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Dundagas pagasta padomes izdevums

2. lpp. Par parakstu vākšanu.

Lieldienu vēsts

3. lpp. Sapņi, kas piepildās.

Saprast un dzīvot

4. lpp. Uz galda kurpju kastes —
visas pilnas ar kārumiem.
5. lpp. Melalksnis, melelksnis,
melmezis, melnmeža alksnis...
6. lpp. Saldenieki rosīgi. Vai mēs knapāki?

Lieldienas parāda, cik tālu Dievs ir gatavs iet mums
pretī savas mīlestības dēļ.
Viņš ir gatavs ciest, mirt un
augšāmcelties. Un tas ir
krietni vairāk, nekā mēs
spējam saprast.
Ziemsvētkos ir viegli būt
kristietim. Skaistas dziesmas, dāvanas, piparkūkas,
ģimeniska sajūta. Lieldienās ir grūtāk. Tad centrā ir
ciešanu Vīrs, viņa vientulība, apkārtējo nodevība,
grēks, mazticība. Lieldienās par kristieti būt ir grūtāk, jo tad centrā ir Aug-

7. lpp. Nākamā novada stiprās un vājās puses.
8. lpp. Cilvēki domāja — ja jau ved prom,
tad nost nešaus.
Dundadzniece Una Talsu televīzijā
Kāpēc sievišķīgajā martā neuzaicināt uz sarunu Unu Upīti? Jauna, dzīvespriecīga un vēl dzīvo (vai vismaz nakšņo) Dundagā. Pirms dažiem gadiem Una mazliet strādāja Dundadzniekā, bet nu jau pusotru
gadu ir žurnāliste un diktore Talsu televīzijā.
SIA Talsu televīzija iekārtojusies
kinoteātrī romantiskā šaurībā: viena maza telpiņa kamerai un runātāja laukumam, blakus šaurā, īsā gaitenīti trīs datori, vadi, diski, kasetes
un izdrukas sadzīvo ar tējas un kafijas krūzēm. Tur arī runājamies.
«Pirms pusotra gada izlasīju
sludinājumu Talsu Vēstīs: vajag
diktoru ar žurnālista iemaņām.
Gandrīz vai joka pēc pieteicos,»
Una atceras. «Darbu pa šo laiku

Mani interesē, kas slēpjas aiz
SIA... «Esam Talsu domes uzņēmums,» Una skaidro. «Dome nesen
palielināja kapitāldaļas, piešķīra
vieglo mašīnu, varēsim arī iegādāties jaunu tehniku. Pilsētas pašvaldība un arī rajona padome ir galvenie pakalpojumu ņēmēji. Ir arī individuālie pasūtītāji — uzņēmumi,
iestādes. Būtībā mums pašiem jānopelna nauda.
Talsos televīzija darbojas piecpa-

• Arī Una kā SIA Talsu televīzija darbiniece tagad darbā izmanto pilsētas domes
piešķirto vieglo automašīnu.
Autora foto

kļuvis aizvien vairāk. Esmu diktore,
žurnāliste, sekretāre, vienu brīdi
biju pat direktore. Deviņos no rīta
sāku, ap deviņiem vakarā beidzu.
Kad pārbraucu mājās, mamma manu Evelīnu bieži vien jau nolikusi
gulēt. Bet darbā laiks paskrien nemanot. Lai sagatavotu vienu sižetu,
ir jāaizbrauc pie cilvēkiem, jānointervē, intervija jāatšifrē un jāizdrukā uz papīra, lai zinātu, ko kurš saka, tad fragmenti jākombinē kopā.
Reizēm atjēdzos — gribas ēst! Pulkstenis jau pustrīs!»

dsmit gadus. Visilgāk te strādā operators Andris Priednieks. Galvenais
montāžas lietpratējs ir Kaspars
Zvirgzdiņš. Esam laba komanda. Pasmejamies, apceļamies. Zinām cits
cita domu gājienu no pusvārda, pat
no skatiena. Nesen pieņēmām vēl
vienu darbinieci. Mūsu nelielajā
saimē ir tā — jo tu vairāk proti, jo
labāk. Tad cits citu var aizstāt.
Dome nenosaka, ko un kā mums
darīt. Es gan cieši sadarbojos ar pilsētas un rajona sabiedrisko attiecību speciālistiem. Šogad Talsi svinēs

777. jubileju. Ir iecere izveidot sešus raidījumus par pilsētas vēsturi.
Talsos vienmēr kaut kas notiek.
Daudz interesantu cilvēku. Paši
vienmēr turam acis un ausis vaļā.
Ar kritiskiem sižetiem gan neaizraujamies.»
Lūdzu iepazīstināt ar programmu. «Trešdienu vakaros vismaz
pusstundu raidām Notikumu apskatu. Nedēļas kopsavilkums pastāv
kopš Talsu televīzijas pirmsākumiem. Tās nav tikai ziņas, bet arī
intervijas, stāstījumi par cilvēkiem.
Reizi divos mēnešos iepazīstinām
ar Talsu domes darbu un arī studijā
filmējam tiešraidi. Piemēram, ierodas domes priekšsēdētājs un stāsta
par iedzīvotājiem svarīgo, un tad
uzreiz var zvanīt uz jautāt.
Esam sākuši vairākus jaunus raidījumus. Pieturas punktā iepazīstinām ar dažādiem cilvēkiem. Gatavojam sižetus Latvijas Televīzijas novadu ziņām, un tādēļ arī braucam
pa rajona pagastiem. Sadarbojamies
ar Kurzemes televīzijām un Latgales
Reģionālo televīziju. Pirmdienu vakaros rādām četru televīziju sagatavoto Nedēļa Kurzemē, otrdienās —
Nedēļa Latgalē.
Mūsu radījumus gan var redzēt
tikai piecpadsmit kilometru rādiusā — lai neietekmētu pārējos kanālus. Bet raidījumi skatāmi internetā.»
Vai cilvēks, kas pašmācībā kļuvis par žurnālistu, komunikācijas
zinātni negrasās studēt?
Uz to Una uzreiz atbild noliedzoši. «Es te jūtos labi, man patīk dažādība. Varu apmierināt vēlmi sazināties ar cilvēkiem, varu sēdēt pie datora un ne ar vienu nerunāt. Taču
nedzīvoju ar domu, ka šī būs mana
mūža profesija. Tie pat nav konkrēti sapņi, bet vienmēr esmu bijusi
atvērta jaunām idejām. Varbūt radošs darbs Rīgā? Piemēram, man

šāmceltais. Ja no šī visa
notikuma ar Jēzu Kristu
saprot kaut tikai nedaudz,
tad tas iesāk labas pārvērtības dzīvē. Tad beidzot ir
jāmaina kaut kas savā dzīvē, ja reiz Kristus ir augšāmcēlies. Tad beidzot ir
jāmācās dzīvot Viņam līdzās. To arī novēlu šajā
laikā pēc Lieldienām: saprast un dzīvot.
Armands Klāvs,
Dundagas un Ģipkas mācītājs,
Piltenes iecirkņa prāvesta v. i.

patīk, kā strādā Vides filmu studija.»
tver lielu apgabalu, tur strādā sepMani mazliet kremt, ka Unai tiņpadsmit cilvēku. Latgalieši
nav atradusies vieta Dundagā. mums līdzējuši ar padomu. SkrunVarbūt neesam mācējuši piesais- das un Aizputes televīzijā ir tikai pa
tīt?
diviem cilvēkiem, Ventspilī — drusUna smiedamās
vaicā:
«Jājautā pretī —
ko
Dundagā
man varētu piedāvāt? Pašreiz
dzīves un darba
apstākļi
mani
apmierina. Plašs
paziņu loks Talsos,
sastopu
daudz cilvēku
ikdienā. Toties
mājās, Dundagā,
visus darbus varu nolikt nost.»
Un kādas salīdzinājumā
šķiet citas tele- • 2008. gada 31. janvārī, intervējot Valsts prezidentu Valdi ZatFoto no U. Upītes albuma
vīzijas — gan leru.
lielās, gan reģiku vairāk. Bet visas šīs studijas gaonālās?
«Ir dienas, kad ziņu laikā slēdzu tavo sižetus novada ziņām.»
televizoru ārā,» Una atzīst, «bet ir
Un Una aizsteidzas gatavot kārtējo
dienas, kad paskatos: ko un kā saka, raidījumu. Kas zina, varbūt pēc gadiem
kā uzfilmēts, samontēts, apgais- Unu varēsim aicināt uz sarunu sadaļā
mots. Tas svarīgi, arī domājot par «Aizgāja dundadznieks pasaulē tālu»!
Novadu ziņu sižetiem, jo Latvijas Bet pagaidām Unas darbu varam noTelevīzija izvirza savas prasības.
skatīties internetā!
TV 3 es neredzu. Kā māku, tā
Almaunu — tā es raksturotu Tautas
balsi. Droši vien dažam labam patīk
ļoti, bet tur ir vienpusējs viedoklis, no žurnālistikas viedokļa — ārprāts. Kad
vien varu, noskatos
Viss notiek — labi sižeti,
labs vadīšanas stils. Man
Aprīlī
patīk, kā strādā Krista
12. IV plkst. 21.00 Saldie 80.
Vāvere un Ilva Liepiņa.
18. IV plkst. 19.00 Rojas amatierteātra izrāLabi žurnālisti ir Panorāde — Paula Putniņa Ar būdu uz baznīcu.
mā. Haraldu Burkovski
24. IV plkst. 11.00 Latvijas Leļļu teātra izrāvar apbrīnot par raito
de Lapsa Kūmiņš un Vilks Znotiņš.
valodu un ironisko ska26. IV Kornēlijas Apškrūmas dzeja un dziestījumu. Arnis Blodons
mas. Tikšanās ar dzejnieci. Laiku precizēs.
patiešām sarunājas ar
30. IV plkst. 17.00 Jaunie talanti 2008.
cilvēkiem. Viņam ir viedoklis, bet ne pārgudrs.
Latgales Reģionālā televīzija atšķiras no Kurzemes televīzijām, — ap-
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Ko tie nospriež, tas paliek

Pagasta padomē 25. februārī
X Pirmpirkuma tiesības
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamajiem īpašumiem Sausteres Mežlīdumi (18,44 ha), Pils iela
Tirgus laukums 3. un 4. paviljons, Pieņi (5,0 ha), Miķeļi (25,4 ha).
X Nodokļa piedziņa
Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt
Ls 175,25 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Birznieki.
X Nodokļa atlaides
Piešķīra 50% nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi Dundagas evaņģēliski luteriskai draudzei par īpašumiem
Dundagas mācītāja ferma un Mācītājmuiža, kurus izmanto saimnieciskajā
darbībā.
X Dzīvojamās mājas piedāvājums
Noraidīja īpašnieka piedāvājumu
iegādāties dzīvojamo māju Dakterlejas iela Upeskrasti.
X Tirgus nodevas
No 1. aprīļa jaunas tirgus nodevas.
Tirgus
dienās
Rūpniecības preces un rūp- Ls 3,05
nieciski ražotas pārtikas
preces
Pagasta iedzīvotāju un uz- Ls 0,55
ņēmumu produkcija
(dārzeņi, medus, stādi,
konditoreja)
Citu tirgotāju produkcija
Ls 0,75
(dārzeņi, stādi)
Citu tirgotāju rūpnieciskie Ls 1,55
konditorejas izstrādājumi
Citu tirgotāju produkcija
Ls 2,55
(gaļas izstrādājumi)
Preces

X Tehnikas pārdošana
Nolēma pārdot izsolē nolietoto
auto GAZ-53 rezerves daļām un traktoru T-16. Abiem sākumcena Ls 300.
X Futbola trenera atalgojums
Piekrita Sporta konsultatīvās padomes lēmumam 2008. gadā atvēlēt
futbola vajadzībām Ls 1200.
X Apstrīdēts
Sociālā dienesta lēmums
Iepazinās ar apstrīdēto Sociālās
dienesta atteikumu piešķirt vienai
iedzīvotājai pabalstu malkas iegādei.
Sociālais dienests ir aplēsis, ka prasītājas ienākumi ir Ls 143,04 mēnesī,
kas izslēdz iespēju piešķirt pabalstu,
jo saistošo noteikumu Nr.3 Par sociālo
palīdzību Dundagas pagasta iedzīvotājiem 4. punkta 4.4.2. apakšpunkts noteic, ka tiesības saņemt pabalstu
malkas iegādei ir personai, kas atzīta
par trūcīgu. Prasītāja iesniegumā
raksta, ka viņa ir vientuļa pensionāre un 2. grupas invalīde, kam
Gadanav neviena apgādnieka, un gatirgū
3
Ls 5,05 dā ir nepieciešami 30 m malkas.
Padome secināja, ka prasītājas
īpašumā dzīvo darba spējīgi ģiLs 0,75 menes locekļi (vedekla un mazbērni), kam būtu jāpiedalās kopējo saimniecības izdevumu
segšanā, arī kurināmā iegādē.
Ls 1,05 Padome atstāja spēkā malkas
pabalsta atteikumu un uzdeva
Ls 2,05 Sociālajam dienestam noskaidrot pārējo prasītājas īpašumā
Ls 4,05 dzīvojošo iedzīvotāju līdzdalību

Par sporta halli
Dundagas vidusskolas sporta zāles skiču projekta publiskā apspriešana notika no 5. II līdz 5. III pilī, Attīstības nodaļā, katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Būvniecības publiskās apspriešanas sanāksmē 20. II plkst. 14.00 Attīstības nodaļas telpās piedalījās 10 interesenti un arhitekts Leonīds Tugaļevs. Kopumā ar skiču projekta materiāliem iepazinušies 23 interesenti,
2 no tiem, Miervaldis Ceimurs un Vitālijs Nazarovs, iesnieguši ierosinājumus, kurus izskatīja 20. II sanāksmē (to vērtējums ir iekļauts sanāksmes protokolā).
10. III Dundagas pagasta padome
saņēma no Miervalda Ceimura ierosinājumu, ievērojot sabiedriskā apspriešanā un padomes sēdē izteiktās
kritiskās piezīmes, atlikt skiču projekta apstiprināšanu un uzdot pagasta būvvaldei nodot valsts būvin-

spekcijas ekspertīzes atzinumam: 1)
sporta halles skiču projekta jumta
pārseguma un ārsienu arhitektoniski konstruktīvo risinājumu; 2) skiču
projekta izmaksas; 3) informēt pagasta padomi par ekspertīzes slēdzienu.
Lēmuma projekts: apstiprināt sagatavoto Dundagas vidusskolas sporta zāles skiču projektu ar šādiem
priekšlikumiem. Tālāk — priekšlikumi un Vides aizsardzības un pagasta attīstības komitejas atzinums atbalstīt vai neatbalstīt.
Atbalstīt. Vajag lielākas durvis, lai
varētu tieši iekļūt zālē. Piemēram,
lai varētu zālē iekļūt ar pacēlāju un
nomainīt spuldzes pie griestiem.

