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Dundagas pagasta padomes izdevums

4. lpp. Darba diena uz Ventspils-Popes-Dundagas
līnijas sākas agri no rīta.
5. lpp. Jānis no Kolkasraga.

Redaktora ziņa

Darbs padarīts. Jāstrādā!
Pēc vēlēšanām radās daži secinājumi. Patīkamākais: vēlētāju apvienības devās pie iedzīvotājiem
reizē, kopīgi atbildēja uz jautājumiem. Ne visur Latvijā tā notika.
Otrs: iedzīvotāju izvēli lielākoties
noteica kandidātu personības, viņu līdzšinējais devums, pavisam
nedaudz — programmas. Tālāk: 4
sarakstu bija par daudz — samazi-

6. lpp. Piekraste: problēmas un risinājumi.
Vērtē vēlētāji.
7. lpp. Teātra svētki Kolkas pagastā.
Kā vērtējam vēlēšanas?
Vārds 4 vēlētāju apvienību vadītājiem
Gunta Abaja, Tavam novadam:
— Vēlēšanu rezultāts atspoguļo
novada vēlētāju izteikto gribu.
Vispirms vēlos pateikt paldies
tiem vēlētājiem, kas izteica atbalstu mūsu sarakstam! Domē strādāsim divi pārstāvji — es un Aigars
Zadiņš. Diemžēl aiz strīpas palika
vairāki zinoši un spējīgi mūsu saraksta kandidāti.
Žēl, ka Kolkas pagastu pārstāvēs
tikai viens domes deputāts. Tas
uzliek daudz lielāku atbildību deputātiem no Dundagas pagasta.
Kopumā jaunievēlēto domi vērtēju
kā zinošu speciālistu kopumu, kas
pārstāv visu pašvaldībai būtisku
funkciju jomu.
Aldons Zumbergs, Novadnieki:
— Dundagas novada pirmās domes vēlēšanās 7 vietas no 13 ieguvusi un turpmāk 4 gadus strādās
vēlētāju apvienība Novadnieki. Apvienības vārdā pateicos vēlētājiem
par tik ļoti izteiktu atbalstu gan
visai apvienībai, gan tieši man. Apzināmies, ka tas uzliek mums tikpat lielu atbildību, ko arī gatavojamies ar savu darbu un attieksmi
pret lietām un cilvēkiem attaisnot.
Priecājamies, ka domē pārstāvēti
visi vēlētāji, jo vietas ieguvušas arī
pārējās vēlētāju apvienības.
Iegūtais pārsvars domē mums
ļaus ātri pieņemt vajadzīgos lēmumus. Tas ir īpaši nozīmīgi pašlaik,
kad jāapvieno abi pagasti un pašvaldības tāpat kā valsts rīcībā ir
ļoti ierobežotas finanses.
Bet mēs negatavojamies ieņemt
uzvarētāju stāju. Aicinām pārējo
vēlētāju apvienību deputātus iekļauties rosīgā darbā novada labā.
Piedāvājam līdzvērtīgu pārstāvniecību domes komitejās un iespēju domes rīcības un attīstības plānā iekļaut svarīgākos katras apvienības programmas uzdevumus. Aicinām citam citu neapkarot savu

ambīciju vai kādu citu iemeslu dēļ,
bet visu enerģiju veltīt ražīgam
darbam Dundagas novada labā.
Kārlis Ulmanis aicināja stādāt
katru savā darbā, bet visus valsts
darbā. Es aicinu mūsu novada deputātus, nākamos darbiniekus un
visus iedzīvotājus strādāt katru savā darbā un visus novada darbā!
Guntis Pirvits, Strādāsim kopā:
— Mūsu apvienība gan vēlēšanu
iznākumu vēl nav izanalizējusi (10.
VI. – Red.), bet domāju, ka minimālo programmu esam izpildījuši.
Īpašu pārsteigumu nav. Slikti tas,
ka no Kolkas būs tikai viens deputāts. Spēcīgs kandidāts bija Visvaldis Feldmanis — ne tādēļ, ka viņš
bija no mūsu saraksta, bet tādēļ,
ka labi pārzina zvejniecību. Šāds
deputāts no Kolkas būtu liels ieguvums. Cerēju arī, ka no mūsu apvienības iekļūs vismaz trīs cilvēki.
Nav īsti lāgā, ka deputātu vidū ir
tik daudz pašvaldības darbinieku.
Strādāt būs grūti, bet darbs jādara.
Pozīcija un opozīcija gan, manuprāt, neveidosies. Protams, atsevišķos jautājumos domas dalīsies.

Uldis Katlaps, Cilvēkiem!:
— Vēlēšanu rezultātus vērtēju kā
normālu demokrātisku iedzīvotāju
izvēli. Jāatzīstas, ka nebiju prognozējis, ka viens saraksts varētu saņemt vairāk nekā pusi visu vēlētāju balsu. Arī paši bijām domājuši
iegūt kādas 3 balsis.
Pēc manām domām, nesaskatu
būtisku sadalīšanos pa vēlētāju apvienībām kaut kādu saimniecisku
risinājumu ziņā, tāpēc uzskatu, ka
nevajadzētu izveidoties pozīcijas
un opozīcijas attiecībām kopumā
novada deputātu starpā. Ja tādas
veidosies, tad tās būs konkrētu deputātu ambīcijas.
Žēl, ka Kolkas pagastu pārstāvēs
tikai viens deputāts, bet jādomā,
ka Dundagas pagastu pārstāvošie
deputāti būs lojāli arī
pret Kolkas pagastu un tā
Sarakstu iegūtās balsis
iedzīvotājiem,
turot
Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits — 1870
priekšvēlēšanu programNegroGrozītas Pro- Vietas mās dotos solījumus.
Saraksts
Zīmes zītas
zīmes centi * domē
Mans skats uz novada
zīmes
Tavam novadam 289
49
240 15,45
2 deputātu sastāvu ir optiNovadnieki
939 157
782 50,21
7 mistisks, un domāju, ka
Strādāsim kopā
360
69
291 19,25
2 darbs būs ražīgs.
Cilvēkiem!

250
Kopā: 1838

62

188 13,37
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* Procentus rēķina pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Viedokļus apkopoja
Alnis Auziņš

nāja izredzes domē iekļūt kolciniekiem. Nākamais: deputātiem
starplaikā līdz nākamajām vēlēšanām kādu reizīti jātiekas ar vēlētājiem. Visbeidzot, ievērojot iepriekš
teikto: ceru, ka grūtos laikos esam
ievēlējuši darba spējīgu, gudru un
gana saskanīgu domi. Priecīgus
svētkus!
Alnis Auziņš

Novada domes kandidāti un deputāti
Numurs
sarakstā
kandidējot

Vārds, uzvārds

Numurs
Nav
Punkti
sarakstā
Atzīmes Svītronekādu
(balsu
pēc vēlējumi
+
atzīmju
skaits)
šanām

Tavam novadam
1
3
5
8
4
2
6
15
11
10
9
14
13
12
7

Gunta Abaja
Aigars Zadiņš
Baiba Dūda
Maira Remesa
Imants Ludeviks
Dzintra Tauniņa
Evita Ernštreite
Uldis Puļķis
Oskars Sproģis
Aigars Kehers
Vaira Kamara
Guntis Kļaviņš
Rudīte Baļķīte
Aiva Burnevica
Dzintars Ozols

93
127
166
175
170
174
181
185
176
182
175
167
178
180
191

140
88
48
42
42
36
29
27
31
27
29
33
24
18
11

1
4
5
6
8
7
11
12
2
10
13
9
14
3

Aldons Zumbergs
Ēriks Bērzkalns
Elmārs Pēterhofs
Smaida Šnikvalde
Regīna Rūmniece
Linda Vīksna
Irina Jānberga
Tija Liepa
Inora Sproģe
Aldis Kreicers
Baiba Laudāne
Edgars Kārklevalks
Baiba Šuvcāne
Gunta Gintere

104
510
545
559
543
552
593
607
581
627
590
523
605
563

658
193
138
129
107
92
70
52
63
35
49
79
29
41

1
5
3
7
6
8
4
10
13
2
12
11
14
9

Guntis Pirvits
Valdis Rande
Una Sila
Raitis Kristiņš
Visvaldis Feldmanis
Guntis Otomers
Aija Tarlapa
Silva Rozenberga
Ināra Čaunāne
Ilmārs Geige
Sandra Salceviča
Inga Upeniece
Jānis Gulbis
Jānis Mauriņš

119
124
186
206
203
211
219
225
205
194
226
230
215
203

145
140
72
40
40
35
28
25
34
39
19
15
22
18

27
27
33
45
48
45
44
41
52
58
46
46
54
70

478
473
399
355
352
350
344
344
342
341
333
329
328
308

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
5
2
10
6
3
4
7
11
8
12
9
13
14

Uldis Katlaps
Asja Felta
Benita Ose
Inese Ūdre
Andris Kojro
Aldis Felts
Norika Rēriha
Liene Ūdriņa
Valerijs Vasiļjevs
Imants Zingniks
Māris Kriķītis
Ģirts Jānbergs
Beneventa Ružāne
Anita Nazarova

98
110
100
142
117
120
137
149
151
141
149
147
155
148

75
69
63
32
44
42
31
25
24
28
22
16
9
12

15
9
25
14
27
26
20
14
13
19
17
25
24
28

310
310
288
268
267
266
261
261
261
259
255
241
235
234

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Novadnieki

Strādāsim kopā

Cilvēkiem!

7
25
26
23
28
30
30
28
33
31
36
40
38
42
38

422
352
311
308
303
295
288
288
287
285
282
282
275
265
262

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20 1577
79 1053
99 978
94 974
132 914
138 893
119 890
123 868
138 864
120 854
143 845
180 838
148 820
178 802

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dundagas novada domē ievēlēti
(alfabēta secībā): Gunta Abaja,
Ēriks Bērzkalns, Asja Felta, Irina
Jānberga, Uldis Katlaps, Elmārs
Pēterhofs, Guntis Pirvits, Valdis
Rande, Regīna Rūmniece, Smaida Šnikvalde, Linda Vīksna,
Aigars Zadiņš un Aldons Zumbergs

Jūnijā un jūlijā
23. VI Jāņu ielīgošana parkā, plkst. 18.00
koncerts, no 22.00 zaļumballe, spēlē
grupa Trešā brigāde, ieeja Ls 1,50.
26. un 27. VI pilī atklātais šaha čempionāts
Dundagas torņi.
28. VI Dundagas ev. lut. draudzes diena. Sākums plkst. 8.30. Plkst. 14.00 Liepājas
zvanu ansambļa Campanella koncerts
baznīcā. Ieeja par ziedojumiem.
5. VII plkst. 19.00 parkā Olga Rajecka un
violetais Lielvārdes koris. Ieeja Ls 4,
pensionāriem un skolēniem Ls 2. Plkst.
22.00 diskotēka, ieeja Ls 2.
18. VII Sporta diena Dundagā, plkst. 22.00
zaļumballe.
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Ko tie nospriež, tas paliek

Pagasta padomē 25. maijā
X Remonts VSPC
Veselības un sociālās palīdzības
centram (VSPC) steidzīgi jāremontē
vannas istabas grīda un griesti, kā
arī neremontējamās salūzušo ārdurvju atslēgas dēļ jāmaina visas
durvis.
Nolēma durvis mainīt par VSPC
budžeta līdzekļiem, bet vannas istabas remontam vajadzīgos Ls 1720
segt no atgūstamā pievienotās vērtības nodokļa.
X Nauda projektu izpildei
Sniedza Ls 140 000 galvojumu
SIA Ziemeļkurzeme aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē valsts budžeta un
Kohēzijas fonda finansētā projekta
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā līdzfinansēšanai. Lai
izpildītu projektu Dundagas pagasta
sporta būvju rekonstrukcija, nolēma

Valsts kasē uz 2 gadiem ņemt Ls
56 000 un un uz 3 gadiem — Ls
25 000 aizņēmumu projekta Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā.
X Nodokļa piedziņa
Nolēma bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu, piedzīt
Ls 567,13 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ls 203,51 par īpašumu Pipari un
Ls 9,57 parādu un Ls 1,70 nokavējuma naudu par īpašumu Lāči.

X Bērnu aprūpes centrs Kolkā
Atbalstīja telpu pārbūvi Kolkas
bērnudārzā Rūķītis par bērnu diennakts sociālās aprūpes centru un
aicināja Kolkas pagasta padomi iz-

Kas jauns pagastos?
Ziņo izpilddirektors Andris Kojro.
Dundagā Maija ielā no Ceļu fonda līdzekļiem (nedaudz vairāk nekā
Ls 4000) esam atjaunojuši ietvi. Darbus veica SIA Prestons. Mazliet esam
sakārtojuši ūdens noteci pie pagastmājas. Kā solīts, esam veikuši ceļa
remontu Kaļķos: uz kapiem un uz
Vārpniekiem, izlietojot ap 2 500 latu.
Šos darbus veica SIA Talce.
Jau sākušies vieni no vasaras lielākajiem darbiem — Veselības un
sociālās palīdzības centra (VSPC)
fasādes krāsošana un vidusskolas
abu ēku sporta zāļu remonts. Būs
jāremontē arī VSPC vannas istaba.
12.VI esam saņēmuši atzinumu
no Vides ministrijas par ūdenssaimniecības projekta būvdarbu iepirkuma procedūru. Sāksies ilgus
gadus gaidītie rakšanas darbi.

