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4. lpp. No maija Dundadzniekā sāk braukt mazbānītis. 

Pārliecinājāmies, ka svētkus svi-
nēt mākam, turklāt pat spaidīgākos 
naudas apstākļos. Aldoņa Pirmā (un 
arī Pēdējā...) uzruna no pils balko-
na, piebalsojot pilskundzei Baibai, 
bija īsa un asprātīga, Kolkas koklē-
tājiem stīgas skanēja,visiem bija ie-
spējas gan izmēģināt spēku un 
veiklību, metot šķēpu mērķī, gāžot 
vienam otru no baļķa ar pasmagu 
cisu maisu palīdzību un staigājot ar 
koka kājām, gan izzināt nākotni, 
pasēdēt moku beņķī, aplūkot sen-
laicīgus ieročus un par nieka naudu 
iestrēbt gardu un karstu skābeņu 
zupu, kas aukstajā laikā lieliski sa-
sildīja. Latvijā vienīgā pastāvīgā 
medaļu izstāde pilī papildinājās ap-
mēram par 100 (!) jauniem dar-
biem. Abi mākslinieki — Jānis Stru-
pulis un Jānis Mikāns — jau kļuvuši 
par tādiem kā pils krusttēviem, bez 
kuriem pils diena vairs nav iedomā-
jama.  

 Dzirdējām un redzējām košus 
pašdarbnieku priekšnesumus, sākot 
ar kori, Sensus, jauniešu deju kolek-
tīvu un līniju dejotājiem un beidzot 
ar jauniešu teātra studiju. Šo rindi-
ņu autoram ļoti pie sirds gāja Sen-
sus pēdējā — leļļu deja, kurā saska-
tīju kaut ko no pantomīmas. Ar ne-
pacietību gaidīju arī Jurģa Remesa 

lugu Mīla viduslaikos. Asprātīgajā iz-
rādē jaušama arī režisores lietpratī-
gā vadība (spožs atradums — trej-
galvu pūķa uznācie-
nam izmantot mazo 
gulbīšu motīvu). Jau-
ka bija stilizācija an-
tīko autoru garā, mīļi 
iestarpinājumi — 
mazo galminieču de-
ju priekšnesumi. Di-
alogos uzmirdzēja 
autora paradoksālā 
domāšana, smieklus 

izraisīja negaidītais nobeigums. 
Taisnība, svētkos jutām arī vienu 

pagastu apvienošanās mīnusu. Ti-

kai tagad īsti izprotam dzejnieka 
viedos vārdus par Kolkas raga vē-
jiem sūriem. Jau 30. IV, kolcinie-

kiem koncertējot Dundagā, tādas 
aizdomas radās, pils dienā tās ap-
stiprinājās. Atnesuši kolčiņi savas 
aukas uz Dundagu! Agrāk tik traki 

te nezēģelēja! Diemžēl turpmāk ar 
niknajām brāzmām būs jāsadzīvo ... 

 

Kultūras centra vadītāja Smaida 
Šnikvalde pateicas Kolkas koklētā-
ju ansamblim (vadītāja Dzintra Tau-
niņa), Dundagas jauktajam korim 
(diriģente Sandra Lielanse, kon-
certmeistare Dace Šmite), ansam-
blim Sendienas (vadītāja Rita Zemti-
ņa, koncertmeistare Sandra Cirve-
le), Dundagas vidusskolas jauniešu 
ansamblim (vadītāja D. Šmite), vi-
dusskolas deju grupai Sensus un 
jauniešu tautas deju kolektīvam 
(abiem vadītāja Daina Miķelsone), 
līnijdejotājām (vadītāja Daina Frei-
berga), Dundagas jauniešu teātra 
studijai (režisore Vaira Kamara), 
Dundagas MMS pūtējiem (skolotājs 
Jānis Cirvelis), runātājiem — Lūka-
sam Grasmanim, Kristam Iesalnie-
kam, Magdai Frišenfeldei, z/s Pūrs, 
sveču lējējai Ingai Zviedriņai, gar-
dās zupas virējām Geņai Frei-
mutei un Guntai Reķei, 
ziedu kārtotājām Ma-

rutai Šulcei un Inārai 
Čaunānei, koncerta 
vadītājai Baibai Dūdai 
un pils dārzniecei Lil-
lijai Gleglu! 

 

Alnis Auziņš 
Dundadznieka foto 
 
 

Kāds Latvijas politiķis (varbūt 
politikānis) reiz teica: «Kā var ne-
solīt!?» Ja palasa gan lielo partiju 
priekšvēlēšanu tekstus, gan mūsu 
pašu 4 sarakstu «4000 zīmes» (ska-
tīt 6. un 7. lpp.), tad arī solījumu 
gūzma birst kā no pārpilnības ra-
ga. Aprunājoties ar iedzīvotājiem, 
pārliecinājos, ka liela daļa 6. jūniju 
sagaida neziņā. Ja gribam, varam 
nopūsties par mūsu vēlēšanu sistē-
mu, kas neļauj izraudzīties kandi-
dātus no dažādiem sarakstiem. Bet 
tādi nu ir spēles noteikumi. 

Katrai apvienībai tomēr ir sava 
programma. Rūpīgi izlasīsim tās! 
Aicinu pievērst uzmanību tam, kā 
kurš ko sola. Man uzticību vairāk 
rosina tās apvienības, kuru teiktajā 
izlasu vismaz šo to konkrētu. Kaut 

kā neticu, ka, nobalsojot par skaļā-
kajiem solītājiem, sāksim dzīvot 
Leiputrijā. It kā nekādu ķezu un 
ķibeļu vairs nebūtu!  

Bet kur saskatāmas jēdzīgākas 
ieceres, kur tikai jauka papļāpāša-
na, tas paliek katra ziņā. Un vēl. 
Topošā novada cilvēkus pazīstam 
gana labi. Tad lūkosim salikt kopā 
uzvārdus ar solījumiem. Vai balso-
sim par mutes bajāriem, par vien-
kārši lāga cilvēkiem vai par tā-
diem, kas ar līdzšinējo darbību 
pierādījuši, ka ir gatavi kaut ne-
daudz ziedoties arī kopīgās lietas 
labad?  

Kaut arī daudz kas mudina pa-
likt malā, piedalīsimies. Visiem ko-
pā tepat vien būs jādzīvo. 

 

Alnis Auziņš, ierindas vēlētājs 

 

 

Dundadznieks 
Nr. 5 (86) maijs 2009 Dundagas pagasta padomes izdevums 

Kā var nevēlēt!? 
 Redaktora ziņa 

 

PILS SVĒTKOS 
 

9. V notika jau ierastie Dundagas pils svētki. 

Jūnijā  
 

7. VI teātra svētki Kolkā, piedalās arī dun-
dadznieki: amatierteātris ar Aijā, žūžū, 
bērns kā lācis.                

13. VI Dundagas vidusskolas 9. klašu izlai-
dums. 

13. VI no plkst. 18.00 līdz 5.00 — SUMMER 
FEELING Dundagas parkā. Vispirms 
bērni varēs izklaidēties piepūšamajā pil-
sētiņā, lēkāt uz batuta, vizināties ar zir-
giem un piedalīties citās atrakcijās. Za-
ļumballē spēlēs un dziedās uzlecošā 
zvaigzne aktrise Vita Balčunaite un Mār-
tiņš Strelēvics. Nakts pasākumā no 
plkst. 24.00 iesildīšanās koncerts un dis-
kotēka. Darbosies bufetes. Aizliegts ie-
nest stipros alkoholiskos dzērienus!   

20. VI  plkst .17.00 12. klašu izlaidums.             
23. VI Līgo diena parkā. Zaļumballe. 
Pils kolonzālē Dundagas Mākslas un mūzi-

kas skolas audzēkņu darbu izstāde. 

• Geņas Freimutes gardā un karstā zupa 
sasildīja daudzus. 

• Mirkli, jel apstājies!  
• Pašvaldības policists Jānis Simsons liel-
gabala šāvējiem: «Bet vai ieroču lietošanas 
atļauja jums ir?» 

• Krāšņi koncertēja Kolkas koklētāju kopa. 



2 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   L a p u  mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 0 0 9  

Iepriekšējā periodā biedrībā aktī-
vi darbojās Talsu rajona Dundagas, 
Lubes, Īves un Valdgales pašvaldī-
bas un Ventspils rajona Ances, Pu-
zes, Tārgales un Ugāles pašvaldības. 
Tagad pievienojusies Kolkas pašval-
dība Talsu rajonā un Popes un Us-
mas pašvaldība no Ventspils rajona. 

8. IV Rīgā, Lauku atbalsta dienes-
tā (LAD), parakstīja līgumu par fi-
nanšu piešķiršanu projekta Ziemeļ-
kurzemes partnerības stratēģija 2008–
2013 īstenošanai Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Lau-
ku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma (410) Vietē-
jās attīstības stratēģijas ietvaros. Pro-
jekta kopējā summa ir Ls 
250 767,47. Tā sadalīta 6 rīcībām. 

1. Atpūtas vietu izveide un labie-
kārtošana, vides sakoptības nodro-
šināšana — Ls 50 153,49. 2. Iniciatī-

vas un veselības veicināšanas cen-
tru izveide un labiekārtošana — 
Ls 50 153,49. 3. Informācijas pieejas 
nodrošināšana — Ls 25 076,75. 4. 
Kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana un popularizēšana — 
Ls 50 153,49. 5. Mūžizglītības iespē-
ju, interešu klubu un centru, rado-
šo darbnīcu un studiju izveide un 
darbības atbalsts — Ls 50 153,50. 6. 
Tirgus pieejamības veicināšana vie-
tējo mājražotāju produkcijai — 
Ls 25 076,75. 

Ziemeļkurzemes partnerības te-
ritorijā katrai rīcībai izsludinās vie-
nu projektu konkursu gadā, kurā 
biedrības, pašvaldības, kā arī juri-
diskas un fiziskas personas varēs 
iesniegt projektus atbilstoši MK 
2009. gada 13. I noteikumiem Nr. 33 
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai 

pasākumam Konkurētspējas veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā un pasākumam Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā. Šajā 
dokumentā var aplūkot pieteikuma 
veidlapu, kā arī noskaidrot attieci-
nāmās un neattiecināmās izmaksas. 
Veiksmīgas partnerības organizāci-
ju un Latvijas lauku foruma sadar-
bības rezultātā ir panākts, ka arī 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
izmaksas biedrībām būs attiecinā-
mas, ja pretendents atbildīs šā-
diem nosacījumiem: atbalsta saņē-
mējam PVN nav atgūstams, tātad 
atbalsta saņēmējs nav reģistrēts 
PVN maksātāju reģistrā; atbalsta 
saņēmējs nav publisko tiesību sub-
jekts, kā, piemēram, valsts, valsts 
institūcija vai pašvaldība. 

Ceram tuvākā laikā izsludināt 
pirmos projektu konkursus un pro-
jektus īstenot jau šī gada nogalē. 

Precīzus termiņus saskaņos pēc 
vienošanās ar LAD. Projektu kon-
kursu sludinājumus ievietosim vie-
tējos laikrakstos un Latvijas Vēstnesī. 

Ziemeļkurzemes partnerības te-
ritorija ir iekļauta atbalstāmajās te-
ritorijās, kas varēs saņemt finansē-
jumu arī no Eiropas zivsaimniecības 
fonda (EZF) Zivsaimniecības reģionu 
ilgtspējīga attīstība pasākumu īsteno-
šanai. Stratēģijā ir iekļautas rīcības, 
ko varēs īstenot ar EZF atbalstu. 

1. Publisko ēku un būvju atjauno-
šana un labiekārtošana: kultūras, 
sporta u.c. sabiedrisko iestāžu pie-
ejamības nodrošināšana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, pakalpoju-
mu sniegšanas kvalitātes paaugsti-
nāšana. 

2. Pievadceļu, gājēju celiņu, ap-
gaismojuma ierīkošana un labiekār-
tošana: ceļu segumu un apgaismo-
juma ierīkošana vai uzlabošana cie-
matu teritorijās. 

3. Virszemes ūdeņu novadīšanas 

sistēmu izveide un to darbības uz-
labošana: dīķu, novadgrāvju izvei-
de, rekonstrukcija un tīrīšana cie-
matu teritorijās. 

4. Tūrisma infrastruktūras izvei-
de un pakalpojumu attīstība: tūris-
tu pulcēšanās, atpūtas un nakšņo-
šanas vietu labiekārtošana 
(informācijas stendi, soliņi, atkritu-
mu savākšanas vietas, tualetes, 
ugunskura vietas, aktīvās atpūtas 
laukumi). 

Tuvākajā laikā partnerības mājas 
lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba 
ievietosim informāciju un projektu 
sagatavošanai vajadzīgos dokumen-
tus. Dundadzniekā, Talsu Vēstīs un 
Latvijas Vēstnesī izsludināsim pie-
teikšanos uz rīcību īstenošanu. 

Ja jums ir iecere vai sapnis — īs-
tenot kaut ko sabiedrībai derīgu, 
nāciet uz Attīstības nodaļu Dunda-
gas pilī. Mēs sniegsim padomu, kā 
labāk sasniegt iecerēto. 

Gunta Abaja  

Gada pārskati 
Apstiprināja Dundagas pagasta 

padomes un SIA Ziemeļkurzeme  
2008. gada pārskatus.  

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamajiem īpašumiem 
Purviņi (11,2 ha), Branči  (30,21 ha), 
Ragavas (28,9 ha) un Alas (15,5 ha).  

Papildu nauda 
Atļāva budžeta ietvaros izlietot Ls 

100 pirmsskolas izglītības iestādes 
Kurzemīte 25 gadu jubilejas pasāku-
mam. 
Ēkas legalizācija 

Tā kā nav dokumentu par bijušās 
stacijas ēkas piederību Talsu ielā 
26, nolēma to legalizēt, lai varētu 
ierakstīt Zemesgrāmatā. 

Sporta halle 
SIA Velve AE sagatavotā skiču pro-

jekta sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksmē 8. IV  analizēti visi projekta 
grozījumi. Būtiskākie — būvkon-
strukciju maiņa no koka konstruk-
cijām uz metāla un līdz ar to ēkas 
ārējā veidola maiņa. Galvenā ieeja 
vērsta uz stacijas dārza pusi. 

Padome projektu apstiprināja un 
noteica zāles augstumu 10 m, sama-
zināt tās garumu apmēram par 10 
m, 6 dušas un ģērbtuves aizstāt ar 
4, zāli sašaurināt tā, lai tajā šķērsām 
ietilptu volejbola laukums. Atdalo-
šajam aizkaram starp volejbola 
šķērslaukumiem apakšējā daļā jā-
būt slēgtam, bet augšā — ar tīklu. 
Lietus ūdeņus novadīt uz Pāces ie-
lu. 

Halles ārējais izskats vēl jāsaskaņo 
ar pagasta padomi. 

Kapsētu noteikumi 
Apstiprināja Dundagas pagasta 

kapsētu izveidošanas un uzturēša-

nas noteikumus (sk. pagasta pado-
mes interneta lapu). 

Satiksmes drošība 
Saņemts anonīms pagasta iedzī-

votāja priekšlikums sakārtot gājēju 
ietvi Talsu un Skolas ielas krustoju-
mā, kur slapjā laikā krājas ūdens. 
Secināja, ka Dundagas centrā vairā-
kās vietās ir apdraudēta satiksmes 
drošība. Nolēma apkopot datus par 
šādām vietām un maijā tos ap-
spriest Vides aizsardzības un pa-
gasta attīstības komitejas sēdē. 

Apkure daudzdzīvokļu mājās 
Nolēma aptaujāt daudzdzīvokļu 

māju Maija ielā 2, 4, 3/5, 6 un 8, 
Skolas ielā 2 un 3 iedzīvotājus, vai 
tie vēlētos pieslēgties centralizē-
tām pašvaldības katlumājām 
(attiecīgi bērnudārza ēkai vai jaun-
būvētajai katlumājai skolā) un uz-
deva aplēst izmaksas jaunas katlu 
mājas ierīkošanai ārpus Mazās sko-
las.  