Tūrisma informācijas centrā
Konkurss Dundagas suvenīrs.
Tūrisma informācijas centrs
(TIC) aicina amatniekus, māksliniekus, rokdarbniekus un citus interesentus piedalīties konkursā Dundagas suvenīrs.
Konkursa mērķis ir veicināt Dundagai un pagastam (Ziemeļkurzemei) raksturīgu suvenīru izgatavošanu un tirdzniecību, kas būtu piemēroti viesiem, tūristiem un draugiem. Piedalīties var juridiskas vai
fiziskas personas, vai fizisko personu grupa, kas iesniegusi pieteikumu atbilstoši konkursa nolikumam.
Par nolikumu interesēties TIC Dundagas pilī darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00 (tālr. 29444395,
63232293). (Sk. arī pagasta padomes
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interneta lapā www.dundaga.lv sadaļu Tūrisms.) Konkursa piedāvājumi
līdz 7. maijam, plkst. 17.00, jāiesniedz TIC darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00. Piedāvājumam saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu jāpievieno pieteikuma anketa ar ziņām par autoru.
Konkurss notiks II kārtās. Pirmajā kārtā par pievilcīgāko un raksturīgāko Dundagas (Ziemeļkurzemes)
suvenīru darbus vērtēs īpaši šim
mērķim izveidota komisija, otrajā
par populārāko suvenīru darbus
vērtēs suvenīru izstādes apmeklētāji Pils dienā 10. maijā. Šajā dienā
komisija dos kopīgo vērtējumu un
noteiks uzvarētājus. Pirmo 3 vietu
ieguvējiem dāvanu kartes.

Sērsnu mēnesis

kopējas saimniecības izdevumu segšanā.
X Veikala darba laiks
Atļāva SIA Tonuss un Partneri mainīt darba laiku: pirmdien — sestdien
8.00–22.00 un svētdien 9.00–18.00.
X Zemes ierīcības projekts
Apstiprināja zemesgabala Tirgoņi
(kadastra nr. 8850-020-0089) zemes
ierīcības projektu. No tā atdalāmajam 0,3040 ha zemesgabalam (Nr. 2)
piešķīra adresi Stacijas iela 3 un noteica īpašuma lietošanas mērķi —
lauksaimniecības zeme.
X Adreses piešķiršana
No īpašuma Paušeļi atdalāmajam
0,18 ha zemesgabalam piešķīra adresi Vīdales Baznīca.
Lai Kārļmuižā nebūtu divi īpašumi
ar vienādu nosaukumu, Zemesgrāmatas 299. nodalījumā reģistrētajam
2,3 ha lielajam zemesgabalam ar kadastra Nr.8850-021-0017 piešķīra adresi Tomiņi, Kārļmuiža.
X Darba grupas ziņojums par
SIA Ziemeļkurzeme
Padome iepazinās ar ziņojumu
par SIA Ziemeļkurzeme darbību un
pēc darba grupas ieteikumiem nolēma: 1) par atbildīgo darbinieku iecelt pašvaldības izpilddirektoru Andri Kojro. Sabiedrības valdi paredzēt
viena cilvēka sastāvā, kurš pilda arī
rīkotājdirektora pienākumus; 2) izdot SIA Ziemeļkurzeme statūtu jaunu
redakciju un lemt par noteiktu funkciju deleģēšanu sabiedrībai; 3) izstrādāt jaunu amata aprakstu sabiedrības rīkotājdirektoram; 4) noteikt valdes locekļa atlīdzību un atlīdzību pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam; 6) nolīgt juristu, lai sniedz

papildu skaidrojumus un izstrādā
paraugstatūtus, amata aprakstus,
darba līgumus valdes loceklim
(rīkotājdirektoram) un atbildīgajam
darbiniekam, pašvaldības autonomo
funkciju deleģēšanas līgumu, valdes
reglamentu, dalībnieka lēmumu un
citus saistošus dokumentu paraugus;
7) rīkotājdirektora darba algu pielīdzināt pagasta padomes struktūrvienības vadītāja algai, no pašvaldības
budžeta dotācijas veidā pārskaitīt
SIA Ziemeļkurzeme finansējumu rīkotājdirektora algošanai.
X Jauniešu mītne
Nolēma uzsākt SIA Tugalev LTV
izstrādāto projektu par viesnīcas un
jauniešu mītnes izveidi pilī. Uzdeva
Smaidai Šnikvaldei sazināties ar
nomniekiem, ar kuriem noslēgti telpu līgumi vasaras mēnešiem, un pārrunāt telpu maiņas iespējas vai līgumu laušanu.
X Dundagas svētki
Vispārējo latviešu dziesmu svētku
dēļ nolēma pagasta svētkus rīkot 19.
jūlijā, iekļaujot to norisē pagasta uzņēmumu sporta sacensības.
X Vīdales grants karjers
21.06.2005. pieņemtie Ministru
kabineta Noteikumi Nr. 448 noteic,
ka pašvaldībai jārīko konkurss vai
izsole derīgo izrakteņu ieguvei. Pašreizējais līgums par 3 ha karjera iznomāšanu zem gruntsūdeņu līmeņa
līdz 15.03.2009. SIA Šlokenbeka ir
tiem pretrunā. SIA Šlokenbeka karjeru izmanto jau kopš 2000. gada un
par saviem līdzekļiem ir veikusi tā
izpēti.
Pēdējos gados ceļu būvei un to remonta darbos izmanto tikai īpaši sagatavotu grants maisījumu, nevis no

Veikt ģeotehnisko izpēti, kas ir svarīga, būvējot pamatus. Veikt būvprojekta ekspertīzi. Novērtēt nepieciešamību palielināt siltinājuma slāni no 15 cm līdz 18 cm vai pat 20 cm.
Koka konstrukcijas saskaņot ar
VUGD. Novērtēt logu izvietojumu
rietumu sienā. Novērtēt apjomīgo
būvkonstrukciju transportēšanu un
uzstādīšanu. Paredzēt lokālās ūdens
attīrīšanas (atdzelžošanas) iekārtas.
Paredzēt vietu, kur nākotnē savienot skolu un halli 2. stāva līmenī. Samazināt zāles grīdas laukumu garumā par 5,5 m, proporcionāli arī platumā. Nepieļaut, ka projekts
(piebraucamais ceļš) iziet ārpus īpašuma robežām. Kafejnīca pie ieejas
ikdienā nav vajadzīga. Uz pasākumiem jāpieaicina izbraukuma
tirdzniecība, tai paredzot telpas, bet
pārējā laikā tur var notikt kas cits.
Tehniskajā projektā jau jāparedz
sporta inventāra izvietojums un
stiprinājums. Vismaz 2 no 3 pare-

dzētajām
inventāra
telpām vajag lielākas
durvis. Nepieciešams
paredzēt,
kā zāli sadalīt uz pusēm vai nu
ar tīklu, vai
kādu citu
materiālu.
Jāapdomā
halles piemērojamība kultūras pasākumiem.
Tad noteikti vajadzēs papildu grīdas
segumu, bet iespējams, ka jāpārdomā arī apskaņošanas iekārtu pieslēgšanas iespējas. Tas attiecas arī uz ziņojumu tablo izvietošanu sacensību
norisei. Skatītāju tribīnes pārvietojot
par 2 rindām uz augšu, iegūs labāku
redzamību un papildus 2 m augstu
telpu rindu (pašreiz neizmantojama

Par vasaru domājot
Darbam jaunajā sezonā TIC aicina pieteikties ekskursiju vadītājus
(minimālais darba līgums vienam
cilvēkam — 1 mēnesis) ar labām angļu sarunvalodas zināšanām un saskarsmes un viesmīlības iemaņām
darbā ar viesiem.
Aicinām arī piedalīties baronu
istabas izveidē pilī — ar atmiņām,
fotoattēliem, priekšmetiem, kas
saistās ar Dundagas pils agrāko
īpašnieku un iemītnieku baronu Ostenzakenu dzimtu.
Tāpat aicinām piedāvāt senus,
interesantus darbarīkus un amatnieku aprīkojumu izstādes papildināšanai pilī.
Sīkākas ziņas pa tālr. 63232293
un 29444395.
Alanda Pūliņa, TIC vadītāja

grants iegulu slāņa paņemtu granti.
Pašvaldībai nav tehnikas grants maisījuma sagatavošanai. Ar ceļu remontu nodarbojas uzņēmēji, jo tam
arī vajadzīga speciāla tehnika. Ceļu
būves un remonta darbu veikšanai
uzņēmējus parasti izraugās konkursā, un ceļu remonta tāmē ir ietverts
grants maisījums. Tāpēc pašvaldība
šos grants resursus pati nevar izmantot, un ir jāaplēš, vai grants atradni nevajag pārdot izsolē uzņēmējiem, kas piedalās ceļu būves un remonta darbos Dundagas apkārtnē ar
nosacījumu, ka iegūtā grants izmantojama tikai ceļu būvēšanai un jaunajam īpašniekam jāpiedalās Dundagas novada rīkotajās cenu aptaujās
par ceļu būvēšanu un remontu.
Nolēma apspriest iespēju karjeru
pārdot izsolē un sākt veidot komisiju, lai novērtētu atlikušos grants
krājumus un sagatavotu izsoles dokumentāciju.
X Brīvdiena skolotājiem
Tā kā veiksmīgi noritējusi vidusskolas akreditācija, nolēma piešķirt
brīvu dienu skolotājiem un skolas
darbiniekiem, lai tie 29. II apmeklētu
grāmatu izstādi–tirdziņu Rīgā.
X Veco ēku nākotne
SIA Gabriēla lūdz atļauju nojaukt
ēku Talsu ielā 1. Ēkas atrodas valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, un darbi papildus jāsaskaņo.
Deputāts Aldons Zumbergs piedāvāja apspriest iespēju piedāvāt bijušās slimnīcas ēkas daļas nodegušā
Reģu pansionāta iemītnieku pastāvīgai izmitināšanai. Ar šādu priekšlikumu varētu vērsties Labklājības
ministrijā.
Protokolu pārlūkoja Aivars Miška

platība).
Neatbalstīt. Mainīt jumta seguma
un sānu ārsienu risinājumu. Rast citu risinājumu autobusu izvietošanai
autostāvvietā. Ieplānot skolas un
halles savienojumu 2. stāva līmenī.
Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja

Parakstu vākšana
Dundagas pagasta vēlēšanu komisija ziņo, ka Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) izsludinātā parakstu vākšanas vieta tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē
laikā no 12. III līdz 10. IV ir Dundagā, Pils ielā Līkā muiža (pagasta padomes ēkā).
Ņemot līdzi derīgu Latvijas Republikas pilsoņa pasi, parakstīties
var katru dienu, ieskaitot svētdienas un svētku dienas. Darba laiks:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās
8.00–12.00; ceturtdienās 14.00–
18.00; sestdienās 10.00–14.00, svētdienās 9.00–13.00. 10. IV darba
laiks: 8.00–12.00. Saziņai tālrunis
3237857.

Jaunums! Likuma grozījumi Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu noteic — ja vēlētājs vēlas parakstīties, bet veselības stāvokļa dēļ
nevar ierasties parakstu vākšanas
vietā, pagasta vēlēšanu komisijā
var iesniegt rakstisku iesniegumu,
uz kura pamata vēlēšanu komisija
vāks parakstus vēlētāju atrašanās
vietā. Iesniegums vēlēšanu komisijā ir jānogādā ne vēlāk kā līdz 9. III
plkst. 12.00. Parakstus vēlētāju atrašanās vietā vāks 10. III.
Dundagas pagasta vēlēšanu komisija ziņo, ka CVK izsludinātā parakstu vākšanas vieta par likumu
Grozījums likumā «Par valsts pensijām» ierosināšanai laikā no 18. III
līdz 15. IV ir Dundagā, Pils ielā Līkā
muiža.
Sandra Kokoreviča,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Par zaļu pat vēl zaļāks

lekta spēlēs, jo rajona vidusskolēnu
konkursā Erudīts Dundagas vidusskolas komanda izcīnīja 2. vietu,
tikai par punktu atpaliekot no Talsu Kristīgās skolas. Sveicu komanVidusskolā ātri pagājis saistošais, dažādiem notikumiem bagātais das dalībniekus par spožām zināšanām literatūrā, vēsturē un ģeogrāfebruāris un arī marts.

Kopā darām!

8. II notika visu gadu gaidītā
Popiela. Tai skolēni bija sagatavojuši
ļoti jaukus pārsteigumus skolasbiedriem. Aktīvākās šoreiz izrādījās
vidusskolas klases. Ar kolektīviem
priekšnesumiem mūs iepriecināja
10.a un 11.a klases saimes. Savā stilā repoja Jānis Klucis, un Jānis Māgurs dziedāja īstu roka gabalu.
Uz rajona konkursu Popielā no
skolas izvirzīja 7.a klases meitenes
Evu Zibeni, Santu Namsoni, Jutu
Freimani un Signi Rozentāli, kuras
atveidoja bērnu Eirovīzijas dziesmu
Sha-la-la. Meitenes izcēlās ar skaistiem tērpiem, precīzu horeogrāfiju
un lielisku skatuvisko šarmu. Vidusskolu grupā skolu pārstāvēja visa 11.a klase, rajona konkursā iegūstot 3. vietu par solista Mikas
dziesmas Big girls izpildījumu. Liels
prieks, ka visa klase spēj būt tik vie-

nota un draudzīga gan skolas, gan
rajona pasākumos.
Laba un siltuma pilna mīļa gaisotne skolā valdīja 14. II — Valentīndienā. Ar mīlestības vārdiem un
daudzām, daudzām sirsniņām vakarā skolas zālē notika spēle Laimīgais
pāris. Pasākuma laikā izveidojās divi
jauni vidusskolēnu pāri, kuri tālāko
vakara gaitu ar skolas finansiālu atbalstu pavadīja Krūziņu kafejnīcā.
Pēc kādiem kritērijiem un jautājumiem mūsdienās meklē draugus, to
varēja dzirdēt tā publika, kura bija
pulcējusies skolas zālē. Patīkams
pārsteigums bija arī skatītājiem, jo
viņi Valentīndienā saņēma saldumu
balvas. Liels paldies Kristapam Bolšingam par pasākuma ideju un vakara vadīšanu!
Mēs protam ne tikai labi atpūsties, bet arī labi sevi parādīt inte-

Interešu izglītībā
mandsacensībās (Alnis Auziņš).
Kultūrizglītības programmā
Visvairāk panākumu Vairas Kamaras audzēkņiem. Par 2. vietu valstī uz starptautisko turnīru Vīnē
izvirzīta vidusskolas teātra sporta
grupa. 1. vieta rajonā literāro uzvedumu skatē teātra pulciņam Duņdžiņi, teātra studijai Dundaga
(izvirzīti novada skatei) un skatuves runas konkursā Zvirbulis
2008 — Jānim Klucim (izvirzīts
valsts skatei). Rajonā 1. vieta Mārītes Pēterhofas audzēknim Jurģim
Remesam publiskās runas skatē
(izvirzīts valsts skatei), 2. vieta —
mūsdienu deju kolektīva Sensus 5.–
7. klašu dalībniekiem (piedalījās novada skatē), 3. vieta — 8.–12. klašu
dejotājiem.
Jaunatnes darba programmā
1. vieta rajonā mūsu skolēnu
pašpārvaldei filmu reportāžu konkursā Neparastais manā skolā, bet 2.
vieta rajonā — konkursā Erudīts 2008
(Inese Namsone).
Apkopoja Alnis Auziņš

