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— Tu esi pirmais Dundagas no-
vada domes priekšsēdētājs. Kādu 
tu saskati savu vēsturisko sūtību? 

— Vēsturi veido cilvēki. Pašlaik 
te to veido Dundagas un Kolkas pa-
gasta iedzīvotāji. Mana sūtība ir ra-
dīt priekšnoteikumus, lai mēs viens 
otru bez konfliktiem iepazītu, atzī-
tu un sadzīvotu. Taču jāņem vērā, 
ka Dundaga, kur koncentrējas liela 
iedzīvotāju daļa, atrodas 35 km at-
tālumā no Kolkas, kur arī dzīvo pie-
tiekami daudz cilvēku, tātad esam 
samērā attālināti. Mums ir atšķirīga 

daba: dundadznieki vairāk ir iekš-
zemes ļaudis, kolcinieki — jūrmalas 
cilvēki. Līdz ar to mūsu tradīcijas 
un mentalitāte atšķiras. Tas jāņem 
vērā.  

Tagad jādzīvo kopā. Visi iepriek-
šējie konflikti būtu jāaizmirst, jo tie 
vairs neko nedod.  

— Kādi ir steidzamākie darbi, 
kas jāveic Dundagas pagastā un 
Kolkas pagastā? 

— Kopš esam novads, klāt mums 
nākusi vēl viena funkcija — mēs sa-
ņemsim skolotāju algas, kas būs jā-

sadala starp Dundagas vidusskolu 
un Kolkas pamatskolu. Ļoti aktuāla 
problēma Kolkai ir slikts dzeramais 
ūdens. Tur vajag steidzamu risinā-
jumu — ūdens apgādes sistēmai jā-
uzstāda filtri, lai nodrošinātu labā-
ku kvalitāti. Filtri ir vienīgais paš-
laik iespējamais risinājums. Tie va-
rētu izmaksāt ap 70 000 latu, un šā-
da summa jāparedz no Kolkas un 
Dundagas pagastu apvienošanās 
naudas, ko saņēmusi Kolka un vēl 
nav izmantojusi. Citus risinājumus 
meklēt liedz tas, ka Vides ministrija 
nav apstiprinājusi Kolkas pagasta 
teritoriālo plānojumu. Ministrijai ir 
iebildumi pret Kolkas, Ušu un Vai-
des ciema robežām, jo tās neatbil-
stot prasībām. Mums jālabo šie plā-
nojumi un jāsūta vēlreiz uz Vides 
ministriju apstiprināšanai. Tas aiz-
ņems vairākus mēnešus. Bet labāku 
dzeramu ūdeni Kolkai vajag tūlīt. 

— Kādas vēl ir problēmas un kā-
dus risinājumus tu tām saskati? 

— Problēmas var rasties ik pa 
brīdim. Pirmkārt, tāpēc, ka pašlaik 
strādājam katrs pagasts ar saviem 
saistošajiem noteikumiem un dažās 
jomās Kolkā nav saistošo noteiku-
mu. Dundagas noteikumi ne vien-
mēr atbilst Kolkas puses īpatnībām, 
jo Kolka ir piekraste. Viss jāpārtai-
sa. Kamēr tas nav izdarīts, nevaram 
tos attiecināt uz visu novada terito-
riju. Sociālās palīdzības sniegšana 
Dundagas pagastā bijusi atšķirīga 
no tās, kas Kolkas pagastā. Tas ir 
ļoti jutīgs jautājums, ko nevar ilg-
stoši nerisināt. Tāpēc pašlaik gata-
vojam kopīgu nolikumu. Sociālais 
dienests, ko veido, arī būs vienots.  

Pēc likuma ir jāapvieno divi teri-
toriālie plānojumi, bet mēs to neva-
ram izdarīt, jo Dundagas pagastam 
ir šis plānojums apstiprināts, bet 

Kolkai — nav. 
Kas juridiski 
nav apstipri-
nāts, tā nav. 
Kā var apvie-
not to, kas ir, 
ar to, kā nav? 
Likumi ir iz-
veidoti tā, ka 
paredz — viss 
perfekti, ide-

āli darbojas. Taču, tiklīdz kāds jau-
tājums nav bijis atrisināts iepriekš, 
tas kavē virzību uz priekšu. Ne-
viens jau arī īsti nezina, kā tādā si-
tuācijā rīkoties. 