Bibliotēkas novadā 
Ierosināja grozījumus novada ap-

vienošanas projektā — bibliotēkām 
darboties kā atsevišķām, patstāvī-

gām struktūrvienībām. Dundagas 
pagasta bibliotēkai deleģēt novada 
centrālās bibliotēkas uzdevumus. 
Nosaukumus un zīmogus mainīt no 
2010. gada. Atbilstoši Bibliotēku liku-
mam nākamgad slēgt sadarbības lī-
gumu ar Talsu Galveno bibliotēku. 
Novada attīstības plānā paredzēt 
paplašināt telpas Kolkas un Mazir-
bes bibliotēkās, remontu Mazirbes 
bibliotēkā, kosmētisko remontu 
Dundagas bibliotēkā, jaunu grāma-
tu plauktu iegādi Dundagā, Kolkā, 
Mazirbē un Vīdalē. Pēc labvēlīga 
telpu atrisinājuma Mazirbes biblio-
tēkā iekārtot 3 datoru darba vietu, 
lasītāju darba vietu un bērnu zonu. 
Apdrošināt Mazirbes bibliotēkas 
krājumus. Slēgt Kaļķu bibliotēkas 
telpu nomas līgumu uz 10 gadiem. 
Uzturēt un atjaunot informācijas 
un komunikāciju ierīces, aizsargāt 
tās pret strāvas pārspriegumiem un 
pārtraukumiem. 

Pacienta iemaksas 
Grozīja Veselības un sociālās palī-

dzības centra pakalpojumu cenrādi. 
Pacienta iemaksa, ārstējoties dienas 

stacionārā, tagad būs Ls 3. Maksa 
par ārstēšanos dienas stacionārā ar 
viesnīcas pakalpojumiem būs Ls 7. 
Pacienta iemaksa par medicīnas 
personāla pakalpojumiem  ārpus 
ģimenes ārstu darba laika — Ls 2. 

Dzīvokļu jautājumi 
Nolēma slēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu par vienu dzīvokli  Ķīkaros 
un vienu — Lauciņos. 

Nolēma uzsākt administratīvo lie-
tu par vienas personas deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu. 

Divas iedzīvotājas uzņēma dzī-
vokļu rindā. 
Īpašuma sadale 

Atļāva no īpašuma Mežvīni atdalīt 
2,3 ha zemes gabalu un piešķīra 
tam nosaukumu Armandas. 

Novada pašvaldības nolikums 
Izveidoja darba grupu Dundagas 

novada pašvaldības nolikuma pro-
jekta izstrādāšanai:  Benita Ose, 
Gunta Abaja, Baiba Dūda, Zinta Ei-
zenberga, Ilmārs Gleglu, Uldis Kat-
laps, Guntis Kārklevalks un Andris 
Kojro.   

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

Pagasta padomē 27. aprīlī 

Laiks rīkoties! 
 

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija (ZBA) kopā ar  pašval-
dību sadarbības apvienību Ziemeļkurzeme veiksmīgi sagatavojusi 
vietējās partnerības attīstības stratēģiju 2007.–2013. gadam un sa-
ņēmusi finansējumu sabiedrisko aktivitāšu projektiem.  

Administratīvajā  
komisijā  

 

Komisija 21. IV sēdē nr. 4 izskatī-
jusi 16 administratīvā pārkāpuma 
lietas, no tām 10 administratīvā 
pārkāpuma protokolus, kurus sa-
stādījis Dundagas pašvaldības poli-
cijas inspektors, 1 — Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes Talsu ra-
jona nodaļa, 4 — Valsts Robežsar-
dzes Ventspils pārvaldes Talsu un 
Tukuma Imigrācijas nodaļa,  1 lieta 
nosūtīta izskatīšanai uz Talsu rajo-
na policijas pārvaldi. 

Pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpuma kodeksa (LAPK) 173. panta 
1. daļas par bērna aprūpes pienāku-
mu nepildīšanu, kas saistīti ar bēr-
na audzināšanu (nepilngadīgo smē-
ķēšana, alkoholisko dzērienu lieto-
šana), — 5 protokoli; 187. panta 
2. daļas — par nolaidīgu pases gla-
bāšanu, kuras dēļ tā pazaudēta, — 1 
protokols; 186. panta 1. daļas — par 
dzīvošanu bez derīgas pases — 3 
protokoli. 

Par 25.04.2008. Dundagas pagasta 
padomes saistošo noteikumu Nr. 9 
Par sabiedrisko kārtību Dundagas pa-
gastā pārkāpšanu: par Dundagas vi-
dusskolas skolēnu iekšējās kārtības 

noteikumu neievērošanu — 2 pro-
tokoli; par sistemātisku alkoholisko 
dzērienu lietošanu — 2. 

Pamatojoties uz LAPK kodeksa 
239. panta 1. daļas 1) punktu, komi-
sija nolēma vienā administratīvā 
pārkāpuma lietā lietvedību izbeigt. 

 

Dace Kurpniece,  
komisijas sekretāre  

 
Pagasta bibliotēkās 
gaida ikvienu  
 
 15. IV Rīgā, Latviešu biedrības na-
mā, 13. konferencē pulcējās Latvi-
jas Bibliotekāru biedrība. Dalībnie-
ki sprieda par bibliotēkām bez ro-
bežām, par virzību uz globālu sa-
prašanos, par publisko bibliotēku 
vietu un nozīmi mūsdienu Latvijā, 
par darbību pēc pašvaldību teritori-
ālās reformas, bibliotēku jauno pa-
kalpojumu ilgtspēju un sadarbību 
ar skolu bibliotēkām.   
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bib-
liotēku attīstības institūta direkto-
re Anna Mauliņa minēja, ka Latvijā 
no valsts pamatbudžeta publisko 
bibliotēku darbībai novirza 0,8% lī-
dzekļu. Savukārt pašvaldību publis-
kās bibliotēkas, strādājot vienotā 
tīklā, nodrošina bezmaksas biblio-

tēku pakalpojumus (grāmatu, pre-
ses un interneta) gandrīz pusei 
valsts iedzīvotāju.  
Dundagas pagasta pašvaldība triju 
bibliotēku finansēšanai pērn izlie-
toja 2,82% no kopējiem līdzekļiem, 
šogad tam plānots iztērēt 2,79%. I 
ceturksnis rāda, ka mūsu pakalpo-
jumi ir vajadzīgi. Salīdzinot ar pa-
gājušā gada attiecīgo posmu, biblio-
tēkas apmeklētība augusi 1,52 rei-
zes, bet datori un internets izman-
tots 2,96 reizes vairāk. Aizvien bie-
žāk jauniešu jaunās tehnoloģijas 
lieto tieši mācībām. Aicinu pagasta 
iedzīvotājus iepazīt mūsu piedāvā-
jumu. Bibliotēkā kā maksas pakal-
pojumi noteikti tikai kopēšana, 
printēšana un skenēšana. 
24. III Talsos rajona Lielajos lasīša-
nas svētkos — projekta Bērnu žūrija 
2008 noslēgumā — piedalījās 16 
Dundagas jaunie grāmatu eksperti. 
Paldies par iespēju mūsu bērniem 
tur aizbraukt — bērnu vecākiem, 
padomes priekšsēdētājam Aldonam 
Zumbergam un uzņēmējam Naurim 
Freimutam! Ar koncertu un sarunu 
svētkus kuplināja mūziķis Edijs 
Šnipke.   
 

Ruta Emerberga,  
pagasta bibliotēkas vadītāja  

Pienotavā  
jaunas iekārtas 

 

Maijā Dundagas pienotavā noti-
ka liela rosība: čehu kolēģi uzstā-
dīja jaunas iekārtas. Par to stāsta 
Guntis Pirvits, piensaimnieku 
lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvās sabiedrības (PLPKS) 
Dundaga valdes priekšsēdētājs. 

Esam piedalījušies Eiropas lauk-
saimniecības fonda pasākumā Lauk-
saimniecības produktu pievienotās vēr-
tības radīšana ar projektu «Piena pas-
terizācijas iekārtas iegāde PLPKS Dun-
daga». To apstiprināja, un tagad 
mums būs jaunas, mūsdienīgas pie-
na un krējuma pasterizācijas iekār-
tas, separators un homogenizators. 
Kopējās izmaksas ir Ls 70 000, līdz-
finansējums — Ls 28 000.  

Daļu no projekta naudas Starp-
tautiskā Valūtas fonda ietvaros 
mums aizdos čehi. Viņi samaksās 
par iekārtām, mēs to atmaksāsim 
Latvijas valstij bez procentiem. Če-
hija mūs atbalsta, nezinām, vai tā-
pat rīkosies mūsu valsts. 

Kad jaunās iekārtas būs uzstādī-
tas, tērēsim par 30% mazāk kurinā-
mā nekā pašlaik, ietaupīsies arī 25% 
elektroenerģijas. Automātika no-

drošinās produkcijas stabilu kvali-
tāti — piena pirmapstrāde atbildīs 
Eiropas kvalitātes augstākajām pra-
sībām. 

Diāna Siliņa 
 

Jubilāre —  
Šlīteres bāka 

 

7. V iedomātu sarkanu ziedu 
pušķi Šlīteres bākai 160. jubilejā 
sniedza Slīteres nacionālā parka 
direktore Dace Sāmīte un adminis-
trācijas darbinieki, kā arī nedau-
dzie ciemiņi. Šajā dienā atklāja arī 
tūrisma sezonu un bija iespēja ap-
lūkot bērnu veidotu izstādi. 

Radošajā darbā trāpīgi Šlīteres 
bāku raksturoja skolotāja no Mazir-
bes: bākuguns kuģiem, ādere cilvē-
kiem, karogs novadam un atmiņas 
tūristiem. Nu jau gan 10 gadus bāka 
vairs nekalpo kuģu navigācijai.  

Tās 2. stāvā ceturto gadu pēc 
kārtas redzami Dundagas dienas 
centra Mājas bērnu darbi. Šogad iz-
stādē piedalījušies arī Dundagas vi-
dusskolas 2. b klases skolēni, Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolas 
un Mazirbes internātskolas audzēk-
ņi. Visi darbi veltīti bākas jubilejai.  

Diāna Siliņa   
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 Svētku sākumā Rudīte Baļķīte 
aplūkoja 25 gadu nozīmi cilvēka 
un ēkas mūžā. Atmiņu pēcpusdie-
nā mazo audzēkņu priekšnesumi 
mijās ar darbinieču dziesmām, ra-
jona, pašvaldības vadības, iestāžu 
un individuālajiem apsveikumiem, 
bijušo darbinieku stāstījumiem. 
Aizkustinoši bija dzirdēt celtnieku 
atmiņas, redzēt prieku iepriekšējo 
vadītāju Andas Budreikas un Vijas 
Lēnertes acīs. Lai Kurzemītei ražīgs 
nākamais darba cēliens! 

A.A. 
 

Ar avīzes starpniecību pateicību 
izsaka arī Kurzemītes vadītāja. 

Krāšņie pavasara ziedi un labie 
vārdi piepildīja Kurzemītes saimes 
sirdis 25 darba gadu svētkos. Pal-

dies visiem, kas atnāca un sveica! 
Sirdspukstu straujumu juta ik-
viens. Paldies pagasta pašvaldībai 
par labvēlīgo attieksmi, SIA Dunda-
ga valdes priekšsēdētājai Tamārai 
Zoltānei par atbalstu, sagatavojot 
mūsu darba jubileju. 

Paldies tiem, kas atvēra durvis 
uz savu dvēseli un jaunību! Jauki 
bija klausīties par celtniecību, par 
bērnudārza iekārtošanu. Lai vi-
siem veselība un ilgs mūžs! 

Kurzemīti gaida jauni sapņi, dar-
bi un mīlestība. Kā raksta dzej-
nieks Vitauts Ļūdēns: «Mums par 
cīruļiem ilgāk šajās debesīs dzie-
dāt,/ Mums par pienenēm ilgāk 
šajos krastos te ziedēt». 

Kurzemītes vārdā  
Anita Krūmiņa 

Valodas nedēļā aprīļa beigās tē-
ma bija Vārds. Katru dienu skolēni 
varēja piedalīties  sacensībās: pla-
kātu konkursā, kur skolēni attēloja 
vārda dažādo nozīmi un tā lielo 
spēku, glītrakstīšanas konkursā — 
labākos darbus izlika skolā un par 
tiem balsoja, domrakstu konkur-
sā  — veiksmīgākos darbus citēja 
skolas biedriem, zināšanu un atjau-
tības konkursā par valodu, vārdu 
nozīmi, vecvārdiem un jaunvār-
diem, kas ienākuši mūsu valodā. 

28. IV 7.b klase ar audzinātāju 
Vitu Krauzi piedalījās Dundagas 
mežniecības rīkotajās Meža dienās. 
Klase, sadalīta vairākās komandās, 
darbojās 4 kontrolpunktos, māco-
ties noteikt koka augstumu, augu 
sugas, pazīt dzīvniekus pēc ragiem, 
šaut  mērķī. Šaušanas pārbaudē la-
bāk veicās meitenēm! Pēc veikta-
jiem uzdevumiem visi kopā cepa 
desiņas. Dāvanā skolēni saņēma 
priežu vēja slotu, kas nesot laimi. 

5.b klase ar audzinātāju Inesi 
Namsoni  piedalījās VAS Latvijas 

valsts meži struktūrvienības Mam-
madaba rīkotajā projektā Izzini me-
žu.  Klase, mēnesi čakli strādājot, ar 
vecāku palīdzību savāca noteiktos 
punktus un ieguva papildpunktus. 
Skolēni tīrīja mežā putnu būrīšus, 
gatavoja  un izlika jaunus, stādīja 
mežu, sakopa to, kā arī brauca izzi-
nošā mācību ekskursijā uz Tērvetes 
dabas parku. Noslēgumā skolēni ie-
guva Mammasdabas meistarklases 
diplomu, savukārt audzinātāja — 
iespēju piedalīties skolotāju izglīto-
šanas nometnē Madonas rajonā 
Ezerniekos. Klase ir izvirzīta kā Zie-
meļkurzemes Mammasdabas vēst-
niecības skola. Paldies klasei, audzi-
nātājai un vecākiem par rosīgo un 
ražīgo darbu! 
Īpašus sasniegumus Rīgā zināt-

niskās pētniecības darbu lasījumos 
23. un 24. IV guva 12.b klases skol-
niece Māra Martīne ar darbu Kreiļu 
mācības skolā: problēmas un to iespēja-
mie risinājumi (vadītāja skolotāja 
Inese Namsone) un 12.a klases skol-
niece Magda Frišenfelde ar darbu 

Pozitīvās un negatīvās informācijas at-
tiecības TV3 ziņu raidījumos 19:50 
(skolotāja Sarmīte Dinsberga). Māra 
darbu aizstāvēja Pedagoģijas sekci-
jā un ieguva 1. vietu valstī, savukārt 
Magda darbu aizstāvēja Socioloģijas 
nodaļā  un ieguva 2. vietu valstī. 
Par teicamajiem sasniegumiem 
abas meitenes ir ieguvušas priekš-
rocības studijām Latvijas Universi-
tātē budžeta grupā. Lepojamies un 
apsveicam savas skolnieces! 

No 5. līdz 8. V skolā bija aplūko-
jama izstāde par godu Mātes die-
nai Mana mamma ir pati labākā, kurā 
skolēni bija zīmējuši, līmējuši, gata-
vojuši dažādus apsveikumus  mam-
mām. Atsaucība bija liela, ikviens 
darbiņš bija veidots ar mīlestību un 
pateicību mīļajām mammām. Īpašu 
dāvanu savai mammai bija sagata-
vojusi 8.b klases skolniece Laura 
Vezinga  — sirdsmīļu videoklipu ar 
jaukiem dzejoļiem un bildītēm, ko 
ikviens varēja noskatīties  1. stāva 
foajē ceturtdienas rītā. Videoklips 
būs redzams arī mācību gada noslē-
guma pasākumā 29. V.  Paldies Lau-
rai! 