Lai gan naudas ir
maz, uz Jāņiem esam
centrā appļāvuši zāli
un arī apgriezuši

dzīvžogus.
Šovasar skolēni nestrādā, bet tikai atpelna brīvpusdienas. No 13
līdz 15 gadus veci skolēni nodarbināti 4 stundas dienā, no 15 līdz 18
gadus veci — 7 stundas.
Kolkas pagastā paredzēts projekts — izveidot diennakts centru
bērniem. Pašlaik noris cenu aptauja. Pēc iedzīvotāju lūguma līdzēt
atkritumu apsaimniekošanā apsveram iespēju iegādāties dažus 7 kubikmetru konteinerus, lai tos novietotu Kolkā un vēl kādā no jūrmalas ciemiem.
Apsveicu visus ievēlētos jaunās
domes deputātus! Paldies visiem,
kas krietni strādājuši iepriekšējos 4
gadus abu pagastu labā!

sludināt cenu aptauju. Nolēma rezervēt pārbūves darbiem vajadzīgos aptuveni Ls 9475.
X Satiksmes drošība Dundagā
Nolēma uz Vīdales un Talsu ceļa
pārvietot ceļazīmes Dundaga, samazinot apdzīvotas vietas robežas, risināt stāvlaukuma un iebrauktuves
izveidi pie bērnudārza Kurzemīte no
Talsu ielas puses, norobežot auto
stāvlaukumu uz Talsu ielas pie Krūziņiem. Nolēma uzlabot gājēju pārejas pārredzamību pie veikala TOP.
Atlika projektu gatavošanu ielu
apgaismojumam 1905. gada un Andreja Upīša ielā. Apsvēra iespēju
ierīkot dežūrapgaimojumu Dundagas centrā naktī. Pašvaldība aicina
iedzīvotājus ziņot izpilddirektoram
par lieliem iestāžu vai uzņēmumu
pasākumiem, kad būtu ielās jāatstāj
dežūrapgaismojums.
Autoceļu direkcijas Talsu nodaļas vadītāja Ināra Lāce, viesodamās
Vides aizsardzības pašvaldības attīstības komitejā, secināja, ka centrā izveidot «mazo apli» būtu ļoti

Algas nodokļu
grāmatiņas
1. VII stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. VI noteikumos Nr. 222 Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļu grāmatiņa,
kas nosaka, ka turpmāk algas nodokļu grāmatiņas izsniegs un visus
grozījumus, kas saistīti ar paziņojumu sastādīšanu par apgādībā
esošajām personām un invaliditāti,
veiks Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālās iestādes.
Lai saņemtu jaunu algas nodokļu grāmatiņu, no 1. VII iedzīvotājiem jāvēršas Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) Talsu rajona nodaļā
Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā
klientu zālē (darba dienās no plkst.
8.00 līdz 17.00), līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, bet,

Uzklausīja Alnis Auziņš

Ziņo pašvaldības policists

daudz iedzīvotāju likumā noteiktajos datumos valsts karogu neizkar.
Pašvaldības policists Jānis Simsons atgādina, kas būtu jāievēro ik- Tā, piemēram, 4. maijā, braucot reivienam, — par valsts karogu, ēku numurzīmēm un nesakoptām ceļ- dā pa Kaļķiem, Vīdali, Valpeni, katrā no šīm apdzīvotajām vietām remalām.
dzēju tikai 2 — 3 karogus, Dundagā — apmēram pusei ēku. Brīdinu,
ka likuma pārkāpējus sauks pie adLatvijas Republiministratīvās atbildības.
kas likuma Par LatviPie daudzām ēkām nav piestiprijas valsts karogu 2.
pants noteic, ka
nātas numurzīmes vai ielu nosau«valsts karogs pacekumu plāksnes, kā to paredz Dundagas pagasta saistošie noteikumi nr. 9
ļams:
(28.04.2008.). To 3.5. punktā teikts:
1) virs Saeimas,
«par ēkas numurzīmju vai ielas noMinistru kabineta,
saukuma plākšņu neizlikšanu vai
pilsētu un novadu
neuzturēšanu Dundagas padomes
domju, rajonu un
noteiktajā kārtībā un vietās izsaka
pagastu
padomju
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
ēkām, kā arī Rīgas
Ls 10».
pils Svētā gara torŠo pašu noteikumu 2.2. punktā
nī — pastāvīgi;
teikts: «par īpašuma piegulošās
5) pie Saeimas,
Ministru kabineta, • Nenostiprināts karogs 4. maijā «sēro» par saimnieka publiskā lietošanā esošas teritorijas
Dundadznieka foto neuzturēšanu sanitārā kārtībā izsapilsētu un novadu paviršību.
ka brīdinājumu vai uzliek naudas
domju, rajonu un
pagastu padomju, visu veidu iestā- tas, darba vai ģimenes svētkos, at- sodu Ls 10. Piegulošā publiskā lietožu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrī- ceres dienās, kā arī citos gadījumos, šanā esošā teritorija ir gājēju ietves,
bu) un organizāciju ēkām, kā arī garantējot pienācīgu cieņu pret izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālādzīvojamām ēkām 16. februārī, 24. valsts karogu».
februārī, 25. martā (sēru noformēValsts karogu paceļ saskaņā ar ji līdz brauktuves malai».
Ievērosim valsts likumus un pašjumā), 1. maijā, 4. maijā, 14. jūnijā Ministru kabineta noteikumu nr.
(sēru noformējumā), 17. jūnijā 412 11. punktu: «Vietās, kur Latvi- valdības saistošos noteikumus, cie(sēru noformējumā), 4. jūlijā (sēru jas valsts karogs nav pacelts pastā- nīsim savu valsti un novadu, līdznoformējumā), 11. novembrī, 18. vīgi, to paceļ, saulei austot, un no- pilsoņus un sevi pašu! Izkarināsim
novembrī un decembra pirmajā laiž, saulei rietot (atbilstoši kalen- paredzētajos datumos karogus, iedāra laikam), vai paceļ tad, kad sā- gādāsimies ēku numurzīmes un
svētdienā (sēru noformējumā);
11) pie valsts un pašvaldību izglī- kušies svētki, svinības vai sēru ce- pirms Jāņiem kā īsti saimnieki apremonija, un nolaiž, kad minētie pļausim savu teritoriju.
tības iestādēm — pastāvīgi».
Jāni Simsonu
3. pants noteic: «Valsts karogu pasākumi beigušies».
uzklausīja Alnis Auziņš
Diemžēl Dundagas pagastā ļoti
var pacelt vai citādi lietot arī tau-
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Ziedu mēnesis
dārgi.
X Dzīvokļu jautājumi
Atļāva mainīt dzīvokļus Sūdes
Akmentiņos. Piešķīra vienu dzīvokli.
Vienu iedzīvotāju uzņēma dzīvokļu
rindā.
X Rajona pašvaldības reorganizācija
Nolēma Talsu rajona reorganizācijas uzraudzības grupas sastāvā iekļaut izpilddirektoru Andri Kojro.
X Bāriņtiesas vēlēšanas
Par Dundagas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo priekšsēdētāju Dainu Dēvitu. Ievēlēja 3 bāriņtiesas locekļus: Irinu
Jānbergu, Ivetu Kundecku un Aiju
Tarlapu.
X Kapsētu noteikumi
Secināja, ka 27.04.2009. pieņemtajos Dundagas pagasta kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumu
4.1.1. punktā ir precīzāk jāpaskaidro, kas ir ievērojams pagasta cilvēks.
Lūdza Kubalu skolas – muzeja

vadītājam Ivaram Abajam kopā ar
skolotāju Imantu Brusbārdi izveidot definīciju, kas ir pagasta ievērojama persona, un apzināt ievērojamu novada cilvēku atdusas vietas.
X Dundagas svētki
Atbalstīja priekšlikumu Dundagas svētkus rīkot 18. VII, apvienojot
tos ar sporta sacensībām.
X Pirmpirkuma tiesības
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Veckalves (0,4734 ha).

lai saņemtu nodokļu atvieglojumus
par apgādībā esošām personām vai
invaliditāti, — bērna dzimšanas apliecību vai Veselības un darbspēju
ārstu valsts komisijas slēdzienu
par invaliditātes grupas piešķiršanu. Telefons uzziņām 63222784.
VID Talsu rajona nodaļa nestrādās šādās piektdienās: 3., 10., 17.,
24. jūlijā; 7., 14., 21., 28. augustā;
4., 11., 18. septembrī; 2., 9., 16., 23.,
30. oktobrī; 6., 13., 20., 27. novembrī; 4., 11., 18. decembrī.
Dace Kurpniece

pašvaldības policijas inspektors un
1 — Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Talsu rajona nodaļa.
Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 201. 43 panta 1. daļas par Latvijas valsts karoga neizlikšanu — 1 protokols; 186. panta
2. daļas — par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas — 1 protokols;
186. panta 1. daļas — par dzīvošanu
bez derīgas pases — 1 protokols.
Pēc 25.04.2008. Dundagas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.
9 Par sabiedrisko kārtību Dundagas
pagastā par Dundagas vidusskolas
skolēnu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu — 2 protokoli;
par sistemātisku alkoholisko dzērienu lietošanu — 2 protokoli; par
atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu — 1 protokols.
Dace Kurpniece,
komisijas sekretāre

Administratīvajā
komisijā
Administratīvā komisija 19. V
sēdē izskatījusi 8 lietas, no tām 7
administratīvā pārkāpuma protokolus, kurus sastādījis Dundagas

... un 1. jūnijā
X Alga pašvaldībā
Nolēma samazināt darba algas
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem par 20–25 procentiem. Aicināja Kolkas pagasta
padomi ņemt vērā finansiālo stāvokli un samazināt sava plānotā budžeta izdevumu daļu par 20%.
Protokolus pārlūkoja Aivars Miška

Jaunumi pils pagalmā
Pils sēta ar katru gadu kļūst skaistāka. Šopavasar pamanījām
tajā savdabīgus, bet vienkāršus un iederīgus solus un aizvien vairāk
puķu. Arī malka glīti sakrauta zem nojumes. Jautāju pils saimniecei Baibai Dūdai, kuri rūķīši par to visu gādā.
Viņa atzina, ka par pagalma noformējumu un krāšņumu rūpējas
vesela komanda ar izpilddirektoru
Andris Kojro priekšgalā. Soli tapu-

ši, pateicoties viņa saimnieciskajam skatījumam — tie pagatavoti,
lai nekas no materiāliem neietu
zudumā, bet tiktu lietderīgi izmantoti. Solus meistarojis pils strādnieks
Jānis Kovaļčuks, vīrs
ar labu izdomu un zelta rokām. Protams,
rūpējoties par kārtību
pagalmā, neiztikt arī
bez Anda Upīša palīdzības un nu jau vasaras atvaļinājumā aizgājušajiem kurinātājiem, īpaši uzteicot
Ziedoņa Pagila ieguldījumu.
Puķes
iegādātas
gan
no dažādiem
audzētājiem, gan pašas Lillijas Gleglu
audzētas un pavairotas. Par to, kur labāk
tās izvietot, kopīgi
spriež Baiba un Lillija.
Kopīgais darbs ir
nesis labus augļus —
pils pagalms iepriecina gan pašmāju ļaudis, gan iebraucējus.
Diāna Siliņa
Dundadznieka foto
• Jānis Kovaļčuks un Lillija Gleglu pie jaunā ziņojumu dēļa.
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Lieliskie panākumi valstī
Šopavasar trīs Dundagas vidusskolas 12. klases meitenes — Māra Martīne, Magda Frišenfelde un Evita Feldentāle — skaisti apliecinājušas Dundagas vārdu visā Latvijā. Māra un Magda spoži aizstāvēja savus zinātniskās pētniecības darbus: Māra saņēma I pakāpes, bet Magda — II pakāpes diplomu. Evita piedalījās politikas
olimpiādē, iekļūstot starp 10 labākajiem valstī un iegūstot atzinību.
Par paveikto un piedzīvoto stāsta pašas meitenes.

Gandarījums par darbu
Māra: «Mana zinātniskās pētniecības darba (ZPD) nosaukums ir
Kreiļu mācība skolā: problēmas un to

voju dažādas emocijas, gribēju pat
mest darbu pie malas, tomēr saņēmos un turpināju. Pēc prezentācijas
skolā tiku uz rajonu un pēc tam uz

darbu, reizēm asaras gāja pa gaisu,
bija vērts to darīt: biju guvusi jaunu
pieredzi un Rīgā piedzīvoju gandarījumu par darba novērtējumu.
Tēma ir aktuāla, par to sāk runāt
un domāt, jo kreiļu skaits pieaug.
Ļoti būtiski zināt atšķirības starp
labročiem un kreiļiem ir vecākiem
un skolotājiem. Kreiļi parasti ir lēnāki, neveiklāki un emocionālāki.
Nedrīkst viņus pārmācīt par labročiem, liekot rakstīt ar labo roku, un
no viņiem prasīt, lai tie ir tādi paši
kā labroči. Tas var radīt valodas
raustīšanos un citas emocionālas
problēmas, kas savukārt noved pie
uzvedības traucējumiem.
Par kreiļu īpatnībām esmu informējusi skolotājus Pūņās un Dundagā. Mans darbs tagad ceļo starp pazīstamiem kreiļiem.»

Informācijas
spēcīgā ietekme
Magda: «Mana ZPD nosaukums — Pozitīvās un negatīvās informācijas attiecības TV3 ziņu raidījumos
plkst. 19.50. Pati izvēlējos pētīt televīzijas ietekmi uz skatītāju, bet skolotāja Sarmīte Dinsberga ieteica to
darīt TV3 ziņu raidījumos

• Magda un Māra konkursa atklāšanā LU Lielajā aulā.

iespējamie risinājumi. Darbu vadīja
skolotāja Inese Namsone. Pati esmu
kreile, tāpēc man bija saistoši šo
jautājumu pētīt. Bet viss sākās ar
mammas nopirkto žurnālu, kurā
izlasīju rakstu par kreiļiem un uzzināju daudz ko jaunu. Darbu rakstīju
ar lielu interesi, vairāk sev, nevis
citiem.
Sāku strādāt ļoti laicīgi. Piedzī-

plkst. 19.50. Raidījumus skatījos 2
mēnešus: 2008. gada februārī un
oktobrī. Ziņas pētīju kādus četrus
piecus mēnešus. Vienīgā no divpadsmitajiem darbu uzrakstīju un aizstāvēju jau pagājušogad. Tas — liels
manas mammas nopelns, jo viņa
mani mudināja to darīt.
Lai tiktu uz rajona konkursu,
man ieteica darbu vēl papildināt.
To arī izdarīju. Uz valsts konkursu
bija izraudzīti 500 darbi, bet bija jāsagaida atbilde, kurus tur vēlēsies
dzirdēt. Tika 300, arī manējais. Aizstāvot ieguvu II pakāpes diplomu
un 200 kredītpunktus Sociālo zinātņu fakultātē, tas nozīmē, ka, iespējams, tieku budžeta grupā, ja vien
vēlos tur studēt.
Ieguvums bija arī pašas izpētītais
un atklātais. TV, ilgākā laikā pasniedzot negatīvas ziņas, ceļ savu
reitingu un pelna uz cilvēku pašsajūtas rēķina. Savukārt skatītāji paši
pieprasa negatīvo informāciju.
Tā cilvēkus ietekmē uz slikto
pusi. Piemēram, ļoti negatīvu iespaidu rada raidījums Degpunktā —
to rada diktoru balss intonācijas,
sarkanais fons un viņu veidotie sižeti.