— Domei darba ir daudz, pro-
blēmu arī. Šis nav viegls laiks arī 
novada ļaudīm. Ko tu novēlētu vi-
ņiem? 

— Mums jāiztur apstākļi, kādi 
valstī pašlaik ir finansiālo grūtību 
dēļ, un tie pārbaudījumi, kas radu-
šies, abiem pagastiem apvienojo-
ties. Taču smagais stāvoklis nebūs 
mūžīgs — pat visnežēlīgākie kari 
reiz ir beigušies. Kas attiecas uz pa-
gastu apvienošanās problēmām, 
aicinu, lai katrs piedalās ar savu do-
mu, priekšlikumiem.  

Ja kāds lēmums pret dažu iedzī-
votāju ir bijis vai būs ne īpaši veik-
smīgs vai taisnīgs, tad lai piedod, ka 
esam kļūdījušies. Cenšamies pie-
ņemt taisnīgus un pamatotus lēmu-
mus.  

Pats strādāju tik, cik ir manos 
spēkos. Esmu pateicīgs visiem, kas 
arī līdzās tā dara: piedalās mūsu ko-
pīgās un savas nākotnes veidošanā. 
To uzskatu par ļoti būtisku lietu vi-
sai mūsu dzīvei kopumā.  

 

Diāna Siliņa 
 

2. lpp. Tagad dzīvojam Dundagas novadā. 
3. lpp. Tautas sapulces Kolkā un Mazirbē. 
4. lpp. Ar kājām ātrāk nekā ar mazbānīti? 
5. lpp. Velomaratona Barona taka 5. jubileja. 
6. lpp. Jūras valdniece Dundagas novada krastā. 
7. lpp. Kas līdzīgs Mazirbei ar Betlēmi? 
8. lpp. Kura ir mūsu novada sportiskākā komanda? 

Ikvienam pūles jāpieliek! 
 

Ļoti daudz novada vēlētāju balsojuši par bijušo Dundagas pagas-
ta padomes vadītāju Aldonu Zumbergu, un viņu viedokli respektēju-
ši arī citu apvienību deputāti. Uz sarunu Aldonu aicināju, lai viņš 
pastāstītu par steidzamākajiem novada domes darbiem, problē-
mām un to risinājumiem.  

 

Parasti jūlijs Dundagā ir bijis 
svētku mēnesis. Arī šoreiz to nav 
trūcis, bet galvenie tomēr bijuši 
vēsturiski nozīmīgi notikumi. 
Pirmkārt, 1. jūlijā ir nodibināts 
Dundagas novads, kurā apvienots 
gan Dundagas, gan Kolkas pagasts. 
Domes deputāti vienbalsīgi ievēlē-
ja pirmo novada domes priekšsē-
dētāju. Notikušas tautas sapulces 
Kolkā un Mazirbē, kur iedzīvotāji 
lēma, vai viņiem vajadzīga ciema 
valde. 

Dome ir ļoti nopietni strādājusi, 
jo ātri jāizdara bezgala daudz da-

žādu izmaiņu. Paskatieties, cik ār-
kārtas sēžu vien nav bijis!  

Tagad abi pagasti esam apvie-
noti novadā, un mums jāveido ko-
pīga nākotne. Varam tikai katrs 
sev un visiem kopā novēlēt to, ko 
pēc novada nodibināšanas, apsvei-
cot domes priekšsēdētāju, vēlēja 
bijusī Kolkas pagasta padomes va-
dītāja Benita Ose: skatīties ar pa-
teicību atpakaļ, ar ticību uz priek-
šu, ar mīlestību visapkārt un ar ti-
cību uz augšu. 

Diāna Siliņa 
 

 

Nr. 7 (88) jūlijs 2009 Dundagas novada domes izdevums 

Vēlējums  

 Redaktora ziņa 
 

 
 

Jūlijā un augustā 
 
 

27. VII plkst. 19.00 Dundagas baptistu baz-
nīcā Amerikas baptistu draudzes kora 
koncerts. 

1. VIII līvu svētki Mazirbē. 
6. VIII plkst. pilī plkst. 10.00 – 13.00 donoru 

diena. 
14. VIII plkst. 15.00 pilī barikāžu dalībnieku 

apbalvošana. 
29. VIII plkst. 22.00 parkā diskotēka. 
 