7. V izlaidumklašu skolēni vairā-
kos  sektoros — kultūra, vēsture, 
valodniecība, mājsaimniecība, vese-
lība, dabas zinības — aizstāvēja zi-

nātniskās pētniecības darbus. Sko-
lēni bija pētījuši jauniešu atpūtas 
iespējas Dundagā, salīdzinot mūs-
dienas ar senākiem laikiem, medību 
kolektīvu rašanās vēsturi, krāsu no-
zīmi un ietekmi uz cilvēku, alterna-
tīvos enerģijas resursus, mūzikas 
terapijas ietekmi uz cilvēku, darba 
vietas apgaismojuma sistēmas iz-
veidi u.c. 

11. V direktoru vietnieku audzi-
nāšanas darbā seminārā Kolkā pre-
zentēja metodisko izstrādņu skates 
laureātu darbu 2009. gada disku, 
kurā atrodams arī skolotāju Vairas 
Kamaras, Norikas Rērihas, Ivetas 
Kundeckas un Skaidrītes Motmille-
res izstrādāts materiāls par skolas 
simboliku un savas skolas piederī-
bas izjūtas nozīmi patriotiskajā 
audzināšanā. 

Maijā 11. klašu skolēni tikās ar 
Korupcijas novēršanas un apkaro-
šanas biroja pārstāvjiem, kas pa-
stāstīja par korupcijas būtību, par 
pašas iestādes darbību, kā arī uzde-
va skolēniem dažādus jautājumus.  

14. V pedagoģiskajā sēdē sprieda 
par nākamā mācību gada program-
mām. Ir padomā  uzsākt vakarsko-
las programmu, skolotāji turpina 
pilnveidot vispārizglītojošā un pro-
fesionālā virziena programmas. 

14. V ar interesantu programmu  
viesojās cirks Arino. Skatītājus ie-
priecināja dresēti dzīvnieki, ar da-
žādiem trikiem uzstājās iluzionisti 
un jogas mākslas pratēji. Par jautrī-
bu rūpējās  klauni Žu-žu un Guziks. 

15. V 11.b klase kopā ar audzinā-
tāju Intu Freiverti devās uz Kuldī-
gas vecpilsētu, kur vairāki  skolē-
ni — Linda Nierliņa, Līga Dilāne, Ie-
va Rudņika, Elvis Bēķis un Artūrs 
Šnikvalds — piedalījās orientēša-
nās sacensībās. Pavisam sacentās 
54 komandas no dažādām Latvijas 
skolām, bet tikai 24 atrada visus no-
teiktos kontrolpunktus, to vidū arī 
mūsu skolas vienība. Noslēgumā 
komandas lozējot  noteica uzvarē-
tāju. Pārējie klases skolēni  aktīvi 
atbalstīja savu komandu. Kamēr 
skolēni orientējās, audzinātāja pie-
dalījās seminārā Kultūras mantojums 
jauniešu rokās. 

22.V notika Pēdējā zvana pasā-
kums, savukārt 29. V vecāki un citi 
interesenti ir mīļi  lūgti uz mācību 
gada noslēguma un olimpiāžu lau-
reātu godināšanu. 

Novēlu izturību un veiksmi 9. un 
12. klašu skolēniem eksāmenos! 

 Norika Rēriha,  
direktora vietniece  
audzināšanas darbā 

Katrs bērns ir kā zieds, kura 
krāšņums ir atkarīgs no tā, kā to 
kops. Paša vēlēšanās un centība, 
vecāku un skolotāju  atbalsts var 
likt ziediņam uzplaukt jo krāšņi un 
priecēt daudzus. Tas ir ilgs un 
grūts darbs, bet apsveicama ir kon-
kursantu drosme, vēlēšanās un uz-
drīkstēšanās. Jo vairāk būs tādu 
bērnu, jo arī Dundagas vārdu dzir-
dēsim biežāk. 

Pavisam izskanēja četrpadsmit 
priekšnesumi — dziesmas, dejas un 
muzikālas uzstāšanās. Dalībnieku 
vecums bija ļoti dažāds. Mazā An-
nija–Paula Heiberga  visus apbūra 
ar jauku, bezgala simpātisku 
priekšnesumu, par to izpelnoties 
skatītāju ovācijas, Kristīne Ralle  
varētu kļūt par izcilu vijolnieci, En-
dijs Landmanis atklāja savas spējas 
ne tikai dziedāšanā, bet arī ksilofo-
na spēlē. Ar skaņdarbu no filmas 
Titāniks ļoti labu sniegumu klavier-
spēlē parādīja Luīze Čaunāne. Vis-
vairāk, protams, bija dziedošo ta-
lantu: Diamanta Duplave, Ina Rud-
ņika, Linda Pirvite, Sandra Vanso-

viča, Jurģis Remess un Elīna Voito-
va. 

Kā vienmēr skatītājus priecēja 
Dainas Miķelsones deju grupas Sen-
sus mazās dejotājas, šoreiz ar deju 
Mūmijas, un Daces Šmites jauniešu 
vokālais ansamblis ar dziesmām no 
Jāņa Lūsēna cikla. 

Dalībniekus vērtēja 3 grupās. 
Piedevām skatītāji balsoja par savu 
simpātiju, un te vislielāko piekriša-
nu izpelnījās trio PMDZ jeb Pauls 
Ķierpe, Mārtiņš Abajs un Dzintars 
Pētersons — Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņi ar popūri-
ju (trio izmantoja klavieres, ksilo-
fonu, bungas un ģitāru). 

Žūrijai (Sandra Cirvele, Zane 
Grīnīte un Smaida Šnikvalde) nebi-
ja viegli noteikt labākos, jo domas 
kā parasti  dalījās. Galu galā sprie-
dums bija šāds: «Labākais Dunda-
gas jaunais talants dziesmā» — 
Sandra Vansoviča, kas izpildīja 
dziesmu Vivo per lei duetā ar Elīnu 
Voitovu un dziesmu You raise Me 
Up; «Labākais Dundagas jaunais ta-
lants dejā» — Sensus mazās dejotā-

jas; «Labākais Dundagas jaunais ta-
lants mūzikā» — trio PMDZ. 

Visi pasākuma dalībnieki saņē-
ma pateicības un ziedus, uzvarētā-
ji — arī Vanema dāvanu kartes. 
Liels paldies skolotājiem, kas palī-
dzēja bērniem sagatavoties: Dacei 
Šmitei, Ievai Hermanei, Jānim Cir-
velim, Dainai Miķelsonei, kā arī ve-
cākiem. 

Pasākuma rīkotāji saka lielu pal-
dies konkursa vadītājiem Sabīnei 
Freivertei, Gunai Puršelei, Rihar-
dam Savickim un Agnesei Nepartei, 
kas vakara norisi  pārvērta saistošā 
un asprātīgā humora šovā. 

Tiekamies nākamajā talantu 
konkursā! 

Smaida Šnikvalde 
 

 Par zaļu pat vēl zaļāks 
 

Konkurss Jaunie talanti 
Maijā, kad daba ir pamodusies, smaržo un zied, ir īstais laiks uz-

ziedēt Dundagas jaunajiem talantiem. Tāpēc arī konkurss notika 
15. V ar devīzi Uzziedi Dundagai!.  

• Uzstājas Kurzemītes kopkoris.                                                                      Autora foto 

Skolā pavasarī 

Kurzemīte svin 
 

29. IV bērnudārzs atskatījās uz 25 darba gadiem. 

Par kultūrvidi 
 

30. IV Kolkas mūzikas skolas 
(KMS) un Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas (DMMS) ap-
vienotie pulki aizstāvēja māk-
slas, mūzikas un kultūras vaja-
dzības ideju. 

Dundagas tirgus placī pasāku-
mam sākoties, Dundagas pagasta 
priekšsēdētājs Aldons Zumbergs 
klātesošos sveica ar vārdiem, ka 
talants ir kā akumulators, kas ne-
mitīgi jāuzlādē. To, ka novadam un 
Latvijai vajadzīgi talantīgi, mūziku 
un mākslu izprotoši bērni un jau-
nieši, pagastvecis apliecināja, Dun-
dagas zemē iestādot idejas koku. 
Lai aug, spītējot visiem vējiem un 
no tiem uzlādējoties! 

Kolkas pūtējiem braši pietrici-
not auksto pavasara gaisu, ar sim-
boliskiem ideju kociņiem rokās 

KMS un DMMS audzēkņu un sko-
lotāju apvienotie spēki devās gā-
jienā pa Dundagas centru. Sparīgi 
skanēja Ai, jel manu vieglu prātu un 
citas dziesmas, bet visa pasākuma 
sāls atspoguļojās trīs transparen-
tos: «Mēs bijām», «Mēs esam», 
«Mēs būsim». Kam lemts saprast, 
tas sapratīs. 

Idejas audzēkņi iestādīja pie pils. 
Pēc tam jau pašā vēsturiskajā ēkā 
abu skolu audzēkņi koncertējot 
iepriecināja klausītājus un skatītā-
jus, apliecinot pirmīt nesto lozun-
gu patiesumu. Skatītāju un klausī-
tāju atbalsts gan ielās, gan zālē bija 
nepārprotams. 

Novēlēsim abām skolām ar īsti 
latviski lībisku sīkstumu pārdzīvot 
mākslai, mūzikai un izglītībai ne-
būt ne labvēlīgākos laikus! 

 
 

Alnis Auziņš 

Vai atjaunosim 
GDA? 

 

Tur — Zilajos kalnos... Ar šādu 
devīzi Slīteres nacionālā parka 
(SNP) darbinieki pilī 19. V pulcē-
ja ap 20 interesentu.  

 

Vakars pagāja izzinoši, draudzī-
gi, praktiski, nopietni un jautri. 
SNP sabiedrisko attiecību speciālis-
te Laila Pabērza aicināja ikvienu 
nosaukt savu mīļāko puķi, pēc tam 
par SNP un tātad kopīgām vērtī-
bām, attēlus rādot, stāstīja botāniķe 
Ilze Rēriha un zoologs Vilnis Skuja. 
Iepazinām kangarus un vigas ar 
peldošām saliņām un ūdensrozēm, 
augu kukaiņēdāju — raseni, dzelte-
no dzegužkurpīti, strauspapardes 
un lakšus. Uzzinājām, ka pašas bo-
tāniķes mīļākais augs ir izzūdošā 
nezāle skrēteliņš un ka vigās drīkst 
lasīt dzērvenes, ja tās ir ainavu aiz-
sardzības zonā. 

V. Skuja asprātīgi vēstīja par dzī-
vo radību: grāvjos mītošajiem sta-
gariem, kas garšo gan melnajiem, 
gan baltajiem stārķiem, gan, vismaz 
Pirmā pasaules kara gados, arī cil-
vēkiem, par indīgajiem strauta nē-
ģiem, kurus nevajadzētu ēst pat 
krīzes laikā, par naskajām sila ķir-
zakām, āpšiem, odzēm, ūpjiem, ma-
zajiem susuriem un maniem brāļiem 
aļņiem. 

Visi izkustējāmies tējas dzesināša-
nas spēlē. Tā gan bija paredzēta no-
slēgumā, bet, tā kā saniķojās neklā-
tienes ekskursijai domātais dators, 
rotaļā gājām agrāk. Ikkatrs, izvilcis 
kādu vārdu, lūkoja sameklēt saderī-
gu otru pusi. Ar ko jābiedrojas 
«velna» īpašniekam? Vai ar to, kas 
dabūjis «Dieva» zīmīti? Nekā, 
«velnam» jāradojas ar «rutku», tā 
izveidojot Latvijā indīgākā auga no-
saukumu! 

Beigās, dzerot pašrocīgi gatavotu 
tēju no SNP pļavu zālītēm, pagasta 
padomes priekšsēdētājs Aldons 
Zumbergs ierosināja skolās no jau-
na iedibināt GDA kustību, proti, ga-
tavs dabas aizsardzībai. Vienprātīgs 
klātesošo atzinums, sakot paldies 
šlīterniekiem, bija: cik mūsu pašu da-
bā brīnumainā! Tik laiku pa laikam 
par to gudri un saistoši jāatgādina. 

 
Alnis Auziņš 
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Pirmsākumi 
1960. gadā Stokholmā, apgādā 

Zemgale izdotajā Jāņa Rutka grā-
matā Latvijas ģeogrāfija rakstīts: 
«1914. g. dzelzceļa līniju kopga-
rums Latvijā bija 1941 km ar trim 
dažādiem ceļu platumiem (1535 km 
platceļu, 357 km pievedceļu — 750 
mm un 49 km metra platuma līni-
ju), bet kara laikā to kopgarums 
pieauga (par 822 km), un nācās at-

klāt vēl divus ceļu platumus: nor-
mālo, Rietumeiropā lietoto — 1435 
mm — un samērā plašu lauku 
dzelzceļu (600 mm) tīklu. Abi šie 
platumi Latvijas dzelzceļu tīklā ir 
ienākuši līdz ar vācu armiju 1915. g. 
un tam sekojošos gados un tāpēc 
sastopami l.t. [lielākoties] Kurzemē 
un Zemgalē .. lauku ceļu tīkli bija 
domāti l.t. mežu ekspluatācijai un 
skāra lielākos mežu rajonus Vents-

pils un Jēkabpils apriņķī .. No tiem 
daļa vēlāk tika nojaukta .. bet daļa .. 
palika lietošanā (starp tiem arī 
šaurceļi ... Ventspils – Mazirbes – 
Stendes) un tika papildināta ar 
jauniem atzarojumiem (Ventspils – 
Dundagas). (637. lpp.)  

Plašo Ziemeļkurzemes mežu iz-
mantošanai, kā arī labākas satik-
smes izveidošanai starp Dundagu 

un Ventspili 1933./34. g. nodeva 
lietošanā 51 km garo Ventspils – 
Dundagas 600 mm dzelzceļu, kas 
papildināja Pirmā pasaules kara lai-
kā būvēto šaurceļu tīklu un izmak-
sāja ap 0,4 milj. Ls. (644. lpp.)»  

Latvijas dzelzce-
ļa vēstures mu-
zeja interneta 
lapā par šo laiku 
rakstīts: «Latvijas 
dzelzceļa tīklā 
izveidojās pieci 
dažādi sliežu pla-
tumi: K platums 
1524 mm, N pla-
tums 1435 mm, 
M platums 1000 
mm, P platums 
750 mm, L pla-
tums 600 mm. .. 
1916. – 1917. ga-
dā vācu armija 
uzbūvēja Vents-
pils šaursliežu 
dzelzceļu tīklu, 
tostarp 138 km 
garo līniju Vents-
pils – Mazirbe – 

Stende. .. 1934. gadā .. Latvijas 
valsts  .. uzbūvēja un Mežu minis-
trijas rīcībā nodeva 13 km garo 
Plintiņu – Raķukroga meža dzelzce-
ļu.» 

Jāpiebilst, ka mūsdienās pa līniju 
Gulbene – Alūksne brauc bānītis 
(pa 750 mm platām sliedēm). Mūsē-
jais brauca pa visšaurāko sliežu ce-
ļu, tāpēc to sauca par mazbānīti. 

 

Stacijas un pieturas vietas līnijā 
Stende – Mazirbe – Ventspils* 

(1939. – 1940. gads) 
Stende – Stendesmuiža – Pasten-

de – Talsi – Valdgale – Indiņi – Cīru-
ļi – Plintiņi – Dundanga (Toreizējā 
rakstībā. — Red.) – Kurči – Šlītere – 
Mazirbe – Sīkrags – Lielirbe – Mi-
ķeļtornis – Lūžņa – Ovīši – Jaun-
upe – Akmeņdziras – Staldzene – 
Dzērvīte – Mežpostenis – Ventspils. 

No Stendes vilciens izgājis plkst. 
5.08, Talsos bijis 5.48, Dundagā 8.55 
(nobraukti 49 km), Mazirbē 10.25. 
No Ventspils vilciens izgājis 14.30, 
Mazirbē pienācis 18.30, Dundagā — 
20.22, Stendē — 23.50. Tātad apmē-
ram 90 km no Ventspils līdz Dunda-
gai cauri jūrmalas ciemiem bānītis 
veicis nepilnās 6 stundās.  