Foto no Magdas albuma

valsti. Rīgā jau pirmajā dienā notika
konkurss un sadalīja dažādu pakāpju diplomus. Saņēmu I pakāpes diplomu un budžeta vietu Pedagoģijas
fakultātē. Taču vislielākais lepnums
bija par to, ka pēc prezentācijas
man piedāvāja pārstāvēt Pedagoģijas sekciju noslēguma pasākumā,
kurā piedalījās pa vienam pārstāvim no 21 sekcijas. Lai arī, rakstot

Mazajā skolā
Otrajā semestrī notikuši dažādi pasākumi un mācību olimpiādes.
Janvārī 1. klašu skolēni svinēja
Ābeces svētkus — viņi pārvērta savas ābeces par taureni vai robotu,
vai ziedu, vai tārpiņu, sagatavoja
dziesmas un dzejoļus. 2.–4. klašu
bērni pārbaudīja pirmklasnieku zināšanas ābeces apguvē un runāja
dzeju.
Martā skolēni pārbaudīja zināšanas un prasmes mācību olimpiādēs.
Latviešu valodas olimpiādē 1. klašu
grupā 1. vietu ieguva Elīna Ozoliņa,
2. — Rebeka Dobuma, 3. — Anna
Pavlovska. 2. klasē latviešu valodas
olimpiādē vislabākie panākumi bija
Daniēlai Dambergai, 2. vieta Elzai
Klēverei un 3. — Kārlim Gerdiņam.
3. klasē kombinētajā olimpiādē
pirmā bija Kristīne Ralle, otrais —
Ģirts Treinovskis, trešais — Eduards
Freibergs. 4. klasēs kombinētajā
olimpiādē 1. vieta Elīzai Gerdiņai,
2. — Rihardam Hermanim un Ernestam Zviedrim, 3. — Kārlim Alksnim. 4. klasē angļu valodas olimpiādē uzvarēja Ernests Zviedris, otrā
bija Elīza Gerdiņa, trešais — Adrians
Beņislavskis. Rajona matemātikas
olimpiādē skolas godu aizstāvēja
Rihards Hermanis, latviešu valodas — Elīza Gerdiņa.
1. aprīlī Joku diena pagāja dažādās stacijās: bija jāzīmē aizsietām
acīm, pēc apraksta jāatmin priekšmeti, jāuzraksta uz sirsniņas tumšie
un gaišie vārdi, jāparāda atjautība
un prasme latviešu valodā un jāpie-
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dalās sporta atrakcijās.
Klausījāmies un skatījāmies
E. Baloža pamācošo dziesmu un leļļu izrādi.
Sportā skolēni izcīnīja labus rezultātus gan rajonā, gan novadā,
gan valstī.
Deju grupa Sensus ieguva 3. vietu
rajona skolēnu mūsdienu deju kolektīvu atlases skatē.
Maija sākumā notika Vecāku un
vecvecāku diena, ko ievadīja bērnu
sagatavots koncerts. Pēc tam apbalvoja sekmēs un uzvedībā labākos
pirmklasniekus un olimpiāžu uzvarētājus. Noslēgumā vecāki klasēs
tikās ar bērnu audzinātājām.
25. V mūsu skolēni piedalījās
sporta dienā, kas notika parkā, saliņā un skolas sporta laukumā. Pēc
interesantajām sporta spēlēm skolēni saņēma liecības.
28. V ceturtklasnieki svinēja izlaidumu — Pa varavīksnes tiltu.
1. VI kā katra mācību gada noslēgumā skolotājas devās nelielā ekskursijā un pārliecinājās, cik skaistas vietas ir tepat mums līdzās: Baltā kāpa, Ēvažu stāvkrasts, Kolkas
rags.
Visiem novēlu piedzīvojumiem
bagātu atpūtu vasarā!
Aija Freiberga, Mazās skolas
ārpusklases darba organizatore

• Evita maijā, kad valsts konkurss politikā jau aiz muguras.

Starp 10 labākajiem valstī
Evita: «Politika ir izvēles priekšmets, ko apgūst tikai 12. klasē.
Mums to saistoši mācīja skolotājs
Imants Brusbārdis. Man tā ļoti patika un padevās arī.
Rajona olimpiādē ieguvu 1. vietu
un devos uz Rīgu, uz valsts olimpiādi. Pirms piedalīšanās rajonā negatavojos nemaz. Aizbraucu, uzrakstīju pārspriedumu un izpildīju uzdevumus. Kad uzzināju, ka būs jāpiedalās valsts olimpiādē, sāku jau laicīgi tai gatavoties.
Rīgā valsts olimpiādē bijām ap 80
dalībnieku. Tā notika 2 kārtās: pirmajā bija jāuzraksta 2 pārspriedumi, otrajā, kur palika tikai 10 labākie dalībnieki, — jādiskutē ar Rīgas
izglītības pārvaldes pārstāvjiem un
LU Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējiem, starp kuriem bija arī
politologs Ivars Ījabs. Mums uzdeva
dažādus jautājumus. Citiem veicās
labāk, jo prasīja viņu domas. Man
tika teorētisks jautājums — kas ir
nekonvencionālā politiskā līdzdalība? Toreiz nezināju atbildi, tāpēc
arī neieguvu kādu no godalgotajām
vietām, bet saņēmu atzinību — Izglītības un zinātnes ministrijas diplomu. Ja izvēlēšos studēt Sociālo zinātņu fakultātē politiku, pie centralizēto eksāmenu rezultātiem iegūšu klāt 50 punktus.»
Diāna Siliņa

Foto no Evitas albuma

Dabaszinātņu
kabineti
vidusskolā

Sveika, redakcija!
Tā maijā rakstīja 12. klases
skolniece Agnese Ziemele.
Publicējam fragmentus.

Šovasar paredzēts uzsākt dabaszinātņu kabinetu modernizēšanas projektu, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības
programmas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības)
un matemātikas apguvi.
Katrā no projektā iesaistītajām
skolām plānots: 1. atjaunot kabinetus; 2. iegādāties un uzstādīt iekārtas, piederumus, aprīkojumu, tehnoloģijas (2.1. izveidot materiāli
tehnisko pamatbāzi; 2.2. iegādāties
aprīkojumu (mēbeles); 2.3. uzstādīt aprīkojuma un organizēt tehniskās ekspluatācijas apmācības).
Darbi jāveic no 2009. līdz 2010.
gadam, kopējais tā finansējums ir
Ls 98392, no tiem 85% ir Eiropas
Savienības finansējums, bet 15%
pašvaldības un valsts līdzfinansējums.
Ir paredzēts atjaunot 4 mācību
kabinetus (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas). Atbilstoši
Vispārējo vidējo izglītības iestāžu
dabaszinātņu kabinetu mācību aprīkojuma sarakstam iegūsim iekārtas, piederumus un aprīkojumu, 25
darbavietas ar datoriem, skolēnu
un skolotāju krēslus, galdus, laboratorijas galdus un skapjus aprīkojuma glabāšanai.
Projekta vispārīgais mērķis ir
paaugstināt vispārējo vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību

Ziņas skatījos divus mēnešus,
pēc tam kādu laiku arī nespēju skatīties. Tagad arī īpaši negribu redzēt.
Interesanti bija uzzināt par dažādiem pētījumiem, kas saistīti ar negatīvo un pozitīvo informāciju. Piemēram, ASV 10 gadus tika pētītas
180 mūķenes ar identisku dzīves
veidu. Tās, kas bija laimīgākas, dzīvoja 9 gadus ilgāk. Sievām un vīriem, kas negatīvās domas un emocijas patur sevī, ir četras reizes lielāka mirstība nekā tiem, kas tās atklāti izrāda.»

priekšmetos Talsu rajonā, specifiskais — paaugstināt vispārējās vidējās izglītības kvalitāti Dundagas
vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko
bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā.
Projektu Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā (vienotais indentifikācijas Nr.
3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/064)
īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. – 2013. gada darbības programmas Infrastruktūra un
pakalpojumi apakšaktivitātē 3.1.3.1.
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana.
Informācija par projekta gaitu
pieejama Dundagas novada domes
mājaslapā www.dundaga.lv un Dundagas vidusskolas mājaslapā
www.dundaga.lv/skola, kā arī pie
projekta vadītāja Ulda Katlapa
(uldis@dundaga.lv).
Uldis Katlaps

Rakstu patriotisku jūtu un liela
saviļņojuma vadīta. Par to LIELS
paldies Latvijas sauszemes un jūras spēku karavīriem, kas 29. IV
viesojās vidusskolā. Uzzinājām
par NATO un karavīru ikdienu.
Karavīri ir vajadzīgi ne tikai, lai
novērstu karadarbību un nemierus, viņi steidzas palīgā, kad uzliesmo epidēmijas, jāmeklē cilvēki, jāapdzēš plaši ugunsgrēki, jāsavāc izplūdusi nafta. Interesantas ir karavīru apmācības. Kāds
karavīrs pastāstīja, kā ziemā viņi
mācās pēc iespējas ilgāk saglabāt
ķermeni siltu, kā rīkoties, ielūstot
āliņģī. Galvenais ir saglabāt vēsu
prātu.
Armijā ir arī sievietes, jūras
spēkos pat 40%, — pārsvarā gan
nodarbojas ar grāmatvedību,
strādā par ārstiem un kinologiem.
Bet ir izņēmumi, kāda meitene
pat bijusi artilēriste.
Mani piesaistīja karavīru staltā
stāja — mūsdienās retums, tāpat
skaidrā vārdu izruna, tas, ka viņiem ir savs viedoklis par daudz
ko.
Karavīriem ir vismodernākie
ieroči. Tie šķiet smagi, bet, paturot rokās, pārliecinājos, ka tā nemaz nav. Mani pārņēma izjūtas,
ka arī es jebkurā brīdī būtu gatava aizstāvēt savu valsti.
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Dundagas seriāls

MAZBĀNĪTIS
Turpinājums. Sākums 5. (86.) numurā.
Interesanti vecos rakstos lasīt pārspriedumus par nākotnē būvējamo dzelzceļu, par sliežu vēlamo platumu un par pašiem būvdarbiem. Vērtība par sevi ir veclaicīgā izteiksme. Avotus no Ventas
Balss apkopojuši Kubalu skolas–muzeja darbinieki.
Jau šad un tad vairāk gadus atpakaļ bija izteiktas domas, ka no Talsiem uz Kolkas ragu gar Dundagu
dzelzceļš būtu visai vajadzīgs, jo
Dundagas lielais plašums, kā arī ap
viņu visai apdzīvota apkārtne un
pēdējos gados attīstījusies zivju, sevišķi mežu tirdzniecība ir ļoti apgrūtinoša tālas dzelzceļa stacijas
dēļ, jo, piem., no Kolkas līdz Stendei ir ap 12 jūdzes. Lai nu to visu
novērstu, tad kā no drošas puses
dzird, top nopietnas sarunas vestas
par zaru līnijas būvi no Maskavas
Ventspils dzelzceļa uz jūrmalu. Tikai jaunais dzelzceļš neietu no Talsiem resp. Stendi uz Kolku
(Domesnes), bet no Mask. Ventsp.
dzelzceļa Spārnes (Spāres. — A.A.)
stac. uz Lielirbi. Domātā dzelzceļa
līnija gan vēl nav vilkta, bet prātā
top zīmēta apm. šādā virzienā: no
Spārnes stacijas Sasmakas Ventspils lielceļam pāri Raķa kroga tuvumā, no turienes uz Kaugas mežkunga muižu un Pāci un Liel-Irbes kardonu.
Tā tad dzelzceļš lielāko daļu ietu
pa Dundagas īpašumu un viņa īpašnieks, kā dzird, dzelzceļam vajadzīgo zemi došot vaj nu par brīvi, jeb
par visai mazu atlīdzinājumu.
Krieviņš
Ventspils Apskats, 1913. g. 27. II
Jaunbūvējamo šaursliežu dzelzceļu
sliežu platums
Rakstā aplūkots jautājums, kādā
platumā būvēt šaursliežu ceļus, — Eiropā šajā ziņā valda ļoti liela dažādība,
turklāt izšķirīgās nav bijušas «atsevišķam platumam piemītošas techniskas īpatnības, bet izvēlei pa lielākai
daļai ir bijis gadījuma raksturs.
Krievijā, kur bijuši vismaz 6 dažādi
šaurceļu platumi, unificējot
«jautājums vienprātīgi izšķirts par
labu 750 mm platuma ceļiem ..».
«Latvijā šaursliežu ceļiem ir 3
platumi: 1000 mm, 750 mm un 600
mm. Apskatot šos 3 platumus, jāsaka, ka tikai 1000 mm un 750 mm ceļi būvēti pirms kara un parastā kārtībā, ievērojot pilnā mērā attiecīgos
techniskos noteikumus, 600 mm ceļi turpretim izbūvēti kara laikā, nav
domāti pasažieru un preču kustībai
normālos apstākļos, bez tam viņu
pamatbūve nav piemērota mūsu
klimatam (nav nodrošināta pret ieputinājumiem) un virsbūve sava
viegluma dēļ nevar nodrošināt kustību. (Kara ceļiem sliežu vieglums ir
no svara, jo vieglākas sliedes pie
tām pašām pārvadāšanas grūtībām
dod iespēju uzlikt garākus ceļus.)
Un tāpēc visi 600 mm ceļi ir nozīmēti pārbūvei, pie kam jautājums
par ceļa platuma maiņu jāizšķir pozitīvi. Interesanti atzīmēt, ka arī vācu inženieru starpā domas par 600
mm ceļu būvi vispārējai lietošanai
neatrod beidzamā laikā piekrišanu».
«.. jānāk pie slēdziena, ka nav sevišķu šķēršļu šaursliežu ceļu platumu unifikācijai Latvijā un šī unifikācija visērtāk ir sasniedzama, pieņemot par normālo un obligatorisko platumu visiem šaursliežu ceļiem 750 mm.»
Ekonomists, 1924. g. 1. VIII
Ziemeļkurzemes dzelzceļi
un Ventspils–Dundagas līnija
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Popes–Dundagas šaursliežu dzelzceļa būve. .. grūtais valsts budžeta
stāvoklis arvien spieda nodomāto
atlikt. Beidzot tikai otrdien ministru kabinets atvēlējis uz tautas labklājības ministrijas lūgumu 50 000
latus minētās līnijas darbu sākumam.
Ventas Balss, Nr. 65, 1932. g. 2. IX
Vecais un jaunais — šaursliežu ceļi

• Jaunkareivju izvadiīšana pie Dundagas stacijas 1927. gadā.
Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem

