākums 

lieliski satuvināja skolotājus un sko-
lēnus, bet būtu labi, ja sarosītos arī 
pašvaldība! 

— Tik tiešām! Piemēram, Dziedi 
ar deputātu vai Dziedi ar «Līkās mui-
žas» darbinieku! 

Inese: — Paldies visiem, kas uz-
drošinājās un ziedoja laiku, un īpaši 
Dacei Šmitei, kas ne tikai uzstājās 
pati, bet arī izveidoja katram dalīb-
niekam pavadījumu un gandrīz visus 
arī pavadīja. Paldies Dāvim Meirim 
par skaņu režisora darbu un Krista-
pam Bolšingam, kas pasākumu raiti 
vadīja. Paldies skolēnu pašpārvaldei, 
kas uzzīmēja brīnišķīgas konkursan-
tu karikatūras. Mani tas pārsteidza! 

Vēl liels paldies Marutai Šulcei 
par atbalstu! 

Daina: — Vislielākais paldies Ine-
sei! 

Jā, šādas izrīcības varētu izvērst 
ne tikai skolā. Mēs taču esam dzie-
dātāju tauta, vai ne? 

 

Alnis Auziņš 

Šajā mācību gadā stājusies spēkā 
norma, kas paredz, ka skolēnus nā-
kamajā klasē sākumskolā (1. — 4. kl.) 
pārceļ, ja nepietiekams vērtējums 
(zem 4 ballēm) nav vairāk nekā vie-
nā mācību priekšmetā. 5. — 11. klasē 
vērtējumu skaits zem 4 ballēm nevar 
būt vairāk nekā 2 mācību priekšme-
tos. Tāpat kā iepriekšējā mācību ga-
dā pamatskolu (9. klasi) var beigt, ja 
vērtējumu skaits zem 4 ballēm, ie-
skaitot visus eksāmenus un ieskai-
tes, nav vairāk nekā 3, bet 12. klasi, 
ja nav vairāk nekā 2 nepietiekami 
vērtējumi (zem 4 ballēm). 

Šī mācību gada 1. semestri skola 
ir pieņēmusi vienotus mācību sa-
sniegumu vērtēšanas noteikumus 
sākumskolā un 5. — 12. klasē, kas 
paredz skolēnu un skolotāju pienā-

kumus un tiesības mācību sasnie-
gumu uzlabošanā un papildus mā-
cību vielas apguvē, kā arī nosaka 
vienotus pamatkritērijus vērtēša-
nai visos mācību priekšmetos. No-
teikumi paredz arī skolotāja tiesī-
bas nepieņemt skolēnu pēdējā ne-
dēļā pirms semestra noslēguma. Ja 
skolēns kāda iemesla dēļ nav veicis 
pārbaudes darbu, tas jānokārto 2 
nedēļās. 

Skolēni un daļa vecāku pamanīju-
ši, ka skolā pieņemti arī vienoti no-
teikumi par stundu kavējumiem un 
došanos prom no skolas. Tajos pare-
dzēts punkts: kamēr nav beigušās 
mācību stundas, skolēni (arī vidus-
skolēni) no skolas var doties tikai ar 
klases audzinātāja, vecāku vai med-
māsas rakstītu zīmi, kas saskaņota ar 

klases audzinātāju. Ja nepieciešams 
pamest skolu mācību stundu laikā, 
vecāki zīmi var rakstīt gan skolēna 
dienasgrāmatas beigās, gan uz atse-
višķas lapas. Lūdzu, vecāki, sekojiet 
līdzi savu atvašu skolas apmeklēju-
mam, jo skolēni mēdz arī paši uzrak-
stīt atbrīvojuma zīmes. Nepiecieša-
mības gadījumā varat sazināties ar 
klases audzinātāju vai skolu pa tālru-
ni 3232192. 

Šogad skola pēc gada pārtrauku-
ma atsākusi vecāku klubiņa diskusi-
jas, kurās par dažādām vecākiem un 
skolai aktuālām tēmām aicina disku-
tēt skolas psiholoģe un sociālais pe-
dagogs. Izmantosim šo iespēju par 
svarīgo padiskutēt savā — vecāku 
starpā. Par diskusiju tēmām varat 
sīkāk uzzināt iepriekšējā Dundadznie-
kā un skolā, zvanot pa tālruni 
3232199 skolas psiholoģei vai soci-
ālajām pedagogam. 

Nākamais semestris nozīmīgs būs 
gan izlaiduma klašu audzēkņiem, 

gan skolai kopumā, jo no 18. līdz 22. 
februārim skolā notiks skolas akre-
ditācija. Tās laikā akreditācijas eks-
pertu komisija anketēs skolēnus, 
skolotājus, vecākus, vērtēs 5 mācību 
priekšmetus visās klasēs un skolu 7 
dažādās skolas darbības jomās. Ve-
cāki, lūdzu, esiet atsaucīgi, ja arī jūs 
akreditācijas laikā uzrunā ekspertu 
komisija!  

Eksāmenu klašu audzēkņi līdz 17. 
decembrim ir iesnieguši rakstisku 
iesniegumu izglītības iestādes vadī-
tājam, norādot, kādus valsts pārbau-
des darbus vēlas kārtot. 

Vidusskolas beidzējiem jākārto 5 
eksāmeni: divi valsts noteiktie — lat-
viešu valodā un literatūrā, kā arī vie-
nā no svešvalodām. Trešais eksā-
mens, ko nosaka mācību iestāde, 
mūsu skolā būs eksāmens vēsturē 
(vispārizglītojošajā virzienā) un tū-
rismā (tūrisma virziena program-
mā), bet 11. klases skolēniem — ģeo-
grāfijā (vispārizglītojošajā virzienā). 

Pārējos divus izvēlas skolēni. 
Ja izglītojamais (vidusskolā) vē-

lēsies mainīt izvēlētos eksāmenus 
vai kārtot papildu eksāmenu, to 
varēs izdarīt līdz 2008. gada 1. ap-
rīlim, rakstot iesniegumu izglītības 
iestādes vadītājam. Plānots, ka šajā 
mācību gadā Izglītības ministrijas 
Izglītības satura un eksaminācijas 
centrs vispārējās vidējās izglītības 
sertifikātus izsniegs 18. jūlijā. 

Ar visu skolā svarīgāko, kā arī 
dažādiem Dundagas vidusskolas 
darbības un valsts izdotajiem nor-
matīvajiem aktiem varat iepazīties 
internetā : www.dundaga.lv/skola. 

Lai atlikušais mācību gads būtu 
mums visiem veiksmīgs — skolas 
kolektīvam, skolēniem, vecākiem 
un pārējiem pagasta iedzīvotājiem. 
Un atcerēsimies, ka lielākoties 
veiksme ir atkarīga no mums paš-
iem. Neatlaidības un spēka pilnu 
jauno 2008. gadu! 

 

Uldis Katlaps, direktors 

Skolā pirms gadu mijas 
Noslēdzies mācību gada 1. semestris. Skolas ikdienu un izglītī-

bas sistēmu skārušas dažas pārmaiņas.  

Par zaļu pat vēl zaļāks 
 

Dziedi ar skolotāju! 
 

Tā saucās jautra un skanīga izrīcība vidusskolā 30. XI pievakarē.  

• Tādi skolēnu parlamenta redzējumā bi-
ja 3. vietas ieguvēji un uzvarētāju duets. 
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Jau ieejot Līkās muižas zālē, no pa-
lielināta fotoportreta pretī vērās 
skaidra, pievilcīga sievietes seja. La-
bajā pusē izliktie Dundagas pagāt-
nes skati — pils, barona muižas 
staļļi kopā ar tuvāko apkārtni, kas 
fotografēti no luterāņu baznīcas 
torņa, un Zirgu tilts — aicināja ie-
justies senāku laiku Dundagā, kurā 
dzīvojusi arī K. Freienberga. Viņas 
dzīvi un personību atklāja skolēnu 
lasījumi, kas mijās ar magnetofona 
lentē ierakstītu pašas Skolotājas 
stāstījumu. Pa reizei lasījumos ie-
saistījās arī Marta Kajaka un Gunita 
Tropiņa. Fonā ik pa laikam skanēja 
noskaņai atbilstoša mūzika. Skolo-
tājas atmiņas Mūsmariš, kas stāstī-
tas duņdžiņu mēlē un ko pierakstī-
jusi viņas māsīca Sofija Dravniece, 
izteiksmīgi un bez literārās valodas 
akcenta nolasīja M. Kajaka. Atmiņu 
stundu papildināja uz ekrāna rādī-
tie K. Freienbergas un viņas dzīves 
un darba vietu attēli. 

Skolotāja K. Freienberga nodzīvo-
jusi 96 gadus. Viņa piedzimusi 
1887. gada 14. decembrī Līkmuižā 
sešu bērnu ģimenē. Rados bijušas 
pazīstamas dundadznieku dzimtas: 
Baroni, Adamoviči, Dravnieki, Din-
gas, Kronbergi, Treieri… Mācījusies 
ne tikai Dundagā, bet arī Polijā Pa-
bijaņicas pilsētiņā sieviešu komerc-
skolā, kur par skolotāju strādājis 
viņas brālēns Fricis Adamovičs, ļoti 
sekmīgi beigusi Latvijas Universitā-
tes Tautsaimniecības un Tiesību fa-
kultāti, ieguvusi ekonomisko zināt-
ņu kandidāta grādu. Sastādījusi mā-
cību grāmatu Divkāršās grāmatvedī-
bas pamatmācība, strādājusi Olava 
komercskolā Rīgā un skolās Dunda-
gā. Piedzīvojusi Dundagas pils de-
dzināšanu 1905. gadā, revolūcijas 
laikus, abus pasaules karus un pa-
domijas gadus. Devusies ceļojumā 
uz Itāliju, kur kopā ar savu grupu 
apmeklējusi pāvestu.  

Dundagai ļoti nozīmīgs ir 
1945. gads, kad K. Freienberga pa-
stāvīgi sākusi strādāt vidusskolā, 
kur mācījusi grāmatvedības pama-
tus, ģeogrāfiju un vācu valodu. Bi-
jušie audzēkņi viņu raksturo: «Tā 
bija ne tikai Skolotāja, viņa galve-

nokārt bija kā cilvēks ar mums. Vi-
ņa ar savu vienkāršību, ar savu pie-
eju bērnu dvēselēm ir ļoti palikusi 
atmiņā. Viņa izveda mūs visus cauri 
skolas gadiem ar savu lielo prasību, 
ar stingru noteiktību un ļoti, ļoti 
lielu iecietību. Viņa bija kā māte, 
dāvādama mums tikai labu. Viņai 
bija respekts, ļoti liels respekts, visi 
puikas viņu cienīja.»  

Atbildot uz jautājumu, kāpēc 
K. Freienberga, būdama pievilcīga 
sieviete, visu mūžu tā arī nodzīvo-
jusi viena, viņa atbildējusi: «Mana 
jaunība iekrita revolūcijas un Pirmā 
pasaules kara laikā. Protams, bija 
jau kāds, kas patika. Nomira… Bet 
diez vai es būtu ar viņu apprecēju-
sies. Zinātne mani rāva uz priekšu 
kā spārni! Un tādu cilvēku, kuram 
es būtu vajadzīga — tik zinātkāra, 
tik nemierīga — tajos laikos man 
negadījās sastapt. Vēlākos gados 
darbs mani paņēma visu bez atliku-
ma. Un tad jau arī vecums bija 
klāt…» 

Kaut arī mūža nogalē K. Freien-
berga ir zaudējusi acu gaismu, viņa 
saglabājusi optimismu: «Man dikti 
maz priekam vajadzīgs. Es visur re-
dzu prieku. Piemēram, šī puķe uz 
mana galda, par to varu priecāties! 
Par vēstulēm varu priecāties, par 
skaistu mūziku, par dziesmu… Un, 
ja citādi nav par ko priecāties, pati 
sameklēju kādu prieku.» 