• Dundagas novada dome 1. jūlijā kopā ar Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Sandru Kokoreviču.  
1. rindā no kreisās: Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece, S. Kokoreviča, priekšsēdētājs Aldons Zumbergs, Smaida Šnikvalde, Irina Jānberga un Asja 
Felta, 2. rindā: Uldis Katlaps, Elmārs Pēterhofs, Ēriks Bērzkalns, Aigars Zadiņš, Valdis Rande un priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits.                                                                                                                                  

Andra Kojro foto 

Dundadznieks 
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Domes sēdē 1. jūlijā 
Domes priekšsēdētāja vēlēšanas 

Ar 13 balsīm par Dundagas novada 
domes priekšsēdētāju ievēlēja depu-
tātu Aldonu Zumbergu. 

 

Ārkārtas sēdē 1. jūlijā 
Novada centrs  

Par novada administratīvo centru 
noteica Dundagas ciemu. 

Domes un administrācijas vieta 
Noteica, ka novada domes un ad-

ministrācijas atrašanās vieta ir Dun-
dagā, Pils ielā Līkajā muižā. 

Pašvaldības nolikums 
Pieņēma novada domes saistošos 

noteikumus Nr. 1 Dundagas novada 
pašvaldības nolikums. 

Priekšsēdētāja vietnieks  
Domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam izvirzīja divas kandidatū-
ras — Gunti Pirviti un Guntu Abaju. 

Ar 9 balsīm par novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja 
Gunti Pirvitu. 

Pastāvīgās komitejas 
Izveidoja Sociālo, izglītības un kul-

tūras jautājumu komiteju (Gunta 
Abaja, Irina Jānberga, Uldis Katlaps, 
Valdis Rande, Regīna Rūmniece un 
Linda Vīksna, sēdes notiek mēneša 
otrajā ceturtdienā plkst. 9.00.), Attīs-
tības un plānošanas komiteju (Ēriks 
Bērzkalns, Asja Felta, Elmārs Pēter-

hofs, Guntis Pirvits, Smaida Šnikval-
de un Aigars Zadiņš, sēdes mēneša 
otrajā trešdienā plkst. 9.00) un Fi-
nanšu komiteju (Ēriks Bērzkalns, Ul-
dis Katlaps, Guntis Pirvits, Regīna 
Rūmniece, Aigars Zadiņš un  Aldons 
Zumbergs, sēdes mēneša trešajā 
trešdienā plkst. 9.00). 

Bāriņtiesa  
Izveidoja Dundagas novada bāriņ-

tiesu, par priekšsēdētāju ievēlēja 
Dainu Dēvitu, par bāriņtiesas locek-
ļiem ievēlēja Ivetu Kundecku, Aiju 
Tarlapu un Sanitu Vansoviču. 

Dzimtsarakstu nodaļa 
Izveidoja Dundagas novada dzimt-

sarakstu nodaļu, par tās vadītāju ie-
cēla Ritu Podkalni. 

Kolkas pagasta pārvalde 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes 

iekārtas likumu, izveidoja Dundagas 
novada pašvaldības iestādi — Kolkas 
pagasta pārvalde. Uzdeva izpilddirek-
toram līdz 8. VII nodrošināt Kolkas 
pagasta pārvaldes nolikuma izstrādi. 
Nolēma Kolkas pagasta iedzīvotāju 
sanāksmē izveidot Kolkas ciema val-
di. Noteica, ka Kolkas pagasta pār-
valdes vadītāja amatam kandidatū-
ras ieteiks ciema valde. 

VCPC reorganizācija 
Nolēma līdz 1. VIII no Dundagas 

Veselības un sociālās palīdzības cen-
tra atdalīt Sociālo dienestu. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki 
Noteica domes priekšsēdētāja un 

izpilddirektora pieņemšanas laikus: 
pirmdienās 9.00 – 12.00 Dundagā un 
trešdienās 14.00 – 17.00 Kolkā.  

Pārstāvniecība  
plānošanas reģionā 

Par novada pārstāvi Kurzemes plā-
nošanas reģiona Attīstības padomē 
izvirzīja domes priekšsēdētāju Aldo-
nu Zumbergu, par aizvietotāju — de-
putāti Guntu Abaju. 