Visumā jāsaka, ka vācu būvētiem
600 mm platuma šaursliežu ceļiem
ir šādi trūkumi: 1) 600 mm platums
Latvijā, kur šaursliežu ceļiem ir jau
750 mm un 1000 mm platumi, nav
attīstāms nākotnē jau aiz pareizas
vagonu saimniecības motīviem; 2)
viegla ceļu virsbūve; 3) nepiemēroti
kāpumi; 4) pārāk izliekta līnija un
liekumos mazi radiji; 5) mūsu klimatam nepiemērots ceļa klātnes
veidojums; 6) garas koka estakades
un koka tilti, kuri prasa lielus remontu izdevumus; 7) līniju virzieni
nepiemēroti Latvijas saimnieciskām vajadzībām.
Ekonomists, 1926. g. 5. I
Ventspils apr. ceļu jautājums
budžetkomisijā.
Speciālziņojums no Rīgas
Kā pirmais no Ventspils runā apriņķa valdes loceklis K. Sproģis par
Ventspils Dundagas dzelzceļu būves nepieciešamību .. Arī līdzšinējais mazais dzelzceļš uz Dundagu
visumā nekalpo savam uzdevumam. .. Kuram apgabalam laime
smaidīs ― atkarājas no deputātu
kungiem. Ventspils izredzes gluži
bezcerīgas nav .. Tikai par .. virzienu nav vēl skaidrības. Vieni domā
līniju vilkt no Ventspils uz Popi–
Anci un Dundagu, bet otri no
Ventspils caur Būžniekiem uz Rindi
un tad uz Dundagu. Še vārds jāteic
apriņķa valdei, ievērojot visu intereses, jo dažas personas cenšas ceļu
redzēt tuvāki «savām» mājām .. M.
Ventas Balss, Nr. 3, 1930. g. 10. I
Tagadējā līnija .. vēl netiešā veidā .. skar tālākos jūrmalas ciemus:
Košragu, Pitragu, Saunagu, Vaidi,
Kolku, kuru iedzīvotāji visi izlieto
dzelzceļu, nākot uz Mazirbes staciju. .. Visu to vērā ņemot, jāatzīst, ka
nevar būt runa par tagadējās līnijas
nojaukšanu.
Ventas Balss, Nr. 4, 1930. g. 14. I
Drīzumā sagaidāma darbu uzsākšana uz jaunbūvējamās Ventspils–
Popes–Dundagas dzelzceļa līnijas. ..
No Ventspils jaunā dzelzceļa līnija
paredzēta blakus šosejai, tad no šosejas gala pēc iespējas taisnā līnijā
uz Popi, Spiņņiem, Virpi, Lonastiem, Pāci un Dundagu. .. Kā zināms, jaunais dzelzceļš domāts
šaursliežu, t.i. ,600 mm, kuru vēlākā
laikā paredzēts pāršūt uz 750 mm.
Ventas Balss, Nr. 48, 1932. g. 5. VII
Beidzot tiks uzsākta Ventspils–

Jaunās Ventspils–Popes–Dundagas dzelzceļa līnijas būve ikdienas
dod darbu 500 Ventspils un apkārtnes strādniekiem. Pēc kara tā ir
lielākā jaunbūve mūsu apriņķī ar
lielu saimniecisku nozīmi. .. Protams, kādus gadus jau nu viņš
(mazbānītis. — Red.) vēl dzīvos, jo
valstij grūto saimniecisko apstākļu
dēļ nebūs tūlīt naudas, lai apgādātu
jauno līniju ar 750 mm platuma
sliedēm, lokomotīvēm un vagoniem, kā tas paredzēts Kurzemes
šaurceļu līniju galīgā izbūves projektā. ..
Kā zināms, šo šaursliežu dzelzceļu Kurzemē uzbūvēja vācu okupācijas vara, kā darba spēku izlietojot
kara gūstekņus, lielāko tiesu krievu, armijas kareivju un tehniskā
personāla vadībā. Kā maģistrāli izvilka Ventspils–Mazirbes–Stendes
līniju, ar lielākiem nozarojumiem
no Cīruļiem uz Roju un no Valdgales uz Mērsragu, bez tam lielāku
skaitu īsāku atzarojumu malkas izvešanai pie galvenā ceļa. Dzelzceļš
vispāri tika izbūvēts stratēģiskām
vajadzībām, citiem vārdiem sakot — Kurzemes noplicināšanai. ..
Līnija bija izbūvēta neskaitāmiem
līkumiem, — lai nevarētu tik viegli
uzmest bumbas no lidmašīnām —
stāviem kāpumiem, cieši gar ēkām,
cauri māju sētam un ābeļdārziem.
Un tilti, tilti! Vāciem laikam tanī
reizē koka materiāls bijis lētāks par
visu citu, jo kur tik vien bija kāda
zemāka vieta, purvājs, tie neveidoja
vis smilšu bērtnes, bet cēla simtiem
metru garas estokades. Kara steigā
nebija vaļas aprēķināt upju baseina
lielumu. Tāpēc spraugas bija nesamērīgi plašas. Ap 1920. gadu uz 138
kilometru garas Ventspils–
Mazirbes–Stendes līnijas bija 74 tilti
2580 mtr. garumā. Koka būves drīz
sapuva un prasīja daudz līdzekļu
atjaunošanai. Tāpēc daudzu tiltu
vietā ielika caurules, citus aizbēra
pavisam vaj pa daļai. Dzelzceļniekos paglabājies vācus kariķējošais
izteiciens, ka pēdējie pat kalnā izrakuši grāvjus, lai tikai būtu, kur tiltu
pārtaisīt. No šis lielās tiltu godības
maz kas palicis pāri: no minētiem
74 tiltiem aizbērti pavisam veseli
50, un atlikušo kopgarums no 2580
metriem samazinājies uz 676 metriem. .. Dundagas tilts no 116 mtr.
saīsinājies uz 33 mtr, bet 115 mtr
bijušais 3 stāvu resp. 15 metru
augstais Šlīteres tilts sakarā ar ap-

Ziedu mēnesis
ejas ceļa ierīkošanu pavisam izzudis. .. Kustību traucēja arī lielie kāpumi. Cik reizes lokomotīve jau
puskalnā bija izsprauslājusi visu
tvaiku, tā ka nācās apstāties, pacelt
katlā spiedienu un tad no jauna tipināt augšā. Ļaunāks kā vasaru stāvoklis bija vēl ziemā, kad sliedes slīdēja. .. Visus šos gadus līkumi ir
taisnoti, kāpumi mīkstināti, bet vēl
pietiks darba pāris trīs gadiem, lai
tad, kad galvenā pasažieru kustība
novirzīsies pa jaunbūvējamo Dundagas līniju, arī jūrmalas ceļš līdz
Mazirbei būtu normālā kārtībā.
600 mm platuma ceļi arī saimnieciski neatmaksājas. Ko iekrauj,
piemēra dēļ, vienā platsliežu ceļa
vagonā, to var iekraut tikai trijos
šaursliežu vagonos. .. šaurceļi atmaksājas 15 reizes vājāk .. Tas ir
viens no iemesliem, kādēļ priekšrocība dodama 750 mm platuma pievedceļu līnijām, kāda būs arī jaunā
Ventspils–Popes–Dundagas līnija.
Mazbānītis sasniedz tikai 20 klm.
ātrumu stundā..
Ventas Balss, Nr. 79, 1932. g. 21. X
Kā top
Ventspils–Popes–Dundagas līnija
Darba diena uz Ventspils–Popes–
Dundagas līnijas sākas agri no rīta,
vēl tumsā. Jau pusē septiņos no stacijas viens pēc otra aiziet divi šaursliežu darba vilcieni. .. Vairāk simtu
galvu lielais ešalons ieņem vietas
smilšu platformās un līdzejošā vagonā–siltumnīcā, un pa jaunbūvēto
ceļu vilciens uzmanīgi, ar nelielu
ātrumu dodas projām. Uzkalniņā
aiz šosejas gala lielākā laukumā sastopama balta, irdena jūras smilts.
Tur ierīkots karjers. Vilcieni iebrauc izraktuvēs, vagonus pieber
zemēm, kuras ved un izgāž zemākās vietās – purvos un slapjās pļavās, kur zemes uz vietas nepietiek.
Mālainās vietās sliedes grimst, kad
uz tām uzbrauc vilciena sastāvs.
Tad jāliek vispirms krustīs un gareniski koka pamati vaj jābūvē koka
estokades. ..
Tālāk, uz Popes pusi, zeme paliek
arī akmeņaināka. .. Starp akmeņiem
un saknēm, kā strādnieki saka,
«nav vietas, kur lāpstu iedurt». ..
Kādā vietā jātaisa līnijai blakus purvā jauns zemes ceļš. To dara pēc tēvu tēvu paņēmiena: sacērt krūmus,
žagarus un skujas, noklāj kārtu
dumbrājā un tad smiltis virsū. Daļu
no malu grāvjiem, pārējo pieved
vilcieniem un ar ričām pārved no
viena uzbēruma otrā. .. Lai ietaupītu naudu, visas inženierbūves — tiltus un pārbrauktuves būvē no
«vietējām» izejvielām — stigā nocirstiem kokiem. Nekur akmeņu vaj
cementa. ..
Interesanti zināt, ko saka par
darbu strādnieki paši? Tās nav
vieglas dienas, kad slapjums nāk no
augšas un slapjums ir jau zem kājām. Priecājas par darba vilcienu,
kurš ikvakarus atved viņus mājās.

Ikdienas uz līnijas vilciena ceļš pagarinās, sekojot priekšējiem racējiem. Liela daļa strādnieku guļ ari
apkārtējās mājās. Par naktsmājām
dzelzceļš maksā saimniekiem 10
sant. pa nakti. Dažās mājās pārguļ
20 – 30 strādnieku. Mēnesī šāds
saimnieks nopelna 40 – 50 ls. Mājās
esot dārgi pārtikas produkti. Par
pienu, piemēram, jāmaksājot 18
sant. litrā.
Ventas Balss, Nr. 80, 1932. g. 25. X
Kad uzsāks Ventspils–Dundagas
līnijas pēdējā posma būvdarbus?
Apskatīta Pāces stacijas vieta un
par izdevīgāko atrasts pēdējais variants pie Liepatu ceļa. Inž. Radziņš
personīgi strādājis pie Ventspils–
Dundagas līnijas stigošanas. Darbā
vairākas reizes nācies griezties pie
apkārtnes zemju īpašniekiem, lai
uzzinātu īpašumu robežas un līniju
izvilktu lauksaimniekiem izdevīgāk, nesadalot saimniecības. Zemturi bieži nevērīgi pametuši ar roku: «Būvējiet, kā gribiet! Mums būs
izdevīgi katrā gadījumā!» Tagad,
kad līnijas virziens nosprausts un
izstigots un sakarā ar to izvesti tiltu
u. c. aprēķini, vienā otrā gadījumā
dzirdami no zemju īpašniekiem iebildumi.
Ventas Balss, Nr. 68, 1933. g. 12 .IX
Uz Ventspils–Popes–Dundagas līnijas vēl jāuzbūvē pēdējais tilts
Vēl jābeidz būvēt pēdējais tilts
pār Pāces upi, jāaizber Pāces grava
un jāuzliek 3,5 kilometri sliežu, arī
no Pāces stac. līdz Dundagas laukam. ..
Ventas Balss, Nr. 9, 1934. g.2.II
Vai Ventspils–Popes–Dundagas
līniju atklās 27. februārī?
Kā pēdējais darbs paliek telefona
līnijas ierīkošana. Stabi ierakti jau
no Lonastes līdz Pācei un šais dienās uzsāks arī vadu uzkāršanu. .. Uz
jaunās līnijas būs šādi pieturas punkti un stacijas: Ventspils, Mauri,
Ogsils, Pope, Rinda, Virpe, Joriņi,
Lonaste, Pāce un Dundanga. Līnijas
garums līdz Dundagai 50,6 km, tā
kā uz turieni varēs braukt ar svētdienas biļetēm.
Ventas Balss, Nr. 13, 1934. g. 16. II
Pa mazbānīša pēdām gājis
Alnis Auziņš
Turpmāk vēl.

Atbilde
konkursa dalībniekiem
Franču lauksaimnieka dēls Pols Dekovijs (Paul Decauville, 1846–1922) izgudroja no gataviem, ar metāla gulšņiem sastiprinātiem sliežu posmiem
viegli saliekamu šaursliežu dzelzceļu
(400–600 mm), ko vēlāk plaši izmantoja kara laikā. Skatīt iepriekšējo numuru, kā tapa Dundagas mazbānītis.
Pārsteiguma balva paliek redakcijai.

• Pasta vagona Ventspils – Mazirbe un otrādi nr. 39., 40. zīmogs, 1925. g. 8. IV.
Atklātne no Kubalu skolas-muzeja krājumiem
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Līgo, Jānīt, līgo!

Viss notiek uz labu
Jānis Dambītis cenšas dzīvot labestībā. Noplakuši bangojumi par
un ap SIA Kolkasrags un Kolkas ragu, un pagaidām dzīve rāda:
rags joprojām stāv kā stāvējis, ja nu vienīgi sarucis par to tiesu, ko
jūra nodrupinājusi, vide ir saposta, Jānis ar domubiedriem, tostarp
daudziem kolciniekiem, rīko vides izglītības pasākumus, un ceļotāji
šo vietu apmeklē.
— Tu staigā pa pasauli, smaidīdams kā saulīte...
— Viss notiek uz labu. Esmu
priecīgs un pateicīgs dzīvei par satiktiem cilvēkiem un piedzīvotiem
gadījumiem. Man ir paveicies satikt
labus cilvēkus un ļoti patīk sadarboties. Es nenožēloju nevienu savu
lielo izvēli. Dzīve ir mācību lauks,
arī pārsteigumu, labu emociju un
piedzīvojumu lauks.
— Pirms pieciem gadiem tu saņēmi piedāvājumu kļūt par SIA
Kolkasrags izpilddirektoru. Dundagā esmu dzirdējis sakām: mēs, lībiešu atvases, nepieņemam ienācējus. Kolkā vēji vēl sūrāki...