Gatavojoties šim atmiņu brīdim, 
muzeja darbinieki saņēma vēstuli 
no K. Freienbergas brāļa Anša sie-
vas Ērikas. Tajā radiniece pieminē-
jusi K. Freienbergas izpalīdzību, 
cieņu pret tuviniekiem, radiem un 
saviem senčiem vairākās paaudzēs, 
viņas cenšanos uzturēt labas attie-
cības starp ģimenēm un dzimtu. 
Ērika Freienberga rakstījusi: 
«Epizode: 1969. gada 26. decembrī, 
kad ar Ansi pārbraucām mājās no 
dzimtsarakstu nodaļas un biju kļu-
vusi Ē. Freienberga, tant’ Klāra man 
sacīja: «Mēs nu tagad esam radinie-
ces un turpmāk tu mani uzrunāsi 
uz «tu». Tas mani ne tikai pārstei-
dza, bet arī pagodināja. Sajutos silti, 
ka jau tūlīt uz karstām pēdām, bez 
pārbaudes laika, tieku pieņemta. .. 

Tant’ Klāra nekad nenolaidās līdz 
seklai tenkošanai, aprunāšanai un 
klajai nosodīšanai. .. Manuprāt, sa-
vā cilvēciskajā būtībā tant’ Klāra 
bija ļoti vienkārša, pieticīga, sapro-
toša, izpalīdzīga. Viņā nebija ne mi-
ņas no godkāres, augstprātības vai 
pārākuma apziņas. Vienlaicīgi viņa 
prata saglabāt pašcieņu. Tagad pār-
domājot, vedas teikt, ka viņā mita 
zināms aristokrātisms.» 

Pēc pirmās daļas visi baudīja zāļu 
tēju, gardos pīrāgus, cepumus un 
garšīgās plātsmaizītes. Nedaudz vē-
lāk atmiņās par K. Freienbergu dalī-
jās nu jau sirmie audzēkņi Velta 
Metene un Miervaldis Ceimurs, kā 
arī bijušie skolēni M. Kajaka, Zigrī-
da Krauze un Aina Pūliņa. Visi uz-
svēra Skolotājas smalkjūtību, mīles-
tību pret cilvēkiem, labās zināšanas 
un rūpīgo darbu, dziļo inteliģenci. 

Veltai Metenei spilgti atmiņā ie-
spiedušās viesošanās reizes pie 
K. Freienbergas. Tad Skolotāja stās-
tījusi par saviem ārzemju ceļoju-
miem, un galdā likti viņas pašas ga-
tavoti, lieliski ēdieni. «Žēl gan, ka K. 
Freienberga nav apkopojusi savas 
kulinārijas receptes,» sacīja 
V. Metene. Taču atklājās, ka tāds 
blociņš ir un tas nonācis pie Maijas 
Avotiņas. Vēl V. Metene uzsvēra, 
cik rūpīgi Skolotāja gatavojusi 
stundas. To gan viņa atklājusi vē-

lāk, lasīdama Jāņa 
J a u n s u d r a b iņ a 
darbus. Izrādās, 
ka, gatavojot ģeo-
grāfijas stundas, K. 
Freienberga bija 
cītīgi izpētījusi vi-
ņa aprakstus par 
Vāciju. 
Miervaldim Cei-
muram prātā pali-
kusi K. Freienber-
gas iejūtība, kad 
viņš pēc piedalīša-
nās Ventspils ap-
riņķa boksa čem-
pionātā staigājis 
ar džinkstošu gal-
vu. Skolotāja vi-
ņam un citiem 
skolēniem, mača 
dalībniekiem, tei-
kusi: «Zēni, vai tad 
to jums vajadzē-
ja — piedalīties ša-
jās sacensībās?» 
Skolēni varējuši 
tikai piekrist — 
nevajadzēja vis. 
Arī, kad bijis jāstā-
jas komjaunatnē, 
Maigonis Amei-

zers un M. Ceimurs argumentēja 
savu pārliecību, kāpēc viņiem tas 
nav jādara: Maigoņa tēvs Ulmaņa 
laikos bijis policists, bet Miervalža 
tēvu 1941. gadā boļševiki noslepka-
voja. Skolotāja to saprata un nekad 
vairs par šo tēmu ar zēniem neru-
nāja. Viņa nerājās, bet prata smalk-
jūtīgi pateikt, kā darīt labāk.  

Skolotājai bijusi arī laba humora 
izjūta. Reiz vācu valodas stundā 
K. Freienberga pieķērusi kādu sko-
lēnu pārbaudes darbā špikojam. Tā 
kā špikeris bijis uzrakstīts ar slāvu 
burtiem, Skolotāja jautājusi: «Vai 
tad nu jums vajadzēja tā laiku tē-
rēt?»  

Slaida, stalta, aristokrātiska, sir-
ma — tādu M. Kajaka Skolotāju ie-
raudzījusi pirmoreiz 1945. gadā. Vi-
ņa atzina, ka K. Freienberga bija pa-
raugs, uz kuru skatījās ar milzīgu 
cieņu. Nekas M. Kajakas uzskatos 
nemainījās arī tad, kad viņa kļuva 
K. Freienbergas kolēģe. Divas reizes 
gadā — 12. augustā un 14. decem-
brī — darbabiedri ciemojušies pie 
K. Freienbergas mājās. Viņa bijusi 
ļoti viesmīlīga. Galds vienmēr brī-
nišķīgi uzklāts. Pati tikai tekalējusi 
un apkalpojusi. Kad viņu aicinājuši 
apsēsties pie galda, atbildējusi: «Jūs 
mani nemāciet! Ja esmu saimniece, 
tad man par jums jārūpējas, bet 
jums jāviesojas. Labāk uzdziediet!» 

Kādu citu reizi pedagogiem bijusi 
doma aizbraukt uz Raķupi vēžot. 
Kāds jaunais skolotājs uzdevis jau-
tājumu: «Vai tās vecās korkas arī 
brauks līdzi?» Tas attiecies uz 
K. Freienbergu un Lizeti Kārkliņu. 
Bet skolotāja Kārkliņa, kas nebija uz 
mutes kritusi, vaicājusi: «Kur te tā-
das korkas ir?» Pēc vairākiem ga-
diem M. Kajaka prasījusi K. Freien-
bergai, vai viņa šo sarunu atceras. 
Bet viņa atbildējusi: «Es atceros to, 
kas man patīk un ko gribu atcerē-
ties.» 

Skolēni, savā starpā runājot, 
K. Freienbergu saukuši mīļi par Klā-
riņu. 

Zigrīdai Krauzei K. Freienberga 
mācījusi vācu valodu, vēlāk skolnie-
ce pati kļuvusi vācu valodas skolo-
tāja. Uz Dundagu sirmā kundze at-
braukusi, lai godinātu savas Skolo-
tājas piemiņu. 

Sarīkojuma nobeigumā muzeja 
darbinieki un bijušie skolēni devās 
uz Anstrupi, lai noliktu ziedus pie 
K. Freienbergas kapa. Cik neparas-
ti — pat kapsētā bija skolēnu mīles-
tības apliecinājums savai Skolotājai! 
Pieminekli viņai uzlikuši skolēni un 
tajā iekaltajā tekstā K. Freienberga 
salīdzināta ar ugunskura liesmoju-
mu, kas visas savas dzirksteles at-
devis viņiem, skolēniem. 

«Atmiņu stunda pie Skolotājas 
Klāras Freienbergas» izdevās vien-
kārša un sirsnīga. Tā bija tapusi, 
muzejniekiem veiksmīgi sadarbojo-
ties ar Sandru Braži un V. Kamaru, 
skatuves studiju Dundaga. Skolēni 
par piemiņu saņēma dažas atklātnī-
tes, to skaitā ar K. Freienbergas fo-
toportretu. Arī viņiem bija svētīgi 
pāršķirt vēstures lappusi un uzzi-
nāt par Skolotāju. 

Paldies visai radošajai komandai 
un dalībniekiem, bet īpaši Gunitai 
un Ivaram! Gaidīsim, kad muzeja 
darbinieki atkal no vēstures dzīlēm 
gaismā cels kādu interesantu per-
sonību vai notikumu. 

Diāna Siliņa 

Sirsnīgā atmiņu pēcpusdiena 
 

8. XII Līkajā muižā «Atmiņu stundā pie Skolotājas Klāras Freien-
bergas» pulcējās pedagogi, Skolotājas audzēkņi, teātra studijas 
Dundaga dalībnieki, 9. Saeimas deputāts Gunārs Laicāns un citi in-
teresenti. 

• Klāra Freienberga ap 1920.–30. gadu.  
Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem 

Izsakām sirsnīgu pateicību un 
atzinību Kubalu skolas-muzeja 
darbiniekiem Ivaram Abajam un 
Gunitai Tropiņai par mūsu Skolo-
tājas Klāras Freienbergas 120 ga-
du atceres pasākuma ierosināšanu 
un sarīkošanu Līkmuižā. Paldies! 
Laimīgu Jauno gadu! 

 

Velta Metene, Zigrīda Krauze un 
Miervaldis Ceimurs, Dundagas vi-
dusskolas 5. izlaiduma absolventi 

To atceramies decembrī! 
 

Vispirms klātesošos — lielus un 
mazus, garus un īsus — ar dziesmu 
uzrunāja rūķu ansamblis. Dziesmas 
galvenā atziņa bija vēlējums, aici-
nājums un ilgošanās pēc sniega un 
ziemas. Tad pēkšņi kā no pārpilnī-
bas raga sāka birt cita rūķu virtene. 
Katrā ziņā sarkanmicaino, ar cirvī-
šiem bruņoto puikiņu un meiteņu 
bija krietni vairāk par klasisko 
skaitli septiņi — vai trīs reiz septiņi, 
precīzi nemāku teikt, jo viņi gāja 
tik lustīgi un kustīgi, ka skaitot 
man sametās raibs gar acīm. 

Rūķi uzreiz sāka braši dancot. 
Jau pēc pirmās dejas viņi tapa tik 
pārdroši, ka neatlaidīgi uzlūdza ap-
kārt stāvošos — lielos un mazos, ga-
ros un īsos — uz savu deju. Tā kā 
karstvīnu nedeva, tad tā bija laba 
iespēja sasildīties. Un atkal — rūķi 

nodejo paši polku, tad sāk tvarstīt 
vēl nedejojušos.  

Kad nu liela daļa bija kājas un ro-
kas izkustinājuši, rūķi attapās, ka 
jāsāk saukt vecītis. Vispirms to go-
dāja par Salaveci. Tad par Ziemas-
svētku vecīti. Bet sauc, kā gribi, no 
visvairāk gaidītā ciemiņa ne vēsts. 
Kāds ieminējās, vai tik vecītis ne-
esot ar visām kamanām ieslīdējis 
Šlīteres gravā. Taču tad pa galveno 
ielu rūkdams un dūkdams aizdrāzās 
dikti jau modīgs spararats. Kad pēc 
pāris līkumiem tas beidzot iebrauca 
skolas pagalmā, atklājās, ka brašs 
kārtības sargs ir atvedis Ziemas-
svētku vecīti. Vecītis dalījās savās 
likstās, kādas sagādājušas zaļi cilvē-
ciņi uz ceļa, kuriem viņš skaidrojis 
savu īpašo lomu.  