Jāuzsver, ka 1924. gada sarakstā 
nav Stendesmuižas, Pastendes, Šlī-
teres, Akmeņdziru, Staldzenes, to-
ties pirms Ventspils ir Bušnieki. 
Tad 137 km no Stendes līdz Vents-
pilij vilciens braucis 16 stundas. 
1940. gadā šo pašu maršrutu maz-
bānītis veicis 9 stundās. Tik liela 
starpība acīmredzot skaidrojama ar 
sliežu ceļu savērsuma iztaisnošanu, 
sākotnējās tievākās sliedes nomai-
not pret resnākām, kas ļāva kāpināt 
vilciena kustības ātrumu. Pirmo lī-
niju vācieši steigā, nepazīstot apvi-

du, un varbūt arī bailēs no bombar-
dēšanas būvējuši ļoti līkumotu. Līdz 
Otrajam pasaules karam satiksme 
uzlabota, tā ievērojami samazinot 
arī negadījumus. 

 
Stacijas un pieturas vietas līnijā 

Dundanga – Virpe – Ventspils* 
((1939. – 1940. gads, taisnā līnija 

no Dundagas uz Ventspili)  
Dundanga – Pāce – Lonaste – No-

ra – Virpe – Rinda – Pope – Ogsils – 
Mauri – Ventspils. 

No Dundagas vilciens izgājis 
plkst. 5.14 un Ventspilī pienācis 
8.05; no Ventspils devies ceļā 16.27 
un Dundagā pienācis 19.22; tātad 51 
km veicis nepilnās 3 stundās. 

* (Kustības saraksti no Dundagas 
vidusskolas vēstures skolotāja 
Imanta Brusbārža arhīva.) 

 
Vilnis Mitlers: «Vācieši Pirmā 

pasaules karā arī citās valstīs plaši 
taisīja šaursliežu dzelzceļu armijas 
apgādei. Pirmsākumos bijušas 600 
mm platas sliedes ar metāla gul-
šņiem, to biezums 4 — 5 mm. Tās 
bija truļu sliedes, kā gateriem, vie-
na posma garums ap 4 — 5 metri, 

celtniecības ātrums: padsmit kilo-
metru dienā. Vilciens pa šīm slie-
dēm brauca ar ātrumu 10 — 12 km 
stundā. Vēlāk gulšņus taisīja līdzī-

gus kā lielajam vilcienam un sliedes 
nomainīja pret resnākām dzelzceļa 
sliedēm. Metāla gulšņi vēl ilgāku 
laiku šur tur mētājās, bet nu jau visi 
lūžņos. Ceļmalās laikam kā rezerve 
uz paliktņiem bija uzliktas 3 — 4 
sliedes. Pirms Otrā pasaules kara 
vilciena ātrums esot sasniedzis 
25 — 30 km stundā. Es gan šaubos, 
vai tik ātri gāja. Pēc Otrā pasaules 
kara arī neko ātrāk nebrauca. Tie 
vairs nebija mazbānīša ziedu laiki. 

Pirmā, vācu būvētā līnija ienāca 
Dundagā no turienes, kur vēlāk uz-
cēla universālveikalu, tālāk gāja 
blakus liepu alejai, pa tagadējās vi-
dusskolas pusi un pie vecā bērnu-
dārza stūra pagriezās uz Anstrupes 
kapiem, ne pa vēlāko uzbērumu, 
bet pa kreisi no tā. Netālu no Ans-
trupes kapiem ir saglabājies frag-
ments no vecā, vāciešu celtā uzbē-
ruma. Vēlāk, 30. gados, pirmo līniju 
pārcēla. Ievlejās ir redzams frag-
ments no jaunā posma.  

Vācieši, būvējot dzelzceļu, pāri 

Šlīteres gravai uzcēla 17 metru 
augstu (maksimālais augstums) un 
105 metru garu tiltu. Tā kā to taisīja 
uz ātru roku un no zaļiem kokiem, 

tad jau pēc 10 gadiem tas bijis uz 
pēdējo tūkstoti. Tad bānīti laiduši 
pāri gravai tukšu, tikai ar mašīnistu 
iekšā, bet pasažieri gājuši pāri. Kad 
nu tiltu pavisam vairs nevarēja lie-
tot, līniju novirzīja gar Sīkraga 
dambi. 

Šajā pusē un līdz jūrmalai maz-
bānītis bija galvenais satiksmes lī-
dzeklis. Pirms Otrā pasaules kara 
gan parādījās arī autobusi. No Rīgas 
uz Dundagu brauca zils autobuss ar 
bagāžas nodalījumu uz jumta. Tālāk 
laikam arī negāja. Vai tas piederēja 
kādam privātajam, vai kursēja kat-
ru dienu vai reizi nedēļā, to nezinu. 
Bet ar jūrmalu vietējo satiksmi uz-
turēja mazbānītis. Uz Rīgu parasti 
brauca tā: ar mazbānīti līdz Sten-
dei, tur pretī gaidīja lielais vilciens, 
ar ko bija saskaņots laiks. Tāpat no 
Rīgas atpakaļ.»  

Alnis Auziņš 
 

Paldies atmiņu glabātājiem! 
 

Turpmāk vēl. 

MAZBĀNĪTIS 
Turpat pusgadsimtu braucēji Rīgas un Ventspils virzienā vairs ne-

izmanto mazbānīša pakalpojumus. Taču apmēram no 1916. līdz 
1963. gadam dundadznieku satiksmi ar ārpasauli galvenokārt no-
drošināja tieši tas.  Savākt dzelzceļa strādnieku atmiņas likās gan-
drīz neiespējami... Dažus darbiniekus izdevās uziet, kaut kas ro-
dams rakstos, kaut kas uzzināms no vērīgiem dundadzniekiem, 
kas šur tur vēl saskata kādreizējā uzbēruma iezīmes. Par mazbānī-
ša laikiem vēl liecina pāris ēku, tostarp bijušās stacijas, arī nams 
Talsu ielā 26, kur ilgus gadus pēc sliežu nojaukšanas darbojās Dun-
dagā slavenā stacijas bufete, bet pēdējos 10 gadus atrodas veco 
ļaužu mītne. Dosimies kopīgi Ziemeļkurzemes «ekspreša» pēdās! 

 Dundagas seriāls 
 

• Vilcienu kustības saraksts līnijā Dundaga – Virpe – Ventspils, 
1939. – 1940. gads.                      Plakāts no I. Brusbārža kolekcijas 

• Apmēram tā varēja izskatīties gatavie saliekamie sliežu ceļa posmi, kurus vācieši 
izmantoja Pirmā pasaules kara laikā.   

Zīmējums no 1881. g. izdotās Džuzepes Martelli 
grāmatas «Zemes darbi inženieriem» 

• Zemes darbi posmā Kurči – Šlītere, 1930. gadi.              
 Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem 

• «No putna lidojuma» redzama vieta pie 
Garlaukiem, kur krustojusies vācu celtā 
Dundagas – Mazirbes – Ventspils līnija ar 
1934. gadā celto Dundagas  – Virpes – 
Ventspils līniju. Dabā labi saskatāmi abi 
uzbērumi.  
Pagasta padomes kartogrāfiskais materiāls 

• Turpat nedaudz tālāk pa jūrmalas līniju: 
te kādreiz pāri Pāces upei gāja dzelzceļa 
tilts.                                     Dundadznieka foto  

Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem 
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Vairāk nekā pirms 30 gadiem ta-
pušais Alfa kurss domāts visiem, — 
gan tiem, kas vēlas uzzināt vairāk 
par kristietību, gan jauniem, veciem 
un apslinkušiem kristiešiem. Katrā 
nodarbībā lektors aplūko noteiktu 
tēmu (piemēram, Kristietība — gar-
laicīga, nepatiesa un bezjēdzīga?, Kā 
vislabāk varu izmantot atlikušo dzīvi?, 
Kam man Baznīca?), pēc lekcijas da-
lībnieki mazās grupiņās pārrunā 
dzirdēto. Pēc 10 nedēļu nodarbī-
bām ikviens nolemj, ko darīt tā-
lāk — iet iesvētes mācībā, gaidīt nā-
kamo Alfa kursu, pašam pētīt vai 
grupās pārspriest aizsāktās tēmas. 
Vienkārši dzīvot nost laikam īsti 
nesanāk, jo lekcijas un pārrunas 
katrā kaut ko ir aizskārušas. 

Dundadznieku rīkotajā Alfa kursā 
14 dažādas tēmas lekcijās aplūkoja 
11 lektori. 27. IV, noslēguma vaka-
rā, visi, kas vēlējās, varēja izteikties 
par 4 mēnešos pieredzēto un pār-
domāto. Dzirdējām atklātu, skaud-
ru un reizē apliecinošu dzīvesstās-
tu. Tukumnieks Arnis Irbe izbridis 
dzeršanas un narkotiku purvu, dau-
dzus gadus pavadījis ieslodzījumā, 
bet tagad ar Dieva žēlastību ne tikai 
pats sācis jaunu dzīvi, bet arī palīdz 
citiem atkarību māktiem cilvēkiem. 

Jāatzīstas, ka biju patīkami pār-
steigts par kursa dalībniekiem — tā 
saucamo puišu galdiņu, kas paši par 
sevi teica: mēs jau lielākie Dunda-
gas huligāni. Gandrīz visi no viņiem 
bija arī noslēguma vakarā, upurējot 
televīzijā pārraidīto hokeja spēli. 
Uz īsu sarunu aicināju Ingu Rapītu, 
Andri Mucenieku, Ingu Valciņu, 
Māri Sproģi un — dažādības dēļ — 
arī Vairu Kamaru.  

I. R.: — Par Alfa kursu uzzināju 

no Baibas Vadones. Domāju, ka būs 
kā kursos, visi sēdēs un pierakstīs. 
Bet bija baigi labi, nepiespiesti. Par 
kristietību biju sācis interesēties, 
apmeklējis Prieka vēsti. Uz Alfa kur-
su aizgāju, lai padziļinātu zināša-
nas. Kursu laikā saku iet uz dievkal-
pojumiem luterāņu baznīcā. 
— Vai kursi jau kaut ko mainī-

juši tavā dzīvē? 
I. R.: — Visai zālei varu droši pa-

teikt: šo kursu nopelns ir, ka mana 
attieksme ir spēcīgi  mainījusies, un 
uz labo pusi. Tagad jāiet tālāk! Iešu 
iesvētes mācībā, un mums ir doma 
arī turpmāk tikties, veidot mājas 
grupu pēc mazo grupu principa, 
kas ļoti labi darbojās kursos.  

 A.M.: — Man ar kristietību nebi-
ja nekādas saistības. Intereses pēc 
dažreiz kādā baznīcā biju iegājis. 
Ingus piedāvāja apmeklēt  Alfa kur-
su. Aizgāju, domāju: paskatīšos, ja 
nepatiks, neturpināšu. Bet ieintere-
sēja jau pirmā nodarbība.  Agrāk 
uzskatīju, ka tas ir sausi, garlaicīgi, 
bet mums, mājās ejot, vienmēr bija, 
ko pārrunāt. Liela nozīme bija arī 
mūsu galdiņa vecākajai Ievai Frei-
mutei. Vienreizējs cilvēks! Kā viņa 
mūs iesaistīja grupas pārrunās pēc 
katras lekcijas! Tas atkal lika turpi-
nāt. Pati dzīve jau arī piespiež iz-
šķirties. Tu saproti — esi tiktāl no-
laidies, ka ir kaut kas jāmaina.  

Bībeli vispār nebiju lasījis. Pēc 
trešās ceturtās nodarbības sāku la-
sīt, domāt līdzi. Vienreizēja bija Us-
mas nometne. Pēc 10. nodarbības 
sāku regulāri apmeklēt baznīcu. 
Nedrīkstēju vairs apstāties. Tagad 
esmu nolēmis iet iesvētes mācībā.  

I.V.: — Man īsti negribējās iet, 

bet Māris Sproģis ieteica. Ierados 
uz otro nodarbību. Bija normāli, un 
es turpināju. Labāk ir, nekā pa ie-
lām klenderēt. Vismaz kaut ko ie-
mācies. Turpināšu tālāk iesvētes 
mācībā. 

M.S.: — Es jau biju sācis apmek-
lēt Prieka vēsti. Par Alfa kursu uzzi-
nāju no bijušās klases biedrenes 
Baibas Vadones. Pateicu tālāk sa-
viem draugiem — abiem Ingiem, 
Vilnim Kārkelvalkam. Vienam ne-
gribējās iet. Vēlējos uzzināt vairāk 
par dzīves jēgu. Vienreiz kaut kas 
dzīvē ir jāmaina! Cik var dzert un 

pa ielu klīst? 
— Tev 27 gadi un aiz muguras 

gana vētraina jaunība.  
— Šausmīga! Dzeršana, narkoti-

kas, cietums... Es nesaku, ka tagad 
esmu pilnīgs atturībnieks. Bet zinu, 
ka turpināt kā līdz šim nedrīkst. Un 
tagad jau jūtu, ka attieksme mainās, 
pašam ir prieks.  Nolēmu iet iesvē-
tes mācībā. Šaubos, vai kļūšu par 
luterāni, bet ļoti vēlos mācīties un 
uzzināt ko vairāk. Piemēram, mani 
interesē, kā un kāpēc izveidojušās 
daudzas kristīgās konfesijas.  
— Ja rudenī vai ziemā Dundagā 

atkal notiktu Alfa kurss, vai jūs ci-
tus mudinātu piedalīties?  

I. R.: — Jā, noteikti. Būtu ar mie-
ru palīdzēt rīkot, ja vajag, kaut vai 
būt par galda vecāko. 

I.V.: — Jā. Bet citi nenāk, viņiem 
liekas, ka tas ir stulbi. 
— Nedrīkst domās teikt «nē». 

Man ir liels prieks par Dieva brīnu-
miem, ko esmu piedzīvojis. Vēl sa-
mērā nesen man likās, ka mūsdie-
nās tā vairs nenotiek...  Bet, lūk, 
viens tāds ir luterāņu baznīcas 
jumts. Otrs — jūsu, puišu galdiņš 

Alfā un Ingus Valciņš it īpaši. Ne 
mazāks brīnums par jumtu. Cepuri 
nost to priekšā, kas nebaidās da-
būt atteikumu un uzrunā! 

Bet tagad gribu pajautāt mūsu 
režisorei. Kāpēc tu, Vaira, nolēmi 
apmeklēt Alfa kursu? 

— Gribēju vairāk uzzināt par Bī-
beli, par pasauli, ko zināju virspusē-
ji. Cerēju rast atbildes uz dažādiem 
jautājumiem, un uz daudziem arī 
guvu. Kopumā pat vairāk nekā ce-
rēju. Uz daudzām lietām radās cits 
skatījums. Reizēm pēc nodarbībām 
pat vairākas dienas pārdomāju. 

Lekcijas lasīja interesanti lektori, 
un man patika, ka varēju ar viņiem 
aprunāties atsevišķi.  

Sākumā domāju, vai līdz pavasa-
rim neapniks, bet nē! Tagad žēl, ka 
beidzies. Ceru uz otro kursu rudenī. 
Iesvētes mācībā neiešu, bet, ja būs 
lekcijas, tad gan. Laiks nav izšķiests 
velti. Ieguvu ne tikai kā cilvēks, 
daudz ko varēšu izmantot profesi-
onālajā darbībā. 
— Pēc Aijā, žūžū vajadzētu pie-

vērsties klasikai, piemēram, Jāze-
pam un viņa brāļiem.  

— Nu ja (smejas). Laimonis Ka-
mara man savulaik stāstīja, ka pa-
domju gados Tartu universitātē ir 
bijis docētājs, pie kura kultūras 
vēsturē vai tai radniecīgā disciplīnā 
nav bijis iespējams nolikt eksāme-
nu, ja students nav pārzinājis Bībe-
li. Tā ir milzu bagātība. Es vēl nees-
mu izlasījusi. Man neveicas viegli,  
Ījaba dziesmā es klunkurēju, taču 
es vēlos iegūt dziļāku priekšstatu. 
— Nupat runājām par Dieva brī-

numiem mūsu dzīvēs...  
— Manā dzīvē tiešām notikuši 

daudzi Dieva brīnumi! Uzreiz to 
gan nesaprot. Cik reižu esmu dus-
mojusies uz Dievu: kāpēc tu man 
liec priekšā to ceļu, es gribu citā-
di?! Bet paiet laiks, un es saprotu, 
ka esmu sargāta, ka manis iedomā-
tajā ceļā nevajadzēja līdz galam iet. 
Tādu brīžu ir bijis daudz. Tagad 
protu novērtēt Dieva darbu savā 
dzīvē. Jāsaka paldies. Es pat nezinu, 
par ko esmu tik izredzēta, kāpēc 
man tik daudz ir dots. 