Tauriņš uz pleca
Sapņi piepildās! — to 10. II TV3 studijā piedzīvoja Dundagas vidusskolas skolēni: Viola Rēboka, Lelde Bēķe, Evelīna Treize un Roberts
Freibergs. Šoreiz piedzīvotajā dalās Viola, Lelde, Roberts, ārpusklases audzināšanas darba organizatore Vaira Kamara, latviešu valodas
skolotājas — Vēsma Frišenfelde un Inta Freiverte.
Vaira Kamara: «Bija zvans, piedāvājums no televīzijas 2.–6. klašu
skolēniem uzrakstīt par savu sapni,
piesakot, lai neraksta par materiālām lietām. Viss notika ļoti ātri:
tajā pašā dienā, kad piezvanīja, vajadzēja arī uzrakstīt. Paldies latviešu valodas skolotājām, kas atsaucās:
Vēsmai Frišenfeldei, Aijai Freibergai, Intai Freivertei un Vitai Krauzei! Redzēju visus sacerējumus, un
tie bija ļoti interesanti. Bērni rakstīja pilnīgi atklāti. Daži darbi vairāk šķita piemēroti Katrīnes palīdzības formulai! Mēs aizsūtījām visus
sacerējumus. Televīzijas darbinieki
izvēlējās, viņuprāt, visinteresantākos, starp kuriem bija arī četru
dundadznieku darbi.
Konkurss turpinās, arī citi var
rakstīt par saviem sapņiem. Katrā

rajona 4 labākās komandas cīnīsies
par erudītākās skolas titulu!
6. III konkursā par Supermeitenes
titulu zināšanas, prasmes un veiklību pārbaudīja 24 meitenes no 5.–8.
klasēm. Labākā izrādījās 8.a klases
skolniece Elīza Neifelde, atstājot aiz

Spriedums — seši gadi
Vidusskola marta vidū saņēmusi
akreditācijas komisijas noslēguma
ziņojumu. Tajā atspoguļots vērtējums skolas darbībai visās jomās.
Prieks, ka akreditācijas komisija
skolas darbu novērtējusi augstāk
nekā pati skola. Bieži tā negadās.
Augstāko novērtējumu saņēmusi sadarbība ar vecākiem, atbalsts
skolēna veselībai, drošībai un personības veidošanai, kā arī personāla nodrošinājums un tālākizglītība,

resursu izlietojums un skolas darba
pašvērtēšana, vadība un attīstības
plānošana. Atzinīgi vārdi noslēguma ziņojumā veltīti skolotāju metodiskajai darbībai mācību stundās,
tehniskā un atbalsta personāla
(medmāsa, sociālais pedagogs,
psihologs, logopēds un karjeras
konsultants) darbībai skolā.
Nākamā akreditācija pēc 6 gadiem.

fijā. Komandā piedalījās Rūta Šermukškne, Jānis Balodis, Jurģis Remess, Ilze Iesalniece, Linda Nierliņa
un Evita Feldentāle. Novēlu komandai veiksmi konkursa 2. kārtā, kad

sevis 7.a klases skolnieci Baibu Leskovsku un 5.a klases skolnieci Anželu Leperi. Lai konkurss būtu saistošs, par to parūpējās skolēnu pašpārvalde.

Uldis Katlaps,
vidusskolas direktors

Dunduriņi bērnudārzā

Jaunajiem dundadzniekiem šajā mācību gadā daudz panākumu.
Sporta programmā
Visvairāk sasniegumu volejbolistiem: 3. vieta starptautiskās sacensībās Kurzemes kauss (skolotāja Una
Sila), 1. vieta valstī Lāses kausā
(1992.–93.g.; U. Sila), 1. vieta rajonā
10.–12. klašu jauniešiem (U. Sila) un
jaunietēm (G. Lapiņa), 7. klases zēniem (U. Sila), 4.–5. klašu meitenēm
(Gundega Lapiņa), Valsts jaunatnes
čempionāta finālā iekļuvuši 9. klases zēni un vidusskolas grupas
jaunieši (U. Sila). Tautas bumbā 1.
vieta rajonā 4.–5. klašu komandai
(U. Sila, G. Lapiņa), 2. vieta rajonā —
1992.–93.g. jauniešiem rudens krosā (S. Motmillere, U. Sila), bet Jauno
vieglatlētu kausā mūsu zēniem otrā
vieta rajonā, meitenēm — trešā (S.
Motmillere, U. Sila). Jaunie šahisti
(7.–9. kl.) ieguvuši 4.–5. vietu Kurzemes novada komandsacensībās,
bet Edgars Pabērzs izpildījis I sporta klases normu un ieguvis 3. vietu
pie I galdiņa Valsts jaunatnes iniciatīvu centra rīkotajās Latvijas Republikas vispārizglītojošo skolu ko-

Dundadznieks 2008

raidījumā parādās adrese, uz kurieni savu darbu sūtīt. Bet bērniem,
kas piedalījās raidījumā, tas noteikti bija pārdzīvojums.
Liels paldies Dundagas pagasta
padomei, kas pēc TV3 lūguma sagādāja autobusu braucienam uz Rīgu!
Televīzijā uzturējāmies ilgi — no
pulksten 14.00 līdz 20.00, taču visu
laiku izjutām uzmanību un rūpes.
Pateicība visām mammām un
skolotājiem, kas zināja, kuru bērnu
sapnīšus piepildīs, bet kuri klusēja
un to neatklāja līdz pēdējam brīdim. Mūsējie domāja, ka brauc skatīties raidījuma ierakstu. Tāpēc
pārsteiguma izjūta viņos saglabājās.»
Viola Rēboka: «Kad studijā nolaidās feja un pieskārās man ar burvju
nūjiņu, tad tikai sapratu, ka mans

29. II Kurzemītē jau 7. gadu zumēja lielais Dundurs un mazie
dunduriņi.
Dunduru vējš bija aiznesis uz Āfriku, kur viņš ticies ar zvēru karali
lauvu, tāpēc kājās lielajam zumētājam bija lauvčības. Izcilājis kājas
dundurdejā, Viņš pastāstīja, ka, vēja nests, nonācis atkal Dundagā,
bet pa ceļam saticis mazos dunduriņus.
Un tad jau arī viņi bija klāt! Pa
dziesmiņai, pa dzejolītim, pa modes demonstrējumam un pa dejai — tā pagāja laiks, dunduriņiem
uzstājoties, bet pārējiem bērnudārza bērniem, audzinātājām, viņu
palīdzēm, iestādes vadītājai, mammām un ciemiņiem priecājoties
par mazo dunduriņu drosmi un talantiem.
Šoreiz savdabīgu vaibstu sarīkojumam piešķīra interesantie radinieku dueti un trio. Aizkustināja
māmiņas Gundas un viņas meitiņas
Kerijas dziedātais Zilais putniņš,
brālīša Arnolda un māsiņas Žanetes kopdarbs — dziesmiņa par mie-

sapnis — kļūt par princesi — piepildīsies. Viņa aizveda mani līdzi.»
V. K.: «Kad Viola atkal parādījās
studijā, viņa sēdēja karietē, kurā
iejūgts īsts, pelēks zirgs.»
V. R.: «Man bija skaista kleita,
uzkrāsotas lūpas un skropstas un
galvā kronītis. Tagad man mājās uz
spilvena ir kronītis, bet skapī —
kleita.»
V. K.: «Šajā televīzijā strādā mūsu skolas absolventes Kristīne Anže
un Māra Jaunozola (dz. Ozoliņas).
Prieks, ka savējie neaizmirst savējos: Violai kleitu šuva Aiga Jurča
(dz. Tālberga), arī Dundagas vidusskolas absolvente, kas tagad dzīvo
Rīgā, bet brauc ciemos arī uz Dundagu. Kādā raidījumā redzēsim Agnesi Kiršteini (dz. Auziņu) piepildām cita bērna sapni.»
Lelde Bēķe: «Es sapņoju satikt
Lieni Šomasi un kļūt par dziedātāju.
Par sava sapņa piepildīšanos sāku
nojaust, kad klāt pienāca raidījuma
vadītājs Roberto. Mums abām ar
Evelīnu uzdāvināja Lienes Šomases
albumu ar viņas autogrāfu. Biju
pārsteigta, jo neko tādu nebiju varējusi iedomāties. Iepriekšējā vaka-

ga peli. Pirms
un pēc uzstāšanās iesaistījās arī lielā māsa Loreta, pienesot un aiznesot brālītim
piena pudeli ar
knupīti.
Rūdolfs uzstājās
kopā ar abām
māsīcām Justīni un Anniku,
dejojot
savā
stilā.
Visiem jaukajiem dunduriņiem
tika pa diplomam, kas domāts visai
ģimenei, un pa oriģinālam, audzinātāju roku gatavotam dunduram,
kam vēderā paslēpies kaut kas
gards. Papildinājumu peles krājumiem saņēma 4. un 6. grupiņa, jo
starp viņiem bija visvairāk dunduriņu.
Šī diena bērnudārzā bija skaisti

rā jau sacīju, kā tā nevar notikt.»
Inta Freiverte: «Evelīna arī vēlējās dziedāt kopā ar Lieni Šomasi.»
L. B.: «Beigās arī visas trīs dziedājām kopā.»
Roberts Freibergs: «Mans sapnis
bija satikt savu draugu Ēriku, ar ko
agrāk mācījos kopā. Mēs vasaras
brīvdienās viens pie otra braucām
ciemos. Tikko no Kaļķiem atnācu uz
Dundagu, Ēriks bija tas, kurš mani
aizstāvēja, ja kāds gribēja darīt pāri.
Viņš aizbrauca dzīvot uz citurieni.
Nedomāju, ka satikšu Ēriku. Bet,
kad studijā rādīja videoklipu, kurā
viņš piedalījās, sāku nojaust, ka varbūt tomēr… Tā arī notika — satiku
viņu. Tas bija pārsteigums! Mēs apmainījāmies ar telefona numuriem.
Brauksim ciemos viens pie otra.
Mums abiem uzdāvināja arī dāvanu
karti Boulinga centrā Rīgā uz 2 stundām.»
Vēsma Frišenfelde: «Abi zēni nebija tikušies četrus gadus.»
V. K.: «Roberta mamma ļoti priecājās, kad uzzināja, ka dēls satiks
savu draugu. Viņai bija gaišas atmiņas par abu draudzību.»
I. F.: «Liels pārdzīvojums bija arī

15. III vidusskolas jaunieši piedalījās Talsu rajona Maģiskajā jauniešu dienā. Kopā darījām un atpūtāmies. Tieši šādi pasākumi parāda,
cik esam vienoti un piederīgi Dundagai!
Lepojamies ar to, ka jauniešu dienas pasākuma daļu vadīja mūsu
pašpārvaldes meitenes: Guna Puršele, Agnese Neparte un Dārta Vinovska. Jauno vokālistu konkursa
Nots 2008 finālā desmit labāko skaitā
bija iekļuvuši mūsu Juris Šleiners
un Jānis Klucis. Skatītāji puišus novērtēja ar skaļiem aplausiem un pat
ovācijām! Arī es sveicu zēnus! Juris
ieguva skatītāju simpātijas no zīmogu firmas Converse, saņemot arī
dāvanas. MTV raidījumu vadītāja
Žanete skatītājiem paziņoja, ka Juri
uzaicina uz raidījumu ierakstiem
MTV studijā Lietuvā.
Jauniešus kopīgās dziesmās un
ritmā vienoja grupa Astro’n’out no
Rīgas. Pieķēru sevi pie domas, cik
labi un interesanti būt kopā ar Dundagas vidusskolas jauniešiem!
Sveiciens pavasara svētkos! Lai
visus priecē pavasara saulīte un
putnu dziesmas!
Inese Namsone
svētki visiem, un lielais Dundurs
aicina vecākus vairāk laika veltīt
saviem bērniem, iedrošināt viņus

uzstāties arī nākamgad, kopīgi gatavojot priekšnesumu, jo varbūt
nepaies vēl ne gads un Dunduriņš
atkal būs klāt. Bet laiks, kas pavadīts kopā, atklājot bērnu intereses
un talantus, noteikti ir ļoti vērtīgs
ieguvums gan vecākiem, gan viņu
atvasēm.
Diānas Siliņas teksts un foto

līdzbraucējiem — tieši tajā dienā
uzņēma raidījumu Zvaigžņu lietus.
Meitenes fotografējās kopā ar Latvijas slavenībām.»
V. F.: «Iespēja piedalīties raidījumā iedrošināja visu 2. klasi pieteikties uz nākamo konkursu — Sportiskākā klase. Ir dažādi ar sportu saistīti jautājumi, uz kuriem jāatbild 3
mēnešu laikā. Skolā jārīko pasākums.»
V. K.: «Mēs runājām ar meitenēm, kas bija atbraukušas līdzi, kāpēc šo bērnu, nevis citu sapņi piepildījušies. Sacīju — katram jau dzīvē ir savs brīdis, kad sapņi piepildās. Varbūt tad, kad nepiepildās tavējais, piepildās kādam citam. Tas
nenotiek visiem reizē un vienlaikus. Katram ir sava zvaigžņu stunda.»
I. F.: «Man sapnis saistās ar tauriņu, ko cilvēks vasarā ar tauriņu ķeramo tīklu grib noķert. Cilvēks dzenas tauriņam pakaļ, bet nekādi neizdodas to satvert. Viņš noguris apsēžas, un tad tauriņš pats uzlaižas
viņam uz pleca.»
Uzklausīja Diāna Siliņa
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Dundagas seriāls