Nu visu skatieni pievērsās LIELA-

JA EGLEI. Vecītis skaitīja tādus kā 
buramvārdus, lai drūmā tumsa at-
kāpjas un eglīte iedegas. Vispirms 
gan debesīs uzšāvās raķetes. Un tad 
eglīte patiesi iegaismojās par prie-
ku lieliem un maziem, gariem un 
īsiem. Nu vismazākie varēja beidzot 
skaitīt pantiņus apmaiņā pret dāva-
niņām. Repertuārs — no mūžīgām 
vērtībām par nabaga apdegušo pī-
rāgu līdz mazāk dzirdētām tautas-
dziesmām, no klasiskas rindiņu 
jaukšanas līdz izcili brašam, pat 
draudīgam skanējumam. Gluži bešā 
nepalika pat tie, kas neskaitīja un 
nedancoja neko. Arī viņus rūķi uz-
cienāja ar pīrāgiem (nevienu apde-
gušu galu neredzēju), pēperkokiem 
un mandarīniem. 

Paldies jauneklīgi spraunajam 
vecītim, paldies rūķiem un virsrū-
ķienei Inesei! Bija atšķirīgi no ci-
tiem gadiem. Bet LIELAJAI EGLEI 
vēlēsim ilgu mūžu — izturēt skolē-
nu brīvlaiku. 

 
Alnis Auziņš 

Teātra vakars 
 

14. XII pils zālē spēlēja jau-
niešu teātra studija un Dunda-
gas amatierteātris. 

Jaunieši iejutās Karela Čapeka 
asprātīgajā pasaulē. Kā top izrāde — 
viegli ironisks skatījums teātra aiz-
kulisēs. Aktieri rādīja atzīstamu an-
sambļa spēli. Lielāko iespaidu atstā-
ja Jāņa Kluča un Mārča Freiverta 
tēlojums. Jānis katrā uznācienā bija 
citāds, Mārcis komiskā nopietnībā 
iezīmēja Režisora raksturu. 

Mūsu laikmeta grimases caur 
komunāla ķēķa prizmu atainoja 
pieaugušo teātris. Spoža bija Rudīte 
Baļķīte galvenajā lomā, ar spilgtām 
raksturotājas dotībām iepriecināja 
Ilze Pirvite, tikai šķērsojot telpu, 
lieliski tēlu apdzīvoja Aigars Zadiņš, 
labi dzērājvīriņa ādā iejutās Aigars 
Bērziņš. Andra Zeibota Virtuve kū-
sāja.  

Pārpildītā zāle un aplausi pau-
da duņdžiņu slāpes pēc sava teātra. 

Režisorei Vairai Kamarai tā ir vis-
lielākā atzinība un pamudinājums 
strādāt tālāk.  

Alnis Auziņš 

Par Sīrupfabriku  
turpināsim nākamreiz.  

Rūķu zīmē 
 

13. XII pievakarē pie vidusskolas, rūķiem un Ziemassvētku vecī-
tim krietni piepūloties, koši iedegās LIELĀ EGLE. 
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Kalnu pilsētiņās un ciemos 
Biju iedomājusies, ka Himalaji ir 

sniegoti un neapdzīvoti kalni un uz 
tiem brauc tikai klinšu kāpēji. Taču 
tā nebūt nav! Kalnos atrodas pilsēti-
ņas un ciemi. Spilgti atmiņā paliku-
šas naktis Manali: ielejā virs galvas 
debesis ar zvaigznēm un visi kalni ar 
uguntiņām, jo tur dzīvo cilvēki. Brī-
numains skaistums — kā paradīzē! 
Pilsētās ik uz soļa veikali un mazi tir-
dziņi, kur var iegādāties ne tikai vie-
tējos banānus, Indijas riekstus un 
kivi, bet arī greznas lietas. Tirgotāji 
ir tik laipni, ka bez preces no veikala 
neizlaidīs. Bez steigas neko nenopir-
ksi. Pārdevējus nevar ietekmēt. Ne-
kur ātrāk par savu laiku neaizskriesi. 
Viņi nepazīst steigas. 

Reizēm paveras savdabīgas ainas: 
kāds tirgo ābolus, bet blakus viņam 
cits skalda akmeņus. Ļoti smags 
darbs, bet skaldītājs izskatās ļoti ap-
mierināts. Saskaldītos akmeņus citi 
nes prom, bet vīrs ar starojošu sejas 
izteiksmi tikai skalda un skalda. Vēl 
interesants vērojums: vīri kalnā zāģē 
kokus un tad tos pa nogāzi ripina le-
jā, ciemā. Kāpēc jānes, ja var ripināt?  

Kalnu cilvēki ir laipni, atturīgi, 
sievietes pat kautrīgas, vīrieši — lep-
ni, savrupi, protams, izņemot biz-
nesmeņus un pārdevējus. Sievietes 
visur staigā savos nacionālajos tēr-
pos — sari un pandžabi. Viņas arī ik-
dienā izskatās kā svētkos. Ejot cauri 
kalnu ciemiem gar rīsu laukiem un 
tējas plantācijām, redzam, kā koša-
jos tērpos ģērbušies vietējie iedzīvo-
tāji strādā: sasien jocīgās gubiņās 
sienu un nes kūļos uz galvas. 

Iedzīvotāji dzen aitas un govis uz 
ganībām augstāk kalnos. Lielie ga-
nāmpulki, pārvietojoties pa tiem 
pašiem ceļiem, kur brauc, reizēm 
rada satiksmes sastrēgumus.  

Skolēni un skolas 
Skolēnus pārvadā īpašos, no pārē-

jiem atšķirīgos autobusos. Visiem 
audzēkņiem ir formas: gaiši zili, 
tumšāk zili un haki krāsas tērpi. 
Meitenes nēsā koši baltas šalles, kas 
pārmestas pār kleitu tā, ka brīvie ga-
li plīvo mugurpusē. Izskats tiešām 
cēls. Zēni akurāti: mati nogriezti, it 
kā visi tikko būtu nākuši no friziera. 
Kaut arī puiši pa ceļam draiskojas, 
apģērbā ne mazākās nekārtības. 

Uz skolu viņi dodas pa līkločaina-
jiem kalnu ceļiem: citi iet kājām pa 
maliņu, vēl kādi brauc, sakāpuši au-
tobusā vai uz tā jumta. Viss notiek 

tā, it kā netrūktu dzīvas satiksmes 
un ceļa malās nebūtu aizu. 

Skolas ir par maksu, nedēļā jāsa-
maksā 500 rūpiju, tas ir daudz, jo 
mēnesī sanāk ap 2000 rūpijām. Salī-
dzinājumam: šoferis par savu darbu 
mēnesī nopelna 4000 rūpiju; 1000 
rūpijām atbilst 13 lati, 100 rūpijām — 
1, 30 lati. Protams, mācīties var tikai 
augstāko kastu bērni. 

Braucot garām vairākām skolām, 
redzam, ka skolēni sēž pļavā, kājas 
sakrustojuši kā Buda. Disciplīna esot 
kā armijā. Zēni un meitenes mācās 
atsevišķi. Skolās māca lasīt, rakstīt, 
rēķināt, apgūt valodas, bet būtiskākā 
ir ticības mācība, jo ticība — dzīves 
pamatu pamats.  

Kripatiņa Latvijas 
Mazā ciematiņā Nagārā atrodas 

māja, kur 20 gadus dzīvojis glezno-
tājs Nikolajs Rērihs un kurā ierīkots 
viņa muzejs. Īpatnējā ēkā nedrīkst 
ieiet, uz iedzīvi atļauts skatīties tikai 
pa logiem. Augstu kalnos pastāv Rē-
riha mākslas skola. Latvijā bērni zī-
mē pļavas, mājas un mežus, Indijā — 
kalnus. Bet sauli arī indiešu bērni 
zīmē tāpat kā Latvijā — ar stariem. 
Ļoti mīļi! Gribas jau svešā vidē arī 
ieraudzīt ko pazīstamu. 

Svētie karodziņi 
Savā dzimtenē Indijā budisms ilgu 

laiku bijusi otršķirīga reliģija un tikai 
tagad piedzīvo atdzimšanu. Apmek-
lējām Rivaisāru, pilsētu, kurā 18. gs. 
Padmasambhava (otrais Buda) pie-

dzīvojis apgaismību, ka dzīve ir cie-
šanas. No Rivaisāras viņš budismu 
ienesis Tibetā: vienkārši pacēlies un 
aizlidojis līdz Tibetai. Pilsētā ir ne-
liels ezers, un vietējie uzskata, ka Pa-
dmasambhavas gars atrodas ezera 
krasta akmeņos. Šis krasts mudžēt 
mudž no zivīm, ko neviens neķer, jo 
arī zivis Indijā ir svētas. 

Budistiem ir raksturīgi svētie ka-
rodziņi, ko viņi izkarina pie mājām 
un klosteriem. Uz tiem sarakstīti vi-
ņu svēto raksti, mantras. Kalnā pie 
Padmasambhavas tempļa uz karo-
dziņiem uzrakstām tuvinieku vārdus 
un karodziņus izkarinām pāri kalnu 
virsotnēm, tādējādi svētot arī viņus 
šajā vietā. No ielejas skatoties, viss 
kalns paveras raibs no vieniem karo-
dziņiem. Patiešām iespaidīgi!  

Budistu klosteros 
Budistu klosteri pārsvarā atrodas 

kalnu labirintos un ieplakās, īpaši 
neslēpjoties, bet tomēr saglabājot 
zināmu noslēpumainību, lai kurš 
katrs viegli neatrastu. Apmeklējam 
vairākus budistu klosterus. Kādā tā-

lākā pārbraucienā nakti pavadām 
viesnīcā, kurai pretī ir Dalailamas 
mītne. Tu pamodies un atrodies vie-
nā no Himalaju virsotnēm, un pretī 
tev — Dalailamas rezidence. Lai gan 
pats Dalailama tobrīd bija citur, tas 
īpaši uzrunāja. To ir vērts piedzīvot! 

Blakus Dalailamas mītnei atrodas 
vīriešu klosteris, kur brīvi staigāt, 
fotografēt un piedalīties rīta pudžā 
(lūgšanā). Kad kalpo Dalailama, tad 
gan fotografēt nedrīkst.  

Budistu mūki ir laipni. Reliģija 
liek būt atvērtiem. Budismu prakti-
zē, lai izbeigtu cikliskās eksistences 
(sansāras) ciešanas, atmodinot cilvē-
kā īstās patiesības redzējumu un ļau-
jot sasniegt apskaidrību — nirvānu. 

Budisms māca, ka dzīve ir cieša-
nas, jēga ir tās pārtraukt, un tas ie-
spējams, ievērojot budisma princi-
pus: nedarīt ļaunu, sasniegt labo, at-
tīrīt savu prātu. Cilvēku runas bieži 
nesaskan ar viņu darbiem. Viņus 
piemeklē dēmoni — augstprātība, 
aprobežotība, dusmas, skaudība, ne-
pacietība, alkatība, pieķeršanās. Tās 
ir emocijas, kas jāpārvar. Ja cilvēks 
nav atbrīvojies no šīm emocijām, vi-
ņu apņem bailes. Un tās jau ir cieša-
nas. No tām cilvēks var atbrīvoties, 
sevi sakārtojot. Atklāsme — tie, kas 
baidās, nekad neuzvar. Cilvēks ir ti-
kai cilvēks, bet ceļš uz apskaidrību 
ved, meklējot sevī iekšējo gaismu. Ja 
tu iekšēji mirdzēsi, tevi nekas no ār-
puses nevarēs ietekmēt. Pašlaik visi 
budisti ir nākotnes Budas gaidās, vi-
ņa vārds būs Matrejs. 

Apmeklējam arī sieviešu klosteri. 
Tāpat kā mūkiem, arī mūķenēm ir 
noskūtas galvas, un visi kalpotāji 
valkā oranžas drēbes. Kaut gan bija 

svētdiena un nenotika pudža, sievie-
tes mūs ielaida savā klosterī. 