Tā teica cienījamā režisore. 
Noslēgumā gribu piebilst: īpaši 

piedomāsim, lūgsim par puišiem. 
Būtu naivi sacerēties, ka viņi tagad 
uzreiz kļuvuši par baltajiem tē-
viem, kas tikai kautrības dēļ spār-
nus tur mājās uz pakaramā. Viņi 
droši vien klups, celsies, klups un, 
cerams, atkal celsies. Taču lūzums 
viņu dzīvēs ir noticis.  

Lai tas iedvesmo uz labu! 
 

Viedokļus apkopoja Alnis Auziņš 

 Alfa kursa nobeigumā 
 

No 2. II līdz 27. IV Dundagas pilī gandrīz katru pirmdienu pulcē-
jās ap 50 cilvēku luterāņu draudzes rīkotajā 1. Alfa kursā. 

 Ne no maizes vien 
 

• 1. rindā: Andris Mucenieks un Māris Sproģis, 2. rindā no kreisās: 1. Ingus Rapīts, 
4. Ingus Valciņš.                                                                            Lenvijas Jānbergas foto 

• Ar jauno kombainu pavisam cits darbs!                         Foto no SIA Dundaga albuma 

Svētā gara pieskāriens 
Piedzimu nekristīgā ģimenē. Ag-

ri sāku lietot alkoholu, 14 gados bez 
tā vairs nevarēju iztikt. Pēc diviem 
gadiem aizrāvos ar narkotikām. At-
rados lielā purvā, un šī dzīve veda 
mani uz pazušanu. Neko nezināju 
par Dievu un dzīvoju izpriecām, do-
mājot, ka viss ir pareizi. 

Taču reiz kāds tuvs draugs ne-
daudz pastāstīja par Dievu, un šis 
temats mani interesēja. Nekad tam 
nebiju pievērsis uzmanību. Draugs 
mani arī aicināja uz Prieka vēsts 
draudzi tepat Dundagā. Kad pirmo-
reiz aizgāju, mācītāja aizlūdza par 
mani. Uzreiz nekas īpašs nenotika. 

Atgriezos mājās, apsēdos savā 
gultā un sapratu, ka dzīvoju grēkā. 
Sāku raudāt kā mazs bērns. Tas bija 
Svētā Gara pieskāriens. Sapratu, ka 
grēks ir reāls un Dievs ir reāls. No 
tā brīža vairāk uzmanības sāku vel-
tīt Dievam. Tā kā arī mani draugi 
lietoja alkoholu un narkotikas, man 
bija grūti noturēties. Pēc kāda laika 
kritu atpakaļ dziļāk grēkā, bet tad 
kāds cits draugs piedāvāja mācīties 
Kristus mācekļu skolā Jaunatnē ar 
misiju Ārlavā. Tas bija pirmais lielā-
kais un labākais manas dzīves solis.  

Izlūgtā kalpošana  
Kad pabeidzu Kristus mācekļu 

skolu, braucām praksē, dalījāmies 
ar Dieva vārdu, liecinājām par savu 
dzīvi, lūdzām par cilvēkiem. Redzē-
ju, ka Dievs dara lielas lietas. Kā tu 
vari nenoticēt, ja to visu piedzīvo! 
Dievs arī manu dzīvi krasi mainīja. 
Pēc Kristus mācekļu skolas Jaunatnē 
ar misiju paliku kā darbinieks, strā-
dāju ar studentiem, dažādām no-
metnēm. Vēlāk iepazinu Ilzi, kas 
kļuva par manu sievu. Sāku strādāt 
restorānā par pavāru, bet jutu, ka 
sirdī nav piepildījuma. Kādu vakaru 
abi lūdzām, lai Dievs dod mums kā-
du kalpošanu un piepilda mūsu sir-
dis ar mieru. Atbildi saņēmām pēc 
pāris nedēļām. Mūsu Jaunatnes ar 
misiju direktors Māris Dzelzs zvanī-
ja no Amerikas un piedāvāja doties 
uz tādu pašu organizāciju ASV, jo 
viņiem bija vajadzīgs pavārs. Sapra-
tām, ka Dievs ir atbildējis uz mūsu 
lūgšanu.  

Neparastā dzīve Sultanā  
Abi ar sievu devāmies uz Ameri-

ku, īsti nezinot, vai mūs tur kāds 
sagaidīs un kā sagaidītāji izskatī-
sies. Sapratām, ka tas ir Dieva 
plāns, un tāpēc uzticējāmies un de-

vāmies ceļā. Nonācām saulainajā 
Kalifornijā, Sultanā, kur darījām 
pilnīgi visu, ko vien vajadzēja. Žā-
vējām persikus un nektarīnus, ko 
sūtījām uz nabadzīgajām valstīm. 
Ziemā, kad nebija augļu, gatavojām 
sausās zupas. Gājām uz cietumiem, 
kur evaņģelizējām un liecinājām. 
Iemācījāmies labi angļu valodu. Tas 
bija liels atspēriens  dzīvē.  

Algas mums nemaksāja, meklē-
jām naudu, lai izdzīvotu. Cilvēki re-
dzēja, ko darījām, un mūs atbalstīja 
finansiāli. Dievs brīnišķīgi pagodi-
nājās mūsu dzīvē! Pat nedaudz pa-
ceļojām pa Ameriku. 

Bāzē apgrozījās daudz dažādu 
cilvēku: skolēni, studenti, misionā-
ri. Katrs nāca no savas zemes un ru-
nāja dzimtajā valodā, arī angliski, 
protams. Skolēni un studenti tur 
strādāja kā brīvprātīgie. Daudzi 
amerikāņi cienījamos gados kalpo-
ja. Virtuvē strādāju kopā ar vīru, 
kam bija 89 gadi.  

Bāzē katru dienu slavējām Dievu 
un aizlūdzām, kāds sacīja īsu svēt-
runu. Daudzi kļuva par kristiešiem. 
Kad cilvēki nabadzīgajās valstīs sa-
ņēma mūsu sūtīto ēdienu, daudzi 
no viņiem atgriezās pie Dieva, jo 
viņi netika baroti tikai ar vārdiem, 
ka Dievs ir mīlestība, bet piedzīvo-
ja, ka mīlestība izpaužas darbos.  

Cilvēki tika dziedināti. Tāds 
spilgts piemērs bija mūsu direktors. 
Viņš, taisot zāles pļāvēju, apdedzi-
nājās ar benzīnu. Ārsts vispirms, 
ieraudzījis direktora savainojumu, 
jautāja, vai var par viņu lūgt. Lai sa-

dziedētu apdegumu, vajadzēja pār-
stādīt ādu. Bet brīnumainā kārtā 
Dievs viņu dziedināja un ādas pār-
stādīšana nebija vajadzīga. Viss sa-
dzija tā, ka pašlaik nevar redzēt pat 
apdeguma vietu. 

Vasarā Sultanā bija ļoti karsts — 
no 45 līdz 50 grādiem. Taču bāzē, 
kur uzturējāmies, bija ventilatori, 
ja strādājām ārā, lietojām aizsargā-
jošus krēmus un aplaistījāmies ar 
ūdeni. Ziemā tur termometra sta-
biņš rādīja + 30. Mūsu bāzes tuvumā 
pletās apelsīnu koku plantācijas, aiz 
tām pacēlās kalni ar sniegotām ga-
lotnēm. Auga olīvkoki un persiku 
koki. 

Amerikā piedzima arī mūsu dē-
liņš Magnuss. Viņš ir ASV pilsonis. 

 

Dieva uzticamība 
Pašlaik esam Latvijā. Ja saņem-

sim vīzas, atgriezīsimies Sultanā. Ja 
ne, meklēsim kādu kalpošanu šeit. 
Dievs izvilka mani no atkarību pur-
va. Tā kā esmu tur bijis, ļoti labi sa-
protu cilvēkus, kam ir tādas pašas 
problēmas, un labprāt viņiem palī-
dzu. 

Dievs joprojām gādā, Viņš ir uz-
ticams visās lietās. Slava Dievam, ka 
Viņš ir paņēmis manu dzīvi, jo bez 
Viņa es noteikti būtu nonācis cietu-
mā vai būtu zem zemes. Bet Dievam 
ir bijis plāns manai dzīvei, un tāds 
Viņam ir katra cilvēka dzīvei. Gal-
venais ir izdarīt pareizo izvēli — 
ļauties, lai Dievs vada dzīvi, tad svē-
tības birs pār pārēm. 

 

Uzklausīja Diāna Siliņa 

Dievam viss iespējams 
 

Dundadznieks Henrijs Jānbergs kopā ar sievu Ilzi un dēlu Magnu-
su aprīlī atgriezās no Kalifornijas, kur gadu un astoņus mēnešus 
kalpoja misijā Gleanings for the Hungry, darīdams dažādus darbus. 
Viņš labprāt pastāstīja, kā kļuvis par kristieti un ko piedzīvojis, kal-
podams Amerikā. 

• Henrijs Jānbergs ar sievu Ilzi un dēlu Magnusu pie ziedošiem persikiem Kalifornijā.  
Foto no H. Jānberga albuma 
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1. GUNTA ABAJA, 1960, Dundagas 
pagasta padome, Attīstības noda-
ļas vadītāja, augstākā, Dundagas 
novads. 

2. DZINTRA TAUNIŅA, 1966, Kolkas 
mūzikas skola, skolotāja, aug-
stākā, Dundagas novads. 

3. AIGARS ZADIŅŠ, 1960, z/s 
«Jaunsniķeri», īpašnieks, aug-
stākā, Dundagas novads. 

4. IMANTS LUDEVIKS, 1953, z/s 
«Andžaki», īpašnieks, pamata, 
Dundagas novads. 

5. BAIBA DŪDA, 1971, Dundagas pa-
gasta padome, Pils direktore, 
augstākā, Dundagas novads. 

6. EVITA ERNŠTREITE, 1972, Kolkas 
mūzikas skola, skolotāja, aug-
stākā, Dundagas novads. 

7. DZINTARS OZOLS, 1975, Slīteres 
nacionālā parka administrācija, 
vides inspektors, augstākā, Rojas 
novads. 

8. MAIRA REMESA, 1963, a/s 
«Latvijas valsts meži» Ziemeļkur-
zemes mežsaimniecība, meža re-
sursu uzskaites speciāliste, aug-
stākā, Dundagas novads. 

9. VAIRA KAMARA, 1952, Dundagas 
vidusskola, direktora vietniece 
audzināšanas darbā, augstākā, 
Dundagas novads. 

10. AIGARS KEHERS, 1968, SIA 
«Kolkas ūdens», valdes loceklis, 

vidējā, Dundagas novads. 
11. OSKARS SPROĢIS, 1985, Kolkas 

pamatskola, sporta skolotājs, 
augstākā, Dundagas novads. 

12. AIVA BURNEVICA, 1965, Talsu 
rajona ātrā medicīniskā palīdzība, 
feldšere, vidējā, Dundagas no-
vads. 

13. RUDĪTE BAĻĶĪTE, 1968, Dunda-
gas pirmsskolas izglītības iestāde 
«Kurzemīte», mūzikas skolotāja, 
augstākā, Dundagas novads. 

14. GUNTIS KĻAVIŅŠ, 1957, Kolkas 
pagasta padome, deputāts, aug-
stākā, Dundagas novads. 

15. ULDIS PUĻĶIS, 1970, Talsu pil-
sētas dome, pilsētas būvvaldes va-
dītājs, augstākā, Talsu novads. 
 

Priekšvēlēšanu  
programma 

Mēs esam par rosīgu un pievilcīgu 
Dundagas novadu Latvijā! 

Mūsu pamatprincipi 
• Novada iedzīvotāju vienlīdzība. 
• Pievilcīga un atpazīstama kultūr-
vide. 
• Mērķtiecība veidojot ilgtspējīgu 
novadu. 
• Atklātība un atvērtība, plānojot 
un izlietojot pašvaldības budžetu. 

Mūsu ieceres 

Veidosim efektīvu  

novada pārvaldi, 
• ieviešot labas pārvaldības princi-
pu saimnieciskajā un politiskajā va-
dībā; 
• paaugstinot darbinieku kvalifikā-
ciju, uzlabojot viņu kompetenci un 
atsaucību; 
• pilnveidojot pašvaldības datu sis-
tēmas un to efektīvi izmantojot. 
 

Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotā-
jiem, 
• izskaidrojot domes darbību un 
pieņemtos lēmumus; 
• iesaistot iedzīvotājus un īpaši uz-
ņēmējus novada attīstības jautāju-
mu risināšanā; 
• atbalstot novada aktīvo iedzīvotā-
ju grupu un biedrību projektu īste-
nošanu; 
• uzturot novada avīzes regulāru 
darbību un rosinot publikācijas par 
ciemu vēsturi Kolkas pagastā. 

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti, 
• sekmējot sabiedrisko organizāci-
ju, valsts un pašvaldību dienestu 
sadarbību; 
• atbalstot esošo bērnu dienas cen-
tru un veidojot jaunus bērnu un 
jauniešu centrus; 
• atbalstot ilgstošās sociālās aprū-
pes iestādes un veco ļaužu mītnes; 
• nodrošinot higiēnas un veļas maz-
gāšanas pakalpojumu pieejamību 
trūcīgajiem iedzīvotājiem; 
• nodrošinot vientuļo pensionāru 
aprūpi dzīves vietā vai aprūpi no-
vada sociālās aprūpes iestādēs; 
• uzlabojot vides pieejamību cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām un vei-
cinot veciem ļaudīm draudzīgas vi-
des izveidi, izmantojot ES Sociālā 
fonda atbalstu. 

Atbalstīsim veselības aprūpes pie-
ejamību, 
• nodrošinot ģimenes ārstu prakses 
ar labiekārtotām telpām abu pagas-
tu centros; 
• maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
kompensējot pacientu iemaksas, 

valsts nekompensējamo medika-
mentu iegādi, briļļu apmaksu, zobu 
ārstēšanas un protezēšanas izdevu-
mus. 

Atbalstīsim jauniešus un ģimenes 
ar bērniem, 
• veicinot sociāli izglītotas, nevar-
darbīgas ģimenes veidošanos; 
• rīkojot vasaras, jaunrades, izglīto-
jošās un atpūtas nometnes; 
• labiekārtojot atpūtas vietas dabā 
un iekārtojot bērnu rotaļu lauku-
mus un sporta laukumus; 
• sadarbībā ar jauniešiem veidojot 
sporta, izglītojošus un kultūras pa-
sākumus; 
• pabalstot maznodrošināto ģime-
ņu bērnus mācību grāmatu un citu 
skolas piederumu iegādei. 

Pilnveidosim izglītības, kultūras 
un sporta darbu, 
• garantējot pamatizglītības ieguvi 
abu pagastu centros; 
• nodrošinot ar transportu skolē-
nus ceļam no mājām uz pašvaldības 
skolām un atpakaļ; 
• modernizējot skolu materiāli teh-
niskās bāzes, piesaistot ES fondu un 
valsts investīciju līdzekļus; 
• uzturot un labiekārtojot novada 
kultūras iestādes — Dundagas pili, 
Kolkas kultūras namu, Kubalu sko-
lu – muzeju, bibliotēkas; 
• atbalstot profesionālās izglītības 
mācību iestādes abu pagastu cen-
tros; 
• nodrošinot pašdarbības kolektīvu 
darbību abu pagastu centros; 
• sakārtojot esošās sporta zāles 
Dundagā un meklējot finansējumu 
iesāktās sporta jaunbūves pabeigša-
nai Kolkā; 
• atbalstot bērnu sportiskās izaug-
smes iespējas un saglabājot speci-
alizēto volejbola novirzienu Dunda-
gas vidusskolā. 