Administratīvā komisija 
Izveidoja Dundagas novada Admi-

nistratīvo komisiju (Dace Bergmane, 
Daina Dēvita, Aigars Kehers, Edgars 
Millers, Vitālijs Nazarovs, Dzintars 
Ozols un Smaida Šnikvalde).  

Būvvalde 
Nolēma izveidot Dundagas novada 

būvvaldi (būvvaldes vadītājs un bū-
vinspektors). Noteica amata preten-
dentiem vajadzīgo kvalifikāciju un 
uzdeva izpilddirektoram nokom-
plektēt būvvaldes sastāvu.  

Iepirkumu komisija 
Izveidoja iepirkumu komisiju (An-

dris Kojro, Elmārs Pēterhofs, Andris 
Girniuss, Raitis Sirkels, Zinta Eizen-
berga un Kolkas pagasta pārvaldes 
vadītājs). 

Izpilddirektors 
Iecēla Dundagas novada pašvaldī-

bas izpilddirektora amatā Elmāru 
Pēterhofu. 

Ārkārtas sēdē 8. jūlijā 
Deputāta pilnvaru nolikšana 

Pieņēma Elmāra Pēterhofa iesnie-

gumu par deputāta pilnvaru nolikša-
nu, jo viņš ir iecelts par pašvaldības 
izpilddirektoru. 

Darba samaksas nolikums 
Apstiprināja pašvaldības  darba sa-

maksas nolikumu. Nolēma ar 1. VIII 
samazināt darba laiku par 8 stundām 
nedēļā. 

Kolkas pagasta  
pārvaldes nolikums 

Apstiprināja Dundagas novada 
pašvaldības iestādes Kolkas pagasta 
pārvalde nolikumu. 

Kolkas ciema valde 
Apstiprināja Kolkas ciema valdes 

nolikumu. Apstiprināja 3. VII tautas 
sapulcē Kolkā izvēlēto ciema valdi: 
Jānis Dambītis, Gatis Fridrihsons, In-
grīda Liepa, Aldis Pinkens, Oskars 
Sproģis, Aldis Tindenovskis un Dai-
nis Zvirbulis. Par ciema valdes vadī-
tāju apstiprināja Jāni Dambīti. 

Kolkas pagasta  
pārvaldes vadītājs 

Pēc Kolkas iedzīvotāju un ciema 
valdes ieteikuma par Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītāja pienākumu izpil-
dītāju iecēla Aldi Pinkenu. 

Novada būvvaldes nolikums 
Apstiprināja būvvaldes nolikumu. 
Administratīvā komisija 

Apstiprināja Administratīvās ko-
misijas nolikumu un Smaidu Šnik-
valdi par komisijas priekšsēdētāju.  

Izglītības programmas  
Atļāva Dundagas vidusskolai iesniegt 
licencēšanai 3 sagatavotās izglītības 
programmas: Vispārējās vidējās izglītī-

bas vispārizglītojošā virziena program-
mas neklātienei un klātienei un Vis-
pārējās vidējās izglītības profesionāli 
orientēto virziena programmu. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamajiem īpašumiem Kor-
valki (20,7 ha), Aizkalniņi (13,1 ha) un 
Zviedri (22,9 ha). 

 

Ārkārtas sēdē 15.jūlijā 
Skola Mazirbē 
Nolēma pārņemt no Talsu rajona 

padomes Mazirbes speciālo inter-
nātpamatskolu un gatavot projektu 
iesniegšanai ERAF aktivtātē Speciālās 
izglītības iestāžu infrastruktūras un ap-
rīkojuma uzlabošana.  

Malka Kolkas pagasta pārvaldei 
Kolkas pagasta pašvaldībai ir 

Ls 7623 parāds par malku. Nolēma 
no Dundagas pašvaldības budžeta 
Kolkas pagasta pārvaldei aizdot 
Ls 3800, kas pēc vienošanās ir jāno-
maksā 15 dienu laikā. Aizdoto sum-
mu pēcāk ieturēs no Kolkas pagasta 
pārvaldei aprēķinātajām dotācijām. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz nekustamajiem īpašumiem Cīrulī-
ši (3,0 ha), Dzērves (22,5 ha), Kalnieki 
(11,8 ha), Kārkliņi (18,85 ha), Kārlēni 
(5,6 ha), Klintis (17,6 ha), Rūši 
(17,63 ha), Skolasmeži (32,3 ha), Krū-
māji (10,4 ha), Mazdaniņi (9,6 ha), Nā-
burgi (5,8 ha), Purvlejas (14,8 ha), Vēj-
lauzes (24,8 ha) un Labrenči (8,5 ha).  
 