Visvairāk mani uzrunāja pie Bu-
das altāra noliktie 11 trauciņi ar 
ūdeni, ko katru rītu ielej, bet vakarā 
nomaina. Arī Buda rokās tur ūdens 
trauciņu, un tas simbolizē, ka dzīvē 
galvenās nav materiālās vērtības. 
Būtiskākais — kāds esi tu pats, cik 
garīgi līdzsvarots. Ja tevī būs garīgās 
vērtības, tavs trauciņš vienmēr būs 
pilns. No šāda maza, bet pilna trauci-
ņa ar miljons cilvēkiem var dalīties. 
Ja cilvēks ir līdzsvarots un sakārtots, 
viņam ir, ko dot citiem. Buda ar 
trauciņu rokā it kā saka: «Nāciet visi, 
man pietiks katram.» Velku paralē-
les ar savu darbu: nevaru nevienam 
iedot mantiskās vērtības, bet dot va-
ru ar labu vārdu, otra cilvēka izpra-
šanu, ar savu būtību. Mēģināt darīt 
citus laimīgus ir labākais veids, kā 
mīlēt sevi. Ceļojums man nāca kā 
svētība — lai pārbaudītu dzīves vēr-
tības, lai pašapliecinātos. 

Rohtangas pāreja 
Augstākā vieta, ko sasniedzam, ir 

Rohtangas pāreja. Tā atrodas 3980 m 
virs jūras līmeņa un visu klāj sniegs. 
Pāreja mūsu ceļojumā it arī pati auk-
stākā. Te var celt sniegavīrus, un bez 
siltām drēbēm neiztikt.  

Aiz kalniem netālu atrodas Tibe-

ta. Pa šo pāreju tibetieši no Ķīnas 
kundzības bēguši uz Indiju. 

Kāpiens Šivas kalnā 
Kalns, ko vietējie sauc par Šivas 

kalnu, ir kā ķīlis, kas iespraucies 
starp augsto Himalaju grēdām. No tā 
paveras pasakains skats vienlaikus 
uz divām ielejām — Kulu un Parvati. 
No abām pusēm kalnu ieskauj divas 
upes, kas pret kalna pakāji satek ko-

pā. Tas ir viens no augstākajiem kal-
niem, un es tajā spēju uzkāpt stundā 
un 15 minūtēs. Ceļš — divi kilometri 
pret kalnu — nav viegls. Citi šo attā-
lumu esot veikuši 4 stundās. No mū-
su grupas divi virsotni sasniedzam 
pirmie. Šis kāpiens, viens no sevis 
apliecināšanas veidiem, kas man iz-
vērsās par ceļojuma kulmināciju. 
Neaprakstāma sajūta, stāvot tik 
augstu, ka putni lido zem tevis. Ar 
vienu roku it kā varu aizsniegt snie-
gotos kalnus, ar otru — zaļos. Arī 
mākoņi peld tik tuvu… Izvēlamies no 
apkārtējiem kalniem visiedvesmojo-
šāko un, piesēduši Šivas kalna zālājā, 
meditējam. 

Guvums 
Ceļojuma laikā grupa it kā dalījās 

divās daļās: kādi cilvēki Indiju pieņē-
ma pazemībā, bet citi daudz kam ie-
bilda. Sapratu: tā ir sabiedrība, ar ko 
man jārēķinās darbā, ikdienā. 

Guvu atbildi, kādēļ Indiju visbie-
žāk saista ar brīnumiem. Organiski 
sevī izjūtot Indijas īpašos enerģijas 
veidus, mainās cilvēka psihoemoci-
onālais stāvoklis. Priekšnoteikums, 
lai tas notiktu: neļauties racionalitā-
tei, bet atvērties jebkurai pieredzei, 
mistisku tēlu un jūtu piedzīvoju-
mam, meklēt brīnumu, nesalīdzinot 
to ar citās zemēs gūto pieredzi. 

Indija lika daudz 
domāt par to, ka 
ne jau materiālās 
vērtības cilvēka 
dzīvē ir nozīmīgā-
kās. Būtiski, kas esi 
tu pats. Citus cilvē-
kus nepārveidosi, 
tāpēc maini sevi, 
lai varētu viņus 
pieņemt! Mēs 
esam mūsu domu 
auglis. Mūsu do-
mas rada pasauli. 
Runā un darbojies 
ar tīriem nodo-
miem, un tu ie-
mantosi laimi! 
Indijā piedzīvoju 
un izturēju pār-
baudījumus un 
pašapliecinā jos. 
Man tas bija svarī-
gi. Saņēmu papil-
nam kalnu, ūdens 
un saules enerģi-
ju — ar to vēl ilgi 
dzīvošu. 
Ar mani ir noticis 

tā, ka vispirms apceļoju Indiju un 
tagad krāju zināšanas par to. Man tā 
šķiet, ka Indijā atgriezīšos vēlreiz. 
Iespējams, ka Dienvidindijā. 

 
Uzklausīja Diāna Siliņa 

 

Fotogrāfijas no I. Bērentes albuma. 
 
 

 Svešās zemēs esot jauki 
 

INDIJA KĀ BRĪNUMS 
 

Nobeigums. Sākumu skatīt 68. numurā.  
Kopā ar Ivetu Bērenti turpināsim ceļot pa eksotisko zemi!  

• Iveta laimīga — viņa Šivas kalnu pievarējusi stundā un 15 minūtēs!  

• Rivaisāras skats. 

• Skolēni brauc ar autobusu. 

• Budistu klosterī  Dalailamas mītnes tuvumā. 
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Dzīve iemāca rakstīt projektus 
Mārīte Jurča, nevalstiskās orga-

nizācijas vadītāja: 
— Pirms vairāk nekā desmit ga-

diem man kā sociālajai darbiniecei 
neklājās viegli. Pagastā bija pāri par 
četriem tūkstošiem iedzīvotāju, 
daudz veco ļaužu dzīvoja nomalēs. 
Gunārs Laicāns ierosināja bijušās 
slimnīcas augšējā stāvā ierīkot veco 
ļaužu aprūpes namu. Izremontējām 
un ieguvām piecpadsmit vietas. Bet 
drīz izcēlās ugunsgrēks... 

Vecos cilvēkus aizvedām uz Lau-
cienas pansionātu, bet ilglaicīgi tas 
nebija risinājums. Izveidoju neval-
stisko organizāciju, sāku rakstīt pro-
jektus, taču... nebija sava jumta virs 
galvas. Iedomājos par veco stacijas 
ēku, kurā tikpat kā neviens nedzīvo-
ja. Tā atradās dzelzceļa pārvaldes 
pakļautībā. Trīs reizes braucu uz Rī-
gu pie toreizējā satiksmes ministra 
Viļa Krištopāna. Klapatu klapatas! 
Pati iemanījos rakstīt projektus, pa-
visam uzrakstīju kādus trīsdesmit. 
Ieguvu kārtīgu finansējumu. Pirmo 
reizi Ls 36 000. Par Ls 17 000 SIA An-
dri nomainīja jumtu. Par Ls 19 000 
izremontējām visu pirmo stāvu. Pēc 
tam vēl Ls 9000 ieguldījām augšstā-
vā. Citā projektā ieguvu Ls 4000 
mikroautobusam. Saviem spēkiem 
uzcēlām malkas šķūni, kā arī iekār-
tojām telpas, kur izvadīt mirušos. 

Aprūpes namā ir vieta astoņiem 
cilvēkiem. Tie ir gados veci, vientuļi 
dundadznieki, kuriem nepieciešama 
aprūpe. Par viņiem gādā divas aprū-
pētājas: Dina Ludevika un Ilze Brūna. 
Katrs iemītnieks maksā 85% no pen-
sijas. Ar pagasta līdzfinansējumu 
tiek aprūpētāju algām un Ls 30 par 
patērēto elektroenerģiju. Kad kādam 
iemītniekam nepieciešama medicī-
nas un nakts aprūpe, tad viņu pār-
vieto uz Veselības un sociālās palī-
dzības centru.  

Dina un Ilze —  
aprūpētājas no «a» līdz «z» 

Dina: — Abas ar Ilzi aprūpes namā 
strādājam no paša sākuma. Vecajā 
stacijas ēkā atklāšanas balle notika 
2000. gada 28. aprīlī, kaut arī viena 

aprūpējamā jau dzīvoja veselu gadu 
pirms remonta.  

Mēs esam reizē aprūpētājas, pa-
vāres, apkopējas, psiholoģes, grā-
matvedes, zāles pļāvējas un pat mal-
kas krāvējas. Istabiņas palīdzam iztī-
rīt, kam tas nepieciešams. Mazgāties 
gan visi dūšīgi iet paši — cits vannā, 
cits dušā.  

Strādājam sestdienās un svētdie-
nās, neesam tikai naktīs, bet, ja ne-
pieciešams, arī tad. Parasti mainā-
mies pa nedēļai, bet reizēm jānāk 
otrai talkā. Jāpalīdz, ja kādam nepie-
ciešams nokļūt pie ārsta. Esam vedu-
ši uz Talsiem, uz Ventspili un pat uz 
Rīgu. Abas kopīgi gatavojam jubile-
jas un citus svētkus.  

Gadu stāžs mūsu iemītniekiem 
visiem pārsniedz 80, izņemot Viku. 
Septiņos gados ir nomiruši tikai divi 
iemītnieki. Par to mums paldies jāsa-
ka mūsu ģimenes ārstei Asjai Feltai 
un māsiņai Mundai Eglei, viņas ne-
kad neatteic palīdzēt. No kādreizējās 
mājas iedzīvotājas Rasmas tantes pa-
licis mantojumā paprāvs dārzs. Tas 
mudina iemītniekus vairāk uzturē-
ties laukā, svaigā gaisā. Vislielākie 
palīgi ir Vallijas un Mildas tante. Sil-
tumnīcā paši audzējam gurķus un 
tomātus, ārā — dārzeņus, cidonijas, 
ābolus, aronijas. Spiežam sulas, vā-

rām ievārījumus, konservējam. Sta-
cijas māja ir liela, pavisam ir astoņas 
krāsnis, tādēļ malkas vajag daudz. 
Kad to piegādā, kopīgiem spēkiem 
sakraujam šķūnī. Ar cirvi, cik nu 
spēj, labprāt padarbojas pašu vīri — 
Rihards un Viks. Par jauno malkas 
šķūni paldies Jānim Apsītim, par sil-
tumu mājā — izpilddirektoram An-

drim Kojro. Vasaras mēdz būt lietai-
nas, bet veciem cilvēkiem gribas sil-
tumu. Savas krāsnis — tā ir neatkarī-
ba. 

Vecās stacijas omītes un opīši 
Dina: — Mums ir piecas istabas 

apakšstāvā, trīs — augšstāvā. Katrā 
dzīvo pa vienam iemītniekam. Pie tā 
arī stingri pieturamies — neievietot 
vienā istabā vairākus. Ar to atšķira-
mies no daudzām citām aprūpes ie-
stādēm. Naudas ziņā zaudējam, bet 
iegūst iemītnieki. Vientuļiem cilvē-
kiem nav viegli vecumdienās mainīt 
dzīvesvietu un vēl aprast ar citiem 
iemītniekiem līdzās. Mums viņi ir kā 
otrā ģimene — omītes un opīši. Kā 
jau katrā ģimenē — kādreiz jāsarāj, 
citreiz jāsamīļo. Ar mīlestību visu 
var panākt. Viņi ļoti grib, lai ar vi-
ņiem vairāk aprunājas. Ļoti priecā-
jas, kad Stacijas mājā ierodas mani 
bērni Roberts un Krista, smej, ka cita 
dzīvība mājās ienākusi. Pa vienam 
vien visi sanāk zālē, un katrs cenšas 
bērnus ar kādu kārumu pacienāt. 
Anniņa man ir ļoti daudz palīdzēju-
si — Robertu pieskatījusi, kamēr es-
mu strādājusi citus darbus. 