Turpināsim attīstīt novada infra-
struktūru, 
• nodrošinot ar kvalitatīvu dzera-
mo ūdeni Dundagas un Jaundunda-

gas ciemu koplietošanas tīklos; 
• sagatavojot projektu un piesaistot 
finansējumu, lai uzlabotu dzeramo 
ūdeni Kolkas ciema koplietošanas 
tīklā; 
• strādājot, lai visā novadā uzsāktu 
sadzīves atkritumu savākšanu un 
šķirošanu; 
• pakāpeniski sakārtojot pašvaldī-
bas ceļus un gājēju celiņus, īpašu 
uzmanību pievēršot piekrastes cie-
mu infrastruktūras plānojumam. 
 

Pilnveidosim  
iedzīvotāju mājokļu kvalitāti, 
• uzlabojot un labiekārtojot pašval-
dības dzīvojamo fondu maznodroši-
nāto ģimeņu atbalstam; 
• paredzot dzīvokļus novadam ne-
pieciešamo jauno speciālistu pie-
saistei; 
• veicinot dzīvokļu īpašnieku sa-
biedrību izveidi, nodrošinot ar va-
jadzīgo informāciju un apmācībām; 
• atbalstot daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju siltināšanu, piesaistot 
valsts un ES fondu līdzekļus. 

Rūpēsimies par drošību, 
• atbalstot pašvaldības policista sa-
darbību ar valsts dienestiem un ie-
dzīvotājiem; 
• ar iedzīvotāju atbalstu rīkojot re-
gulāras sabiedriskās kārtības uzrau-
dzības akcijas. 

Veicināsim uzņēmējdarbību un 
nodarbinātību, 
• sniedzot pašvaldības speciālistu 
konsultatīvu atbalstu; 
• informējot par uzņēmējdarbībai 
lietojamiem pašvaldības zemes īpa-
šumiem un telpām; 
• nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtī-
gu un godīgu iespēju piedalīties 
pašvaldības pasūtījuma izpildē; 
• rosinot uzņēmējus paplašināt un 
attīstīt saimniecisko darbību uz 
esošās kooperācijas bāzes; 
• atbalstot un iedrošinot iedzīvotā-
jus uzsākt privātu saimniecisko 
darbību. 

  Lai top! 
 

Dundagas novada domes vēlēšanām 6. jūnijā 
reģistrēti 4 vēlēšanu apvienību saraksti  
ar pavisam 57 deputātu kandidātiem. 

 

Aiz kandidāta vārda un uzvārda secīgi rakstīts — dzimšanas gads,  
pamatdarba vieta un amats,  izglītība un  deklarētā dzīvesvieta. Sī-
kākas ziņas skatīt internetā Centrālās vēlēšanu komisijas lapā 
www.cvk.lv vai vēlēšanu iecirkņos. 
 

1. Tavam novadam 

2. Novadnieki 
 
1. ALDONS ZUMBERGS, 1950, Dun-

dagas pagasta padome, priekšsē-
dētājs, augstākā, Dundagas no-
vads. 

2. INORA SPROĢE, 1966, Kolkas mū-
zikas skola, direktore, augstākā, 
Dundagas novads. 

3. GUNTA GINTERE, 1942, DZIKS 
«Dzirnavu nams 72», valdes 
priekšsēdētāja, vidējā, Rīga. 

4. ĒRIKS BĒRZKALNS, 1966, Valsts 
mežu dienests, Dundagas mež-
niecība, mežzinis, augstākā, Dun-
dagas novads. 

5. ELMĀRS PĒTERHOFS, 1958, SIA 
«REMM», valdes loceklis, aug-
stākā, Dundagas novads. 

6. SMAIDA ŠNIKVALDE, 1957, Dun-
dagas pagasta padome, kultūras 
centra vadītāja, vidējā, Dundagas 
novads. 

7. LINDA VĪKSNA, 1968, Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola, direk-
tore, augstākā, Dundagas novads. 

8. REGĪNA RŪMNIECE, 1952, SIA 
«Līcis-93», zivju apstrādes noza-
res vadītāja, vidējā, Dundagas 
novads. 

9. EDGARS KĀRKLEVALKS, 1961,  
z/s «Pūpoli», īpašnieks, vidējā, 
Dundagas novads. 

10. ALDIS KREICERS, 1962, SIA 
«ALGUS group», valdes loceklis, 
augstākā, Dundagas novads. 

11. IRINA JĀNBERGA, 1963, PII 
«Kurzemīte», audzinātāja, aug-
stākā, Dundagas novads. 

12. TIJA LIEPA, 1962, a/s «Banga — 
Seafood Factory», zivju apstrā-
des ceha vadītāja, augstākā, Dun-

dagas novads. 
13. BAIBA LAUDĀNE, 1980, SIA 

«Dundaga», grāmatvede, aug-
stākā, Dundagas novads. 

14. BAIBA ŠUVCĀNE, 1947, pensi-
onāre, augstākā, Dundagas no-
vads. 
 

Priekšvēlēšanu  
programma 

Vēlētāju apvienība «Novadnie-
ki» izveidota laikā, kad valstī noslē-
dzas administratīvi teritoriālā re-
forma un pirmo reizi notiek Dunda-
gas novada domes vēlēšanas. 

 

Valsts ekonomiskā lejupslīde un 
finanšu krīze radījusi gan novada 
iedzīvotāju ienākumu, gan pašval-
dības budžeta samazināšanos. Vēlē-
tāju apvienības «Novadnieki» mēr-
ķis — balstoties uz iedzīvotāju dzī-
ves un darba pieredzi, veicināt no-
vada attīstību. 

Izglītībā apņemamies 
Dundagas vidusskolā, kā Ziemeļ-

kurzemes reģiona vadošajā vispārē-
jā vidējā mācību iestādē: 

1. modernizēt dabaszinātņu ka-
binetus; 

2. atjaunot sporta zāles; 
3. atjaunot datortehniku; 

• Nodrošināt tālākizglītību un in-
terešu izglītību. 
• Nodrošināt bērnudārzu darbību, 
saglabājot arī atbilstošu bērnu sa-
gatavošanu skolai. 
• Saglabāt Kolkas pamatskolu, pa-
pildinot tās funkcijas ar bērnudārza 
grupu un bērnu sociālās rehabilitā-
cijas grupu. 
• Pārņemt Mazirbes speciālo skolu 
un nodrošināt tās darbību. 
• Saglabāt skolēnu pārvadāšanu un 

jauniešu mītnes pieejamību. 

Veselības aprūpē  
un sociālajā palīdzībā 
• Nodrošināt ģimenes ārstu prakses 
vietas Kolkā un Dundagā. 
• Nodrošināt ārstnieciskus pakalpo-
jumus Dundagas Veselības un soci-
ālās palīdzības centrā ar pašvaldī-
bas līdzfinansējumu. 
• Nodrošināt ilgstošās sociālās un 
medicīniskās aprūpes piedāvājumu. 
• Izveidot patstāvīgu Sociālo die-
nestu, gādāt par maznodrošinā-
tiem, atbalstīt ģimenes ar bērniem. 
• Finansiāli atbalstīt sociālās aprū-
pes namu «Stacija», pansiju 
«Ziemeļkurzeme» un biedrību 
«Mājas». 
• Sadarbībā ar SAC «Dundaga» at-
jaunot bijušo Dundagas slimnīcas 
ēku, izveidot tur klientu vietas, ra-
dīt jaunas darbavietas. 

Kultūras un tradīciju kopšanā 
• Nodrošināt esošo bibliotēku dar-
bību un interneta publisko pieeja-
mību. 
• Iekārtot lasītavu Mazirbes bibli-
otēkā. 
• Izveidot sadarbību ar Līvu savie-
nību. 
• Veicināt pašdarbības kolektīvu 
darbību, iekļaujot tos biedrībās un 
nodibinājumos ar iespēju piesaistīt 
finansējumu. 
• Nodrošināt Kolkas Tautas nama 
darbību, iekļaujot to Kolkas Mūzi-
kas skolas struktūrā. 
• Veikt Kolkas un Dundagas Tautas 
namu rekonstrukciju. 

Uzņēmējdarbības sekmēšana 
• Izveidot jaunu būvvaldi ar pie-
ņemšanas laikiem Kolkā un Dunda-
gā. Sniegt informāciju un konsultā-

cijas, iesaistot Attīstības nodaļu un 
citus speciālistus. 
• Turpināt Tūrisma un informācijas 
centra sadarbību ar uzņēmējiem. 
• Sekmēt tirgus darbību, organizēt 
lauksaimnieku ražojumu piedāvāju-
mu tūristiem vasarās piekrastes 
ciemos. Veicināt tradicionālo amat-
niecību. 
• Nepieciešamības gadījumā sniegt 
uzņēmējiem politisku un organiza-
torisku atbalstu. 

Vides un teritorijas attīstība 
•Pilnveidot un integrēt Dundagas 
un Kolkas pagastu teritoriālos plā-
nojumus. 
•Sadarboties ar Slīteres nacionālā 
parka administrāciju teritorijas 
pārvaldē, dabas aizsardzības plāna 
realizācijā. 

Infrastruktūras attīstība 
•Veikt ūdens apgādes un kanalizā-
cijas tīklu rekonstrukciju Dundagā 
un rekonstrukcijas plāna izstrādi 
Kolkā. Tam piesaistīt ES Kohēzijas 
fonda līdzekļus. 
•Nodrošināt pašvaldības ceļu uztu-
rēšanu un attīstību, tam izmantojot 
Autoceļu fonda, struktūrfonda lī-
dzekļus, izmantot privātās un pub-
liskās partnerības principu ievieša-
nu. 
•Piedāvāt centrālās siltumapgādes 
variantus iedzīvotājiem. 

Darbs ar jaunatni un sports 
•Izveidot institūciju jauniešu inter-
ešu apmierināšanai un iesaistīšanai 
sabiedriskajos procesos. 
•Veicināt sporta klubu veidošanu. 
•Turpināt darbu pie sporta bāžu 
attīstības: 

1. īstermiņā — Dundagas vidus-
skolas sporta zāļu rekonstrukci-

ja un sporta halles tehniskā pro-
jekta pabeigšana; 

2. vidējā termiņā — Kolkas sporta 
halles celtniecības turpināšana 
un pabeigšana; 

3. perspektīvā — sporta halles  
celtniecība Dundagā. 

Novada pārvaldes pilnveidošana 
•Veidot apvienošanās projektam 
atbilstošu pārvaldes struktūru. 
•Pārvaldē ieviest vienotu lietvedī-
bas un uzskaites sistēmu. 
•Atsevišķu funkciju nodrošināšanai 
veikt izbraukumus uz pakalpojuma 
punktu Kolkā. 
•Sadarboties ar esošajām ciemu 
valdēm, veidot ciemu valdes Kolkā 
un Mazirbē. 

Ārpusnovada sadarbība 
•Veidot pastāvīgu sadarbību ar 
jaunizveidoto pašvaldību — Rojas, 
Talsu un Ventspils novadu domēm. 
•Turpināt sadarbību ar Dānijas Kē-
ges komūnu un Zviedrijas Lekeber-
gas komūnu. 

Sabiedriskā kārtība 
•Nodrošināt pašvaldības policijas 
darbību Kolkā. 
•Izstrādāt vienotus novada sabied-
riskās kārtības saistošos noteiku-
mus. 

Sabiedriskās attiecības 
•Veicināt un atbalstīt nevalstisko 
organizāciju iesaistīšanos pašvaldī-
bas funkciju veikšanā. 
•Turpināt vēlētāju apvienības 
«Novadnieki» publisko darbību. 
•Par savu darbību informēt sabied-
rību, organizējot tikšanās ar iedzī-
votājiem, kā arī izdevumā 
«Dundadznieks». 
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4. Cilvēkiem! 
 
1. ULDIS KATLAPS, 1975, Dundagas 

vidusskola, direktors, augstākā, 
Talsu novads. 

2. BENITA OSE, 1956, Kolkas pagas-
ta padome, priekšsēdētāja, aug-
stākā, Dundagas novads. 

3. ALDIS FELTS, 1959, a/s «Latvijas 
valsts meži» Ziemeļkurzemes 
mežsaimniecība, izpilddirektors, 
augstākā, Dundagas novads. 

4. NORIKA RĒRIHA, 1980, Dundagas 
vidusskola, direktora vietniece, 
augstākā, Talsu novads. 

5. ASJA FELTA, 1957, SIA AFP, ģime-
nes ārste, augstākā, Dundagas no-
vads. 

6. ANDRIS KOJRO, 1963, Dundagas 
pagasta padome, izpilddirektors, 
augstākā, Dundagas novads. 

7. LIENE ŪDRIŅA, 1953, Mazirbes 
speciālā internātpamatskola, di-
rektore, augstākā, Dundagas no-
vads. 

8. IMANTS ZINGNIKS, 1950, SIA 
«Jaunemari», valdes priekšsēdē-
tājs, vidējā, Talsu novads. 

9. ĢIRTS JĀNBERGS, 1986, SIA 
«Delfa DG», šoferis, vidējā, Dun-
dagas novads. 

10. INESE ŪDRE, 1952, Kolkas pa-
matskola, direktora vietniece, 
augstākā, Dundagas novads. 

11. VALERIJS VASIĻJEVS, 1963, Slī-
teres nacionālā parka administrā-

cija, valsts vides inspektors, 
augstākā, Dundagas novads. 

12. MĀRIS KRIĶĪTIS, 1945, z/s 
«Brauskas», īpašnieks, vidējā, 
Dundagas novads. 

13. BENEVENTA RUŽĀNE, 1928, 
Kolkas pagasta pensionāru apvie-
nība «Sarma», kultorgs, augstākā, 
Dundagas novads. 

14. ANITA NAZAROVA, 1949, AAS 
«Balta», apdrošināšanas konsul-
tante, vidējā, Dundagas novads. 

 
Priekšvēlēšanu  
programma 
Mērķis – pārticis, apmierināts  
un atsaucīgs novadnieks. 

Mūsu prioritātes 
1. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība 

un nodarbinātība. 
2. Iedzīvotāju sociālā un personiskā 

drošība. 
3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un 

sports. 
4. Iedzīvotājiem draudzīga infra-

struktūra un vide. 

1. Konkurētspējīga uzņēmējdarbī-
ba un nodarbinātība. 
Mērķis: labi apmaksāts un pieejams 
darbs. 

Mūsu rīcība: 
• sekmēsim novadam tradicionālo 
nozaru: lauksaimniecība, mežsaim-
niecība, zivsaimniecība un tūrisms 
attīstību, 

• nodrošināsim konsultācijas un 
pieredzes apmaiņu par mārketingu, 
kooperāciju, daudzveidīgu uzņē-
mējdarbību un produkcijas pārstrā-
di, 
• veiksim vietējo resursu: zemes, 
mežu, ūdeņu, dabas un kultūrvēs-
turisko vērtību analīzi, izvērtēsim 
to iespējas, sekmēsim to pieejamību 
vietējiem uzņēmējiem, 
• motivēsim esošos un topošos uz-
ņēmējus radīt jaunas un daudzvei-
dīgas darba vietas, 
• iesaistīsimies novadā izvietoto 
valsts iestāžu, uzņēmumu un iein-
teresēto uzņēmēju sadarbības vei-
došanā, 
• radīsim atvieglotu iespēju novada 
lielākajos centros pašmāju ražotā-
jiem realizēt savu produkciju. 

2. Iedzīvotāju sociālā un personis-
kā drošība 
Mērķis: droša un komfortabla sa-
dzīve. 
Mūsu rīcība : 
• motivēsim darba devējus korektai 
nodokļu nomaksai, 
• atbalstīsim veselīgu dzīves veidu 
un pieejamu primāro veselības ap-
rūpi, 
• sniegsim sociālo atbalstu grūtībās 
nonākušajiem novada iedzīvotā-
jiem, 
• panāksim drošības pasākumu plā-
na un policijas patrulēšanas grafika 
apstiprināšanu valsts un pašvaldī-
bas policijā, 

• rosināsim zemessargu kā policistu 
palīgu apstiprināšanu patrulēšanas 
nodrošināšanai, 
• uzstādīsim video novērošanu ak-
tuālajās sabiedriskajās vietās, 
• nodrošināsim ar informāciju par 
novada aktualitātēm, saistošajiem 
normatīviem, pieejamajām iespē-
jām. 