Sīrupfabrika
Turpinājums. Sākumu skatīt 64. numurā.
Bijušajiem Sīrupfabrikas strādniekiem atmiņā saglabājušies interesanti fragmenti no kopīgi svinētiem svētkiem un ekskursijām.
SAVIESĪGĀ DZĪVE
Svētku svinēšana
Gustavs Andrejsons: «Maija un
Oktobra svētkos balles bija kā likts.
Mans brālēns Alberts Švēdenbergs
brūvēja alu savās mājās Muņos. Tad
veda uz Sīrupfabriku. Plintiņu džezs
parasti spēlēja. Abi ar Vili Kalniņu
(kas brauca ar lielo dīzeli) vai nu
divatā, vai kopā ar vēl kādiem dziedājām. Tālumā aiz jūdzēm simtām, Ai,
Žiguļi, Žiguļi, Starptautiskā studentu
himna — tās bija dziesmas, ar ko uz-

tie uzstājās. Gustavs Andrejsons un
Valdis Derkevics dziedāja duetā».
A. Zigate: «Dziedāja latviešu
dziesmas, piemēram, Vaidava, Vaidava. Tās varēja izvēlēties diezgan
brīvi. Varevu pāris vēl uzstājās. Vareva spēlēja bungas, viņas vīrs —
akordeonu».
Ā. Zigats: «Politiski uz tām neskatījās».
A. Zigate: «Valentīna bija ļoti aktīva, viņa visu vadīja un kārtoja».
Ā. Zigats: «Iepriekšsagatavotu

sija, braucot vaļējā mašīnā, bija
uz Tallinu. Devāmies uz konfekšu fabriku Kalev.
Tās galvenais inženieris brauca
arī ciemos pie
mums, uz Dundagu. Viņš interesējās par sīrupu.
Iespējams, ka mūsu sīrupu arī veda
uz Kalev. Īsti vairs neatceros, kāpēc
mums tā draudzība bija. Vispirms
aizbraucām uz Paidi Igaunijā. Tur
bija stērķeļu cehs.
Bijām ar igauņiem sadraudzējušies. Viņi brauca ciemos pie mums,
mēs — pie viņiem. Igauņi — ļoti
viesmīlīga tauta. Visa kā vienmēr
bija diezgan — gan ēdienu, gan dzērienu. Visādas atrakcijas izdomāja.
Šajā brauciena reizē tur bija paredzētas sporta sacensības. Bijām
projām kādas trīs dienas.
Izsportojāmies: spēlējām bumbu,
skrējām tāpat un ar kājām maisos.
Nu gatavojāmies braukt uz mājām.
Bet Kalev galvenais inženieris arī uz
Paidi atbraucis, viņš sacīja — ja jau
jūs tik tālu esat atbraukuši, tad jāapciemo arī mūsu konfekšu fabrika.
Labi, apciemosim.
Neilgi pirms Tallinas salūza mašīna. Ko nu? Mēs, visi muļķi, sēdējām malā un gaidījām, kas nu būs.
Galvenais inženieris aizbrauca uz
Tallinu, uz konfekšu fabriku, sameklēja meistaru, tas atbrauca ar
citu mašīnu, sataisīja mūsējo, un

• No kreisās: muzikanti — Uldis Mauriņš,
Imants Kluzbergs (aizmugurē), Edvarts
Cielavs (spēlē akordeonu) — kādā fabrikas
ballē.
• No kreisās: Emīlija Janberga, Maiga Sparāne, Aina Radele, Zelma Krupenko, Ērika
Kēnigsvalde, Aija Cine, Astrīda Krišlauka,
Gaida Heniņa, akordeonu spēlē Rihards
Varevs.
Foto no V. Kronbergas albuma

stājāmies. Dziedāja arī Edgars Ozoliņš, Helmuts Kristiņš, Jānis Pētersons. Ernests Ābols nāca mūs mācīt».
Valentīna Kronberga (dz. Aštemenko): «Galā mazgāja mucas. Tur
bija mucenieku darbnīcas. Kad
mums vajadzēja balles, darbnīcu
izkrāmēja. Tur bija uztaisīta tāda kā
skatuve, varēja rādīt teātrus. Visa
saviesīgā dzīve tur notika tikmēr,
kamēr 1954. gadā uztaisīja Sarkano
stūrīti».
Maiga Muņķevica (dz. Grīntāle):
«Ļovkina laikā jau pavisam lepni
svinējām svētkus. Tad viss notika
Sarkanajā stūrītī. Galdi atradās zem
nojumes citā vietā. Sametām naudu
un gājām pirkt pārtiku, alu un šņabi. Mēs ar Laimoni un citiem iekšcehniekiem klājām galdus. Kas jau
strādāja maiņās, tiem bija grūtāk
citādā veidā piedalīties. Svētkos rādīja skečus, dejoja un dziedāja. Maija svētki, Oktobra svētki, Sieviešu
diena — tos vienmēr svinējām. Vīrieša dienu vēl neatzīmējām. Tā ienāca, kad es strādāju Pācē».
Ārvalds Zigats: «Svētkus svinēt
ierosināja priekšniecība».
Aina Zigate (dz. Jaunbelzēja):
«Man ļoti patika saviesīgie vakari.
Kad bija svētki, kopā gāja jaunieši
un sirmgalvji. Visi dejoja, nekad nešķiroja atsevišķi tā kā tagad — kur
jaunie iet, vecāki cilvēki nevar. Visi
bijām ballēs kopā, tās — ļoti skaistas. Paši sagatavoja dziesmas. Bija
deju kolektīvs. Tad vēl kādu dzejolīti noskaitīja. Priekšnesums bija kādu pusstundu garš».
Ā. Zigats: «Kam bija labas balsis,
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programmiņu, ko izsniegt, nebija,
tās uzrakstīja un nolasīja».
A. Zigate: «Svinējām komjauniešu kāzas — Krišlauku Mārtiņam un
Astrīdai, nu jau viņa mirusi. Komjauniešu kāzas — tas nozīmēja, ka
pašiem nekā nebija, arodbiedrība
vienkārši uztaisīja kārtīgas kāzas.
Galdus saklāja. Viss kolektīvs iesaistījās, palīdzēja ar darbiem. Naudu
maksāja arodbiedrība».
Ekskursijas
V. Kronberga: «Ļoti daudz braucām ekskursijās. Vistālākā ekskur-

• Gājiens komjauniešu kāzās.

mēs devāmies uz Tallinu.
Tur mūs ielaida konfekšu fabrikā. Galvenais inženieris prasīja, vai
esam bijuši Latvijā arī kādā konfekšu fabrikā. Iestājās tāds neveikls
klusums, tad es teicu, ka esmu bijusi. Neviens jau nebija bijis. Es biju
vienreiz aizbraukusi, jo vīrs veda
sīrupu. Kad man bija brīvs, es vienmēr braucu viņam līdzi. Pa nakti
brauca, vīram nāca miegs. Kad es
biju blakus, viņam vieglāk braukt —
nevarēja aizmigt.
Bija jau mēneša beigas, un visa

Foto no M. Muņķevicas albuma

Sērsnu mēnesis

• Oktobra svētku galds. Otrais no labās — Valdis Derkevics.
Foto no M. Muņķevicas albuma

Ā. Zigats: «Prātā palikušas arī
produkcija saskaitīta un salikta kastēs. Nu mēs domājām — vai tiešām jaukās ekskursijas. Ar divām smamūs neuzcienās? Cehos vafeles un gajām mašīnām braucām. Priekškonfektes, un šokolādes… Redzē- niecība aicināja doties ekskursijās.
jām, kā viss notiek. Citas konfektes Vasarā bija tāds brīvāks laiks, tad
mašīnas tina papīros, citas — tikai arī brauca. Katru gadu bija pa kādai
ar rokām. Pārsvarā izmantoja roku ekskursijai».
darbu. Mašīnu bija maz. Cehus izA. Zigate: «Solus salika iekšā,
staigājuši, darba procesu redzējuši, mašīnās visi sasēdās, bērziņi gar
visi bijām dusmīgi, ka neesam da- malām».
būjuši ne konfekti pagaršot.
Ā. Zigats: «Lielajā mašīnā varēja
Tad galvenais inženieris ieveda kādi 30 cilvēki sasēsties. Brauca pa
mūs savā kabinetā. Ko mēs tur ie- Latviju».
raudzījām? Uz galda stāvēja piecas
A. Zigate: «Iepriekš nebija sarusešas kurpju kastes — visas pilnas nāts, kur gulēs, nekas. Vienreiz
ar kārumiem. Bija i šokolādes, i va- kaut kur šķūnī gulējām, sienā, bet
feles. Un nu tik ņēmām un ēdām. bija vasara, un visi priecīgi».
Tad mēs sākām cits uz citu skatīĀ. Zigats: «Esam pat gulējuši meties, ka iet jau pāri visiem mēriem. žiņā, tāpat, bez teltīm. Vienreiz biTā kā pie bada bijuši. Kļuva neērti. jām arī uz Kauņu aizbraukuši».
Inženieris tik nesa
mums ūdeni, ko padzerties, un lika
ēst. Mēs tik ēdām.
Beigās visi bija saēdušies. Jābrauc taču uz mājām. Inženieris vēl divas kurpju kastes ar konfektēm iedeva līdzi,
tās mēs pa ceļam
sadalījām.
Uz Šauļiem bijām divreiz. Lietuvieši gan pie mums
nebrauca. Mūs interesēja viņu tehnoloģija, bet lietuviešus mūsējā ne.
Sīrupfabrikas gadi bija jauki — mēs
bijām jauni, arī tāda
fabrika
Dundagā
bija kas neredzēts.
Kaut kur varējām
aizbraukt, vairāk
redzēt. Citādi jau
tikai skolas laikā • Ciemos pie Paides stērķeļu rūpnīcas ļaudīm. No kreisās:
veda ekskursijās».
Imants Kluzbergs un Jevgēņijs Kardels, atvadoties no igauG. Andrejsons: nietēm.
Foto no V. Kronbergas albuma
«Atceros kādu reizi,
kad Sīrupfabrikas strādnieki devās
Ārija Aštemenko (dz. Grīnberekskursijā. Saskaņoja ar vadību, sa- ga): «Sīrupfabrikas laikā esmu
sēdās trīs smagajās mašīnās un braukusi ekskursijās ar vaļējām
prom. Pēkšņi zvana no Rīgas, tur smagajām mašīnām. Saģērbos, latresta priekšniecība uzzinājusi, ka kats galvā. Kādi tie mati bija, kad
šie aizbraukuši vieni paši, bez vadī- izkāpu ārā! Pilnīgi stīvi, bet tas nebas. Nu lika kādam no Sīrupfabrikas kas. Ekskursijas man patika tik un
vadītājiem braukt pakaļ. Inženiere tā.
Okuvanceva tad lūdza mani, lai ar
Kolektīvs bija labs. Saviesīgā dzīsavu Moskviču vedu viņu. Kas jāda- ve — ballītes, dejošana, ekskursira, jādara. Braucām. Apstājāmies jas — ar to visu bijām mierā. Nepapie Staburaga, nomazgājām acis tika ļoti mazās algas».
Daugavā, apjautājāmies. Jā, esot te
Diāna Siliņa
bijuši, bet jau aizbraukuši tālāk. Tad
pie Alauksta šos panācām. Viņi, noAutore pateicas par atbalstu rakmakšķerējuši zivis, vārīja zupu. Viss
kārtībā. Apskatījāmies un braucām sta sagatavošanā G. Andrejsonam,
mājās. Otrā rītā, kad vedu Frīdma- Ā. Aštemenko, V. Kronbergai,
ņu Viļņa cūku uz Rīgas tirgu, Talsos M. Muņķevicai, A. un Ā. Zigatiem.
redzēju visas trīs ekskursijas mašīnas stāvam pie krustojuma».
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MELNALKSNIS
Par 2008. gada koku Latvijas
Dendroloģijas biedrība izvēlējusies
melnalksni. Dabas pētnieki un speciālisti, nominējot gada sugas, cilvēkiem atgādina, cik tās ir jutīgas,
ja ar tām neprot sadzīvot. Melnalksnis pagaidām gan Latvijā vēl ir visnotaļ izplatīts koks, tomēr pēdējā
laikā melnalkšņu populācija samazinās, jo meža stādījumos tā nav
populāra suga. Savukārt pilsētās
melnalkšņus apdraud pēdējo gadu
vērienīgi izvērstā būvniecība, kas
ietekmē gruntsūdeņus.
Melnalksnis — Alnus glutinosa —
ietilpst bērzu dzimtas alkšņu ģintī,
no kuras pārstāvjiem Latvijas teritorijā sastopams arī baltalksnis —
Alnus incana. Melnalksnis no sava
radinieka atšķirams pēc strupā lapas gala, garākām spurdzēm un
tumšākas mizas, jaunie dzinumi ir
lipīgi. Alksnis ir pret klimata maiņām izturīgākā koku suga un savas
skaras ziedēšanai sagatavo jau iepriekšējā gada rudenī. No visiem
kokiem paši pirmie arī uzzied — jau
marta beigās. Sēklas izbirst ziemas
beigās un pavasara sākumā. Melnalkšņa sēklas izplatās arī ar pavasara ūdeņiem, jo tās ūdenī negrimst.
Pēc nogulumiem konstatēts, ka
alkšņi tagadējā Latvijas teritorijā
auguši jau pirmsleduslaikmetā kopā ar eksotiskajiem valriekstiem,
zīdkokiem, dažādu sugu eglēm un
citiem kokiem. Melalksnis, melelksnis, mellalksnis, mellelksnis, melmezis,

melnais alksnis, melnmeža alksnis, melnie elksšņi * — tā dažādos laikos un
dažādās vietās Latvijā dēvēts melnalksnis. Tautas dziesmās melnalksnis nav īpaši nodalīts, bieži minēts
alksnājs. Dažādas darbības notiek
«viņpus upes alksnīšos», «sīkajos
alksnīšos», «melnajos alksnīšos». Ir
netaisni alksni šodien vainot Latvijas ainavas noplicināšanā. Daba necieš tukšumu, un alkšņi kā ātraudzīga suga ieņem nesakoptas un
neapsaimniekotas platības. Iepriekš
minētais attiecas uz labi zināmo
baltalksni. Melnalkšņi sastopami
retāk.
Melnalksnis ir mitrumu mīloša
koku suga, aug tērču, strautu un
upju krastos, kur melnās saknes
skalojas tieši ūdenī. Tas dēvēts arī
par dumbrāju koku, jo labi jūtas
pat pārplūstošās teritorijās.
Šādās pārmitrās vietās veidojas
unikālie, Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamie biotopi — melnalkšņu staignāji ar ciņainu mikroreljefu, ilgstoši applūstošām ieplakām un mozaīkveida augu sabiedrībām. Reizēm šajos mežos uz melnalkšņu stumbriem un pie to pamatnēm bagātīgi aug retu sūnu un ķērpju sugas. Biotops ir sastopams izklaidus visā Latvijā. Jo vecāka ir
mežaudze, jo vairāk lielu dimensiju
koku kritalas un sausokņi, jo lielāka
ir meža bioloģiskā vērtība. Šādos
mežos dzīves telpu atrod retas kukaiņu, putnu un augu sugas. Jebkā-