Ilze: — Man ļoti patīk darbs ar cil-
vēkiem. Paldies Mārītei par to! Aprū-
pes namā pavisam ir trīs kungi un 

piecas dāmas. Vecākajam, Alfrēdam, 
ir deviņdesmit trīs gadi. Pērn pārsli-
moja plaušu karsoni, bet atkal ir 
sprauns, pats iet uz pagasta centru. 
Almiņa nesen tika pie jaunas kājas. 
Jāaprod, lai vasarā atkal varētu stā-
dīt un laistīt puķes. Mildiņa raksta 
daudz vēstuļu un lasa grāmatas. Par 
grāmatām sakām paldies Sarmītei 
Ozoliņai. Lielāko dienas daļu lasot 
pavada arī Emmiņa. Vikiņš ieguvis 
otro elpu, vai katru dienu iet uz bēr-
nu dienas centru un spēlē tur novu-
su. Viena no gados jaunākajām un 
stāža ziņā jaunākā ir nenogurdināmā 
Vallijas tante. Viņa no agra rīta līdz 
pat vakaram atradīs ko darboties — 
dārzu rušināt, rudenī lapas grābt un 
citus darbus.  

Vallija Pileniece: 
— Tepat uz Pāces ceļa ir mana 

mājiņa, varu redzēt. Pirms gadiem 
piecpadsmit abas ar māsu atnācām 
uz šejieni no Saldus rajona. Vīrs no-
mira, un radi aicināja šurp. Māsa ta-
gad ievietota Veselības un sociālās 
palīdzības centrā. Es te dzīvoju pus-
otru gadu. Diezgan labi esmu iejutu-
sies. Pa vasaru jau pakustu diezgan, 
uz siltumnīcu aizeju. Rudens un zie-
mas vakaros palasu un radiņiem 
kaut ko noadu. Labprāt eju uz lute-
rāņu baznīcu. Kad tur izremontēs, 
iešu atkal. Uz dzimto pusi atpakaļ 
nevelk. Tagad jāgaida Ziemassvētki. 

Ikdiena un paražas 
Dina: — Arī mēs svinam dzimša-

nas dienas. Tad lielajā zālē klājam 
kopīgu pusdienas galdu kā viena lie-
la ģimene. Apaļajās jubilejās ierodas 
pašvaldības pārstāvji. Almas tanti 80 
gadu jubilejā ar dziesmām sveikt bija 
ieradušās bērnudārzu meitenes, va-
dītāja Anita Krūmiņa spēlēja akorde-
onu. Vēl ir koncertējuši bērnudārza 
audzēkņi, skolotāja Rita Zemtiņa ar 
saviem dziedātājiem, Sandra Lielan-
se ar ansambli, Gunārs Kulpa un Jā-
nis Gulbis, Vigo Graudiņš ar sinteza-
toru, reizēm arī kaimiņi — Tiņģeres 
ansamblis. Arī Mērijas Bogdanovičas 
vadītais dramatiskais teātris ir rādī-
jis skečus un lugas. Paldies visiem 
par svētku noskaņu! 

Vienmēr gatavojamies Ziemas-
svētkiem. Tad izrotātā egle lielajā 
zālē sniedzas līdz griestiem. Ziemas-
svētku vecītis ar saviem sūtņiem no-
gādājis dāvaniņas. Visi skaita dzejolī-
šus. Koncertē bērni un skolotāja 
Zemtiņa ar baznīcas kori. 

Televīziju arī paskatās. Pusdevi-
ņos no rīta Mīlas viesuli, sestdienās 
koncertu Daudz laimes. Tas jau ir kā 
rituāls. Katru svētdienu visi pulcējas 
uz dievkalpojuma pārraidi. Sakām 

lielu paldies Mišku ģimenei par krā-
su televizoru!  

Stacijas aura uzliek pienākumus 
Korespondents: — Pie ārsienas 

jums vēl plāksnīte, kas vēsta, ka te ir 
Ventspils ceļu restorāns. Tā neat-
bilst īstenībai, bet reizē tā ir kultūr-
vēsturiska liecība, kas būtu jānoņem 
un iekšpusē jāglabā kā vērtība.  

Dina: — Protams, tā jānoņem un 
jāpasūta cita, lai uz organizācijas 
desmit gadu jubileju ēku rotātu īs-
tā — par aprūpes namu. Ziemas-
svētki tuvojas, jāraksta Salavecim 
vēstule, varbūt kādā dāvanu maisā 
atradīsies dāvana Stacijas mājai. Šeit 
apgrozās daudz viesu — gan aplūkot 
veco stacijas ēku, gan lūkot pieredzi 
aprūpes namā.  

Mazbānīša laikos lielajā zālē bija 
uzgaidāmā telpa. Vēlāk bufete ar 
galdiņiem, kur sēdēja alus vīri. Šeit 
bija vislabākā tirdzniecības vieta 
Dundagā, vienīgā, kur varēja nopirkt 
apelsīnus un citas labas lietas, jo ap-
gādāja no Ventspils. Gribot negribot 
labās ēdināšanas tradīcijas jāturpina. 
Trīs reizes dienā pasniedzam katram 
istabiņā silto ēdienu un kādu našķi 
atstājam mazvakariņām. Cenšamies 
ievērot veco ļaužu pieradumu pie 
saviem ēdieniem. Katru nedēļu vā-
rām gan piena, gan skābu kāpostu 
zupu, visi ļoti priecājas par putraimu 
biezputru. Sestdienas vakarā cepam 

pankūkas, ko pasniedzam ar pašu 
vārītu ābolu ievārījumu. Tīdemanis 
pat mēdz jokot, ka tāpēc vien neva-
rot nomirt, ka te tik laba dzīve. 

Liels PALDIES visiem, kas atce-
ras, ka Stacijas mājā dzīvo veci un 
vientuļi cilvēki, kuri priecājas par 
katru apciemojumu. 

- 

Alnis Auziņš 

 Silta, jauka istabiņa 
 

2. XII pulcējās vairāki darbu auto-
ri un interesenti. Kultūras centra va-
dītāja Smaida Šnikvalde pateicās vi-
siem, kas piedalās ar saviem dar-
biem. Īpašus kārumu sveicienus sa-
ņēma jaunākie dalībnieki: Rasa Ko-
korēviča un Milēna Seržante.  

Izstādē pirmoreiz piedalījās Vija 
Heidene un Jolanta Piliksere ar rūpī-
gi izšūtām gleznām, Zinta Ķierpe ar 
simpātiskām medus burciņām, kam 
uzsieti linu lakati, Silvas Gulbes maz-
meita Milēna ar jaukām lāču glezni-
ņām. Nu blakus vecmāmiņas dar-
biem skatāmi arī mazmeitas veido-
tie. Sociālās aprūpes centru Dundaga 
ar dažādiem adījumiem un pāris iz-
teiksmīgiem zīmējumiem pārstāvēja 
vesels pulks: Valentīna Borunova, 
Raimonds Deksnis, Oksana Judina, 
Zigrīda Kantmane, Gunta Linarte, 
Artūrs Paipals, Rasma Pūliņa, Zaiga 

Rūsiņa, Vilnis Skujenieks, Ainars To-
karevs un Vita Tukmane. Musturo-
tas un rakstainas zeķes, pīti grozi, 
koka karotes, glezniņas un kompozī-
cijas, krāsainas fotogrāfijas, Adven-
tes vainagi, tamborētas segas un se-
dziņas, grāmatzīmes, adītas šalles un 
pirkstaiņi — to visu piedāvāja pārējie 
dundadznieki, izstādes dalībnieki jau 
ar zināmu stāžu. Paldies rokdarbnie-
kiem un amatniekiem par citiem sa-
gādāto prieku! 

Otro gadu pēc kārtas ar saviem 
jaunākajiem rokdarbiem iepazīstinā-
ja Musturkluba meitenes. Šogad izstā-
de nebija tik plaša kā pērn, taču tik-
pat skaista un saistoša gan. Kādu no 
kolonzāles sienām greznoja mustur-
deķis Krēms. Protams, netrūka ne 
šaļļu, ne džemperu, ne jaku, ne svār-
ku un zeķu. Manuprāt, visskaistākais 
bija Jāņu nakts apmetnis. Ja vēl mū-

su pašu Ruta Bērziņa, viena no Mus-
turkluba rokdarbniecēm, to ir izrādī-
jusi, tad atklājas, ka apmetnis ir ne 
vien skaists, bet ar noteiktu domu 
radīts. Tas liekams Jāņu naktī, sēžot 
pie ugunskura: apmetņa aizmugurē 
redzams mežs vai pļava, bet uz tā 
priekšpusi krīt ugunskura gaisma. 
Ļoti man patika arī kleitas — viena 
no lina, otra no smalkas, pūkainas 
dzijas, daudzkrāsaina, rotāta ar sar-
kanu rozi.  

Savdabīgu pasauli veidoja lelles: 
dažādi zaķīši, astoņkājis, mašīna, pū-
kaina pūce un veseli koka rati ar 
žurkām, no kurām viena kā dāvana 
paliks arī Dundagas pilij. Šī žurku 
sieva vienkārši ir krietni garāka par 
savu vīru, un radītāja, kas reizē ir arī 
adītāja, uzskata, ka tas nekam neder, 
tāpēc žurcenītei tāds liktenis. Uzma-
nību piesaistīja arī divas leļļu meite-
nes: viena ar ļoti šķelmīgu, pat viltī-
gu skatienu, bet otra — smaidīga, at-
vērta, šķiet, ka viņa nes savu sirdi 
plaukstā. Labsirdīgajai galvā bija sar-
kana cepurīte, un izrādījās — tā ir 

Sarkangalvī-
te, bet, kad 
viņas svārkus 
pārlika pār 
galvu, Sar-
k a n g a l v ī t e 
pārtapa Vec-
māmiņā. In-
t e r e s a n t i ! 
Protams, pie-
minams arī 
smalkais ple-
cu lakats, 
māksliniecis-
kā veste un 
skaistā soma. 

Musturklu-
ba dalībnie-
ces ada arī 
zeķītes un se-
dziņas Bērnu slimnīcā priekšlaikus 
dzimušajiem bērniņiem. Dažas no 
tām bija apskatāmas kolonzālē. 

Liels paldies Rutai un Aigaram 
Bērziņiem par palīdzību, izstādi ie-
kārtojot! 

Izstādi — tirdziņu noteikti ir vērts 

redzēt, lai baudītu skaistumu, ko cil-
vēki mīlestībā radījuši pašu rokām. 
Šeit iespējams rast idejas un arī iegā-
dāties siltas, mīļas, čaklu roku dari-
nātas Ziemassvētku dāvaniņas. 

 
Diāna Siliņa 

Mīlestībā radīti darbi 
Šogad pirmajā Adventes svētdienā kolonzālē atklāja ierasto Zie-

massvētku izstādi — tirdziņu Pašu rokām. 

• Vikiņa pēdējā laika lielākā aizraušanās —  
novusa spēle ar bērnu dienas centra apmeklētājiem.                                     Autora foto 

ESAM VIENA ĢIMENE 
Nevalstiskā organizācija Dundagas aprūpes nams «Stacija» nā-

kamgad svinēs 10 gadu jubileju. Šoruden, pēc vairākiem gadiem 
ieejot vecās stacijas ēkā, mani uzreiz pārņēma mājīgums. Cidoniju 
smarža gaitenī, saimnieču rosība virtuvē, malkas krāšņu siltums 
izstaroja omulību, kāda nepiemīt visām veco ļaužu mītnēm. 