3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un 
sports. 
Mērķis: gudrs, stiprs un pozitīvs 
novadnieks 
Mūsu rīcība: 
• sekmēsim novadam raksturīgu 
profesionālo orientāciju mācību ie-
stādēs, 
• pilnveidosim vispārējās izglītības 
programmas, īpašu vērību pievēr-
šot skolēniem ar mācīšanās grūtī-
bām un talantīgajiem skolēniem, 
• nodrošināsim līdzsvarotu atbalstu 
visām izglītības iestādēm un biblio-
tēkām, 
• nodrošināsim transportu skolnie-
ku nokļūšanai skolā un mājup no 
tās, 
• veicināsim iedzīvotāju mūžizglītī-
bas iespējas, radot iespēju iesaistī-
ties dažādos projektos un tālākiz-
glītības kursos, 
• veidosim jaunsargu kustību, ie-
saistot novada pašvaldības izglītī-
bas iestādes un Aizsardzības minis-
trijas Jaunsargu nodaļu, 
• nodrošināsim daudzveidīgas, pie-
ejamas sporta un kultūras aktivitā-

tes dažāda vecuma iedzīvotājiem, 
• atbalstīsim pašdarbības kolektīvu 
un konkurētspējīgu sportistu darbī-
bu, 
• sekmēsim kultūras un vēstures 
mantojuma materiālu aktualizēša-
nu un saglabāšanu. 

4. Iedzīvotājiem draudzīga infra-
struktūra un vide 
Mērķis: iedzīvotāju un viesu intere-
sēm atbilstošas ērtības. 
Mūsu rīcība: 
• izstrādāsim ceļu uzturēšanas kva-
litātes un ekspluatācijas normatī-
vus, 
• sakārtosim ceļu uzskaiti, piederī-
bu un atbildību atbilstoši īpašumu 
struktūrai un izmantošanas mēr-
ķiem, 
• rosināsim novada maģistrālo 
valsts autoceļu uzlabošanu, 
• racionāli izmantosim pieejamos 
resursus un sekmēsim sadarbību 
ceļu apsaimniekošanā, 
• nodrošināsim kvalitatīvus un pie-
ejamus komunālos pakalpojumus, 
• veiksim visas nepieciešamās akti-
vitātes Eiropas fondu naudu apgū-
šanai un piesaistei ūdenssaimniecī-
bas un kanalizācijas tīklu rekon-
strukcijai, iedzīvotāju nodrošināša-
nā ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, 
• veidosim harmonisku, pievilcīgu, 
sakārtotu ainavu un vidi visā nova-
da teritorijā. 

 

Mēs ticam Tev, novadniek! Uzti-
cies arī Mums! 

Vēlēsim! 
 

6. jūnijā visi vēlētāji varēs ar sa-
vu balsojumu noteikt, kādi depu-
tāti nākamos 4 gadus lems par 
mums visiem svarīgiem jautāju-
miem un novada attīstību. 

Dundagas novada domes vēlēša-
nām ir reģistrēti 4 saraksti, kopā 57 
kandidāti, no kuriem ievēlēs 13, kas 
savukārt no sava vidus ievēlēs do-
mes priekšsēdētāju. 

Par vēlēšanu kārtību 
No 27. maija līdz 5. jūnijam visos 

vēlēšanu iecirkņos (Dundagā, Neve-
jā, Vīdalē, Kaļķos, Kolkā) varēs ie-
pazīties ar kandidātu sarakstiem, 
priekšvēlēšanu programmām un 
jautāt par neskaidro (darba laiki). 

 3. līdz 5. jūnijs ir iepriekšējās 
nobalsošanas dienas, kad nobalsot 
var tie vēlētāji, kas kādu iemeslu 
dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecir-
knī 6. jūnijā. 

Ja vēlētājs nevar ierasties iecir-

knī slimības vai slimnieka kopšanas 
dēļ, balsošanu var pieteikt vēlētāja 
atrašanās vietā. Tas jālūdz rakstiski, 
iesniegumu nododot savā vēlēšanu 
iecirknī no 27. maija līdz 6. jūnijam. 
Uz mājām komisiju locekļi pēc pie-
teikumā norādītās adreses izbrauks 
6. jūnijā pēc plkst.12.00. 

6. jūnijā vēlēšanu iecirkņos pie 
ieejas varēsiet pārbaudīt, vai esat 
konkrētā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju 
sarakstā.  
• Pie ieejas vēlēšanu telpā vēlēšanu 

komisijas loceklim jāuzrāda pase, lai 
pārliecinātos, vai paņemta līdzi īstā 
un vai pasei nav beidzies derīguma 
termiņš. 
• Vēlētāju reģistrācija ir sadalīta pēc 
uzvārdu pirmā burta (būs norādes uz 
reģistrācijas galdiem). 
• Katrs vēlētājs saņems divas vēlēša-
nu aploksnes un kandidātu sarakstus 
Eiropas parlamenta vēlēšanām un 
pašvaldību vēlēšanām, no kuriem vē-
lēšanu kabīnē jāizvēlas VIENS par 
Eiropas parlamentu un VIENS par 

novada domi, tad jāievieto katrs sa-
vā aploksnē atbilstoši krāsai (novada 
domes vēlēšanu zīmes būs sarkanā 
krāsā un aploksnes arī ar sarkanu uz-
druku). Pirms vēlēšanu zīmi ievieto 
aploksnē tajā var likt atzīmi + pretī 
kandidāta uzvārdam  vai svītrot kan-
didāta uzvārdu un vārdu, vai arī at-
stāt vēlēšanu zīmi tādu, kāda tā ir. 
 

Kāda nozīme ir atzīmju izdarīšanai 
vai neizdarīšanai vēlēšanu zīmē? 

1. GUNTIS PIRVITS, 1959, Pien-
saimnieku lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvā sabiedrība 
«Dundaga», valdes priekšsēdētājs, 
vidējā, Dundagas novads. 

2. ILMĀRS GEIGE, 1942, Ventspils 
pilsētas dome, Izglītības pārvalde, 
būvinženieris, vidējā, Ventspils. 

3. UNA SILA, 1969, Dundagas vi-
dusskola, skolotāja, augstākā, Dun-
dagas novads. 

4. AIJA TARLAPA, 1957, Kolkas 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestāde «Rūķītis», vadītāja, aug-
stākā, Dundagas novads. 

5. VALDIS RANDE, 1939, Dunda-
gas pagasta padome, Veselības un 
sociālās palīdzības centrs, vadītājs, 
augstākā, Rīga. 

6. VISVALDIS FELDMANIS, 1938, 
pašnodarbināta persona, vidējā, 
Dundagas novads. 

7. RAITIS KRISTIŅŠ, 1976, a/s 
«Latvijas valsts meži», Apaļkoksnes 
piegādes Kurzemes mežizstrādes 
iecirknis, vadītāja vietnieks, aug-
stākā, Dundagas novads. 

8. GUNTIS OTOMERS, 1950, zvej-
nieku saimniecība «Smikšēni», 
īpašnieks, vidējā, Dundagas novads. 

9. JĀNIS MAURIŅŠ, 1978, pašno-
darbināta persona, augstākā, Dun-
dagas novads. 

10. SILVA ROZENBERGA, 1964, 
Dundagas vidusskola, skolotāja, 
augstākā, Dundagas novads. 

11. INGA UPENIECE, 1970, a/s 
SEB banka, privātpersonu darījumu 
vadītāja, augstākā, Dundagas no-

vads. 
12. SANDRA SALCEVIČA, 1966, 

Dundagas vidusskola, skolotāja, 
augstākā, Dundagas novads. 

13. INĀRA ČAUNĀNE, 1948, pen-
sionāre, pamata, Dundagas novads. 

14. JĀNIS GULBIS, 1937, pensi-
onārs, vidējā, Dundagas novads. 

 
Priekšvēlēšanu  
programma 

Mūsu mērķis ir saglabāt visu 
esošo Dundagas novadā un iestāja-
mies par izanalizētu, racionālu un 
atklātu attīstību nākotnē. 

 
Mūsu galvenie principi novada do-
mē būs: 
• caurspīdīgas pārvaldes un domes 
darbības izveide, 
• būt atklātiem, godīgiem un strā-
dāt pēc labākās sirdsapziņas, 
• nepieļaut personīgo interešu iz-
mantošanu domes un pārvaldes 
darbībā, 
• ievērot taupību un racionālu lī-
dzekļu izlietošanu. 

1. Mēs esam par attīstību lauk-
saimniecībā, mežsaimniecībā, ziv-
saimniecībā un atbalstīsim uzņē-
mējdarbību, iestāsimies par nodar-
binātības pieaugumu novadā: 
• atbalstīsim pašreizējos lauksaim-
niekus un veicināsim jaunu saim-
niecību veidošanos, 
• savlaicīgi informēsim un palīdzē-
sim ES fondu apgūšanā, 
• piesaistīsim Eiropas fondu līdzek-

ļus, izstrādājot projektu modernas 
katlumājas celtniecībai, 
• veidosim lielāku sadarbību ar a/s 
«Latvijas valsts meži», rūpēsimies 
par ilgtspējīgu un racionālu meža 
apsaimniekošanu, 
• veicināsim lopkopības attīstību, 
darbosimies, lai samazinātu biro-
krātisko, neadekvāto pārbaužu sis-
tēmu piensaimniecībā, 
• atbalstīsim ilgtspējīgu piekrastes 
zvejniecības attīstību visos novada 
ciemos, 
• veidosim lielāku sadarbību starp 
piekrastes zvejniekiem un Latvijas 
zvejnieku federāciju un citām insti-
tūcijām, 
• panāksim, ka vietējie zvejnieki 
varētu iegūt mājražotāju statusu, 
• attīstīsim zaļo tirdziņu izveidi 
Dundagā, Kolkā, 
• veidosim lielāku sadarbību ar Slī-
teres nacionālā parka administrāci-
ju, lai risinātu sadarbību starp zvej-
niekiem, privātpersonām, lauk-
saimniekiem un dabas aizsardzību, 
• konstruktīvi pieiesim bezdarbnie-
ku skaita samazināšanā, strādāsim 
pie jaunu darba vietu radīšanas. 

2. Strādāsim, lai nepasliktinātos 
novadā veselības un sociālā aprū-
pe: 
• nepieļausim pabalstu samazināša-
nu trūcīgām ģimenēm, 
• lielāku uzmanību veltīsim ģime-
nēm ar bērniem, 
• rūpēsimies par pensionāriem un 
invalīdiem, 
• Kolkas pirmskolas izglītības iestā-
dē «Rūķītis» izveidosim «Bērnu so-
ciālo rehabilitācijas centru» ar 15 
vietām, radot jaunas darba vietas, 

• Kolkas pagasta iedzīvotājiem radī-
sim līdzvērtīgas iespējas ārstēties 
Veselības un sociālās palīdzības 
centrā, 
• nodrošināsim visiem novada vien-
tuļiem, slimiem cilvēkiem iespējas 
uzturēties Dundagas pagastā esoša-
jās ilgstošās sociālās aprūpes insti-
tūcijās, 
• strādāsim, lai Dundagas Veselības 
un sociālās palīdzības centrā darbu 
uzsāktu jauns ārsts — stomatologs, 
• finanšu iespēju robežās strādāsim 
pie sociālā dienesta atdalīšanu no 
Veselības un sociālās palīdzības 
centra, 
• turpināsim cīņu pret pārmērīgu 
alkohola lietošanu, pastiprināsim 
cīņu pret nelegālo alkohola tirdz-
niecību novadā. 

3. Darbosimies izglītības, kultūras 
un sporta jomā: 
• strādāsim pie vienotas program-
mas izglītības, kultūras un sporta 
jomā, 
• nepieļausim Kolkas pamatskolas 
likvidāciju, 
• atbalstīsim štata vietas izveidi 
sporta un jauniešu brīvā laika orga-
nizēšanā, 
• palīdzēsim jauniešiem, kuri nav 
ieguvuši pamatizglītību, to apgūt, 
meklēsim risinājumu, 
• turpināsim atbalstīt Mākslas un 
mūzikas skolas darbību Dundagā un 
Kolkā, 
• strādāsim pie vienotas bibliotēku 
sistēmas izveidi novadā, 
• aktīvi iesaistīsimies Kolkas sporta 
halles celtniecības pabeigšanā un 
Dundagas sporta halles projekta iz-
strādē, 

• darbosimies kultūrvēsturisko pie-
minekļu saglabāšanā, 
• atbalstīsim Līvu Savienības, Kol-
kas, Mazirbes un Dundagas grupu 
iniciatīvas lībiešu kultūrvides sagla-
bāšanā un kopšanā. 

4. Mēs iestāsimies par tūrisma at-
tīstību novadā: 
• atbalstīsim vienotu stratēģijas iz-
strādi tūrismā, aptverot visu nova-
du, 
• saglabāsim esošos tūrisma cen-
trus, 
• atbalstīsim jaunu viesu māju, 
kempingu, telšu vietu un autostāv-
vietu izveidi piekrastē. 

5. Darbosimies novada vides sakār-
tošanā: 
• turpināsim darbu pie ūdenssaim-
niecības sakārtošanas novadā, 
• veidosim vienotu sistēmu atkritu-
mu apsaimniekošanā, 
• turpināsim sadarbību ar Valsts 
autoceļu direkciju par iespējām as-
faltēt autoceļus, 
• strādāsim pie apkures sistēmas 
uzlabošanas, 
• prasīsim lielāku atbildību par sa-
vu īpašumu apsaimniekošanu un 
sakopšanu, 
• turpināsim sadarbību ar Valsts 
policiju, sadarbosimies ar zemes-
sardzi, jaunsargiem. 

 

Vēlētāju apvienība «Strādāsim 
kopā» iestājas par iedzīvotāju plašu 
līdzdarbību pašvaldībā. Domes sē-
des notiks kā Dundagā, tā Kolkā. 
Organizēsim deputātu tikšanos ar 
iedzīvotājiem. Domes darbs, katra 
deputāta darbs tiks atspoguļots vie-
tējā novada laikrakstā. 

3. Strādāsim kopā 

Nobeigums 8. lappusē 
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Kluba vadītāja un dvēsele Aina 
Šleinere īsā uzrunā atgādināja, ka 
Sendienas dzimušas 1994. gada 9. 
maijā un ka sākumā daudzi nav ti-
cējuši kluba dzīvotspējai. Bet Sen-
dienas pastāv, regulāri rīko balles, 3 
reizes gadā brauc ekskursijā, seš-
reiz apmeklē teātri. Klubs piere-
dzējis 3 pagastvečus, un kā labvēlī-
gāko A. Šleinere pieminēja Austri 
Kristapsonu. 

Aina atzina, ka viņas auna dabā 
esot citus vilkt līdzi. «Auns kā 
mazs jēriņš ir mīļš, bet uz vecumu 
kļūst spītīgs. Es arī nepalaižos, ko 
iedomāju, to daru». 

Vakara sākumā tautas nama iz-
pušķoto un piepildīto zāli ieprieci-
nāja Daces Treinovskas «mazo ļau-
tiņu» (Ritas Zemtiņas apzīmējums) 
dejotāji. Lai arī vadītāja atvainojās, 
ka skatuves maiņas dēļ Dun-dang 
dancotāji sajauc kādu soli vai pa-
zaudē partneri, šajā vecumā kļūmī-
tes ir pat sevišķi mīļas. 

Aldons Zumbergs, sveicot jubilā-
ru, uzsvēra vērtības. Vērtība ir Sen-

dienu kopības izjūta. Priekšsēdētājs 
arī iepriekšējo pašvaldības vadību 
vārdā atvainojās par pārestību, kas 
pirms gadiem 10 nodarīta pensi-
onāriem, Vārpai un Inesei Krami-
ņai un kas diemžēl joprojām jūta-
ma Sendienu un pašvaldības attiecī-
bās. Lūdzot piedošanu, Aldons aici-
nāja pensionārus par izlīguma zīmi 
jo čakli apmeklēt pašdarbnieku, 
īpaši bērnu un jauniešu uzstāša-
nos, jo viņi ir mūsu vērtība. 