bērni visu mācību gadu piedalās
konkursā: gan fotografējuši to, kas
šķiet skaists Kolkā, papildinājuši ar
tekstiem, gan zīmējuši sapņu kuģus. Taisnība, Kolkā maz cilvēku,
bet liela daļa ir ļoti radoši. Tā ir bagātība! Līvu krasta vide iedvesmo.
Protams, daudz atkarīgs no cilvēka.
Katrs ierauga to, ko grib saredzēt.
Visskaistākajā Latvijas zemesragā
gan vienaldzīgs nevar palikt, tur
ikviens atrod sev ko īpašu. To visu
apliecina arī pēdējo gadu lieliskie
albumi: Juki Nakamuras melnbaltās
fotogrāfijas, Lībiešu dzīve, mūsu foto
un mūzikas albums Zaļš. Balts. Zils.
Nav daudz vietu, kur par nelielu ze-

kārtām iesaistām vietējos. Kolcinieki no jauna izveidoja stabu ar norādēm un ceļa rādītājiem. Paldies
dundadzniecei Ainai Pūliņai, kas
ieteica norādēm izmantot vējgāzē
lauztus Dundagas ozolus. Tēlnieks
Ģirts Burvis tās ar lielu sajūsmu
veidoja, arī laivas. Norādēs pēc iespējas vairāk izmantojam piktogrammas, lai vēsti bez vārdiem saprastu visās valodās runājošie.
Svarīgs mūsu virziens ir radošie
darbi. Divarpus gadus strādājām, lai
radītu foto un mūzikas albumu Zaļš.
Balts. Zils. Jāņa Medņa 240 fotogrāfiju un Raimonda Tiguļa mūzikas apvienojums bija vienreizējs jau ar ieceri, bet galvenais, ka šis darbs turpinās joprojām. Esam rīkojuši izstādes vai visā piekrastē — Rojā, Mērsragā, Mazirbē, Ventspilī, Rīgā, Liepājā, Ziemupē, Ainažos, arī Talsos,
Siguldā, arī Francijā un Beļģijā.
Esam piedalījušies parastos un labdarības koncertos. Šis kopdarbs,
patiesi un spēcīgi stāstot par līvu
krastu, lieliski uzrunājis visu vecumu auditoriju. Pērn par godu Kolkas Mūzikas skolas 15 gadiem sadarbībā ar Līvu savienību un Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Lībiešu
(līvu) nodaļu izdevām disku Kolkas
raga vēju dziesmas.
— Vēl tikai jums jāatbrauc uz
Dundagas pili.
— Par Dundagu es domāju. Vēl
gribu piebilst, ka Zaļš. Balts. Zils atkal apliecināja: ja ir laba ideja un tu
neatlaidīgi dari, tad viss izdodas.
Turklāt tas iedrošina citus. Raksti

• Jānis Dambītis (2. no labās) 2007. gada Jāņos.
• Kolkas pamatskolas audzēkņi šogad Vides dienā.
Foto no J. Dambīša albuma

— Ienācu sarežģītā laikā, uzbangoja jezga ap Kolkasragu, bija jālauž
daudz iesīkstējušu priekšstatu. Bet
es ieguvu lielisku pieredzi, vienu no
lielākajām vērtībām savā dzīvē. Jā,
jutu attieksmi: paskatīsies, kas tu
esi un ko tu dari. Man gan nevajadzēja ilgu laiku, lai ar vietējiem sadraudzētos. Ja tu ej ar atvērtu sirdi,
rīko cilvēcisku vērtību caurstrāvotus pasākumus, tad daudz ko var
īstenot. Labas attiecības varbūt sekmē arī tas, ka te nedzīvoju uz vietas. Kolkā pavadu gada mazāko daļu. Esmu kā tilts, kas savieno ragu
ar pašu Kolku iekšzemē un pārējo
Latviju, arī lībiešus un latviešus.
— Tu iekaroji ar atvērtību un
labestību.
— Jā, bet tas bija dabiski, nevis
izplānoti. To novērtē.
— Kolka ir mazs pagasts, toties
visai daudz cilvēku apmeklē jūsu
pasākumus, kā nupat Vides dienu.
— Vides izglītības pasākumi ir
viens SIA Kolkasrags darba virziens,
un tiešām katru gadu ierodas aizvien vairāk ļaužu. Šogad kolcinieki
zvanīja un prasīja, vai uz Lieldienām arī kas būs. Dižķibele labvēlīgi
ietekmē, cilvēki vairāk laika grib
sirsnīgi un jēgpilni pavadīt kopā.
Vides dienu pirmo reizi rīkojām
kopā ar Slīteres nacionālā parka
(SNP) sabiedrisko attiecību speciālisti Ingunu Pekmani, šķiet, 2005.
gadā. Pasaulē šo dienu svin 5. jūnijā, bet mēs parasti pieskaņojam pēdējai skolas dienai. Kolkas skolas

mes stūrīti būtu tik
daudz izdevumu un
citu radošu norišu.
— Pastāsti par SIA
Kolkasrags!
— Tas ir kopuzņēmums, kur 49% daļu
pieder Kolkas padomei, 51% — Benitai
Sadauskai. Mēs apsaimniekojam 11 ha,
uzturam infrastruktūru, pošam vidi, atpūtas vietas, veidojam un atjaunojam informācijas stendus. Sākumā
sadarbībā ar pašvaldību par ES projekta līdzekļiem noasfaltējām ceļu
līdz Ventspils šosejai, izveidojām
apmeklētāju informācijas centru,
kas aprīkots ar ekotualetēm un dušu, ierīkojām stendus par Krišjāni
Valdemāru, padomju laikiem, par
pašu ragu, pašlaik izstrādājam interneta lapu.
Cenšamies pēc iespējas iesaistīt
vietējos iedzīvotājus gan vides izglītības pasākumos, kas parasti notiek sezonas sākumā un noslēgumā,
gan apkārtnes labiekārtošanā. Labs
piemērs ir jūras gāzto koku soli.
SNP vēlas, lai vēja gāztie koki paliek, kā ir, tomēr mums ļauj nedaudz tos pabīdīt un pazāģēt, lai
liedagā izveidotu dabiskus solus.
Bet tas jādara katru gadu no jauna,
jo janvāra vētrās ūdens uzkāpj līdz
kāpām, sagroza un ieputina smiltīs
iepriekšējos veidojumus. Tad jāstrādā no jauna, un darbos pirmām

Dundadznieks 2009

Dzimis 1974. gadā Rīgā, beidzis Teikas vidusskolu, mazliet pastudējis Rīgas Tehniskajā universitātē elektrozinības. No 1993. līdz 2002. gadam strādājis SIA Domenikss. Kopš 2004. gada
SIA Kolkasrags izpilddirektors. Dzīvesbiedre Ilze,
4 gadus vecs dēls Dāvis.
ņo mazāk. Gudrām, ilglaicīgām
kampaņām ir jēga, īpaši talkām
valsts mērogā.
— Gada lielāko daļu tu tomēr
pavadi Rīgā. Tagad, tīmekļa laikmetā.
— Te man nav, ko visu gadu darīt. Kā vadītājam, kam jāraksta projekti, jāsaskaņo, jākārto radošas lietas, lielākoties jābūt Rīgā, reizēm
arī Talsos. Manam četrgadīgajam
Dāvim te būtu lieliski, te ir fantastisks bērnudārzs. Bet dzīvesbiedrei
Ilzei būtu grūti atrast darbu.
— Kādus attīstības virzienus
Kolkā saredzi?
— Tūrismu, izglītību un veselības
aprūpi, tikai tur var radīt darbavietas. Protams, beidzot jābūt teritorijas plānojumam, tā trūkums traucē
ne tikai mums. Domāju, ka arī
valsts mērogā ir sapratuši, ka tūrisms ir eksports, no tautsaimniecības viedokļa viena no lielākajām
perspektīvām mūsu reģionam. Te
jūtu ārzemnieku izteiktu interesi
iepazīt dziļāk valsti, tuvināties ar
vietējiem iedzīvotājiem. Mums gan
jāiemācās no citzemju ceļotājiem,
kas katru gadu kļūst aizvien vairāk,
kā gūt ekonomisko labumu, ne tikai
vākt viņu atkritumus. Dundagas
novadā tūrismam vajadzētu dot būtisku ieguldījumu tautsaimniecībā.
— Vai tu pagastu apvienošanā
saskati labu?
— To parādīs laiks un tie cilvēki,
kurus ievēlēs… Es varu teikt lielu
paldies Kolkas pagasta deputātiem
un Benitai Osei, ka esam sastrādājušies, ka mums ir saskanējis redzē-

jums, ko un kā attīstīt.
Pats no Rīgas pārrakstījos balsot
šeit. Te manai balsij saskatīju lielāku svaru, otrkārt, te šķita ļoti labi
saraksti salīdzinājumā ar Rīgu! Man
arī patika, ka visu 4 apvienību pārstāvji kopā tikās ar iedzīvotājiem.
— Kādas ir tavas Jāņu izjūtas un
sajūtas?
— Vienmēr aicinu savus draugus.
Lielākoties esam svinējuši pie jūras,
man patīk ugunskuri liedagā, kas
dod iespēju iet ciemos pie citiem
un dziedāt. Atceros Jāņus pie Veczemju klintīm Vidzemē. Rīgā nekad
neesmu līgojis!
Pēdējos trīs gadus man izveidojies tāds kā rituāls. Saulrietā ragā
iekurinām ugunskurus. Tad — daži
priekšnesumi, pērn, piemēram,
spēlēja pūtēju orķestris, kas labi saderēja ar jūras viļņošanos. Visi uzdziedam. Pēc tam katrs aiziet pie
savas kompānijas, uzēd, iedzer alu
vai kvasu. Tad atkal dziedam, līgojam, es noteikti lecu pār ugunskuru, un tā līdz saullēktam. Pērn kāds
man bija izstāstījis par senu līgošanas ieražu — Jāņu naktī izšūpināt
meitas goda deķī. Tieši pašā ūdens
malā šūpošana atkal sasaucās ar jūras viļņošanos. Pirms saullēkta
ejam pirtī nopērties, tad izpeldamies jūrā un ragā sagaidām saullēktu. No rieta līdz lēktam izbaudu visu diennakts ciklu. Kad uzlec saule,
tad Jāņi ir nosvinēti un var aiziet
pagulēt. Esmu smēlies enerģiju un
veselību visam gadam.
Alnis Auziņš

Vides diena Kolkasragā
Vides diena Kolkas ragā 29. V sākās ar Kolkas mūzikas skolas
audzēkņu un skolotāju muzikālu sveicienu visiem klātesošajiem.

projektus, dabū finansējumu un sevi nodrošini! Jauniešiem ir fantastiskas idejas. Arī te, Kolkā.
— Jūsu informācijas centrs darbojas cauru gadu?
— Jā. No komerciālā viedokļa vajadzētu oktobrī aizvērt un 1. maijā
atvērt. Tomēr darbojamies nepārtraukti. Esam vienīgie no Rojas līdz
Ventspilij, kur šādā vietā arī ziemā
var iedzert tēju, kafiju un saņemt
informāciju. No maija līdz oktobrim
te strādā pieci kolcinieki, ziemā —
3. Šogad gan ziemā pārsvarā no
piektdienas līdz svētdienai, pārējās
dienās atbrauca tad, kad solīja lielos
vējus, jo tad arī cilvēki interesējas.
Jāuzrauga ir. Nepieskatītām vietām
diemžēl bēdīgi klājas.
— Cilvēki te brauc visdažādākie,
vai attieksmi pret vidi mainās uz
labo pusi?
— No jūras, no kuģiem izskalo to
pašu daudzumu, atkritumu tvertnēs arī krājas apmēram tas pats.
Tomēr raga apmeklētāji vidi piesār-

Šajā dienā visa pamatskola sacenšas par Spicākās klases titulu.
Katrai ir jāpierāda komandas saliedētība, spēja ātri un pareizi veikt
uzdevumus. Šoreiz noteiktā secībā
katrai klasei bija jāatrod 5 dažādi
kontrolposteņi Kolkasragā. Tajos
skolēnus sagaidīja skolotāji, gan
arī Slīteres nacionālā parka darbiniece Laila Pabērza un Ventspils
muzeja darbiniece Līga Reitere.
Pie Lailas skolēniem vajadzēja no
diviem vārdiem izveidot vienu —
auga nosaukumu. Atklājās, ka līdztekus bezdelīgactiņām, gaiļbikšiem un citiem augiem mūsu pļavās aug arī bebruastes, lapsaskārkliņi un citi eksotiski augi. Arī Līga
vieglus uzdevumus nedeva — daudzos stikla trauciņos bija salikti
kaltēti, Latvijas pļavās atrodami
ārstniecības augi. Viegli pazīt bija
tikai kadiķu skujas un priežu pumpurus. Pašā jūras krastā skolotāji
Gunta Puķīte un Uldis Laukšteins
aicināja skolēnus aizpildīt kādu no
lielās smilšu mandalas sektoriem,
izmantojot visu ūdens malā atrodamo — jūras ūdens nogludinātus
kociņus, gliemežvākus, skujas.
Mazliet tālāk skolotājs Oskars
Sproģis pārbaudīja skolēnu zināšanas par drošību uz ūdeņiem un pie
tiem. Pie skolotājas Ilonas Onzules
pēc iespējas ātri bija jāsaliek trīs
dažādas puzles, attēlojot tīru un

sakoptu vidi.
Apēduši gardu kliņģeri, visi sapulcējās ugunskura vietā. Spicākās
klases titulu un ceļojošo kausu ar
vienādu punktu skaitu sadalīja 1.
klasīte ar audzinātāju Ilonu Jostiņu
un 7. klase ar audzinātāju Inesi
Ūdri. Zaļākās klases titulu par zaļajiem darbiņiem visā gadā saņēma
4. klases skolēni un audzinātāja
Mārīte Zandberga un 6. klases skolēni un audzinātāja Ināra Lektauere. Tad sumināja Latvijas makulatūras vākšanas akcijas čaklākos dalībniekus — Ralfu Kandi un Tomu
un Krišu Tindenovskus. Kopumā
bijām savākuši vairāk nekā 1700
kilogramus makulatūras. Liels
prieks klātesošajiem bija par kuplo
labinieku skaitu skolā un pašu veidoto Ekoskolas darbu apkopojumu
bukletā Pozitīva saskarsme. Atkritumi. Visu mācību gadu skolēni bija
piedalījušies SIA Kolkasrags un Kolkas ekoskolas radošo darbu konkursā Veltījums Kolkai un Kolkasragam. Atzinības par ļoti labiem darbiem saņēma Māra Leitendorfa,
Elīza un Marta Sakniņas — par datoranimāciju, Marija Antmane un
Santa Švaikovska par dzeju, Matīss
Stīpnieks par lielbilžu dzeju, Agnija Bertholde par krāsu dzeju un
Armands Antmanis par dzeju haikas formā.
Aiga Ūdre
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Lauzīsim galvas dotajā virzienā

Domājot par piekrasti
Beidzot Kolkas pagasta padomē ir apstiprināts Kolkas pagasta teritoriālais plānojums (KPTP) un publiskai apspriešanai gatavo Slīteres nacionālā parka (SNP) Dabas aizsardzības plānu (DAP). Kāds ir
šis plāns, kā tas veicinās vai bremzēs piekrastes ekonomisko attīstību, kā tas ietekmēs piekrastes cieminieku dzīvi, kā — pašvaldības
darbu, par to diskutēja bijušais Kolkas pagasta padomes Attīstības
nodaļas vadītājs Guntis Kļaviņš un Dundagas novada domes nākamie deputāti: Dundagas pagasta Attīstības nodaļas vadītāja Gunta
Abaja un bijušais SNP direktors Elmārs Pēterhofs.
G.A.: Pašvaldība ir ieinteresēta,
lai DAP būtu. Taču, tiklīdz būs atšķirības ciemu robežu ziņā KPTP no
DAP, uzreiz būs sarežģījumi —
KPTP jāgroza.
G.K.: Galvenā problēma — ekonomika DAP neeksistē. Ekonomiskā
situācija nav analizēta nemaz. Plāna rakstītāji visu laiku cenšas iziet
ārpus SNP kompetences un skart
tēmas, kas nav saistītas ar DAP lietām. Komiskākā daļa ir par būvniecību, putekļiem un kā tie ietekmē
piekrasti un sugu labvēlīgo statusu.
Ja notiek būvniecība, ceļas putekļi,
un tie nelabvēlīgi ietekmē apkārt
ligzdojošās putnu sugas un pazemina sugu kvalitāti. Taču būvniecību
organizē pilnīgi citādāk no sistēma
viedokļa: ir reģionālās pārvaldes,
kas veic pārbaudi, kā būvniecība un
ēku ekspluatācija ietekmē apkārtējo vidi. DAP ir liels un nekompetents darbs.
G.A.: Pēdējā tikšanās reizē iznāca
absurdi. No vienas puses, cilvēks it
kā ir kaitīgs SNP videi, jo viņš var
nodarīt postu kādam īpašam biotopam, bet tai pašā laikā speciālisti
atzina, ka visvairāk biotopu ir tur,
kur notiek cilvēku saimnieciskā
darbība. Izveidojas pretruna: it kā
cilvēku grib izslēgt, bet tai pašā laikā viņš tur ir nepieciešams.