• Uz izstādi sabraukusī adīto žurku saime.        Dundadznieka foto. 
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«Dievs klauvē pie manām dur-
vīm, meklēdams savam Dēlam ap-
mešanās vietu.  

— Izīrēju ļoti lēti, — saku viņam.  
— Vēlos nevis izīrēt, bet no-

pirkt, — saka Dievs.  
— Vēl nezinu, vai pārdošu, bet 

vari ieiet un apskatīties. 
— Labi, ieiešu, — atbild Dievs.  
— Es varētu Tev piešķirt vienu 

vai divas istabas. 
— Man patīk, — saka Dievs. — 

Ņemšu divas. Varbūt nākotnē no-
lemsi iedot vairāk. Es varu pagaidīt. 

— Es vēlētos dot vairāk, bet šau-
bos, vai izdosies. Man arī pašam va-
jag telpu.  

— Žēl, — saka Dievs, — tomēr pa-
gaidīšu. Man patīk tas, ko es redzē-
ju.  

— Nu labi, varbūt varēšu ielaist 
Tevi vēl vienā istabā. Man nemaz 
tik daudz nevajag. 

— Pateicos, — saka Dievs, — ar 
prieku to pieņemšu. Man šeit patīk.  

— Es vēlētos Tev atdot visu māju, 
bet vēl joprojām šaubos. 

— Padomā, — saka Dievs, — Tevi 
ārā nedzīšu. Tev arī turpmāk piede-
rēs tava māja, bet tajā dzīvos mans 
Dēls. Redzēsi, ka būs vēl vairāk tel-
pas nekā jebkad.  

— Nesaprotu, par ko Tu runā. 
— Zinu, — atbild Dievs, — bet ne-

varu paskaidrot. Tu pats to piedzī-
vosi, bet tikai tad, ja ielaidīsi visā 
mājā. 

— Nedaudz riskanti. 
— Protams, — saka Dievs, — bet 

vari pamēģināt. 
— Padomāšu. Mēs vēl tiksimies. 
— Varu pagaidīt, — Dievs pie-

bilst. — Man patiešām šeit patīk.»* 
 
Ziemassvētkos kristīgā Baznīca 

svin Jēzus Kristus dzimšanu. Reiz tā 
ir notikusi, bet gadu tūkstošu vajag, 
lai saprastu, ko tā nozīmē. Izrādās, 
ka neaptverami daudz. Ar Kristus 
dzimšanu atklājas Dieva mīlestība 

pret visiem cilvēkiem, visu radību.  
Ziemassvētkos īpaši pieminam 

Jāzepu un Mariju. Ar ko vienkāršie 
ļaudis — galdnieks un mājsaimnie-
ce — ir īpaši? Viņi teica «jā!» Dieva 
nodomam, uzticējās. Iesākumā gan 
nobijās no vēriena, ar kādu pie vi-
ņiem pieteicās darboties Dievs, viņi 
šaubījās, tomēr — ielaida Dievu vi-
sās savas dzīves istabās.   

Arī tagad Dievs meklē mājvietu 
savam Dēlam. Viņš iesākumā ir 
mierā ar pavisam nedaudz — ar tik, 
cik Viņam var uzticēt no brīva prā-
ta. Pat ja gadā Viņam veltītu tikai 
stundu, Dievs grib iemitināt tur sa-
vu Dēlu. Viņš ir gatavs gaidīt, līdz 
cilvēks teiks «jā!» un ielaidīs Viņu 
dziļāk savā dzīves mājā. Bet Viņš 
pavisam noteikti grib visu. Kamēr 
Dievam nepieder viss, Viņam ir ļoti 
žēl. Tādu Dieva gribu lasām bauslī: 
«Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt 
no visas savas sirds, ar visu savu 
dvēseli, ar visu savu spēku un ar vi-
su savu prātu.» (Lk10:27). Te ir uz-
skaitītas visas telpas, kurās Dievs 
grib iemitināt savu Dēlu: sirds, dvē-
sele, spēks, prāts, turklāt viss, nevis 
tikai dažas domas. Arī visas attiecī-
bas ar līdzcilvēkiem Dievs grib no-
pirkt savam Dēlam. «Mīli savu tu-
vāku kā sevi pašu!»   

Neparasti: jo vairāk no mūsu dzī-
ves telpām pieder Kristum un vai-
rāk laika gribas veltīt Viņam, jo ba-
gātāki kļūstam. Regulāra Bībeles 
lasīšana patērēto laiku atdod citādi, 
uzcītīga baznīcas apmeklēšana lai-
ku ļauj atklāt no jauna, un tas jau ir 
daudz vērtīgāks laiks. Darbs, nauda, 
attiecības, vientulība, draudzība, 
atpūta, nogurums, bēdas, panāku-
mi, zaudējumi, visas slēpjamās lie-
tas, darbi, domas... Tās ir dažādas 
telpas, kurās Dievs grib iemitināt 
savu Dēlu. Tas ir iespējams tad, kad 
mēs tās uzticam Viņam.  

Kamēr vēl šaubāmies par tādu 
drosmīgu soli, Dievs stāv slēgto 
durvju priekšā un klaudzina. Jāņa 
atklāsmes grāmatā (3:20) ir teikts, 
kas notiks ar to, kurš savas durvis 
atvērs. Tas būs mielasta sākums, 
kura īstais piepildījums būs iespē-
jams tikai mūžībā. Bet pārējiem Ad-
venta laiks un Ziemassvētki atkal 
no jauna lai atgādina Dieva lielo 
spēju gaidīt, līdz kādu no savām 
durvīm tomēr atvērsim.  

 
 

Armands Klāvs, Dundagas ev. lute-
riskās draudzes mācītājs 

 
* Aicinājums. Zemgus LB, 2007, 14. lpp.  

Ziemassvētkos 
Ziemassvētki vispirms ir Kristus 

dzimšanas svētki, taču Kristus pa-
saulē nenāca tikai tādēļ, lai mums 
visiem būtu jauki svētki, ko svinēt, 
ne arī tikai darīt brīnumus un mācīt 
brīnišķīgo tikumības mācību. Pats 
galvenais, kāpēc Viņš nāca — lai 
ciestu un mirtu par cilvēces grē-
kiem. 

Ziemassvētku laiks parasti ir aiz-
ņemts laiks, kad mēs gatavojam un 
dodam dāvanas, bet atcerēsimies, 
ka mūsu dāvanas ir tikai kā tādi 
mazi atgādinājumi Dieva lielajai dā-
vanai visai cilvēcei, ko arī apstipri-
na labi pazīstamā Svēto Rakstu vie-
ta Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. 
pantā: «Jo tik ļoti Dievs pasauli mī-
lējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.» 

Novēlu dundadzniekiem dot un 
saņemt daudz labu dāvanu, daudz 
prieka un mīlestības, kā arī piedzī-
vot lielo Dieva dāvanu! 

Andis Smelte, Dundagas baptistu 
draudzes sludinātājs  

 Ne no maizes vien 
 

Šajā pasaulē zināmajā karjeras 
izglītības pasākumā skolēni pārbau-
da sevi — ielūkojas darba pasaulē, 
nākotnē iecerētā aroda ikdienā, ap-
jauš karjeras iespējas un to, kā sko-
lā apgūto izmanto darbā. Dienā, kad 
iespējams apmeklēt valsts iestādes 
un privātos uzņēmumus, var pieda-
līties 1. līdz 12. klašu skolēni. Uz ie-
cienītākajām ēnošanas vietām jā-
piedalās konkursā. 

Latvijā ēnu dienas notika astoto 

gadu, un tās ir biedrības Junior  
Achievement-Latvija preču zīme. Die-
nai ir 3 posmi: sagatavošanās, uzņē-
muma vai iestādes apmeklējums un 
analīze skolā. 

Vispirms skolēns pārdomā, kā-
pēc to grib darīt, uzraksta CV, mo-
tivācijas vēstuli un sagatavojas in-
tervijai. Ēnu dienā skolēns 4 līdz 6 
stundas pavada kopā ar darbinieku, 
kas piekritis būt par ēnojamo, t.i., 
izpēta darba pienākumus un ap-

stākļus. Skolēnam jābūt lietišķam, 
jācenšas iedziļināties, jautāt un se-
cināt. Pēc Ēnu dienas skolēns ar 
pārskatu uzstājas klasesbiedriem. 

Pēdējos gados šī diena kļuvusi 
populāra Dundagas skolēnu vidū. 
Šogad skolēni ēnoja viesu nama Pū-
poli īpašnieku Edgaru Kārklevalku 
(Iveta Ūzāne un Una Jurča, 11.c kl.), 
bērnudārza Kurzemīte audzinātāju 
Ivetu Stari (Madara Aukmane un 
Inga Berga, 11.c kl.), Saeimas depu-
tātu Gunāru Laicānu (Elīza Laicāne, 
10.a kl.), Kolkas mūzikas skolas di-
rektori Inoru Sproģi (Agnese Frun-
za, 11.c kl.)), i/u Krūziņi bārmeni El-
visu Erdmani (Kate Petrovica un 

Reinis Veinbergs, 11.c kl.) u.c. 
Lielākā daļa skolēnu ar aizrautī-

bu jau pastāstījuši par redzēto. Se-
cinājumi: vajag izglītību, īsto at-
tieksmi pret darāmo un cilvēkiem. 
Ēnotāju un ēnojamo atziņas. 
Diāna Borovikova, 11.c kl., ēnoja 

Kolkas bibliotēkas vadītāju Olitu 
Kalnu: «Pēc Ēnu dienas krasi mainī-
ju domas par bibliotēkas darbu. Va-
dītāja izteicās, ka es būtu laba šim 
darbam. Mani tikai biedē mazais 
atalgojums un datorzinātne.» 

Lelde Jansone un Ilze Rulle, 11. c 
kl., ēnoja Tieslietu ministrijas par-
lamentāro sekretāri Baibu Broku: 
«Abas sapratām, ka šī profesija ir 

ļoti atbildīga. Diena bija aizraujoša, 
bet mēs secinājām, ka nevēlamies 
dzīvi saistīt ar tieslietām.» 

SEB Unibanka Ventspils filiāles 
pārvaldnieks Ints Ozoliņš par Aigu 
Bāliņu (11.b kl.): «Jauka meitene, 
vēlējās daudz uzzināt par banku. 
Labprāt pieņemtu šādu praktikan-
ti.» 

Paldies visiem uzņēmējiem un 
darbiniekiem, kuri atbalstīja Ēnu 
dienu! Tā skolēni var pārbaudīt sa-
vus sapņus un iegūt arī pirmos pu-
nus. Paldies visiem skolēniem, kuri 
uzdrošinājās spert pirmo soli nā-
kotnes profesijas virzienā! 

 

Sarmīte Dinsberga 

3. XII rītā 5. klašu skolēni iede-
dza Adventes vainaga pirmo svecīti. 
Tā katru pirmdienu iedegušās svecī-
tes kopā ar 6., 7., un 8. klašu audzēk-
ņiem. Pirms tam pašpārvaldes dalīb-
nieces — vadītāja Guna Puršele un 
Dārta Vidiņa — aicināja skolasbied-
rus gada tumšākajā laikā, gaidot Zie-
massvētkus, svecīšu gaismu ienest 
ne tikai savā mājā, bet arī sirsniņā. 
Domāt gaišas domas un būt labestī-
giem. Mīlēt citam citu, jo visu vērtī-
bu vērtība ir cilvēka dvēsele. Katrs 
esam gaidu cilvēks ar savām lielajām 
un mazajām cerībām. Jātic un jā-
cer — piepildīsies! Sveces ir ceļa zī-
mes Atnākšanai — visu vērtību pār-
vērtējumam. 