Pagasta padomes novērtēju-
mu — atzinību — no A. Zumberga 
saņēma Aina Šleinere, Ausma Vikš-
trēma, Rita Zemtiņa, Lidija Niedrī-
te, Valentīna Kronberga, Vilma 
Freiverte, Ārija Ansaberga, Anna 
Zīle, Ārija Jāvalde, Maija un Johans 
Krūziņi, Ausma Stare, Austra Birz-
gale un Valentīns Bogdanovičs. 

Pagastvecis vēl novēlēja pensi-
onāriem reģistrēt savu biedrību, 
mācīties piesaistīt finansējumu un 
turēt degunu augšā. Projekti gan 
vairāk ir jaunības daļa, taču apsvei-
cēji uzsvēra, ka no 15 gadiem tikai 

sākas jaunība. Savukārt namamātei 
viesi novēlēja palikt postenī vis-
maz tikpat ilgi. Salīdzinot ar bišu 
māti, kas prot savākt saimi un ne-
ļauj tai izspietot, Ainu vakara gaitā 
kronēja par karalieni. 

Vēl jāpiemin deviņdesmitgad-
nieces Ženijas Bernšteines godinā-
šana un kluba krustmātes Ineses 
Kramiņas apsveikums. Inese tik 
optimistiski apcerēja pensionāru 
priekšrocības, ka šo rindiņu auto-
ram teju vai sametās sevi žēl… 

Lielu slodzi godam izturēja an-
samblis Sendienas, un kā vienmēr 
ar sirdi un dvēseli katrai skaņai lī-
dzi dzīvoja tā vadītāja R. Zemtiņa. 

Bagātīgi, bet ne pārspīlēti klātie 
galdi ļāva viesiem stiprināties, lai 
pēc apsveikumiem izlocītu kājas 
svētku kustīgajā daļā.  

Paldies visiem svinību vīkšē-
jiem! Lai Sendienām saulaina jaunī-
ba, kopjot savu galveno vērtību — 
kopību! 

Alnis Auziņš 

Ārēji mēs daudz neatšķiramies 
cits no cita un bieži nezinām, ka 
pārstāvam dažādas tautības — lat-
viešus, kas pieder pie baltiem, un 
līvus jeb lībiešus, kas pieskaitāmi 
somugriem. 1923. gadā dibinātā Lī-
vu savienība (Līvõd Īt) padomju lai-
kā bija aizliegta un darbību atjau-
noja 1988. gadā. 

Augusta pirmajā sestdienā Maz-
irbē lībieši un viņu pēcteči pulcējas 
uz svētkiem. Biedrība ir gana rosī-
ga — 18. XI tā svin Lībiešu karoga 
svētkus, ik vasaru rīko līvu bērnu 
un jauniešu radošās nometnes, iz-
dod laikrakstu Līvli un Lībiešu ga-
dagrāmatu. Latvijas lībieši darbojas 
starptautiskās organizācijās un 
draudzējas  ar kaimiņu somugru 
tautām — igauņiem un somiem. 
Turklāt Līvu savienībā var iestāties 
arī citu tautību pārstāvji. 

25. IV Līvu savienībai izvērtās 
reizē par svētkiem un spraigu dar-
badienu. Lībiešu tautas nama ne-

kurinātajā zālē, kur pulcējās dele-
gāti, virmoja sakaitēta gaisotne, jo 
par priekšnieka krēslu cīkstējās di-
vi nopietni tā tīkotāji — Brigita Za-
kare un Jānis Mednis. Pieredze 
pret jaunību. Katram no viņiem sa-
vi draugi un dedzīgi atbalstītāji. 
Sapulces vadītājam Ilmāram Gei-
gem vairākkārt nācās apklusināt 
burkšķētājus, kas neskopojās ar 
komentāriem. 

Vispārliecinošāk jutās savienī-
bas līdzšinējais vadonis Aldis Er-
manbriks, kas atbildīgajā amatā 
noturējies 13 gadus. Pārskatā Aldis 
uzsvēra tautiskās apziņas stiprinā-
šanu, kultūrvēsturisko vērtību sa-
glabāšanu un līvu interešu aizstā-
vību. Pērn no Valsts Kultūrkapitāla 
fondā iesniegtajiem 20 projektiem 
atbalstīti astoņi. 

Par ideju īstenošanu grūtajos 
finansiālajos apstākļos runāja reģi-
onālo grupu pārstāvji no Rīgas, 
Ventspils, Mazirbes, Kolkas, Dun-

dagas un Vidzemes lībieši no Stai-
celes. Lībieši vairījās piesaukt ne-
ganto vārdu «krīze», minot «ķezu» 
un «dižķibeli». Runasvīrs no Dun-
dagas bija nevis vietējais virsaitis 
Mārtiņš Lepste, bet gan «Latgales 
lībietis», 9. Saeimas deputāts Gu-
nārs Laicāns. Konferences darbā 

piedalījās arī Dundagas pagasta ve-
cākais Aldons Zumbergs, uzsverot 
Līvu savienības sadarbību ar paš-
valdību, kas iegūs vēl lielāku nozī-
mi pēc novada izveides. 

Rīcības programmu bija izstrā-
dājuši abi savienības vecākā amata 
kandidāti. B. Zakare darbojusies 
Līvu savienības valdē, bijusi priekš-
sēdētāja vietniece, mācījusies lībie-
šu valodu ansamblī Līvlist un kur-
sos pie Zojas Sīles, vadījusi lībiešu 

nometnes, sagatavojusi mācību 
programmu un piedalījusies som-
ugru tautu tradicionālās kultūras 
projektos, turklāt 4 gados pavisam 
īstenojusi 110 (!) projektus. Vesels 
Dundadznieks būtu jāveltī, lai uz-
skaitītu visus uzdevumus, kurus 
viņa izvirzījusi sev un jaunajai val-
dei. Nojaušot, ka avīzei jāatvēl vie-
ta arī priekšvēlēšanu program-
mām, minēšu tikai galvenos: sagla-
bāt lībiešu valodu, iesaistīt cilvē-
kus, sevišķi jauniešus, lībiešu no-
darbībās, stiprināt lībiešu kopienu, 
palielināt un dažādot informācijas 
apjomu. 

Savukārt jaunais un enerģiskais 
J. Mednis pierādījis, ka prot pasā-
kumiem piesaistīt finanses gan te-
pat Latvijā, gan no Eiropas struk-
tūrfondiem. Sadarbojoties Rotari 
klubam Dzintars ar Zviedrijas 
Åtvidaberg, viņa vadībā divos gados 
veiksmīgi tapis Mazirbes bibliotē-
kas projekts ar lībisku vizuālo tēlu. 
Sadarbībā ar Līvu kultūras centru 
un Tartu universitāti iegūti līdzekļi 
portālam Lībiešu virtuālā komūna, 
lai būtu vienota vieta, kur satikties 
un sazināties. Pēc Jāņa ierosmes 
nodibināta mazāk runāto valodu 
organizācija LatBLUL, kas iekļaujas 
Eiropas reģionālo valodu birojā. 

Jānim ir liela autoritāte jauniešu 
vidū, un par galveno viņš uzskata 
rīcībspējīgu darba grupu dažādu 
pasākumu rīkošanai. 

    Aizklātā balsošanā B. Zakare 
ieguva 60 balsis, J. Mednis — 39. Ie-
spējams, ka Jānis pārcentās, ie-
priekš lūgdams sabiedrībā pazīsta-
mus cilvēkus apliecināt, ka tieši 
viņš ir piemērotākais Līvu savienī-
bas vadītājs. Ar saviem parakstiem 
to apstiprinājuši bijusī Valsts pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga, Lat-
vijas institūta direktors Ojārs Kal-
niņš, hokeja vārtsargs Artūrs Irbe 
un Aivars Lembergs... Tomēr jau-
najā valdē Jānis darbosies kopā ar 
pieredzējušo A. Ermanbriku. Tā kā 
viņi ne reizi vien saķērušies vārdu 
divkaujā, garlaicīgi nebūs. 

Lai gan konferencē lielākoties 
manīju sirmas galvas, iepriecina 
jauniešu sparīgums un patriotisms. 
Sen nebiju redzējis tik pozitīvi uz-
lādētus jaunus cilvēkus, pārāk biju 
pieradis pie skeptiskiem, nīgriem 
večiem. Uz Līvu savienības nākotni 
varam raudzīties cerīgi. Nēmiz sõņ! 
(Uz redzēšanos!) 

 

Arnolds Auziņš,  
pa pusei līvs pēc radurakstiem,  
bet 100% pēc pārliecības 
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Līvi vēl dzīvi 
 

25. IV Mazirbē Līvu savienība vēlēja jaunu valdi un vecāko. 

Miervaldis Priedītis (1950) 
Zelma Puriņa (1917) 
Eduards Maurišs (1932) 
Imants Bumbieris (1926) 

 Vingrinoties vēlēšanām 
 

Vēlēsim! 
 

Nobeigums no 7. lpp. 
 

1. Ja zīmi atstāj negrozītu, tas 
nozīmē, ka ikviens kandidāts šajā 
sarakstā saņem vienu balsi un sa-
glabā savu kārtas numuru sarak-
stā. 

2. Ja liek atzīmi + , tad šis kandi-
dāts iegūst par vienu balsi vairāk 
nekā pārējie un viņa kārtas nu-
murs mainās, piemēram, sarakstā 
bijis 11., bet pēc + atzīmes izdarī-
šanas viņš iegūst numuru 1. Gan + 
zīmes likt, gan svītrot var vairā-
kus izraudzītā saraksta kandidā-
tus, piemēram, pretī piecu kandi-
dātu uzvārdiem var pielikt + un 7 
svītrot.  

 

Dundagas novada domē jāievēl 
13 deputāti, un no balsojuma būs 
atkarīgs, cik vietu padomē ie-
ņems katrs saraksts. Tātad sva-
rīgs būs iegūto balsu skaits. Katrs 
svītrojums samazina attiecīgā 

kandidāta izre-
dzes iekļūt depu-
tātos, katra + atzī-
me palielina kan-
didāta izredzes. 

Mūsu valstī vē-
lēšanu sistēma 
neparedz kandi-
dātu izvēli no vai-
rākiem sarak-
stiem, atzīmējot 
tur sev vēlamos. 
Tādēļ, ja vēlēšanu 
aploksnē būs ie-
liktas vairāk nekā 
1 vēlēšanu zīme, 
tad tās uzskatīs 
par nederīgām. 

Ar vēlēšanu re-
zultātiem varēs 
iepazīties jau 8. 
jūnijā Dundagas 
un Kolkas pagasta padomju ēkās, 
un 1. jūlijā būs zināms arī domes 
priekšsēdētājs. Izšķirieties un 
esiet aktīvi vēlētāji! Neskaidrību 
gadījumā zvaniet uz savu vēlēša-

nu iecirkni vai uz novada vēlēša-
nu komisiju pa tālruni 632 37851. 

 

Sandra Kokoreviča,  
novada vēlēšanu komisijas  
priekšsēdētāja 

Datums 
Novada  

vēlēšanu  
komisija 

Dundagas  
833. iecirknis 

Nevejas 834., 
Vīdales 835., Kaļ-
ķu 836. un Kol-

kas 840. iecirknis 
 Dežūru laiks 

27. maijs 8.00 – 12.00  8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 
28. maijs 13.00 – 17.00 14.00 – 18.00 13.00 – 17.00 
29. maijs 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 
30. maijs 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 
31. maijs 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 

1. jūnijs 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 
2. jūnijs 13.00 – 17.00 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00 

 Iepriekšējā nobalsošana 
3. jūnijs 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 17.00 – 20.00 
4. jūnijs 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 
5. jūnijs 10.00 – 16.00 10.00 – 16.00 10.00 – 16.00 

6. jūnijs  7.00 – 22.00  7.00 – 22.00 7.00 – 22.00 
 Vēlēšanu diena 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki Voldemārs  
Anševics 

 

1. V Afganistānā, pildot dienes-
ta pienākumus, kritis Nacionālo 
bruņoto spēku seržants, Dunda-
gas vidusskolas absolvents V. An-
ševics. 

Voldemāru satiku, kad sāku iet 
vidusskolā. Pirms tam viņš bija 
mācījies Nākotnē (netālu no Jelga-
vas). Dzīvoja Voldemārs pie ra-
diem līvānietēs. Jau tad viņš apzi-
nāti gāja uz mērķi — kļūt par kara-
vīru.  

Voldemārs ļoti interesējās par 
armijas lietām, sevišķi par iero-
čiem. Viņš daudz lasīja, pirmkārt 
jau literatūru, kas saistīta ar iero-
čiem, kariem un vēsturi. Vēsture 
bija arī viņa mīļākais priekšmets 
skolā. Kad skolā sākās jaunsargu 
kustība, Voldemārs, lai arī bija  ne-
daudz par vecu, uzreiz tur iesaistī-
jās. 

Brīvajā laikā Voldemārs  līvānie-
šu bērniem sarīkoja īstas kara spē-
les ar pašdarinātiem ieročiem. 
Puikas un arī meitenes cīnījās ar 
koka nažiem, nūjām, dzīvojās pa 
mežu. Kamēr Voldemārs mita 
Dundagā, ciemata mežmalās kūsā-
ja īsta dzīvība, un vairākumam tas 

likās ļoti saistoši.  
Mums ar Voldemāru bija kopējs 

hobijs — pārgājieni. Gājām bieži, 
neatkarīgi no gadalaika. Uz mežu 
neņēmām teltis, jo gribējām parei-
zi izraudzīties un iekārtot nomet-
ni. Ja krietni sagatavojies, tad me-
žā var labi gulēt gan ziemā, gan 
vasarā. Mums bija viens īpaši iemī-
ļots maršruts — ar kājām līdz Irbes 
upei, tad pašiem ar pieejamajiem 
līdzekļiem uzbūvēt plostu un no-
braukt līdz jūrai. Parasti mums bi-
ja vēl līdzi pāris draugu. Ilgākais 
pārgājiens ilga sešas dienas.  

Pēc skolas Voldemārs sāka stu-
dēt kara lietas. Viņš pat pāris ga-
dus mācījās Čehijas kara akadēmi-
jā. Kā karavīrs viņš bija ideāls, jo 
darīja to, kas vislabāk patika un ko 
prata. Dažādās mācībās viņš izce-
ļojās pa visām pasaules malām — 
Norvēģijas arktiskajiem zieme-
ļiem, Gruzijas kalniem, ASV, bija 
misijā Irākā un Afganistānā. Viņš 
varēja kļūt par virsnieku, bet apzi-
nāti izvēlējās palikt par  izlūkno-
daļas seržantu.  

Neviens nespētu Voldemāru 
raksturojot labāk, kā to bērēs pa-
teica viņa mīļā sieviņa Ieva: 
«Voldemārs bija vecais kalums. Kā 
varoņi no grāmatām...»  

Vieglas smiltis!  
Mārtiņš Seilis 

Lībiešu tautas nama 
nekurinātās zāles sa-
kaitētajā gaisotnē par 
priekšnieka krēslu cīk-
stējās divi nopietni tā 
tīkotāji — Brigita Zaka-
re un Jānis Mednis. 

«Dundadznieks» Nr. 5 (86)  
2009. gada maijs. 

 

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

Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Lai saglābtu 1875. gada rudens 
lietavās Francijas laukos (Ptī-Buržā, 
Sēnas un Uāzas departamentā) 
slīkstošās cukurbietes, tapa izgud-
rojums, kas pēc 3 gadiem Pasaules 
izstādē Parīzē saņēma zelta meda-
ļu. Kāds tam sakars ar Dundagu?  

Pirmajam precīzākās atbildes 
autoram pārsteiguma balva, atbil-
des gaidām līdz 10. VI.  

Tikšanās ar novada vēlēšanu apvienību 
deputātu kandidātiem 

Kaļķu Vārpniekos  27. V plkst. 16.00;  
Vīdales skolā  28. V plkst. 16.00;  
Kolkas tautas namā  29. V plkst. 16.00; 
Dundagas pilī 30. V plkst. 10.00.  

Sendienām sākas jaunība 
 

23. V pensionāru klubs svinēja 15 gadu jubileju. 

16. VI plkst. 16.00  
pagasta padomes Attīstības nodaļā, pilī  
notiks dabas lieguma «Kaļķupes ieleja» 

dabas aizsardzības plāna  
sabiedriskā apspriešana 
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