G.K.: Būtiskākais novada domei
ir noskaidrot savu pozīciju — vai tā
būs īpašnieku aizstāve vai starpniece, kas no malas skatās, kā notiek
cīņa starp SNP un zemes īpašniekiem? Ja domes vairākums būs vienots šajā jautājumā, tad sāksies noteikta kustība, kas var ietekmēt arī
DAP. Ekonomiskais stāvoklis valstī
ir nobriedis, lai tā notiktu.
G.A.: Pašvaldības uzdevums ir
aizstāvēt īpašnieku intereses, prasīt, kāpēc viņi kaut ko nedrīkst.
Pašlaik tas, ko DAP prasa no iedzīvotājiem, nav argumentēts.
E.P.: Ceļš, kas iestrādāts DAP, nekur neved. Šādam plānam nākotnes
nav.
Tāpēc, ka DAP ir neargumentēts,
nelielas interešu grupas pārstāvēts
projekts, kas darbojas vienā šaurā
virzienā. Šādu darbu vajadzētu izstrādāt SNP administrācijai kopā ar
pašvaldību. SNP aizņem 4. vai 5. daļu no novada teritorijas, un tas ir
ļoti daudz. Novads grib redzēt arī
ekonomisku labuma no tā. Jāpanāk
situācija, ka novads lepojas ar SNP,
savukārt SNP administrācija — ar
novadu, kurā atrodas. Iespēju, ko
var gūt novads un SNP, ir ļoti
daudz. Viena no tām, piemēram, ir
tūrisma attīstība. Tā ir liela joma,
ko varētu attīstīt, ja lietas virzītu

Atskatoties uz vēlēšanām
Daži izteicās īsi, daži gari paskaidroja, kāpēc viņi negrib atbildēt,
viena saruna izvērtās apjomīgāka un ne tikai par šo notikumu. Pļavā jāzied dažādām puķēm, citādi ar pļavu kaut kas nav kārtībā.

Dundagā
Aina Šleinere, pensionāre:
— Kas dikti bija par sevi aģitējis,
tas nemaz nav vinnējis. Ar iznākumu esmu apmierināta. Biju gan domājusi, ka vairāk iekļūs no Kolkas,
tas sāp.
Velga Blumberga, pensionāre:
— Vēlētāju izvēlē daudz ko izšķīra kandidātu līdzšinējā darbība. Aldonu daudz zina gados vecie cilvēki, vēl bija citi labi pazīstami dundadznieki, kas aktīvi strādājuši. Pati
gan palasīju programmas, bet daudziem tā nav svarīga. Deputātu sadalījums ir labs, tikai drusku bail,
ka nesākas nesaskaņas. Nav lāgā, ka
dundadzniekiem ir tik liels pārsvars.
Ivars Šleiners, VAS Latvijas valsts
meži speciālists:
— Par novadu deputātiem kļūst
cilvēki, kas iepriekš nav bijuši dziļā
saskarē ar saimniecisko darbību. Jā,
cilvēks ir profesionālis savā jomā kā
skolotājs vai mediķis, bet tas nebūt
nenozīmē, ka viņš spēj būt labs administrators. Ja spēj, tad tā ir liela
veiksme, un tieši tādi deputāti vajadzīgi it īpaši pašlaik, kad noris nopietna reforma un ir daudz nezināmu jautājumu. Lai tos risinātu, jābūt krietnai pieredzei, pat lidojumam, jo tās nav akadēmiskas lietas.
Lai vadītu novadu, dziļi jāizprot
ekonomiskās saites un sviras, jā-
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līdzsvaro dažādas jomas. Turklāt
tas jādara apstākļos, kad finanses
rūk un acīmredzot saruks vēl vairāk gan valsts iekšējo, gan ārējo norišu dēļ.
— Bet vai mūsu jaunās domes
deputātos, vismaz daļā tu nesaskati cilvēkus, kas spēj izprast un savu iespēju lokā arī risināt tautsaimniecības jautājumus?
— Saskatu. Jaunajai komandai ir
lielas iespējas, kam jāizpaužas. Es
novēlu gara spēku būt iekšā jaunā
izveides gaitā. Līdz šim Dundagas
pagasta deputātiem īstas problēmas nav bijis jārisina. Tagad būs,
bet ne jau iekšēju nesaskaņu dēļ.
Visa cēlonība ir nauda, atkarībā no
rocības ir rīcība. Kā ar sasietām rokām lidot?
— Rokas būs sasietas, ciešāk vai
vaļīgāk, bet — sasietas.
— Nu ja, būs. Jaunajā domē nav
iekļuvuši daži cilvēki, kurus man
tur gribējās redzēt. Žēl, ka nav
Gunta Kļaviņa un Ulda Puļķa, es viņos esmu pamanījis atvērtu domāšanu, spēju saskatīt virzienu. Ceru,
ka viņi nekur no mūsu puses nepazudīs un līdzēs ar padomu.
— Kā tu vērtē to, ka deputātos
tikai viens ir no Kolkas pagasta?
— Ja būtu bijis mazāks skaits sarakstu, tad aina visdrīzāk būtu citāda. Matemātiski runājot, jo vairāk
sarakstu, jo lielāka izkliede. Novadā
jau vajadzētu visiem būt vienotiem.

Ziedu mēnesis

kopīgi, vienlaikus nepostot dabu.
Tagad, darbojoties atsevišķi, ir redzams, ka draudi, kas atspoguļoti
DAP, neatbilst īstenībai. To arī var
saprast, jo SNP darbinieki, dzīvojot
nošķirti, nespēj izprast ne novada,
ne vietējo iedzīvotāju intereses.
Kontaktu jau nav.
Arī es 80. gados domāju tāpat kā
šī brīža SNP vadība. Kad kļuvu par
SNP direktoru, manas domas pamazām, bet radikāli mainījās, jo sapratu, ka bez vietējās sabiedrības atbalsta šāda teritorija nekad normāli
nefunkcionēs. Apzinājos arī, ka vides aizsardzības sistēma Latvijā,
ministru ieskaitot, ir tik nošķirta no
apkārtējās pasaules, ka nespēj uzklausīt un saprast citādi domājošos.
Gadu gaitā ir izveidojies tāds mehānisms, ka šie cilvēki dzīvo pilnīgi
citā informācijas telpā. Izņēmums
ir Gaujas Nacionālā parka vadība,
bet šo parku veidojusi sabiedrība,
ne tikai dabas draugi.
Saskaņā ar DAP projektu ieeja
pusē no SNP teritorijas būs liegta
vispār, bet sabiedrība ir tā, kas SNP
uztur ar saviem nodokļiem un visu
pārējo. Valsts zeme ir kopīpašums,
un sabiedrība ir tikpat atbildīgi kā
šie cilvēki, kas domā, ka viņi par to
atbild vienīgie.
G.K.: DAP ir loģisks SNP administrācijas šī brīža darbs, jo tā dzīvo
tikai Dabas aizsardzības likumdošanā. It kā nebūtu ne Civillikuma, ne
Satversmes, ne citu, kas attiecas uz
cilvēku tiesībām, kuras izriet no apgrūtinājumu uzlikšanas. Ja kādam
uzlikts apgrūtinājums, parādās Civillikuma prasība to kompensēt.
Vai DAP uzliktie pasākumi ir adekvāti, ja sabiedrība tos nepieņem?
Adekvātuma trūkst tāpēc, ka SNP
administrācija principā ignorē visus citus likumus. Līdz ar to viņiem
pastāv tikai Aizsargājamo sugu likums, uz kura pamata visu var aizliegt. Domē ir iespēja, izmantojot

Civillikumā ietvertās tiesības, piespiest ievērot arī to, kas izriet no
citiem likumiem.
E.P.: Dabas sargi arī operē ar lietām, domājot, ka citi cilvēki tās nesaprot. Līdz ar to notiek muļķīgas
spekulācijas. Konkrēts piemērs —
SNP zinātnieks paziņo: mēs slēdzam Bažu purvu, jo cilvēki nolasa
ogas un rubeņiem nepietiks barības. Bet vietējie iedzīvotāji simtiem
gadu šajā purvā ogojuši un rubeņi
arī dzīvojuši. SNP ligzdo vienīgais
klinšu ērglis Kurzemē, bet tas jau
tur mīt vairāk nekā 40 gadu! Vienīgi ligzdu ornitologi atrada nesen.
G.A.: Ja jau klinšu ērglis ir tik ilgi
SNP ligzdojis, tad cilvēku tuvums
visu šo laiku viņam nav traucējis:
putns ir izvēlējies mītni viņu tuvumā. Ne vienmēr no dabas aizsardzības viedokļa ir pareizi aizliegt cilvēkiem saimniecisko darbību. Spilgti piemēri tam ir Dundagas pagasta Kadiķu nora un Daiku īvju liegums. Kadiķi un īves ļoti labi auga
un vairojās, kad tur ganījās aitu ganāmpulki. Pašlaik tie ir aizauguši.
E.P.: Tā ir nekompetence. Ministru kabineta noteikumos ir norādītas sugas, kurām jāveido mikroliegums un tā lielums. Nevar ērgļa dēļ
slēgt pusi no SNP! Vēlreiz gribu uzsvērt, ka, izplatot šāda veida informāciju, manipulē ar vienkāršo cilvēku, kurš nezina ne šo ērgli, ne tā
izskatu, ne izplatību Eiropā. Viņam
atliek vien klusēt un visam piekrist.
G.A.: Gribētu vēl pievērsties īpašumiem. Loģisks ir zemes īpašnieka
jautājums — kāda jēga, ka man ir
īpašums un es maksāju nodokli, bet
neko nedrīkstu ar savu īpašumu iesākt? Tāpat kolcinieki jautā — vai
es drīkstēšu ogot, kad un kur to
man atļaus? Kas notiks, ja ieiešu
tur, kur nedrīkst? Vai mani bargi
sodīs? Tas sabiedrībai jāzina.
G.K.: Ogošana šiem cilvēkiem
nav hobijs, bet gan iespēja izdzīvot.

Aizliegt ogot ir ekonomiski nepamatota rīcība.
E.P: Uzskatu, ka vietējiem iedzīvotājiem jādod iespēja pārvietoties
visur. Jāļauj viņiem dzīvot saskaņā
ar šo vidi, bet sabiedrība ir jāizglīto
dabas aizsardzības jautājumos. Tad
vietējie paši rūpēsies par to, lai neviens svešinieks neposta dabas vidi.
Jārunā vēl par kādu būtisku jautājumu, kas attiecas uz vietējiem
iedzīvotājiem. Ir SNP teritorija, uz
kuru zemes reformas gaitā pretendēja agrākie zemju īpašnieku un viņu mantinieki. Viņi labprātīgi atteicās no šīm zemēm, un viņiem šo
zaudējumu kompensēja ar ekonomiski līdzvērtīgām zemēm pie tagadējiem ciemiem. Viņi atteicās no
daudz lielākām platībām, nekā saņēma pretī. Tas nozīmē, ka šie cilvēki jau toreiz ir nākuši pretī dabas
sargu interesēm, bet pašlaik viņiem
kompensētajās zemēs nav atļauts
darīt neko vai iespējas ir ļoti ierobežotas. Īpašnieki ir nopietni apkrāpti. Valsts ir ieguvusi finansiāli:
lai atpirktu šīs zemes, būtu jāsamaksā daudz miljonu. Arī man jāuzņemas līdzatbildība par to, ka organizēju zemju kompensāciju, bet
nebija iespējams to novest līdz godīgam galarezultātam.
Nedrīkst ignorēt to, ka zemei
piekrastē ir augsta vērtība, un tas
vien jau ir liels ekonomisks ieguvums pašvaldībai.
G.A.: Valstiski šeit ir lielas pretrunas: zeme ir dārga, bet pašvaldībai ienāk ļoti mazs nekustamā īpašuma nodoklis. Valsts pašvaldībai
arī neko nekompensē.
E.P.: Tagad ir lielais iespēju laiks.
Krīzes situācija ir kā radīta, lai visi
novadi nāktu kopā ar likumdošanas
iniciatīvu un šos jautājumus nokārtotu tā, lai pašvaldības saņemtu to,
kas tām pienākas. Piekrastes novadiem ir jādod iespēja attīstīties.

Bet mums tādi gēni...
— Tu esi atvērts. Izņēmums?
— Paldies, tu neesi pirmais, kas
to saka. Nu ja, no Indiņu kalna uz
jūras pusi cilvēki kļūst aizvien vairāk sevī vērsti. Vidzemnieks nevar
blakus stāvēt, gluži cits! Ā, redz,
kur tā sāls, nupat tikai atskārtu!
Man vecāmamma ir no Amatas.

gas, gan Kolkas iedzīvotāju vajadzības. Tāpat arī ļoti ceru, ka novada
sociālā un ekonomiskā attīstība un
dabas aizsardzība viena otru nebremzēs un netraucēs. Novēlu Dundagas novada domei un deputātiem
veidot saskanīgu komandu un lielu
izturību.

Iepazīstoties ar ievēlēto deputātu sarakstu, gribētos domāt, ka visi
ievēlētie ir enerģiski, uzņēmīgi un
godprātīgi ļaudis, kas īstenos vēlētāju gribu un no sirds kalpos tam,
lai visā novadā veicinātu attīstību
un uzlabotu iedzīvotāju labklājību.