7. XII skolā uzņēmām ciemiņus 
no Talsu Valsts ģimnāzijas. Piere-
dzes apmaiņa, kopīgas skolu problē-
mas vienoja abu skolu pašpārvaldes 
pārstāvjus. Visu vakaru skolēni dis-
kutēja, atspēkoja skolās pieņemtos 
stereotipus un kopīgi secināja, ka ir 

pienācis laiks ieviest formas tērpus. 
Tā atrisinātos daudzas jo daudzas 
problēmas. Jaunieši ziņoja par savu 
skolu pasākumiem un galvenais — 
sadraudzējās, ieplānoja kopīgas dar-
bības pasākumus. 

12. XII Talsos rajona skolu foto-
reportāžu vai īsfilmu skatē par tē-
mu Neparastais manā skolā piedalījās 
6 skolas, bet Dundagas vidusskolēni 
vienīgie bija izveidojuši 12 minūšu 
filmu par savu skolu. Mūsējie arī ie-
guva 1. vietu. Pateicos filmas veido-
tājiem Jānim Klucim, filmas galvena-
jam varonim Klāvam Cirvelim, fil-
mas montētājam Dāvim Meirim un 
visiem, kas filmējās. 

Klāt Ziemassvētki. Lielās skolas 
katrs kabinets ir izrotāts, un svētki 
var ienākt mūsu skolā! Ziemassvētku 
noskaņu radīja visa skolas saime 20. 
XII rīta pusē un pēcpusdienā, pār-
ģērbušies maskās pie eglītes. 

Lai jauki, mīlestības pilni Ziemas-
svētki gan maziem, gan lieliem sko-
lēniem, vecākiem, skolotājiem un 
skolas tehniskajiem darbiniekiem! 

Inese Namsone 

Lai izcīnītu 1. vietu, no skolas sa-
censībās bija jāpiedalās pa koman-
dai no katras grupas. Dundadznie-
kiem tas izdevās. Pirmo vietu savā 
grupā ieguva 8. — 9. klašu zēni: 
Krists Dambergs, Nauris Dzērve, 
Ēriks Feldentāls, Pauls Ķierpe, 
Emīls Petrovics, Mārtiņš Šenbergs, 
Kristaps Šepte un Artūrs Šnikvalds. 
(Skatīt foto.) Arī pārējo komandu 
vērtējums bija labs. Kristaps Bol-
šings, Reinis un Uldis Kārklevalki, 
Jānis Logins, Jānis Māgurs, Matīss 
Pētersons, Hanss Šmits, Andis Švā-
ģers un Aigars Zvirbulis pārstāvēja 
10. — 12. klašu zēnus. 8. — 9. klašu 
grupā spēlēja meitenes — Gunita 

Amoliņa, Signe Aukmane, Simona 
Bernāne, Zane Kadakovska, Sandra 
Lepere, Arta Licenberga, Dārta Vi-
novska un Alise Veidemane, bet 
10. — 12. klašu grupā: Krista Dzīle, 
Sigita Dzērve, Dace Feldentāle, Evi-

ja Feldentāle, Anete Kinčiusa un 
Linda Pirvite. Sveicam uzvarētājus 
un viņu treneres — Unu Silu un 
Gundegu Lapiņu! 

 

Diāna Siliņa   

Ēnu dienā 
 

6. XII Latvijā notika Ēnu diena. 

Ziemassvētku stāsts 
 

Ziemassvētkus sagaidot, īsti laikā un vietā ir kāds stāsts.  

Šogad aicinu kopīgi padomāt, kas 
notiek cilvēkos, viņiem sastopot 
Dievu: vai viņi līdzīgi trim gudra-
jiem un ganiņiem pielūdz Viņu un 
paliek jau pareizi ievirzītā ceļā, vai 
apskatījušies apgriežas un aiziet pa 
citu ceļu. Pa tādu, kurš, pasaules 
piedāvāts, šķiet viegls un patīkams. 
Kā salda inde tas atklājas vēlāk. Ne-

ceļš. Virziens uz tukšumu, nevaja-
dzīgām ciešanām pašiem un līdzcil-
vēkiem. Tam iesākums ir pārmērī-
gās vēlmes gūt baudu, ko aplami 
pielīdzina laimes meklēšanai. Laime 
ir pastāvīgs jēdziens, kas ietver gan 
materiālo labklājību, gan morāli. 
Labestīgi cilvēki spēj veidot, kopt 
un pilnveidot attiecības. Sevišķi ģi-

menē vajadzīga abpusēja griba tās 
spodrināt. Pati no sevis raža ienā-
kas retos, labvēlīgos gados. Katoļu 
baznīcā 3. Ziemassvētkus svin kā 
Svētās ģimenes dienu, uzsverot, ka 
pavardu sarga abi pieaugušie. Kris-
tus piedzima kā zēns un uzņēmās 
atbildību par mums visiem. Tieši 
atbildība būtu jāieaudzina bērnos 
un jauniešos. Noturīgām partneru 
attiecībām ar miesas patikšanu vien 
nepietiek. Bez savstarpējo attiecību 

skaituma, cieņas un uzmanības agri 
vai vēlu iestāsies tukšums. 

Pavērojiet, kā pavasarī putni vei-
do attiecības, kā kopīgi rūpējas par 
mazuļiem, tos māca! Radītājs ielicis 
gudrību, lai putni būtu laimīgi pat-
stāvīgajā dzīvē. Tādam jābūt arī cil-
vēkam. Ceļam pie Dieva sākums ir 
ģimenē. 

Ziemassvētku brīvajās dienās at-
lieciet malā spožos žurnālus un 
varbūt pirmo reizi iedziļinieties Sa-

lamana sakāmajos vārdos, par kuru 
teikts, ka tik gudrs nav bijis pirms 
laikiem un arī nebūs. Ieklausieties, 
ir vērts!  

Novēlu visiem labas gribas cilvē-
kiem atrast un palikt labajā, patie-
sajā Gaismas ceļā! Labas domas un 
gaišus svētkus! 

 

Velga Eizenberga,  
katoļu draudzes vecākā 

Ceļš un neceļš 

Vidusskolā Volejbolisti —  
uzvarētāji 

8. XII Lāses kausā sacentās la-
bākie Latvijas skolu volejbolisti. 
Pirmoreiz kopvērtējumā par uzva-
rētāju kļuva Dundagas vidussko-
la.  
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Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību. 

Maija Laukmane 
 

Ziemassvētki ir cerību, sirds- 
miera, brīnumu un pateicības laiks. 
Tas ir laiks, kad cits citam varam 
pateikties, sacīt labus, mīļus vār-
dus, atskatīties uz padarīto un krāt 
spēkus jaunai radošai darbībai. 

Gaišas domas, priecīgu noskaņu 
un labestību Ziemassvētkos, veik-
smi, cerību piepildījumu un labklā-
jību Jaunajā 2008. gadā! 

 

Austris Kristapsons,  
pagasta padomes priekšsēdētājs 

 
*     *     * 

Kad naktī Ziemassvētku zvaigznes  
                                                      zvīļo, 
Kad egļu skropstās balts un pūkains 
                                                      sniegs, 
Šķiet sirdij, ka ikviens ir jāsamīļo, 
Kas jūtas viens, ko atstājis ir prieks. 

Kornēlija Apškrūma 
 

Mīļi sveicu dundadzniekus! 
 

Gunārs Laicāns,  
9. Saeimas deputāts 

 

*     *     * 
 

Esam iedeguši gaismiņas logos, 
lai redzētu mūsu darbus. Aicinām 
arī jūs iedegt gaismiņas logos, lai 
redzētu jūsu mājas, redzētu jūs pie 
pilniem galdiem priecīgus un laimī-
gus. Lai, šampanietim glāzēs dzirk-
stot, sagaidītu svētkus, klusus un 
mierīgus, jautrus un priecīgus — 
kādi nu kuram vairāk pie sirds. 

Novēlu, lai Jaunajā — 2008. — ga-
dā astoņnieks līdzinātos kliņģerim, 
gan saldam, gan sāļam, lai tajā būtu 
visas vēlmes, vajadzības un lai viss 
arī piepildītos. 

Lai visiem ir darbs, lai nezūd 
darba tikums, lai tautiešus varam 
aicināt atpakaļ mājās... Lai lauk-
saimniekiem un mežiniekiem izdo-
das pierunāt dabas māti dot labāku 
laiku, lai izdodas joprojām sagādāt 
tik garšīgo pašcepto maizi un 
sklandraušus, lai varam tikt mežā 
ne tikai pēc eglītes. 

Vēlam labu, veiksmīgu darbu vi-
sām valsts un pašvaldības iestādēm, 
uzņēmējiem, zemniekiem, viesu 
mājām, visiem, visiem. 

Lai laši nāk! Lai nāk, bet lai tik 
strauji neizbirst maciņam cauri. Lai 
rekordistei — inflācijai — neizdodas 
sasniegt jaunas virsotnes. 

Tomēr pats galvenais — veselī-
ba! Lai tās pietiek mums un arī ģi-
menes ārstiem, lai tikpat veiksmīgi 
darbojas mūsu galvenā veselības 
iestāde, sargājot vissvarīgāko! 

Visbeidzot — mazliet par nepa-
darīto. Šis tas palicis nepaveikts — 
ielu nosaukumu plāksnītes, norā-
des, māju numuri, neatjaunots kon-
kurss Sakoptākā sēta... Un vēl — var-
būt mazāk kritizēsim, vairāk lietišķi 
ierosināsim. 

Lai to visu kopīgiem spēkiem iz-
dodas paveikt nākamgad! 

 

Andris Kojro, izpilddirektors 
 

*     *     * 
 

Ir klusais Adventes laiks — laiks 
pārdomām un arī klusiem nākotnes 
sapņiem.  

Aizvadītais gads Veselības un so-
ciālās palīdzības centrā gads bijis 
veiksmīgs. Iestādes ienākumi pār-
snieguši plānoto. No valsts budžeta 
(mūsu projekta nopelns) un pašval-

dības līdzfinansējuma esam saņē-
muši Ls 38 000 un kapitāli izremon-
tējuši otrā stāva kreiso pusi un ierī-
kojuši ugunsdzēsības signalizāciju. 

Ar Dundagas pagasta padomes 
atbalstu esam iegādājušies rentge-
na aparātu, kas daudz kvalitatīvāk 
ļauj veikt uzņēmumus, līdz niecīgu-
mam samazinot kaitīgo ietekmi uz 
medicīnas darbiniekiem un pacien-
tiem. No Šveices kolēģiem kā dāvi-
nājumu saņēmām jaunu iekārtu 
bioķīmiskajām analīzēm. 

No 1. decembra pie mums sācis 
strādāt ārsts Mintauts Krasons. Do-
māju, ka iegūsim visi, un lai dakte-
rim veicas jaunajā darbavietā! 

No sirds pateicamies visiem, kas 
atbalstījuši zupas virtuvi: a/s Latvijas 
valsts meži, Ārijai Ansabergai, Nor-
mundam Vikštrēmam, Intai Baulai, 
Vizmai Lagzdiņai, Veltai Kēnigsval-
dei, Ilmāram Vāgenmeistaram, As-
jai Feltai, Veltai Metenei, skolotājai 
Klēverei, Hertai Salcevičai un dau-
dziem citiem! 

Mazliet par sapņiem. 
No 2008. gada janvāra gribam 

sniegt psihologa konsultācijas pa-
gasta iedzīvotājiem; kapitāli izre-
montēt iestādes otrā stāva labo 
pusi; nomainīt jumtu; saņemt lielā-
ku atalgojumu; būt laimīgiem un 
veseliem, lai no visas sirds varētu 
kalpot savai zemei, valstij, savai 
Dundagai. 