Raibs kā Lieldienu ola
Teātra sporta
turnīrā
Ik pavasari projektu nedēļā Dundagas pilī notiek teātra sporta turnīrs, kurā satiekas komandas no dažādām skolām.
Šogad 20. martā Dundagas pilī
risinājās Kurzemes reģionālais teātra sporta turnīrs, ko rīkoja Talsu
rajona Bērnu un jauniešu centrs.
Tāpēc sakām lielu paldies direktorei Doloresai Leperei un teātra metodiķei Antrai Vētrai par morālo un
finansiālo atbalstu. Paldies arī visiem, kas mūs atbalstīja, īpaši pils
darbiniecēm Smaidai Šnikvaldei un
Rutai Bērziņai.
Komandu spēles tiesāja pieredzējuši teātra sporta treneri un pedagogi no Rīgas Ligita Smildziņa un
Elmārs Seņkovs, un Una Upīte, kurai jau ir vairāku gadu pieredze teātra sporta turnīru tiesāšanā. Sacensības risinājās starp 1.–4. un 5.–
9. klašu audzēkņiem. Pavisam turnīrā piedalījās 9 komandas no Druvas vidusskolas (Saldus rajons),
Pastendes tautas nama, Talsu pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas (3
komandas) un Dundagas vidusskolas (3 komandas). Uz valsts turnīru,
kas notiks 4.–5. aprīlī Ikšķilē, tiesneši izvirzīja 4 komandas — pa vienai no Druvas, Pastendes, Talsu 2.
vidusskolas un Dundagas. Dundagu
pārstāvēs Raitis Bērziņš, Juta Freimane, Krists Iesalnieks, Edgars Pabērzs, Kristīne Rudgale.
Pēc nopietnās sacensību daļas
savu meistarību demonstrēja vidusskolu komandas. Tas bija īsts draudzības turnīrs, kur jauktajās komandās kopā saspēlējās Druvas, Talsu un Dundagas jaunieši. Tiesneša
Elmāra mudināti jaunieši izspēlēja

pat pilnīgi jaunas, līdz šim nezināmas tehnikas. Tas tiešām bija lielisks teātra improvizācijas šovs, kas
tika uzņemts ar lielu atsaucību un
sajūsmu. Izskanēja doma, ka šo mūsu pieredzi tiesneši ieteiks izmantot arī Ikšķilē, 5. aprīlī veidojot vidusskolu turnīrus.
Ceru, ka vidusskolu komandu
meistarības demonstrējums būs
labs stimuls mūsu 7. klašu komandai, gatavojoties valsts turnīram Ikšķilē. Lai veicas!
Vaira Kamara

Balle pilī
8. III pēc apmēram 2 mēnešu
remonta pils lielajā zālē notika
pirmais sarīkojums — Sieviešu
dienas balle.
Apmeklētājus ar labu mūziku
priecēja Lielvārdes grupa Colibri.
Ballētāju nebija pārāk daudz — cilvēku septiņdesmit. Mūzikas pauzēs
abas ar Rutu Bērziņu bijām sagatavojušas dažādus uzdevumus. Katram galdiņam bija jāatmin krustvārdu mīkla, par ko saņēma pārsteiguma balvas. Uz lapiņām bijām
sarakstījušas pasaku varoņus, piemēram, Sniegbaltīte, Princis, Ērkšķrozīte, Karaļdēls. Ballētāji, izlozējuši savu pasaku varoni, meklēja atbilstošu dejas partneri, un tā sanāca
pasaku deja. Aicinājām arī 5 drosmīgus vīriešus iestudēt deju. To uzsāka visi, bet daži nobijās un līdz
galam izturēja tikai 2 dejotāji. Publikas izklaidēšanā iesaistījās arī grupas Colibri solists Juris Neretnieks.
Balle ilga līdz pulksten trijiem.
Ceram, ka apmeklētājiem sarīkojums patika un visi labi atpūtās.
Smaida Šnikvalde,
Kultūras centra vadītāja
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di meža «sakopšanas» darbi var ti- gatavoja piena traukus. Melnalkšņa
kai samazināt biotopa bioloģisko lapas lietoja piena trauku dezinfekdaudzveidību. Slīteres nacionālā cijai. Mūsdienās no tā ražo finieri,
parka teritorijā melnalkšņu staig- apdares materiālus un mēbeles.
nāji ir vietām sastopami jūras piekrastē aiz kāpu
joslas, bet plašākas
audzes ir strautu
cauraustajā Zviedru meža masīvā.
Baltalkšņu vecums nepārsniedz
60 gadus, bet
melnalkšņi dzīvo
ilgāk, pat 200 gadus un vairāk.
Melnalksnis
ir
gaismasprasīgs
koks. Acīmredzot
tāpēc tie ir visslaidākie koki, t. i.,
koki ar vismonolītākajiem stumbriem. Resnums
no zemes visaugstāk paliek nemainīgs, šajā ziņā pārspējot arī slavenās
mastu
priedes.
Priežu vainagi sasniedz
lielāku
augstumu,
bet • Melnalknis — dižkoks ar stārķa ligzdu Saunagā.
melnalkšņu stumViļa Skujas foto
bri ir nemainīgāki
savā resnumā no
Alkšņi tautas medicīnā
apakšas līdz augšai.
Alkšņu augļkopās ir daudz miecSenāk melnalksni tā ūdensizturī- vielu, kurās ir ap 25% tanīna un līdz
bas dēļ izmantoja aku grodiem, pā- 3,7% gallusskābes, ko tautas mediļiem un notekām. Pirms 100 gadiem cīnā lieto, ja ir caureja, dizentērija
laukos katrā virtuvē līdzās māla un vēdera sāpes, arī kā sviedrēšabļodām bija arī koka bļodas. Meln- nas līdzekli saaukstēšanās gadījualkšņa koksne saskarē ar produk- mā.
tiem neradīja piegaršu, tāpēc no tās

Festivālā
Baltās un jautrās
Sadraudzības tilti Lieldienas
19. III Valdgales tautas namā
notika pašvaldības sadarbības
apvienības (PSA) Ziemeļkurzeme bērnu un jauniešu mākslinieciskas pašdarbības kolektīvu
festivāls Sadraudzības tilti.
Dalībnieku skaita ziņā festivāls
bija 2. lielākais sešos gados — Valdgales tautas nama nelielajā zāle bija
pulcējušies 150 dalībnieki no vairākiem pagastiem: Valdgales, Ances,
Dundagas, Puzes un Tārgales. Viņi
rādīja nelielus uzvedumus, dziedāja, dejoja, un kāds pat repoja.
Dundagu pārstāvēja teātra pulciņš Duņdžiņi ar Imanta Ziedoņa Pasaku par pogu. Pēc savdabīgā, mākslinieciskā rokraksta skaidrs — to
iestudējusi Vaira Kamara. Sprigani
dejoja Ineses Namsones vadītā tautas deju kolektīva dalībnieki. Pārsteigumu pašiem dundadzniekiem
sagādāja jaunais dziedātāju ansamblis, ko vadīja Dace Šmite. Uzstāšanās Valdgalē bija viņu debija, un
izklausījās daudzsološi. Dundadznieku ansamblis no pārējiem atšķīrās ar to, ka tajā dzied arī zēni, līdz
ar to skanējums — cits: bagātāks,
daudzkrāsaināks.
Vēl jau Valdgalē pamanījām arī
citus duņdžiņus. Uzstājās Valdgales
skolas ņiprie dejotāji, kam dejot
māca Dace Treinovska. Bet igauņu
puiša Ānša ādā lieliski iejutās Baiba
Manteja (dz. Reimartus), kas reiz
aizprecējās uz Anci.
Priekšnesumus uzmanīgi vēroja
Vecmāmiņa un Sprīdītis. Katru gadu uz kādu no pašvaldībām ceļo
Sprīdīša lāpsta, lai zinātu, kur festivāls notiks nākamgad. Šoreiz no
Valdgales tā devās līdzi tārgalniecēm. Tātad nākamgad festivālu rīkos Tārgalē.
Diāna Siliņa

23. III pēc dievkalpojumiem
Dundagas baznīcās, kur pasludināja Jēzus Kristus augšāmcelšanos, arī pilī svinēja Lieldienas.
Tā kā ik pa laikam vēl sniga, Lieldienu svinētāji pulcējās pilī. Tur viņus sagaidīja omulīgais Zaķis, skaistā Vistiņa un gudrais marta Runcis.
Zaķis dalībniekus reizēm nopēra ar
maigiem pūpoliņiem, dalīja garšīgas konfekšu oliņas un aktivitātēs
iesaistīja arī pieaugušos. Visi gāja
jautrās rotaļās, piedalījās stafetēs,
dziedāja, dejoja un pat šūpojās.
Čaklākie šūpotāji — 3 tēvu un 2 māmiņu pāri — savu roku krēsliņos
izšūpoja visus bērnus, kas vien vēlējās.
Zaķis un Vistiņa gribēja zināt, vai
Lieldienas ir zaķu vai vistiņu svētki.
Lielākā daļa bērnu atzina, ka zaķu
svētki. Vienīgi Ģirts Treinovskis domāja citādi — Lieldienas ir Jēzus
Kristus augšāmcelšanās svētki. Ģirtam labi veicās, atbildot uz dažādajiem Zaķa jautājumiem, tāpēc Gar-

Ar lapu, mizu vai augļkopu uzlējumu ārstēts reimatisms, podagra.
Alkšņu lapu uzlējums noderēja pret
kāju svīšanu un nogurumu pēc tāliem pārgājieniem. Mednieki un
mežstrādnieki gumijas zābakos izsutušās kājas tina alkšņu lapās. Izsutušās kāju pirkstu starpās jāliek
svaigas, saburzītas alkšņu lapas vai
atvases. Tām ir ādu attīroša, dziedējoša un pretiekaisuma iedarbība.
Ar koka sulu senāk ārstēja augoņus,
dažādas ādas slimības, dziedēja
brūces. Saaukstēšanās gadījumā lietoja sausās vannas — sausas, jaunas
alkšņu lapas ielika dziļā baļļā, uzlēja nedaudz karsta ūdens un ļāva
tām sasilt; tad slimais ierakās lapās
līdz kaklam un aptuveni stundu sēdēja sausajā vannā.
Dižākie melnalkšņi
Noteiktais melnalkšņa dižkoka
kritērijs stumbra apkārtmēram ir
3,5 m. Latvijā melnalkšņu — dižkoku ir maz. Resnākais Latvijas melnalksnis aug Kuldīgas rajona Rudbāržu pagastā pie Dainu mājām. Stumbra apkārtmērs 4,57 m. Viskuplākais — Liepājā, Raiņa parkā. Tā
stumbra apkārtmērs ir 4,0 m.
Slīteres nacionālā parka teritorijā apzinātie resnākie melnalkšņi
aug Saunagā. To stumbra apkārtmērs ir attiecīgi 4,36 m un 3,72 m.
Varbūt arī jums zināms kāds dižmelnalksnis?
Ina Brauna,
Slīteres nacionālā parka
administrācijas zooloģe
* Latviešu valodas augu nosaukumi.
Inese Ēdelmane, Ārija Ozola. Rīga:
«Augsburgas institūts», 2003.

ausis viņu nosauca par Dundagas
gudrinieku.
Nelielā izstādē bija izliktas bērnu
sanestās krāsotās olas. Visvairāk
oliņu bija krāsojusi un atnesusi Daniēla Damberga, tāpēc uz skatuvi
Zaķis viņu aicināja pirmo, taču ne
pēdējo. Izrādījās — izstādē vēl piedalījās 23 bērni.
Svinēt Lieldienas bija sanākuši
kādi 30 bērni un viņiem līdzi abi vecāki, mammas, māsas vai citi radinieki. Ar mazo Markusu Kunstbergu kopā priecājās mamma, tētis
un pat vecmāmiņa, vectētiņš.
Pēc kopīgas fotografēšanās ar Zaķi, Vistiņu un Runci visiem bija iespēja ripināt oliņas, krāsot vēl nenokrāsotās un mest grozā balonu
bumbas. Lillija Gleglu piedāvāja dzīvības koka zarus, kaltētas puķītes,
zeķubikšu strēmeles un pamācīja,
kā olas satīt, lai iznāktu interesants
raksts. Pēc tam tās pils virtuvē izvārīja un nokrāsoja.
Lieldienas pilī iznāca jautras, interesantas un darbīgas. Paldies
svētku gatavotājām — Smaidai
Šnikvaldei un Rutai Bērziņai!
Diāna Siliņas teksts un foto
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Sarauj, Dundaga!

Augstākās raudzes šahs
No 7. līdz 9. III Kuldīgā spēlēja vispārizglītojošo skolu komandas.
Dundadznieki piedalījās gan pamatskolu, gan vidusskolu grupā.
«Mazo» grupā 14 komandu vidū ieguvām dalītu 10.–11. vietu. Šoreiz
tiešām drusku kremt neveiksme pēdējā kārtā. Uzvarējām pretiniekus ar
3:1, bet varēja būt 4:0, kas dotu 6.
vietu! Pašam Arnim Sirkelam šis klupiens atņēma 3. vietu pie II galdiņa.
Acīmredzot spēlēs briedumu apliecina ne vien prasme uzvarēt līdzīgus
un pat spēcīgākus pretiniekus, bet
arī novērtēt un tikt galā ar krietni
vājākiem. Tomēr 4 punkti 7 kārtās
bija otrs labākais sniegums visu duņdžiņu saimē. Ar 5 punktiem un 3.
vietu pie I galdiņa absolūti labāko
sniegumu starp dundadzniekiem uzrādīja Edgars Pabērzs. Teicams vei-

kums 14 dalībnieku vidū! Edgaram
gan tāpat kā Arnim nopietni patstāvīgi jāmācās atklātnes. Neveiksmju
joslu tikai pēdējā kārtā pārvarēja Edvīns Emerbergs. Edvīna iespējas joprojām ir daudz lielākas. Ļoti nopietna spēku pārbaude bija Paulai Skaidiņai pie meiteņu galdiņa. Izņemot
divas sāncenses, visas pārējās bija
gan augumā, gan pieredzē pārākas.
Tomēr Paula turējās vareni un guva
divus vērtīgus punktus komandai.
Par cīņassparu milzīgs paldies visiem dalībniekiem! No sirds spēlēja
arī vidusskolas puiši — Elvis Bēķis,
Jurģis Remess un Didzis Pabērzs. Viņi izjuta vēl asāku sāncensību. Tikai
8 komandas, toties kādas — no Rīgas,
Liepājas, Kuldīgas, Maltas, Valkas!