Evita Feldentāle,
12. klases skolniece:
— Vēlēšanu iznākumi ir likumsakarīgi. Jaunajā novada domē ievēlētie cilvēki sevi bija pierādījuši jau
iepriekš, tāpēc ir loģiski, ka viņi tika ievēlēti arī tagad. Kā pati iepriekš paredzēju, starp ievēlētajiem
deputātiem vairāk ir vietējo Dundagas iedzīvotāju, bet domāju, ka ar
laiku stāvoklis mainīsies un dundadznieki vairāk uzticēsies arī kandidātiem no Kolkas un otrādi. Jaunievēlētajiem deputātiem ir viss nepieciešamais, sākot jau ar vēlētāju
uzticību, lai Dundagas novadu attīstītu un veiksmīgi turpinātu iesāktos darbus.
Edmunds Evarts, uzņēmējs:
— Esmu ļoti mierā, ka visvairāk
balsu ieguva saraksts Novadnieki, jo
tās līderis Aldons Zumbergs ir piemērots novada vadītāja amatam.
Viņš ir vietējais, vienkāršs, nav iedomīgs, uzklausa cilvēkus un izprot
viņus. Tāpat A. Zumbergam ir prakse uzņēmumu vadīšanā.
Laila Pabērza, Slīteres nacionālā
parka administrācijas sabiedrisko
attiecību speciāliste:
— Pašvaldības vēlēšanas rezultāti mani apmierina. Vēlētāji bija samērā aktīvi. Ceru, ka jaunā dome
un deputāti spēs risināt gan Dunda-

Andris Mucenieks, bezdarbnieks:
— Ir ievēlēti īstie cilvēki, un izšķirošais bija kandidātu iepriekšējā
darbība. Par nepazīstamajiem nebalsoja. Maz izredžu bija arī pensionāriem, — ko viņi var iespēt?
Lidija Siliņa, pensionāre:
— Iznākums ir apmēram tāds, kā
domāju. Priecājos, ka iekļuvuši tādi
cilvēki kā Asja Felta, Guntis Pirvits,
Elmārs Pēterhofs, Aldons Zumbergs. Programmas tikai pārlūkoju,
uzskatu, ka tās ir vairāk vai mazāk
glīti sastiķētas.

Kolkā
Baiba Šuvcāne, pensionāre:
— Jāsecina, ka vairākums uzvarējis mazākumu. Manuprāt, tas nav
īsti pareizi, bet tāda ir vēlētāju griba. Taču jācer, ka ievēlētie deputāti
sadzirdēs ikviena ciema vajadzības
un iespēju robežās tā atrisinās.
Man bija iespēja piedalīties deputātu kandidātu tikšanās reizēs ar
vēlētājiem Mazirbē un Kolkā, un
man izveidojās diezgan labs priekšstats par visu četru sarakstu kandidātiem un to piedāvātajām programmām. Tikšanās noritēja labvēlīgā gaisotnē, un šķiet, ka deputātu
kandidāti no visiem sarakstiem ir
gatavi konstruktīvi sadarboties un
pūles veltīt Dundagas novada uzplaukumam.

Diāna Siliņa

Aiga Ūdre, skolotāja:
— Pašreiz visi pārliecināmies, cik
ļoti atšķiras valdības priekšvēlēšanu solījumi no pēcvēlēšanu darbiem un baidāmies no līdzīgas situācijas novadā. Skaidrības un noteiktības nav nevienā jomā, tāpēc cilvēki ir atturīgi, izvairīgi un labāk vispār nerunā. Bet mēs visi joprojām
ceram, ka arī šis trakums pēc kāda
laika būs tikai sliktas atmiņas.
Dace Tindenovska, skolotāja:
— Esmu priecīga, ka ievēlēto deputātu vidū ir arī tas cilvēks, kuru
uzskatu par vispiemērotāko Dundagas novada priekšsēdētāja amatam.
Tas, ka no Kolkas ir ticis ievēlēts tikai viens pārstāvis, gan nav labi.
Ingrīda Ernštreite, pārdevēja:
— Ja ņem vērā, ka no visiem sarakstos iekļautajiem Kolkas pagasta
iedzīvotājiem vēlēšanās piedalījās
tikai puse, tad saprotams, kāpēc tikai viens cilvēks no mūsu pagasta ir
ievēlēts. Pašiem kolciniekiem vajadzēja būt aktīvākiem, tad arī rezultāti būtu citi.
Ilze Reinfelde, friziere:
— Esmu nepatīkami pārsteigta,
ka tikai viens cilvēks no Kolkas pagasta ir ievēlēts. Būs grūti vienam
pārstāvēt visu šīs puses cilvēku intereses.
Iztaujāja un apkopoja Alnis Auziņš,
Diāna Siliņa un Aiga Ūdre
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Spēlēju, dancoju!

Jūra līdz ceļiem
7. VI Kolkas pagastā, spītējot vējam, lietum, novadu reformai un
citām dižķibelēm un mazķibelēm, visu jūrkanti pāršalca rajona teātra svētki, kuros piedalījās ap 180 dalībnieku no 14 pašdarbības
teātra kopām un itin kupls bariņš skatītāju.
Rīts iesākās jūrmalas kāpās. Vēja
brāzmas sparīgi pārvarēja Kolkas
lībiešu dziesmu ansamblis Laula:
spilgtos tērpos ģērbtās dziedātājas
koši dziedāja, sākot ar Bēdu manu,
lielu bēdu un beidzot ar Laša kundze

(Regīna Znotiņa).
Pats pirmoreiz mūžā skatījos izrādi, sēdēdams uz galda. Telpa nebija stāvgrūdām pilna, bet vecajā
šprotu noliktavā, kur attiecības risināja Edvarda Radzinska lugas No-

• Skats no izrādes Aijā, žūžū, bērns kā lācis.

bola acis. Sievas turklāt izspēlēja arī
iederīgas teātra ainiņas iz jūrmalnieku dzīves.
Pirms īsas iepazīstināšanas ar dalībnieku priekšstāvjiem Kolkas sievas no liedaga atveda visai paklausīgu zilo govi, kuras svaigais slaukums bija jābauda teātra kopu vadītājiem vai to aizstājējiem. Dundagas
pārstāve Ruta Bērziņa, iedzērusi
zilo pienu, teica: zilā govs kopš šī
brīža būs arī duņdžiņu īpašums!
Pēc iesildīšanās aukstajos vējos
sākās izrādes pa visu piekrasti.
Mazirbniekiem bija iespēja novērtēt dundadznieku izrādi Aijā, žūžū,
bērns kā lācis, košradzniekiem — Rūdolfa Blaumaņa Zagļus sabilnieku
izpildījumā (režisore Inga Krišāne),
pitradzniekiem — K. Valdemāra
Talsu tautas teātra iestudēto Vecpuiši precas (Ziedīte Začesta, Andris
Priednieks), sīkradzniekiem — Balgales amatierteātra Trīs košas dāmas

Foto no Rutas Bērziņas albuma

galināsim vīrieti? varoņi (Krišjāņa
Valdemāra Talsu tautas teātris),
krēslu pietrūka. Lugas pamatā as-

Dienas noslēgumā Dundagas teātra spēlētāji
tika pie šādiem pagodinājumiem
Uzvarētāja raksts Dundagas amatierteātrim par 1. vietu Talsu rajona
amatierteātru skatē 2009 ar izrādi Harijs Gulbis Aijā, žūžū, bērns kā lācis, režisore Vaira Kamara. Vērtēšanas komisija: Valdis Lūriņš, Jolanta
Skujeniece, Alla Ankmane, Kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte.
Uzvarētāja raksts teātra studijai Dundaga par 3. vietu Talsu rajona
amatierteātru skatē 2009 ar izrādi Jurģis Remess Mīla viduslaikos, režisore V. Kamara.
Suminājums Dundagas pagasta amatierteātrim un režisorei Vairai
Kamarai par drosmīgu un lustīgu līdzdalību Talsu rajona Teātru svētkos
Jūr’ līdz ceļiem 7. jūnijā Kolkā.

Talsu rajona amatierteātru skates 2009 vērtējumā
Gada iespaidīgākā izrāde Talsu rajonā — H. Gulbis Aijā, žūžū, bērns
kā lācis, režisore V. Kamara, Dundagas amatierteātris.
Gada veiksmīgākā debija Talsu rajonā — Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes teātra kopa, režisore V. Kamara, ar A. A. Milns Lācītis
Pūks un viņa draugi iestudējumu.
Gada pārsteigums Talsu rajonā — J. Remess — autors parodiju lugai
Mīla viduslaikos, teātra studija Dundaga, režisore V. Kamara.
Gada labākā teātra oriģinālmūzika Talsu rajonā — Dundagas amatierteātra izrādē H. Gulbis Aijā, žūžū, bērns kā lācis, komponisti Ģirts
Jānbergs un Kristaps Kukurs.
Gada režisors Talsu rajonā — Vaira Kamara par izrādi H. Gulbis Aijā,
žūžū, bērns kā lācis, Dundagas amatierteātris.
Sveicam Vairu. Urā!

• Dundadznieki svētku gājienā. Autora foto
• Ansamblis Laula ar zilo govi. Jāņa Dambīša foto

kustināja un lustināja publiku, dziedot dziesmas un lūkojot dzīt jokus.
Katra teātra kopa uzstājās ar īsu
dzīvo bildīti, un beigās visi vienojās
Imanta Kalniņa dziesmā par pušajām debesīm, kas šoreiz bija īpaši
vietā un laikā, jo lietus vairs nedo-

Dundadznieku dejotprieks
Šis mācību gads bijis bagātīgs Daces Treinovskas dejotājiem.
Par koncertiem maijā stāsta pati skolotāja.
15. V Deju klases meitenes — Loreta Bergmane, Daniēla Damberga,
Hanna Dane, Elīza Gerdiņa, Alise
Jurča, Krista Ludevika, Aivita Rulle
un Anete Savicka — devās uz festivālu Dejotprasme Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā. Festivālā piedalās
Latvijas Mākslas un mūzikas skolu
Deju klases un Rīgas Horeogrāfijas
vidusskolas audzēkņi. Šogad tajā
līdztekus Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņiem un mūsējiem
uzstājās dejotāji no Indras, Krimuldas un Zilupes.
Mūsu meitenes izpildīja 3 dejas:
Rondo, Picikato polku un 16. gs. baroka deju Limrit. Mūs ļoti uzslavēja.
Īpaši visiem patika Picikato polka, ko
meitenes vēl nebija dejojušas nevienā koncertā. Mūsu meitenes izskatījās vislabāk!
Ar lielu interesi vēroju citu kolektīvu uzstāšanos. Kaut kas īpaši

prātīga literatūra, lielu režijas darbu ieguldījusi Ziedīte Začesta un
abu lomu izpildītāji: Ausma Zute un
Arvīds Dailidovičs. Manuprāt, sekmīgāk ar lomu galā tika A. Dailidovičs.
Pašdarbībā varbūt vēl vairāk nekā lielajā mākslā svarīgi samērot celšanas un nešanas iespējas. Grūtu uzdevumu bija izvirzījuši strazdenieki, iestudējot Raimonda Auškāpa 7
monologu virteni Ne tikai par sievietēm. Tīkama muzikālā apdare, labu
centienu netrūka nevienam tēlotājam, taču stieptie, pagarlaicīgie
stāstījumi brīžam balansēja uz bezgaumības robežas. Ar jestrumu un
arī varoņa rakstura atklāsmi izcēlās
tikai vienīgais vīriešu lomas atveidotājs Andris Priede, kas arī izņēmuma kārtā izpelnījās aplausus.
Toties ar prieku varēja vērot, kā
trīs pavisam jaunas meitenes no
Talsu valsts ģimnāzijas teātra studijas TE (režisore I. Krišāne) izspēlēja
no tautas garamantām darināto
Stiprinieku Ojāru. Tikai neliels dramatisks vingrinājums, taču tajā celšana ar nešanu bija labā līdzsvarā.
Drusku žēl bija, ka savu teātra
spēlēšanas māku neparādīja kolčiņi.
Ap sešiem pēcpusdienā, pūtēju
orķestrim pietricinot gaisu, sākās
svētku gājiens caur pagasta centru
uz stadionu. Visi dalībnieki soļoja
braši, karogus vicinot, dziesmas
dziedot un uzrunājot publiku ielas
malā. Stadionā sagaidīja vietējie
pašdarbnieki un pirmās lietuslāses.
Tās gan netraucēja nevienam klātesošajam, vismazāk jau Čīčoram —
zaļa, dūšīga putna tērpā ieslodzītam aktierim Andrim Bērziņam, kas

Dundadznieks 2009

skaists bija Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas topošo balerīnu priekšnesums.
Meitenes šajā mācību gadā ļoti
daudz dejojušas: piedalījušās 16
koncertos, visvairāk maijā — 7. Lielākoties tie notikuši Dundagā. Deju
klases audzēknes ar savu priekšnesumu bagātināja arī Jurģa Remesa
sarakstīto un Vairas Kamaras iestudēto lugu Mīla viduslaikos.
Paldies meitenēm par dejotprieku, mammām par gādību un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
direktorei Lindai Vīksnai par atsaucību!
22. V pilī koncertā Nāc nākdama,
vasariņa! uzstājās visi mani Dundagas dejotāji: Deju klases meitenes,
latviešu tautas deju kolektīva Dundang 2 pirmsskolas vecuma grupas
un 1.–2. klašu dejotāji. Žēl gan, ka
koncertu pārsvarā apmeklēja pašu

dalībnieku vecāki, draugi un radi.
Paldies saku Gatim Petrovicam par
mūziku, Baibai Dūdai par lielisku
koncerta vadīšanu un Smaidai Šnikvaldei par gardajām vafelēm.
23. V Dun-dang mazie dejotāji
tautas namā iepriecināja pensionāru kluba Sendienas dalībniekus, kas
vēlāk atzina, ka viņiem priekšnesums gājis pie sirds.
31. V Talsu rajona Kultūras nodaļa Pūņās rīkoja pirmsskolas bērnu deju festivālu Es mācēšu danci
vest. No Dundagas brauca bērnudārza vecākās grupas labākie un 4
jaunākās grupas dejotāji. Vēl šajā
pasākumā uzstājās arī mani
audzēkņi no Pūņām — bērnudārza
un 3.–4. klašu dejotāji. Tā kā jātiek
galā ar tik daudziem kolektīviem,
nebija viegli, bet man palīdzēja Rūdolfa mamma Daina Miķelsone. Kamēr biju pie viena kolektīva, viņa
pieskatīja pārējos. Paldies Dainai!
Ļoti liels prieks arī par atsaucīgajām mammām: visi bērni sapucēti,
karstajā dienā ūdens pudeles līdzi.
Ļoti labi pasākumā piedalījās arī
Vinnijs Pūks un Kristofers Robins,

māja mitēties. Dienas noslēgums
jau zem tautas nama jumta šķita
īsti piemērots. Tur, dalot balvas,
duņdžiņi gluži bešā nepalika.
Alnis Auziņš

• D. Treinovska (no kreisās) kopā ar dejotājām Pūņās.
Foto no D. Treinovskas albuma

darbojās piepūšamā pilsētiņa un
mazie dejotāji varēja iesaistīties dažādās citās atrakcijās. Par bērniem
tiešām bija padomāts, un viss notika mazajiem par prieku.