VSPC darbinieki novēl pagasta 
ļaudīm klusus, gaišus, ģimeniskus 
Ziemassvētkus. Labu veselību, prie-
ku, saticību, drosmi, mīlestību un 
darbaprieku 2008. gadā! Kā teikts 
tautasdziesmā: 

Riti, laimes kamolīti, 
Vecā gada vakarā. 
Satin sāpi, attin prieku 
Visa gada garumā. 

 

Valdis Rande, VSPC vadītājs 
 

*     *     * 
 

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku, 
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs; 
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs. 

Kornēlija Apškrūma 
 

Jaukus, baltus, pūkainus Ziemas-
svētkus un raženu Jauno gadu vēl 
piensaimnieku lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvās sabiedrības 
Dundaga valde 

*     *     * 
 

Savu dvēseles gaismu izsaku  
               cerību svecēs, 
Savu visgaišāko sveci,  
               kur cerība balta vēl plaiksnī, 
Ceļu es pusnaktij pāri  
               kā austoša zvaigzne. 

Laimonis Vāczemnieks 
 

Lai invalīdu kopas Cerība saimei 
balts zied Ziemassvētku laiks un 
laimes zvaigzne Jaunajam gadam! 

 
Anita Krūmiņa 

 

 
 

Lūk, 
Ziemassvētku vakars nāk tīriem 
Vēl neskartiem ceļiem 
Gada lielajā eglē baltas 
Svecītes liet. 
Es arī — 
Aizdedzu siltu liesmiņu sevī, 
Tad eju pie jūsu 
Siltuma sildīties. 

Maija Laukmane 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
Kurzemīte saimei, bērniem un vecā-
kiem vēlu veselību, degsmi, mīlestī-
bu brīnišķīgajā Ziemassvētku gaidī-
šanas laikā un sapņu piepildīšanos 
Jaunajā gadā! 

Anita Krūmiņa,  
Kurzemītes vadītāja 

 

*     *     * 
 

Ziemassvētki — brīnumu laiks! 
Sakām lielu paldies 7. grupiņas brī-
numdariem — vecākiem un vecve-
cākiem, kas mūs atbalsta un rada 
brīnumus bērniem. 

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus! 
 

Ineta, Sarmīte un Dace 
 

*     *     * 
 

Atveriet, atveriet sirdis, 
Atveriet gaismai gan. 
Visu svētumu zvani 
Lielajam brīnumam skan. 

Gaisma — kā cerību svece, 
Kuru vējš nenopūš. 
Bagāts garā un stiprs 
Lai elpo cilvēka mūžs. 

Marta Bārbale 
 

Visiem dundadzniekiem, laikrak-
stam Dundadznieks, visiem, kas kopā 
ar mums gan ikdienas darbos, gan 
sniedzot atbalstu, gaišus Ziemassvēt-
kus un radošu veiksmi Jaunajā gadā 
novēl Dundagas vidusskola! 

 

*     *     * 
 

Ir Ziemassvētki 
saruna ar sevi 
par pārtapšanu,  
kuru iesākt rīt. 

Kornēlija Apškrūma 
 

Sveicam savus lasītājus Ziemas-
svētkos! Jaunajā gadā daudz jauku 
mirkļu kopā ar labu grāmatu! 

 

Pagasta bibliotekāres 
 

*     *     * 
 

Manas ilgas pēc Ziemassvētkiem man 
teic, ka es no dzīves gaidu kaut ko vai-
rāk: 

mieru, kas piepilda manu sirdi, 
cerības, kas piepildās, 
ticību, kas nes mani caur dzīvi, 
uzticību, kas netiek pievilta, 
prieku, kas pārņem mani visu, 
mīlestību, kas ir ilgstoša. 

Rainers Hāks 
 

Mūsu mīļie draugi Dundagā, pal-
dies par atbalstu un mīlestību! 

 

Bērni, Zinta un Alfa no Mājām 
 

*     *     * 
 

Ziemassvētku un gadu mijas gai-
dīšanas laikā gribu pateikties sadar-
bības partneriem no SIA Gabriēla, 
veikalam Pienenīte, burvīgajām pas-
ta meitenēm, Dundagas pils darbi-
niecēm, Tūrisma informācijas cen-
tram, vidusskolai, laikrakstam Dun-
dadznieks, veikalam Tonuss, krājban-
kas meitenēm, maniem darbinie-
kiem, visiem mīļajiem, labajiem pir-
cējiem, klientiem, kas izvēlējušies 
viesu nama Krūziņi pakalpojumus, 
saldumus un medikamentus. Tikai 
no jūsu rosības uzņēmums var pa-
stāvēt. Paldies par sadarbību un 
savstarpējo sapratni! 

Priecīgus, veselīgus, radošus, mī-
lestības un labestības pilnus Zie-
massvētkus un čaklu Jauno gadu 
novēlu pagasta iedzīvotājiem no 
visas sirds!                 Drosma Greiško 

 

 
Pils darbinieki sveic visus dun-

dadzniekus gada gaišākajos un mī-
ļākajos svētkos, sakām paldies vi-
siem, kas atbalstīja, piedalījās un 
apmeklēja mūsu pasākumus. Uz 
turpmāku sadarbību Jaunajā gadā! 

Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt neiespējamo, 
Par spīti ikdienišķībai —  
Uzplaucēt brīnumu dzīvē. 
Par spīti grūtumam — 
Laimīgiem būt. 

Lija Brīdaka 
 

Ticēsim brīnumiem! Lai Ziemas-
svētku brīnums ļauj mums ierau-
dzīt kaut ko labu, gaišu un patiesu! 

 

Pils meitenes 
 
 

 

Ik Ziemassvētki — piedošana klusa, 
Kad jāvar pat par ienaidnieku lūgt. 
Daudz ātrāk zeme nonāks saules pusē, 
Ja labestības sirdī nepietrūks. 

Kornēlija Apškrūma 
 

Jaukus, baltus un siltus Ziemas-
svētkus un Jauno gadu! Pat ja līst... 

Pensionāru kluba Sendienas un 
pensionāru padomes vārdā Ārija An-
saberga 

 

*     *     * 
 

Mazie un lielie, tuvie un tālie 
klienti! Jaunajā gadā piedāvāju iz-
devīgus friziera pakalpojumus ie-
rastajā laikā no plkst. 9.00 līdz 
15.00, izņemot svētdienas. Vēlams 
pieteikties pa tālr. 3242653 vai mo-
bilo tālr. 29279901. 

Ir dienas gājušas ar gaišu vizmu, 
Ir bijušas, kad ēnas kaktos smej. 
Lai Jaunais gads tām pāri  
                                     uzmet baltu sniegu 
Un vairāk prieka ikdienā lai lej! 

 

Pils frizierīte 

Kļūdas labojums 
 

Pagājušā Dundadzniekā redaktora 
vainas dēl ieviesusies kļūda. Rakstā 
Par pašiem 4. slejā, 15. rindiņā no 
augšas bija rakstīts: «izdabāšana 
puikas zemākā intelekta slānim.» 
Pareizi jābūt «izdabāšana publikas 
zemākā intelekta slānim.» 

Atvainojos autorei un lasītājiem! 

«Dundadznieks» Nr. 12 (69)  
2007. gada decembris. 

 

Dundagas pagasta padomes izde-
vums, iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss 
pastā 3085. 

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģija: Gunta Abaja, Alnis Au-
ziņš (redaktors, tālr.: 3237858, epasts: 
alnis@dundaga.lv), Ēriks Bērzkalns, 
Sandra Dadze, Anda Felša, Uldis Kat-
laps, Austris Kristapsons, Velta Mete-
ne, Aivars Miška. 

Publicētie materiāli ne vienmēr 
pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. 
Par datu pareizību atbild tos sniegusī 
amatpersona, citos gadījumos — raksta 
autors, intervijās — arī intervējamais. 
Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam at-
saukties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  
Metiens: 550 eks.   

Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Edmunds Haralds Esbahs
                                     (1923) 
Leons Bogdans           (1930) 
Zigismunds Gūtšmits (1933) 
Klems Kestaris           (1935) 

Attīstības nodaļā Pilī 
pirmdien, 14. I plkst. 10.00 
Valsts ieņēmumu dienesta 

seminārs 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS, 
LAIMĪGU JAUNO GADU! 

Luterāņu dievnamā 
 

Brīnumi vēl aizvien notiek! Ie-
ejot luterāņu baznīcā un paskato-
ties zem kājām, ieraudzīsiet, ka 
brants saēsto dēļu vietā tagad ir ce-
menta grīda. Veikti arī apkures iek-
šējie darbi. Rudens pusē talkās rosī-
jušies Dundagas vīri un sievas. Ce-
menta javas grīdu ierīkojusi SIA Di-
vas collas, apkures iekšējos darbus 
veikusi SIA Santehnika MG. 

Paldies visiem, kas veltījuši laiku, 
spēku, padomu, naudu, tehniku, lai 
grīdas darbi tik ātri ritētu uz 
priekšu! 

Ziemassvētku dievkalpojums 
24. XII plkst. 16.00 baznīcā, pirms 
tam, plkst. 15.30, koncerts. Jaunā 
gada ieskaņas dievkalpojums bap-
tistiem un luterāņiem 2. janvārī 
plkst. 18.30 baptistu baznīcā.  

Diāna Siliņa 

Zvirbuļi lido 
 

Skatuves runas konkursa Zvir-
bulis-2008 pirmais atbildīgais 
posms, sacensības rajonā, aiz mu-
guras. Līdz tam bija konkurss vi-
sās Dundagas vidusskolas klasēs, 
skolā 1. kārtā izvirzīja 60 skolē-
nus, 2. kārtā sacentās 19 labākie, 
bet rajona konkursā 41 audzēkņu 
vidū bija 7 dundadznieki. Ar mū-
su skolēnu sniegumu esmu ap-
mierināta. Agnese Ziemele (10. 
kl.) ieguva 31 punktu, Diamanta 
Duplave (10. kl.) — 38, Roberts Bā-
liņš (4. kl.) — 39 punktus. Atzinī-
bas rakstus ieguva Jurģis Remess 
(11. kl.) — 41, Santa Namsone (7. 
kl.) — 43 un Lūkass Grasmanis — 
44 punkti. Skatuves runas kon-
kursā valsts mērogā mūsu rajonu 
kopā ar vēl 4 dalībniekiem pārstā-
vēs Jānis Klucis (12. kl.), kas no 
visiem rajona konkursa dalībnie-
kiem ieguva visaugstāko punktu 
skaitu — 47. Jāni, lai pietiek neat-
laidības gatavojoties nākamajai 
konkursa kārtai un lai veiksme 
pavada cīņā par iekļūšanu finālā! 

 

Vaira Kamara 

Cerība atskatās 
 

4. XII pilī uz gada pārskatu 
pulcējās invalīdu biedrība. 

 

Piedalījās 30 biedri, deputāts 
Valdis Rande un sociālā darbinie-
ce Ilze Bāliņa. Par Cerības rosību 
liecina ekskursijas, līdzdalība 
sporta spēlēs, ciemošanās pie 
draugiem sociālās aprūpes centrā 
Dundaga, Puzē, Pūņās, Talsos un 
Ventspilī, bet Ināra Čaunāne aici-
nāja vēl enerģiskāk iekļauties dzī-
vē.  

Dakteris Rande uzteica Cerību 
par padarīto un aicināja vēl vai-
rāk savstarpēji izpalīdzēt un sa-
darboties ar Kolkas pagasta inva-
līdiem, jo drīz būsim vienā nova-
dā. V. Rande arī ziņoja, ka Veselī-
bas un sociālās palīdzības centrā 
sāk strādāt ārsts Mintauts Kra-
sons un no janvāra centrā pie-
ņems psiholoģe Iveta Bērente. 

Paldies Jurim Haberkornam 
par zālēm, drēbēm un sēklām! 

 

Jautrīte Freimute 
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