Dari, kā citi, dari labāk

Ierosmes Saldus pusē
Aizvadītā gada rudenī Ziemeļkurzemes pašvaldību sabiedrisko
projektu īstenotāji ciemos uzņēma līdzīgi domājošus saldeniekus.
Parādījām, ko esam paveikuši par
jau piešķirto ES LEADER+ un citu
fondu finansējumu. Līdz pat vēlai
vakara stundai spriedām, kā sev,
saviem bērniem, blakus dzīvojošiem un citiem pagastu ļaudīm radīt iespējas saturīgi pavadīt brīvo
laiku, glīti sakopt un labiekārtot apkārtni, palīdzēt jauniešiem īstenot
ieceres.
Janvāra vidū Ances, Dundagas,
Tārgales, Puzes, Īves un Lubes pagasta pārstāvji apciemoja darbīgos
Saldus puses ļaudis.
Atzinība Saldus rajona pašvaldībai, kas rosīgi darbojas visā rajona
teritorijā un uzņēmusies vadīt vairākus vietējām pašvaldībām svarīgus projektus (piem., ERAF Publisko
interneta piekļuves punktu projekts, LEADER+), atbalstījusi Kurzemes reģiona Eiropas Savienības informatīvā centra izveidi. Tā darbinieki sūta arī mūsu pašvaldībām
dažādus ziņu materiālus par iespējamiem projektu finansējumiem, kā
arī aicina piedalīties savos semināros. To kvalitāte jau ir pārbaudīta
vērtība.
Vispirms informācijas centrā uzzinājām par 3 interesantiem projektu risinājumiem. Ar pirmo iepazīstināja Ilga Ķuze, kas ikdienā strādā rajona padomē, bet šajā gadījumā kopā ar sava bērna klasesbiedru
vecākiem un klases audzinātājas
atbalstu bija izveidojusi vecāku klubiņu — biedrību Oāze. Tas ļāvis piesaistīt vietējo iniciatīvu projekta
līdzekļus, lai izremontētu un gaumīgi iekārtotu vienu klases telpu.
Vēl viņiem padomā pirms vasaras
brīvlaika rīkot bērniem nodarbības
par drošu vidi kopā ar ugunsdzēsējiem un policistiem. Bērnus mācīs
arī braukt ar divriteni, peldēt un
doties tūrisma pārgājienā.
Ar nākamo projektu iepazīstināja
kultūras darbiniece, kas vada veco
ļaužu deju kolektīvu. Saldus pilsētas pensionāri ir izveidojuši savu
klubiņu. Kad viņiem radās iespēja
iegūt savā īpašumā nelielu māju
pilsētas centrā, klubiņu juridiski
reģistrēja kā biedrību. Ar dažādu
projektu palīdzību ir jau izremontēts ēkas pirmais stāvs, un tagad
telpas izmanto gan pensionāru klubiņa biedri, gan invalīdu apvienība.
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Šeit notiek vingrošanas nodarbības
pensijas vecuma ļaudīm, senioru
dejas kopai Ciecerīte, te noteiktā laikā var saņemt friziera pakalpojumus, pensionēto ārstu un medmāsu
padomus. Pavisam pensionāru klubiņā ir ap 300 biedru, aktīvāk darbojas ap 60. Paši pensionāri aprauga apsirgušos un tā cits citu pabalsta. Dome ēkas uzturēšanai no budžeta gadā atvēl ap Ls 2000, bet pārējo paveic ar pašu līdzekļiem vai
piesaistīto projektu naudām.
Koriste Ina Behmane mums parādīja skaistus tautiskos brunčus, ar
kuriem lielajos Dziesmu svētkos Rīgā rotāsies vienīgais Saldus rajona
jauktais koris Saldava. Īstenojot
projektu ar vietējās iniciatīvas
programmas LEDAER+ atbalstu, koris kā biedrība saņēma atbalstu 40
tautisko brunču izgatavošanai. Audušas vietējās, bet dziju veduši no
Pāces vilnas pārstrādes uzņēmuma.
Saldus pārtikas kombinātā vēl
joprojām ražo gardās Gotiņas. Redzējām, ar kādu apbrīnojamu veiklību darbinieki sagriež un glīti iesaiņo saldo piena masu. Mums atļāva pat pagaršot, bet tad mute uz
kādu laiku bija aizlīmēta. Šoreiz gatavoja piena konfektes ar riekstiem,
iesaiņojot glītos papīrīšos ar lietuviešu uzrakstiem. Diemžēl mūsu
lielveikali ekoloģiski labvēlīgo produkciju nevēlas pārdot, un lielākie
pasūtījumi ceļo uz Lietuvu un Poliju. Lai arī uzņēmums nespēj maksāt
par vienmuļo roku darbu lielu atalgojumu, tomēr par darbinieku trūkumu vietējie nesūdzas, arī kadru
mainība nav liela.
Novēlējām izturību un izdomu ražošanas attīstībā un devāmies iepirkties uzņēmuma ēkā esošajā veikaliņā. Ja esat Saldū, tad noteikti to
apmeklējiet, jo tur var iegādāties
tādus gardumus, kādus nekur citur
mūsu veikalos nemanīt.
Saldus pilsētas muzejā apbrīnojām brīnišķīgu vecmeistaru gleznu
kolekciju, apmeklējām atjaunoto
peldbaseinu un mājīgi iekārtoto tūrisma informācijas centru. Tā vadītāja Ieva, lai atrisinātu tūrisma sezonas problēmu — vietējo gidu trūkumu, uzrakstījusi projektu un saņēmusi finansējumu gidu apmācībām. Pašreiz mācībās piedalās 14

Visgrūtāk pie I galdiņa klājās Elvim — pretī viss Latvijas jauniešu
zieds. Elvis spēlēja līdz pēdējai minūtei, līdz pēdējam kauliņam, diemžēl
allaž drusku pietrūka līdz puspunktam. Jurģa spēlē izpaudās prakses
trūkums. Sāpīga bija neveiksme teicami aizvadītā cīņā pret valcēnieti.
Pēdējās minūtēs tā atstāt torni pa
sitienam! Iespējams, visilgāk no visiem 90 dalībniekiem pie galdiņa aizvadīja Didzis. Par to vien, par mīlestību pret spēli Didzis būtu pelnījis
īpašu balvu. Komandu ieskaitē palikām astotie. Diemžēl meiteņu šajā
grupā mums nav.
Paldies Rutas Emerbergas brālim
Edgaram par viesmīlību, sniedzot
mums pajumti!
Tiešām domāju, ka nākamgad
abas mūsu komandas ieņems augstākas vietas, jo visi dalībnieki, izņemot Didzi, vēl varēs spēlēt savā vecuma grupā. Tātad atliek tikai augt
meistarībā.
Alnis Auziņš

Sērsnu mēnesis

Galda spēlēs
Pagasta galda spēles 15. un 22.
III sportot gribētāji varēja piedalīties 8 disciplīnās, turklāt arī komandas. Tās bija četras.
15. III sacentās pirmo četru
sporta veidu pārstāvji. Šautriņu
mešanā 26 dalībnieku vidū taisnākā roka un stiprākie nervi izrādījās
Aleksandram Lavrenovam, 2. vieta
Viktorijai Timofejevai, 3. vieta Ingum Blumbergam. Ingum vēl 2.
vieta galda tenisā un dambretē uz
atdošanu. Dambretē uz atdošanu
1. vieta Pēterim Lavrenovam, 3.
vieta Slavikam Mozoļevam. Galda
tenisā dāmām: 1. Sandra Kokoreviča, 2. Gunita Tropiņa, 3. V. Timofejeva. Šahā par mata tiesu labāks izrādījās šo rindiņu autors, 2. vieta
A. Sīpolam, 3. vieta Elvim Bēķim.
22. III noskaidrojās pārējie laureāti.
Novusā 1. vieta Jānim Cirvelim,
2. vieta Ērikam Blumbergam,

nākamie gidi no visa Saldus rajona.
Visi kursus beigušie nestrādās pilnu sezonas laiku, bet noteikti palīdzēs atsevišķos gadījumos, kad ir
paredzami plašāki vietējie pasākumi. Tādi jau ir par tradīciju kļuvušie
Saldumu svētki Saldū, kurus apmeklē arvien vairāk tūristu.
Saldus zinību centrs ir izvietojies
nelielā divstāvu ēkā, kurai laika
zobs jau prasa lielākus ieguldījumus
telpu labiekārtošanā. Redzējām vienu nodarbību telpu, kuru ir paredzēts par projekta līdzekļiem atjaunot, un otru, jau izremontētu. Tajā
ir iekārtota apmācību datorklase.
Brīdī, kad to apmeklējām, nodarbības vēl nebija sākušās, bet pie datoriem mājas darbus pildīja divi cienījama vecuma pensionāri. (Skatīt foto.) Datortehnika nav paredzēta ti-

bilde.
Mājupceļā iegriezāmies Jaunlutriņos, kur senās Jaunmuižas ēkās ir
izvietojusies Jaunlutriņu pamatskola. Šeit mājvietu ir radis sieviešu
klubiņš un mazpulku organizācija.
Vispirms paciemojāmies sieviešu
klubiņā. Nelielās telpas vienkārši
un mājīgi iekārtotas. Lauku sievām,
dzīvojot un strādājot attālinātās
lauku saimniecībās, pa reizei gribas
satikties un kopīgi paveikt kaut ko
radošu. Ilggadējā klubiņa vadītāja ir
liela rokdarbniece, un arī pārējās
nevēlas atpalikt.
Pēc tam devāmies uz skolu. Direktore iepazīstināja ar diviem
enerģiskiem skolotājiem, kuri ir uzrakstījuši vietējās iniciatīvas projektu un saņēmuši finansējumu
mūzikas instrumentu iegādei, lai uz

kai gados jaunajiem! Kā gan lai vectētiņš vai vecmāmiņa sazinās ar saviem mazbērniem tālajā Īrijā? Saldus zinību centrs arī ir sabiedriska
organizācija, kas lielākoties rīko dažādus izglītojošus kursus.
Cieši Saldus pilsētai piekļāvies
Novadnieku pagasta centrs. Vietējie kultūras aktīvisti izveidojuši savu biedrību un uzrakstījuši projektu, lai izremontētu astoņdesmitajos
gados celtā kolhoza administratīvās
ēkas zāli un tajā pašdarbniekiem
būtu patīkami pulcēties uz koncertiem un uz mēģinājumiem. Redzējām skaisti izremontētu zāli ar
jauniem krēsliem. Vēl jau gan viss
nav iespēts, jo ieceres ir lielākas,
nekā pieļāvis projekta 5000 latu budžets. Pašvaldība gan ir pielikusi
klāt vēl arī savu daļu. Padomā jau ir
nākamā iecere — iekārtot istabu
jauniešiem. Telpa ir zināma, projekts uzrakstīts, tikai jāsagaida at-

tiem varētu mācīt bērniem apgūt
skaņu harmoniju kopīgā muzicēšanā. Mūzikas skolotāja un kādreizējais rokmūziķis kopīgi māca vietējās skolas bērnus. Skola patiesi lepojas ar kori un ģitāru kora pirmajiem soļiem. Šie paši skolotāji mūzikas pasaulē ir ievadījuši pašreiz popularitātes virsotnē esošo Andri Ērgli.
Ar izjūtu atjaunotajā muižas ēkā,
kurā daļu sava mūža ir dzīvojis arī
Jukums Vācietis, ir iekārtotas vietējās mazpulku organizācijas un
jauniešu pulcēšanās telpas. Par
piesaistītiem projekta līdzekļiem
iegādāti remontmateriāli, bet darbus veikuši paši jaunieši. Vairāki
mācās namdara amatu un varējuši
darbos piedalīties jau kā amata pratēji, mazākie darījuši vienkāršākus
darbiņus. Tagad telpās bērni uzturas pēc mācībām skolā, pavadot laiku līdz autobusam. Brīvdienās te

3. vieta Arnim Sirkelam. Šaušanā
vistrāpīgākais bija Guntis Pirvits,
2. palika Sandra Kokoreviča, bet
3. — Andis Vītols. Dambretē vislabākais rezultāts Mārim Mitleram,
2. vieta Ilonai Bumbierei, 3. vieta
Slavikam Mozoļevam. Zolītē uzvarēja Dainis Blūmentāls, 2. vietā atstājot Andri Egli, bet 3. — Imantu
Priedi. Labākais solo spēlētājs izrādījās Pēteris Lavrenovs.
Kopvērtējumā
komandām
1. vietu ieguva PLPKS Dundaga,
2. — pagasta darbinieki, 3. — Dundagas mežniecība, 4. — Pensionāru
apvienība. PLPKS Dundaga visspēcīgākā bija novusā un šaušanā,
2. vieta viņiem zolītē un dambretē.
Pagasta darbinieki nopelnīja divas
otrās vietas — novusā un šaušanā.
Dundagas mežniecība palika nepārspēta zolītē, bet novusā un
dambretē komandai 3. vieta. Pensionāru apvienībai uzvara dambretē un 3. vieta šaušanā.
Alnis Auziņš un Diāna Siliņa

pulcējas no mācībām tālākās skolās
pārbraukušie jaunieši. Tā kā telpas
ir pašu remontētas un iekārtotas,
viņi tās saudzē. Tepat arī svin dzimšanas dienas. Jauniešiem uzticas, un
viņi dāvāto uzticību nepieviļ.
Darbs ar mazpulcēniem un jauniešiem nebūtu ar tādu atdevi, ja
šeit nestrādātu tik gudri, zinoši un
rosīgi cilvēki.
Vēl mūs iepazīstināja ar vietējā
lauksaimniecības konsultanta izloloto projektu, kas ir saistīts ar ābolu audzētājiem. Jaunlutriņu pagastā vairākiem zemniekiem ir lieli
ābeļu dārzi. Viņiem radās doma dalīties pieredzē savā starpā, ar citiem ābolu audzētājiem Latvijā, kā
arī izpētīt Polijas ābolu audzētāju
noslēpumu atslēgu. To visu viņi īstenoja ar vietējās iniciatīvas projekta atbalstu no ES LEADER+ programmas.
Mājup devāmies, piepildīti ar
jaunām ierosmēm, vēlmi darboties
pašiem un censties iesaistīt savā
pulkā vēl vairāk gribošos, aktīvos
darītājus. Projektu pieteikumu
veidlapas var iemācīties aizpildīt, jo
sevišķi, ja ir kāds, kas palīdz. Galvenais ir vēlēties ko labu darīt. Varam
jau bez apstājas kurnēt un vaimanāt, ka viss ir slikti un mums nekā
nav, bet vai no tā kaut kas mainīsies? Jāsāk darīt! Nekas, ja pirmajā
brīdī nesanāk tā, kā bija iecerēts.
Kļūdas mūs pamāca, stiprina. Ir vajadzīgi tikai enerģiski cilvēki ar
sapni, iecerēm un lielu vēlmi to īstenot.
Pavisam Ziemeļkurzemes pašvaldību partnerībā patlaban darbojas
Ances, Puzes, Tārgales, Ugāles,
Dundagas Īves, Lubes un Valdgales
pašvaldības. Divās projektu konkursu kārtās ir sagatavoti un iesniegti
23 projekti, no tiem trīs projektus
sagatavoja un iesniedza biedrība
Zaļais novads un divus — biedrība
Dundagas bērnu dienas centrs
«Mājas».
Šogad sākas nākamais projektu
stratēģijas sagatavošanas periods,
kurā finansējumu vietējās iniciatīvas projektiem varēs iegūt no Lauku atbalsta un no Zivsaimniecības
atbalsta fonda. Ceru, ka ieinteresētība būs vēl lielāka!
Ja tev ir kāds sapnis, esam gatavi
to uzklausīt, varbūt kopīgiem spēkiem varam to pārvērst īstenībā!
Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja
Airas Kajakas foto

ē r s n unovembris
mēnesis
2002.S gada
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To atceramies martā

Sāpīgās vēstures lappuses
Pūpolsvētdienā atcerējāmies leģionārus.
Nelielais ļaužu pulciņš, arī Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs Austris Kristapsons un Kultūras
centra vadītāja Smaida Šnikvalde,
nolika ziedus pie Krokodila, pēc tam
devās uz pili, lai, baudot kafiju un
maizītes, dalītos atmiņās. Taisnība
Smaidai — leģionāru gaitas ir sāpīgas un neaizmirstamas mūsu vēstures lappuses. Katru no klātesošajiem tās bija skārušas.
Elma Zadiņa ar asarām acīs atcerējās brāli Edgaru Derkevicu, ko