Nākamajā gadā gaidu jaunus dejotājus tautas deju kolektīvos un
Deju klasē, bet tagad novēlu saules
pilnu vasariņu!
Diāna Siliņa
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Raibs kā dzeņa vēders

Sendienu atskaņas
Pensionāru klubs nosvinējis jubileju (sk. iepriekšējo Dundadznieku). Aicināju tā vadītāju Ainu Šleineri pārlapot Sendienu nozīmīgākās lappuses.
Mūsu pirmo balli tautas namā
1994. gada 9. V vadīja aktrise Velta
Skurstene. Dalībnieki sadalījās pa 8
galdiņiem, katram vajadzēja izdomāt savu nosaukumu un izvirzīt
vecāko. Galdiņu nosaukumi: Kamenīte (pie šī galdiņa pulcējās vairāki
rosīgi pasākumu rīkotāji), Zaļais
mežs (vairāki MRS darbinieki), Zelta
orfejs (Elma Zadiņa — dziedātāja),
Klusais stūrītis, Launadziņš, Pīlādzītis, Zilie virši, Lustīgais nabags. Lai
tiktu pie kluba nosaukuma, rudenī
rīkojām konkursu. Katrs galdiņš
ierosināja savu, piemēram, bija
priekšlikums Brūklenājs. Austra
Birzgale ierosināja Sendienas, un
tas iepatikās.
Es vērtēju katra galdiņa līdzdalību pasākumos, un gada beigās labākais galdiņš vai trīs labākie iegūst goda rakstu un balvu. Galvenais ir darbīgums, atsaucība, arī
spars jaunu biedru piesaistīšanā.
Kādu laiku ļoti trūka vīra cilvēku.
Tad liku priekšā: par katru jaunu
biedru sievieti galdiņam piešķir 20
punktus, par vīrieti — 100 punktus.
Uzreiz sāka pieplūst vīrieši! Jāpiebilst, ka pēc mūsu statūtiem tas,
kurš grib iestāties, pusgadu ir kandidāts. Uzņemam ne tikai pensionārus, bet arī jaunākus cilvēkus.
No 1996. gada sākām sveikt savus biedrus apaļās dzimšanas die-

Muzikālā kalpošana
Sena indiešu paruna vēsta: «Lai
izaudzinātu bērnu, nepieciešams
vesels ciems.» Tiešām, bērnam pieaugot, viņa audzināšanā iesaistās
arvien plašāks cilvēku loks. Tāpēc
nozīmīgas ir 4 mūsu ciema jauniešu — Ineses, Sandras, Artūra un
Paula — gadu ilgas mācības vēl vienā ciemā — Rīgā. Baltijas Pastorālais
institūts deva iespēju mācīties diriģēšanu Muzikālās kalpošanas programmā — reizi mēnesī, sestdienās. Abi semestri noslēdzās ar plašu
programmu, kurā debitanti stājās
kopkoru priekšā.
14. VI Dundagas baptistu baznīcā
bija iespēja noklausīties koncertu —
eksāmenu. Tajā skanēja 15 dziesmas, ko izpildīja apvienotais Dun-

• Sveic Inese Kramiņa (pa kreisi).

nās, sākot no 60 gadiem un ik pa 5
gadiem, un 40, 50, 55 un 60 gadu
kāzu jubilejās. Pirmās kāzu jubilejas vadīja Inese Kramiņa, tagad to
dara Rita Podkalne. No tā paša gada balles iemūžina Visvaldis Biezbārdis. No 2003. gada visus kluba
pasākumus filmē Imants Znotiņš.
No 2005. gada telpas tīra, sarīkojumiem tās dekorē un krāsnis kurina
Ausma Vikštrēma. Galvenais muzikants ir bijis Georgs Ignatjevs, sākumā kopā ar Raiti Rērihu, pēc tam
ar dēlu Rolandu.

3. VI grupa dundadznieku devās uz Sāmsalu Igaunijā.
Salas ziemeļos — baisās Gangas
klintis. Augstākā vieta — 21,3 metri, un šķiet, ka vējš mūs tūlīt iepūtīs jūrā. Apbrīnojam šķībās, greizās
priedes, kas tomēr spītīgi noturas
pretī vējiem. Un kadiķi, kadiķi!
Galvenie suvenīri te gatavoti no
kadiķa un marmora.
Naktsmītne — jauka vieta pie
ezera, līst lietus un pūš stipri vēji.
Rīta agruma sveicam Valentīnu
dzimšanas dienā. Atceļā uz Muhu
apskatām Karjas Katrīnas baznīcu — mazāko viduslaiku baznīciņu
salā. Ieejam kapsētā. Tā mums neierasta, jo nav kapu kopiņu. Pie
pieminekļiem nelielas puķu dobītes vai ziedu trauki.
Netālu vienkopus savestas vairākas vējdzirnavas. Lielāko vēl restaurē. Vēlāk Muhu salā apmeklē-

Autora foto

88 teātra izrādēs, vasarā ekskursijās — pavisam 37, esam piedalījušies 7 sporta svētkos un vienreiz
rīkojuši talku. Rīkojam tematiskus
ēdienu vakarus, savu reizi godā ceļot kartupeļus, ķirbju, burkānus,
ābolus.
Lepojamies ar savu karogu, ko
darinājusi Rojas māksliniece Valentīna Lapiņa, un himnu, kurai
vārdus un mūziku sacerējusi Rita
Zemtiņa.
Ainu Šleineri uzklausīja Alnis Auziņš
jam Ēmu vējdzirnavas, kas vēl darbojas. Jaunākie un veiklākie no
mums visu izpēta no iekšpuses.
Melderis iedarbina dzirnavu spārnus. Apskatām seno Koguvas zvejnieku ciemu. Atrodamies it kā rūķu ciemā — visur ķērpjiem apauguši lieli, veci koki, zemas mājas,
akmens krāvumi — žogi, visi sūnām klāti. Celtnes darinātas tikai
ar cirvja palīdzību. Ieejam vecā
skoliņā. Juhana Smūla muzejā gide
mūs iepazīstina ar rakstnieka dzīves gaitām. Mūsu čaklās rokdarbnieces Daina, Sandra un Dzintra
var apbrīnot un salīdzināt mūspuses varējumu ar Smūla muzejā izvietotajiem igauņu tautas daiļamata meistaru darbiem.
Lai gan laikapstākļi nav lutinājuši, ekskursija izdevusies. Lielais
paldies Ainai, Dināram un Intam!
Tiekamies nākamajā ceļojumā!
Rita Zemtiņa

«Šeit apakšā parakstījušās grāfiene Pirmā un grāfiene Otrā Ķirses
atgādina, ka viņas, būdamas gaisa
īpašnieces, ir atzīstamas arī par nokrišņu īpašniecēm. Pamatojoties uz
to, viņas pieprasa no saviem pilsoņiem nodokļa samaksu šādos apmēros: simt liru par vienkāršu lietus
gāzi, divsimt liru par negaisu ar
pērkonu un zibeni, trīssimt liru par
sniegputeni un četrsimt liru par
krusu.»

Projektu konkurss
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noloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
1. rīcība Atpūtas vietu izveide un
labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana. Pieejamais finansējums
Ls 17000.
2. rīcība Iniciatīvas un veselības
veicināšanas centru izveide un labiekārtošana. Pieejamais finansējums
Ls 17000.
4. rīcība Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

Pieejamais
finansējums
ir
Ls 16922,04.
Projektu īstenošanas ilgums ir 2
gadi pēc LAD lēmuma par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese: Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, Pils ielā 14, Dundaga,
Talsu rajons.
Ar rīcību mērķiem, to plānotajām
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīvā atzinuma saņemšanai par
projektu iesniegumu ir iespējams
iepazīties Dienesta mājas lapā: www.
lad.gov.lv un vietējā rīcības grupā.

Frontālā iekrāvēja – ekskavatora
pakalpojumi. Tālr. 26668865.

Bumbieris viegli piedūra ar elkoni savam kaimiņam Puravam un
bailīgi čukstēja:
— Vai jūs atrodat par pareizu, ka
jāmaksā arī par krusu? .. krusa jau
pati par sevi ir nelaime..
..Tiesa atzīst, ka grāfienēm ir tiesības pieprasīt nomas maksu par
lietu un citiem debesu nokrišņiem.
Džanni Rodari. Sīpoliņa piedzīvojumi. — R.: LVI, 1957, 172.-174. lpp.

Par rūķiem un skapīti
Bērnu centrā Mājas 8 jūnija dienas pulcējās dažādas krāsas un
izskata rūķi un rīkoja Krāsainās rūķdienas centra bērniem.
Mazie pašu gatavotie rūķi kopā
ar bērniem centās atrast vērtības
tepat, apkārt vien staigājot, — luterāņu un baptistu baznīcā, pilī, parkā, grants karjerā, Kubalu skolā–
muzejā, pienotavā, ūdenssaimniecībā. Katras dienas beigās — pasaka
un bērnu zīmējumi, kas tagad atrodami nelielā izstādē mūsu pašu bibliotēkā.
Taču pats svarīgākais — brīnišķīgi cilvēki, kas palīdzēja saklausīt,
ieraudzīt, sajust, izgaršot, saprast.
Mēs patiesi esam bagāti, ja baznīcās
muzicē Inga, Pauls un Artūrs, pilīs
saimnieko Baiba un Ruta, nodarbības vada Laila no Slīteres nacionālā
parka, Kubalu skolai–muzejam savu
sirdi atdod Gunita un Ivars, pienotavā strādā Sandra. Liels paldies viņiem, tāpat mūsu šoferīšiem An-

drai, Sarmītei un Helmutam
Un vēlreiz par Skapīti — nelielu
telpu blakus bibliotēkai, kurā glīti
salocītas glabājas bērnu un pusaudžu drēbes un apavi. Skapīti var apmeklēt ikviens, kam ir kāda vajadzība. Priecājamies par visiem, kas
iztīrījuši savus skapjus un atklājuši,
ka no drēbēm un apaviem bērni jau
izauguši, tos atnes uz šejieni. Tā dodot un saņemot, mēs mācāmies arī
cits par citu parūpēties, kas tik svarīgi ir pašlaik. Par Skapīti un tā vajadzībām visu var uzzināt bērnu centrā, arī atslēga glabājas tieši tur.
Un vēl — mums lieti noderētu
nelieli tapešu atgriezumi, atnesiet
tos uz Mājām. Tāpat būsim priecīgi
par zāļu tējām, kuras bērni labprāt
dzer.
Alfa Auziņa

26. VI plkst 15.00 Dundagas pagasta padomes Attīstības nodaļā Dundagā, Pils ielā 14, notiks a/s Latvenergo ierosinātā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā apspriešana elektropārvades tīklu savienojuma Kurzemes loks 1. posmam — tagadējās 110 kV
elektropārvades līnijas Grobiņas apakšstacija – Ventspils – Dundaga rekonstrukcijai un
tās sprieguma palielināšanai līdz 330 kV.

Elza Freiverte (1936)
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
uzsākšanu Ziemeļkurzemes partnerības stratēģija 2008-2013 ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma
(410) Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros.
Projekta iesniegumus pieņems
no 2009. gada 20. jūlija līdz 2009. gada 20. augustam
I kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 50922,04.
413. pasākuma Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 2. aktivitāte Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-

dagas un Ventspils draudzes koris
ar solistu dziedājumu un dažādu
mūzikas instrumentu pavadījumu.
Koncertu klausījās un vērtēja eksaminācijas komisija, kas noslēgumā
izsniedza apliecības un paziņoja
vērtējumu «ļoti labi».
Jauniešu atbildes — kādas izjūtas
bija, diriģējot ap 50 cilvēku kori, —
portālā Draugiem.lv. Te dažas. Inese
Meire: «Jutos ļoti labi, ar mazu satraukumu». Sandra Vansoviča:
«Man bija liels gods uzstāties kopā
ar diriģentiem, kori un solistiem».
Artūrs Ķierpe: «Nebiju gaidījis, ka
būs tik labi! Patika beidzot ieraudzīt samērā daudz cilvēku».
Sarmīte Zumberga

Ieteicamā literatūra

Ceļi aicina un sauc
Kaut gan debesis nomākušās pelēkas un laiks ir drēgns, noskaņojums visiem možs. Par labu omu
gādā Valentīna Kronberga un šoferi: Ints un Dundagas puika Dinārs.
Virtsu ostā uzkāpjam uz prāmja,
bet no augšējā klāja vējš ātri mūs
nodzen lejā. Pusstundā pievarējuši
7 kilometrus, esam atkal krastā. Pa
dambi nokļūstam Sāmsalā.
Pirmā pietura — Igaunijas dabas
brīnums Kāli — meteorīta krāteris
kā liela bļoda, piepildīta ar ūdeni.
Kuresāre — Sāmsalas sirds. Kuresāres pils liela, dižena. Gids mūs
izvadā pa eju ejām, izstāsta pils
dzīvi gadsimtu garumā. Visi priecājamies par skaisto skatu uz jūru,
stāvot uz pils jumta. Ekskursijā pa
pilsētu uzzinām par vietējo dabu,
vēsturi, ievērojamākajām celtnēm.

Esam ieguvuši draugus Kolkā,
Rojā, Īvē, Valdemārpilī, Rojupē,
Kandavā, Talsos un Stendē. Viņi
brauc pie mums, mēs — pie viņiem, pavisam esam ciemojušies 34
reizes. Ziemā braucam uz teātriem — pavisam esam apmeklējuši

Ziedu mēnesis

Kapu svētki
4. VII Ostē plkst. 11.00, Nevejā 2.15,
Ošos 13.30, Āžos 14.45; 11. VII Vīdalē 11.00, Latevē 12.15, Kaļķos 13.30,
Alakstē 14.45; 18. VII Jaundundagā
11.00, Pācē 12.15, Sumberē 13.30, Sabdagās 14.45; 15. VIII Klučos 11.00,
Valpenē 12.30, Anstrupē 14.00.
Dundagas Veselības un sociālās
aprūpes centrs no sirds pateicas
SIA Kurekss administrācijai un īpaši
tās ģenerāldirektoram Jānim Apsītim par Ls 6 000 lielu ziedojumu balneoterapijas iekārtas (zemūdens
masāžas iekārta ar 12 ūdens un 30
gaisa sprauslām) iegādei. Novēlam
SIA Kurekss saimei un Jānim Apsītim
priecīgus Jāņus!
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