Protokolus pārlūkoja Aivars Miška 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

Novada domē  

Kā rakstīts svešvārdu vārdnīcā: 
«Protokols ir dokuments, kurā no-
teiktā formā secīgi pierakstīta kā-
das norises gaita». Kaut gan to lasīt 
ir interesanti, protokols tomēr sa-
tur lietišķu informāciju un neatspo-
guļo nekādus emociju strāvojumus. 
Taču sēdēs bieži vien uzšķiļas emo-
cijas, ir pārdzīvojumi. No malas var 
pamanīt daudz tāda, ko protokols 
neatklāj. Tāpēc nedaudz komentē-
šu 1. VI novada domes sēdes, jo  
vēsturi neveido tikai fakti. 

Priekšsēdētāja ievēlēšana   
Rīta sēdi sasauca un vadīja vēlē-

šanu komisijas priekšsēdētāja San-
dra Kokoreviča. Viņa visiem depu-
tātiem novēlēja izturību, jo laiks 
nebūs viegls.  

Sēdes vienīgais uzdevums bija 
ievēlēt novada domes priekšsēdētā-
ju, un to deputāti izdarīja ļoti vien-
prātīgi. Šim amatam deputāts Ēriks 
Bērzkalns no apvienības Novadnieki 
izvirzīja Aldonu Zumbergu, pama-
tojot izvēli ar savas apvienības līde-
ra veiksmīgu līdzšinējo darbību pa-
gasta vadīšanā. Irina Jānberga arī 
atbalstīja savas apvienības vadītāja 
kandidatūru, uzsverot A. Zumberga 
mieru un nosvērtību un atzinīgi no-
vērtējot viņa līdzšinējo darbu pa-
gasta vadībā. Elmārs Pēterhofs no 

apvienības Novadnieki norādīja — A. 
Zumbergs vēlēšanās guvis tik lielu 
atbalstu, ka vēlētāji viņa lēmumus 
un darbību atbalstīs arī turpmāk. 
Ņemot vērā balsošanas rezultātus 
un savu pieredzi kopīgā darbā, at-
balstu A. Zumberga kandidatūrai 
izteica arī citu apvienību deputāti: 
Valdis Rande no apvienības Strādā-
sim kopā un Aigars Zadiņš no apvie-
nības Tavam novadam.  

Balsošana par priekšsēdētāja 
amatam izvirzīto kandidātu notika 
aizklāti. Rezultātus paziņoja balsu 
skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja 
Dace Kurpniece — visas vēlēšanu 
zīmes bijušas derīgas un visās at-
balstīts A. Zumbergs. Pēc ievēlēša-
nas viņš pateicās deputātiem par 
izteikto uzticību un iepriekšējā dar-
ba novērtējumu, pauda prieku, ka 
domē iekļuvuši deputāti no visām 
apvienībām, līdz ar to pārstāvēts 
katrs vēlētājs. Tāpat A. Zumbergs 
izsacīja cerību visiem kopā saskanī-
gi sadarboties. Nobeigumā priekš-
sēdētājs izsludināja ārkārtas sēdi 
pilī plkst. 14.00.  

Dundagas novada nodibināšana 
Uz ārkārtas sēdi pils lielajā zālē 

devās ne tikai domes priekšsēdētājs 
un deputāti, bet arī abu pagastu ie-
dzīvotāji. Skatītāji rindās bija ap 

piecdesmit sešdesmit iedzīvotāju. 
Smaržoja meijas, jasmīni un peoni-
jas, gaismu šķīla fotoaparātu zib-
spuldzes. 