1943. gadā no skolas sola Rīgā iesauca leģionā. Viņš karoja Volhovas
purvā, Džūkstē un Kurzemes katlā.
Māte par viņu sirsnīgi lūgusi Dievu,
un Dievs Edgaru tiešām pasargājis.
Septiņas reizes viņš bijis tuvu nāvei, tomēr brīnumaini izglābies.
Zemnieku frencī pārģērbies, bēdzis
uz mājām, kur vecāki viņu paslēpuši sienaugšas bunkurā. Krievu ķemmētāji reiz sienu izdurstījuši, bet
tukšā aizgājuši. Edgars, cieši aizmidzis, gulēja pie pašas pažobeles un

Lauzīsim galvas dotajā virzienā

Par novadu domājot
Sākušas strādāt darba grupas, vispirms novērtējot Dundagas un
Kolkas pagasta pašreizējo stāvokli. Lūk, kopsavilkums.
Stiprās puses
Daudzveidīgi un bagātīgi dabas
resursi — Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekraste, meži,
lauksaimniecības zemes, Slīteres
nacionālais parks, grants un smilts
atradnes.
Daudznozaru ekonomika —
mežizstrāde, zvejniecība, zivju
pārstrāde, kokapstrāde, pienotava,
lauksaimniecība, grants ieguve,
tūrisms.
Daudzveidīga
un
p laš a
pašvaldību izglītības, kultūras,
veselības un sociālās aprūpes
infrastruktūra un darbības
pieredze.
Ievērojama pašvaldību pieredze
projektu sagatavošanā, piesaistē un
īstenošanā, arī Eiropas Savienības

struktūrfondu finansēto projektu
pieredze.
Gan Kolkā, gan Dundagā ūdens
un kanalizācijas sistēmu apsaimnieko 100% pašvaldības uzņēmumi.
Dundagai ir ūdenssaimniecības atjaunošanas tehniskais projekts,
speciālisti gatavo investīciju pieteikumu tā īstenošanai.
Dundagai un Kolkai ir kopīgi izstrādāts enerģētisko resursu izpētes projekts.
Abās pašvaldībās apkritumu apsaimniekotājs ir viens un tas pats.
Dundagas pagasta padome lēmusi iegādāties komunālo traktoru.
Dundagā viens cilvēks mācās par
civilās aizsardzības speciālistu.
Pašvaldībām ir savs dzīvojamais

Par sabiedrisko kārtību
Kā uzlabot sabiedrisko kārtību Dundagā? Par to 11. III pagastmājā
prātoja deputāti Austris Kristapsons, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps,
Guntis Pirvits, Valdis Rande un Aldons Zumbergs, iestāžu vadītāji,
pašvaldības policists Andris Vīksna un valsts policijas inspektors Uldis Šmediņš. Spriest līdzēja un uz jautājumiem atbildēja Talsu rajona
policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis.
Gandrīz kā Andreja Upīša aprakstītajos laikos šo varētu nosaukt par
jautājumu izskaidrošanas vakaru.
Mūsu deputātu, administratīvās komisijas locekļu, bāriņtiesas priekšsēdētājas un iestāžu vadītāju jautājumi bira kā no pārpilnības raga.
Lūk, daži no tiem. Kā pašvaldības
policistam pareizi sastādīt adminis-

tratīvā pārkāpuma protokolu? Kā
pareizi uzsākt administratīvo lietvedību? Vai skola ir sabiedriska vieta vai mācību iestāde? Vai ir strikti
nodalītas pašvaldības policijas un
valsts policijas pienākumi? Kāda
Dundaga sabiedriskās kārtības ziņā
izskatās pagaidām vienotajā Talsu
rajonā? Vai lietderīgi būtu ieviest

Grozījumi
nekustamā īpašuma nodoklī
Šogad, saņēmuši nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, daudzi nesaprata, kāpēc nodokļa summa ir lielāka.
Nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas saistītas ar 2007. gada
26. jūnijā valdības sēdē apstiprinātajiem trīs Ministru kabineta (MK)
noteikumiem, kas nosaka jaunu kadastrālo vērtību bāzi: MK noteikumi Nr. 444 Noteikumi par lauku nekustamo īpašumu grupas kadastrālo
vērtību bāzi, MK noteikumi Nr. 445
Noteikumi par dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo
vērtību bāzi un MK noteikumi Nr.

446 Grozījumi Ministru kabineta
2006. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 19
Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi.
Tie arī nosaka nekustamā īpašuma
tirgus izmaiņu korekcijas koeficientus komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu
grupai, kā arī rūpnieciskās ražošanas nekustamo īpašumu grupai.
«Stājoties spēkā jaunajai kadastrālo vērtību bāzei, kadastrālo vērtību pieaugums lauksaimniecības

Dundadznieks 2008

ķērājus nemaz nebija dzirdējis.
Skaidrītes Irbes visus 8 brāļus iesauca kur nu kuro — dažus padomju armijā, citus leģionā. Neatgriezās
neviens. Skaidrītes tēva vārds arī
iegravēts kādā no Lestenes piemiņas plāksnēm: viņš karojis Pirmajā
pasaules karā un bijis Lāčplēša kara
ordeņa kavalieris.
Ainai Pūliņai spilgti prātā palicis
Čehijas pilsētiņā pavadītais laiks —
netālu no Drēzdenes. Bijis
1945. gads, un kara hospitālī atradušies ievainoti leģionāri, kuri nezināja, kas notiek apkārt, kurp iet.
Šeit A. Pūliņa pēdējoreiz arī satikusi
savu onkuli, kara ārstu.
Guntis Avotiņš, vienīgais leģionārs, kas bija ieradies, arī neklusēja. Viņš atzina, ka ļoti daudz redzējis, bet viegli ticis cauri. Bijušais le-

ģionārs sacīja, ka dzīve kara laikā —
tā ir cita realitāte. Viņš nonācis SD
cietumā Ventspilī, jo nepakļāvās
iesaukumam leģionā. Pie Ventspils
taisījuši lidlauku. Lūžņās notikušas
apmācības. Pēc tam bijis sapieris
19. divīzijā. Kad ienākuši krievi, leģionārus vagonos iekšā un uz Belomorstroju prom. Dienā tur deva vairāk nekā kilogramu maizes. Bija
speciāla līķracēju brigāde, kas saņēma papildporciju. Kas no rīta nepamodās, tie bija jāsavāc. Daudz kas
tur bija būvēts uz kauliem. Kur beidzās zona, tur atradās uz mieta uzdurta miroņgalva ar caurumu pierē. Taču dzīve bija tāda, ka tas neizraisīja nekādas emocijas. Tagad bijušais karavīrs atzīst — ja būtu piedzimis 1927., nevis 1926. gadā, tas
viss viņu neskartu.

Miervaldis Ceimurs bija ieradies
ar visām grāmatām par latviešu leģionāriem. Grāmatā Latviešu leģionāri E. Zadiņa atrada sava brāļa foto.
Izskanēja labas ierosmes. Lai ieinteresētu jauniešus par leģionāru
likteni, A. Pūliņa ieteica nākamajā
gadā rīkot braucienu uz Lesteni,
aicinot līdzi skolēnus. Atceroties,
ka luterāņu draudze pagājušajā vasarā sakārtojusi mācītāju Glēzera
un Moltrehta kapu vietas Vācu kapos, E. Zadiņa rosināja apkopt teritoriju ap Balto krustu pie vecās
slimnīcas.
Kaut arī leģionāru atceres sarīkojumu apmeklēja tikai kādi 10
dundadznieki, tas bija tā vērts, lai
notiktu.
Diāna Siliņa

fonds. Kolkas pašvaldībai nav nepieciešamības veidot dzīvokļu rindu maznodrošinātajiem.
Dundagā pašvaldības policists ir
nodrošināts ar automašīnu, videokameru.
Dundagā laulības notiek pilī.
Dundagā ir vidusskola, Kolkā —
pamatskola. Abu pašvaldību centros ir pirmsskolas izglītības iestādes. Kolkas skolai ir ekoskolas statuss.
Dundagā ir Mākslas un mūzikas
skola, Kolkā — Mūzikas skola. Kolkā
ir pūtēju orķestris.
Akreditēts Kubalu skola-muzejs.
Abos pagastos ir labiekārtotas
kapličas.
Ir Veselības un sociālās palīdzības centrs ar dienas stacionāru, laboratoriju, rentgenu, fizikālās terapijas kabinetu. Abu pašvaldību iedzīvotājiem pieejami 4 ģimenes ārsti, 2 zobārstniecības kabineti.
Dundagā darbojas sociālais dienests ar 4 darbiniekiem, 3 ilgstošās
sociālās aprūpes iestādes.
Dundagā ir bērnu dienas centrs.

Vājās puses
Samazinās iedzīvotāju skaits.
N epiet iekami
darbaspēka
resursi.
Nekvalitatīvs valsts ceļš savieno
abus centrus — Dundagu un Kolku,
arī Ventspili.
Novecojusi un nekvalitatīva
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma ciemu centros.
Kolkā ir novecojušas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Slikts
dzeramais ūdens kā Kolkā, tā Dundagā. Kolkā nav sakārtota iedzīvotāju patērētā ūdens uzskaite.
Nav apstiprinātas Kolkas ciema
robežas. Dundagā nav ražošanas
uzņēmumu ar lielu ūdens patēriņu.
Trūkst ūdens un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas lietpratēju.
Pagastu centros nav centralizētas siltumapgādes. Nav lēmumu par
pašvaldību politiku siltumapgādes
risinājumiem ciema centru iedzīvotājiem. Lielas malkas grēdas pie
daudzdzīvokļu mājām.
Atkritumu izvedējiem nav pietiekamu resursu. Nepilnīgi saistošie

noteikumi par iedzīvotāju dalību
atkritumu apsaimniekošanā. Tūristu radītie atkritumi.
Bezdarbnieki nevēlas strādāt.
Dzīvojamā fonda trūkums.
Pašvaldībās nav īpaši iekārtotu
laulību telpu.
Samazinās dzimstība un reizē ar
to — skolēnu skaits izglītības iestādēs. Trūkst dzīvokļu jaunām ģimenēm. Trūkst darbavietu, var samazināties esošās.
Nenoskaidrotas piederības kolekcijas Kubalu skolā-muzejā.
Sociālajam dienestam nav sava
transporta. Nav sociālo dzīvokļu,
sociālās mājas.
Pašvaldībās nav jauniešu interešu centru. Trūkst jauniešu centru
līderu.
Nav izveidoti pašvaldību attīstības fondi.
Stiprās puses ir pamats novada
izveidei, savukārt vājās puses izvirza nākamajam novadam uzdevumu — kā tās novērst.

otru pašvaldības policistu? Vai policija varētu izmantot videonovērošanā uzfilmēto?
Un, lūk, dažas atbildes. Gan pašvaldības policistam, sastādot protokolu, gan administratīvās komisijas
loceklim savā darbā jāievēro precizitāte sīkumos. Svarīgas ir liecinieku liecības. Tās ir ābeces patiesības,
kas noteikti jāielāgo.
Atbildot uz citiem jautājumiem,
N. Grūbis skaidroja, ka likumos var
būt nepilnības, bet tās var novērst,
gudri uzrakstot pašvaldības saistošos noteikumus. Šajos noteikumos
arī jāraugās, lai pārkāpumam nebūtu tikai konstatējošā daļa bez paredzamā soda.
Valsts un pašvaldības policijas

pienākumi nav ļoti stingri nodalīti,
taču labi būtu, ja pašvaldības policists tiku galā ar savas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, proti,
raudzītos, lai tos ievērotu.
Grūbja kungs atzina grūtības rajona policijas darbā, ko nosaka gan
štatu samazināšana, gan prasība ievērot darbiniekiem noteiktu stundu skaitu nedēļā. Policijas priekšnieks uzsvēra, ka nekur, nevienā
vietā policija viena pati ar visu galā
netiks. Izšķirīga nozīme ir vietējās
kopienas briedumam, atbalstam un
gatavībai līdzdarboties. Gan pašvaldības policistam, gan administratīvās komisijas locekļiem būtu noderīgi apmeklēt atbilstīgus kursus.
Tādus rīko Pašvaldību savienība, tie

ir kvalitatīvi un nebūt ne dārgi.
Otrs pašvaldības policists tikai
nāktu par labu, tāpat arī videonovērošana sabiedriskās vietās, kur
visdrīzāk varētu rasties kādas nekārtības. Bet Dundaga sabiedriskās
kārtības ziņā nebūt nav sliktākā rajonā.
Kādi secinājumi? Ja nav kaut kas
skaidrs, sevišķi likumu jomā, un
īpaši jau tādu, kas skar sabiedrisko
kārtību, ir jājautā zinošiem lietpratējiem. Droši vien tas bija jādara jau
agrāk, bet neskatīsimies pagātnē.
Toties nākotnē būtu precīzi jāievēro lietvedība, jāpiedalās kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un apgūtais jāliek lietā.
Alnis Auziņš

zemei vidēji valstī būs 2 reizes, individuālo dzīvojamo māju apbūves
zemei — 5,6 reizes, komercdarbības
objektu apbūves zemei — 5,5 reizes,
bet ražošanas objektu apbūves zemei — 5,1 reizi.
Lai novērstu būtisku nekustamā
īpašuma nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem, Saeima pieņēmusi grozījumus likumā Par nekustamā
īpašuma nodokli, kas paredz, ka ar
2008. gadu nodokļa likme būs 1% no
nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības (līdz šim — 1,5%) un nodokļa apmērs 2008., 2009. un 2010.
gadā pie nemainīga nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nedrīkstēs
pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķināto par vairāk nekā
25%.»

Nodokļa parāds nav brālis

Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja

Pagasta padome pateicas apzinīgajiem zemju un ēku īpašniekiem,
kas vienmēr laikus samaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli!
Diemžēl ir arī tādi īpašnieki, kas
nodokli nenomaksā ilgāku laiku.
Gribam atgādināt, ka pagasta padome turpinās pieņemt lēmumus par
parādu piedziņu bezstrīda kārtībā.
To parasti veic tiesu izpildītājs, piedziņu vēršot uz parādnieku jebkādām izmaksām, kustamo un nekus-

tamo mantu. Proti, ar pagasta padomes lēmumu pietiek, lai tiesu izpildītājs sāktu darbu, sūtot atgādinājumus, apciemojot parādniekus,
aprakstot mantu un ieturot parādu
no algas vai pensijas.
Lai to nepiedzīvotu, aicinām īpašniekus un nomniekus nodokļa parādus samaksāt līdz 15. aprīlim.

Tā Valsts zemes dienesta mājas
lapā informē Ilze Goba, Valsts zemes dienesta sabiedrisko attiecību

speciāliste. Interneta lapas adrese:
www.vzd.gov.lv

Raitis Sirkels, nekustamā īpašuma
nodokļa inspektors

Tīmeklī ielūkojās Diāna Siliņa
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Duņdžiņi stāsta

Sibīrijas stāsti
Par dzīvi izsūtījumā stāsta sabdadznieks Edgars Siliņš.
1948. gada rudenī mums — manai vacaimātei Emīlijai, mātei Martai, tēvam Fricim, brālim Kārlim un
man — Ciemgaļi bija jāatstāj. Man
tolaik bija 12 gadi, un īsti vairs neatceros pamatojumu. Domāju, ka
nodokļus bijām nomaksājuši, jo tos,
kas nevarēja samaksāt, ielika uz gadu cietumā un pēc tam atlaida mājās. Mūs ieskaitīja kulakos, un, visticamāk, mēs, dzīvodami savā mājā,
kolhozam traucējām. Mūsu lielais
stallis bija paredzēts kolhoza zirgiem.
Mums lika iet dzīvot uz Vilkkrāģiem Sumburciemā. Abi ar tēvu
braucām šo vietu apskatīt. Māja atradās mežā, turpat tecēja upīte.
Vieta bija skaista, un man tur patika. Bet tēvs un māte negribēja uz
turieni pārcelties. Viņi domāja, ka
tā atrodas pārāk tālu no Dundagas
un lielā ceļa, tāpēc sarunāja vietu
Dižķīru mājās Vādzerciemā. To apdzīvoja manas vecāsmātes radi —
Fricis un Elizabete. Tajā laikā gan
Fricis par nodokļu nenomaksāšanu
bija nonācis cietumā.
Ziemā apcietināja māti, tēvu un
sešpadsmitgadīgo brāli. Dižķīros palikām trīs: Elizabete, vecāmāte un
es. Mācījos Kubalu skolā, bet 1949.
gada 25. martā skolotājai Sofijai
Dravniecei atprasījos, jo bijām sarunājuši ar Friča brāli Teodoru zāģēt
malku. Laiks nepatīkams, slapjdraņķis, bet mēs strādājām. Pēcpusdienā pagalmā pēkšņi iebrauca
2 zirgu pajūgi ar latviešu istrebiteļiem. Viņi ienāca iekšā un lika, cik
vien ātri iespējams, sataisīties
prombraukšanai. Vecāmamma uztraucās, raudāja, nevarēja uzreiz
saprast, ko ņemt. Nezināja jau, uz
kurieni vedīs un kas būs vajadzīgs.
Istrebiteļi ļoti steidzināja, laikam
baidījās no mežabrāļiem.
Mūs ar vecmammu un Elizabeti
sasēdināja pajūgā, istrebiteļi ar šautenēm apsargāja. Aizveda uz Plintiņu staciju. Tur jau priekšā bija daudzi pazīstami: Mālu, Būdenu, Dīriņu
māju saimnieki, arī Sofija un Vera
Dravnieces. Visiem bija jāsēž stacijas telpā. Vecāmāte steidza vēl noadīt man vilnas zeķi. Te pienāca
pilnvarotais un kamolu norāva
nost, un paņēma. Tā arī man zeķe
palika pusadīta.
Kad pavisam satumsa, bija jākāpj smagajās mašīnās. Mūs veda
uz Ugāli, kur jau gaidīja vesels vilciena sastāvs ar lopu vagoniem.

Piemiņas brīdis
Kaut arī sejā pūta skaudrs vējš,
25. III pie Šķeltā akmens pulcējās
represētie, viņu tuvinieki un draugi, arī pagasta padomes deputāti,
lai ar ziediem un svecītēm godinātu
bojā gājušos un izrādītu atbalstu
izdzīvojušajiem.
Īsas uzrunas sacīja pagasta padomes priekšsēdētājs Austris Kristapsons, deputāts Aldons Zumbergs un
Kultūras centra vadītāja Smaida
Šnikvalde. Aizkustinošas dziesmas
izsūtītajiem veltīja ansamblis Sendienas. Akmeni klāja ziedi un aizdegtas svecītes.
Blakus izsūtītajiem stāvēja arī
cilvēki pusmūža gados, bērni mazbērni. Pulcēšanās pie Šķeltā akmens viņiem noteikti bija vērtīga
vēstures stunda.
Diāna Siliņa
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Vienā vagonā bija daudz cilvēku.
Neviens neko nepaskaidroja, visu
laiku dzīvojām pilnīgā neziņā. Cilvēki gan domāja — ja jau ved kaut

No rīta nonācām kolhozā, nosaukumu vairs neatceros, bet prātā
palicis ciema padomes nosaukums — Seļivanovska. Mūs izsēdināja dažādās vietās. Abi ar vecomāti nonācām zirgu staļļa dežūrtelpā.
No rīta sadalīja pa zemnīcām. Nonācām pie Sarlajevu ģimenes — mātes, sievietes jau gados, un viņas
meitas, skolotājas. Gulējām virtuvē.
No koka sasitām nāras, maisā sabāzām veco sienu no Sarlajevu krāju-

• Ar darba biedriem Sibīrijā. 20. gadsimta 50. gadu vidus. Otrais no kreisās Edgars
Siliņš. Ar šādiem ratiem stepē veda salmus un sienu.
Foto no E. Siliņa albuma

kur prom, tad nost nešaus.
Lai nenomirtu badā, reizi dienā
mums deva siltu zupu un maizi, siltu ūdeni. Daudzi tomēr nomira, visvairāk mazi bērni un veci cilvēki.

miem. Abas sievietes bija lādzīgas.
Man pa ceļam palika 13 gadi,
vecaimātei bija pāri sešdesmit. Viņa
gāja dārzniecībā ravēt. Man iedeva
zirgus, bija jāved uz laukiem sēkla.

Vecāmāte steidza vēl noadīt man vilnas zeķi. Te
pienāca pilnvarotais un kamolu norāva nost, un
paņēma. Tā arī zeķe palika pusadīta.
Cilvēki uztraucās, nervozēja, jo neko nezināja. Kad vilciens apstājās,
mūs izlaida ārā sevis pēc. Turpat
zem vagoniem arī nokārtojām savas
darīšanas. Apsardze bija klāt.
Braucām ilgi, nebija jau nekāds
ekspresis: varējām uz priekšu tikt
tikai tad, kad ceļš bija brīvs. Aprīlī
bijām klāt. Mūs izsēdināja ārā Maskaļenkā, pirmajā stacijā pirms Omskas. Citus veda vēl tālāk.
Mūs sadzina lielā ēkā, tur pārlaidām nakti. Otrajā rītā ieradās veči kažokos, ar pātagām rokās un
staigāja apkārt kā cilvēku tirgotāji — kolhozu priekšsēdētāji vāca
strādniekus savam kolhozam. Pilnvarotais sadalīja cilvēkus, sasēdināja ragavās, kur iejūgti buļļi, un mūs
veda kur nu kuro. Ceļā pavadījām
visu nakti. Kamēr nobrauca 30 kilometrus, pagāja ilgs laiks.

Jauns konkurss
Pagasta padome rīko konkursu Dundaga manām acīm jeb Dundagas odziņa. Aicinām dundadzniekus pagatavot mazus projektus par Dundagas skaistākās vietas izveidi. Projekts sastāv no
zīmējuma (skices), apraksta un
aptuvenajām izmaksām.
Konkursa uzvarētāji saņems
naudas balvas, un viņu projektus pagasta padome īstenos jau
šogad. Savus priekšlikumus lūdzam iesniegt pagastmājas kancelejā līdz š. g. 11. aprīlim. Ar
konkursa nolikumu var iepazīties pagastmājā pie ziņojuma
dēļa vai pagasta padomes mājas
lapā www.dundaga.lv sadaļā Ziņas. Ja radīsies jautājumi, zvaniet 3237851!
Sandra Kokoreviča

Sēja ar sējmašīnām. Vasarā mani
pielika pie zirgpuišiem ganīt zirgus
un buļļus. Iemācījos krieviski. Rudenī sāku mācīties skolā. Audzinātāja, ļoti laba, izturējās saprotoši.
Taču vecāmāte viena nespēja mūs
abus uzturēt. Aizgāju strādāt.
Kad sāku strādāt, iztikt varējām, kaut gan pirmie gadi bija grūti.
Valdīja ļoti liela nabadzība. Staļina
laikā bija uzlikta piena un kartupeļu nodeva, valsts gandrīz visu cilvēkiem atņēma. Labībai klāt auga vērmele, un cilvēki nemācēja šo nezāli
apkarot, tāpēc maize garšoja ļoti
rūgti. Krievi pārsvarā lietoja pļeškas — sajauca miltus ar ūdeni kopā
un cepa. Iztikām no labības un
ūdens. Pie gaļas tikām ļoti reti. Ja
kolhozā uz svētkiem kāva kādu lopu, tad jau drusku iedeva. Vecāsmātes māsa Malvīne no Latvijas sūPateicos visiem dundadzniekiem, kas bija kopā ar mani sāpju brīdī, zemes klēpī guldot manu mazdēlu Ragnāru Randi.
Valdis Rande

14. IV plkst. 10.00 pilī Attīstības nodaļā
Valsts ieņēmu dienesta seminārs
7. aprīlī atsāksies ikgadējās
orientēšanās seriāla ZIG-ZAG sacensības Talsu rajonā.
Tās rīko orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme. Pirmais posms Dundagā, starts Tautas nama apkārtnē 7.
aprīlī plkst. 15.00. Aicinām piedalīties
visus aktīvās atpūtas cienītājus. Sīkākas ziņa pa telefonu — Arvis Heniņš: 29181910; Ivars Šleiners:
29456972.

Sērsnu mēnesis
tīja paciņas.
Šeit dzīvoja dažādu tautību cilvēki: latvieši, krievi, ukraiņi, Pievolgas vācieši un kalmiki — visi izsūtītie. Lielākā daļa no viņiem jau
te bija atvesta vēl pirms Otrā pasaules kara. Vecākie šejienieši sacīja: «Kas tad jums nekait, jūs vismaz
atveda pie cilvēkiem. Kad mūs atveda, priekšā bija tikai stepe.»
Vēlāk jau klājās labāk. Bija tāds
partijas uzsaukums — pacelt atpalikušos kolhozus. Ieradās tiešām
gudrs, cilvēcīgs priekšsēdētājs. Mūsu kolhozs kļuva par miljonāru, pēc
tam to pārveidoja par sovhozu. Kad
uzdevums bija izpildīts, šo priekšsēdētāju sūtīja atkal uz citurieni.
Sibīrijā dzīvojot, gadījās visādi
piedzīvojumi. Kad strādāju par zirgu puisi, stepē, kādus 6 km no sādžas, ganīju zirgus. Reiz rudenī uznāca negaiss: lietus, pērkons, zibens. Vilki stepē gaudoja. Zirgi —
ļoti gudri: tie sabīdīja kumeļus vidū, paši sastājās apkārt aplī un sargāja savus bērnus, lai vilki tiem netiktu klāt. Man arī nebija, kur
sprukt. Palīdu savam zirgam Mimozai zem vēdera, tur arī paslēpos no
briesmīgā negaisa. Mimoza bija brīnišķīgs zirgs — lidoja pa stepi kā
putns.
Kādu citu reizi vēlā rudenī
graudi bija novākti no toka. Toks —
liela zemes platība, no kuras noraka
velēnas un kur žāvēja labību ļoti
lielos daudzumos, pat simtiem tonnu. Kaltes tur nebija. Toks atradās
netālu no sādžas. Tur cieminieku
zosis barojās ar graudu pārpalikumiem. Zirgus pa nakti turēja nevis
stallī, bet no redelēm sastatītā un
ar salmiem nopakotā telpā ar vaļējiem galiem. Tas arī bija toka tuvumā. Tā nu krēslā kopu zirgus un ieraudzīju, ka vilks klūp zosīm virsū — kož visas pēc kārtas nost.

Skrēju pie savas Mimozas, lecu zirgam mugurā, pātaga rokā un pie
vilka prom. Šis bēga, bet, juzdams,
ka nekur netiks, pagriezās un rādīja
plikus zobus. Mimoza pacēlās uz
divām kājām, es nopliukšķināju ar
pātagu pret zemi un griezu zirgu
atpakaļ. Negribēju vilku aiztikt, lai
viņš neuzbruktu un neievainotu
Mimozu. Iztramdījis biju, pietika.
Viengad mani sūtīja uz meža
darbiem. Tad jau man bija 19 vai 20
gadi. Mūsu rajonā nebija mežu, tikai stepe. Bet Ustišimā, Omskas apgabala vistālākajā rajonā, auga mūža meži — tur pat piekļūt nevarēja
citādi, kā vien braucot pa Irtišu.
Meža ceļu nebija. Tā nu mūs, 32 vīrus no katra kolhoza pa vienam vai
diviem, ar kuģīti pa Irtišu uz leju
veda 3 diennaktis, līdz nonācām pie
galamērķa. Koki jau bija izcirsti,
mēs tos ritinājām iekšā upē, citi no
tiem sēja plostus. Atbrauca kuģītis,
vīri piesēja pie tā plostus, kuģītis
tos vilka uz Omsku, pēc tam sakrāva vagonos un ar vilcienu pa dzelzceļu veda uz Maskaļenku. Par mēneša darbu pretī kolhozam deva
kokmateriālus.
Kad mūs aizveda uz Sibīriju, kāda paveca krieviete sacīja vecaimātei: «Tu, vecmāmiņ, savu dzimteni
vairs nekad neredzēsi.» Vecāmāte,
protams, jutās sāpināta un dusmojās. Taču krieviete alojās. Kā Staļins
nomira, tā visi nepilngadīgi izvestie
varēja atgriezties, un vēlāk arī pārējie. Kolhoza priekšsēdētājs centās
pierunāt, lai palieku. Bet vecāki,
kas arī bija atbrīvoti no lāgera un
tajā laikā dzīvoja pie mums, un vecāmāte ļoti gribēja, lai braucu uz
Latviju. Kaut arī bijām Sibīrijā iedzīvojušies, tomēr visi atgriezāmies, un es — pirmais.
Edgars Siliņš

• 2008. gada 25. martā piemiņas brīdī pie Šķeltā akmens.

Francis Erenbergs (1917)

Konkursa rezultāti
Pareizās atbildes: āmtes — muļķoties; buzels — nedraudzīgs, dusmīgs cilvēks; čīč — gaļa; čumm —
uzmesta lūpa; čužels — čūska,
gliss — ērce; grims — dusmīgs,
ļauns; jauņav — vedekla; sirgasts —
raizes, rūpes, sirdēsti; skārbiņ —
skābenes.
Nepārspēta zibenīguma un precizitātes dēļ palika Daiga Muželovska, tāpēc viņa saņēma pārsteiguma balvu — Arnolda Auziņa grāmatu Par mani smejas, tātad esmu ar
rakstnieka autogrāfu, savukārt
pensionāre Velta Svirska un 5. klases skolēns Martins Mierkalns par
centību dabūs veicināšanas balvas.
Diāna Siliņa

Daigas Muželovskas foto
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