Kad par Dundagas novada admi-
nistratīvo centru noteica Dundagas 
ciemu, par Dundagas novada domes 
un administrācijas atrašanās vietu 
Līko muižu Dundagā un pieņēma 
Dundagas novada pašvaldības noliku-
mu, domes priekšsēdētājs A. Zum-
bergs apsveica visus klātesošos ar 
pamatdokumenta pieņemšanu un 
pasludināja, ka Dundagas novads ir 
nodibināts. Viņš novēlēja, lai darbi 
veiktos tikpat raiti kā šie svinīgie 
notikumi, un aicināja turēties cīši 
kopā. (Pašvaldības nolikums apska-
tāms domes kancelejā, Līkajā muižā, 
un internetā — www.dundaga.lv/
pasvaldiba/ievads.) Saviļņojošs bija 
brīdis, kad visi cēlās kājās un dzie-
dāja Latvijas himnu.  

Pēc tam ļaudis devās uz Līko mui-
žu, pie kuras apstājās, lai vērotu 
vēsturiskus mirkļus — Dundagas 
pagasta izpilddirektors Andris Koj-
ro un Kolkas pagasta izpilddirek-
tors Ilmārs Gleglu veikli nomainīja 
plāksni pie Līkās muižas. No 1. VII 
tur lasāms jauns uzraksts — Dunda-
gas novada dome.  

Sēdes turpinājumā piedalījās arī 
ap 20 Kolkas pagasta iedzīvotāju. 
Gandrīz visus atlikušos 17 darba 
kārtības jautājumus izskatīja tikpat 

raiti kā pilī. Mierīgs un skaidrs bal-
sojums izšķīra, kurš no abiem kan-
didātiem — A. Zumberga izvirzītais 
Guntis Pirvits vai A. Zadiņa ieteiktā 
Gunta Abaja — kļūs par domes 
priekšsēdētāja vietnieku.  

Emocionāli visjutīgākais bija jau-
tājums par to, kā izvēlēties Kolkas 
pagasta pārvaldes vadītāju. Kad to 
sāka risināt, bija jūtams kolcinieku 
satraukums. Tomēr, kad deputāti 
nosprieda, ka kandidātus šim ama-
tam izvirzīs Kolkas ciema valde, ko 
ievēlēs 3. VII tautas sapulcē, emoci-
jas rimās. Šāds lēmums ir ļoti lo-
ģisks, jo būtiski, lai pārvaldes vadī-
tāju atbalstītu vietējie un viņš pats 
arī būtu kolcinieks, kas vislabāk zi-
na cieminieku vajadzības. 

Darba kārtībā bija arī abu izpild-
direktoru atskaites, kas aizņēma 
krietnu laiku. I. Gleglu uzsvēra, ka 
Kolkas sāpju bērns ir ūdensapgādes 

sistēma, ciema robežas 
ir tikai dzīvē, bet uz pa-
pīra nav, līdz ar to nevar 
apstiprināt projektus, 
ļoti maz tiek izmantots 
lībiešu tautas nams, ir 
problēmas ar atkritumu, 
īpaši lielgabarīta, ap-
saimniekošanu, vētras 
izposta zvejnieku ceļus. 
Taču viņš norādīja arī, 
ka Kolkā ir ļoti labs sta-
dions un jauna estrāde.  
A. Kojro pastāstīja, ka 
Dundagas pašvaldībai 
nav nekādu lielu kredīt-
saistību, ir tikai daži lī-
zinga maksājumi. Lai no-
maksātu rēķinus, naudas 
pietiek. Pašlaik Dundagā 
vairākās iestādēs notiek 
pat remontdarbi.  
Visintriģējošākais darba 
kārtības jautājums bija 
par novada izpilddirek-
toru. To skatīja pēdējo. 
Izpilddirektoru ir tiesī-

bas ieteikt domes priekšsēdētājam. 
A. Zumbergs bija izvēlējies Elmāru 
Pēterhofu ar pamatojumu, ka vi-
ņam ir zināšanas piekrastes jautāju-
mos. E. Pēterhofa kandidatūru po-
zitīvi vērtēja arī deputāts V. Rande, 
norādīdams, ka viņš ir ļoti zinošs 
un līdz ar viņa parādīšanos jūtamas 
jaunas vēsmas. Tā kā noraidījuma 
nebija, par domes izpilddirektoru 
iecēla E. Pēterhofu. Viņš atzinās, ka 
ilgi domājis par šo piedāvājumu un 
lēmumu pieņēmis tikai sēdes dienā.  

Noslēgumā A. Zumbergs sacīja, 
ka šī diena viņam nesusi lielu emo-
cionālu pārdzīvojumu: viņš nolēmis 
dzīvē uzņemties ļoti atbildīgus uz-
devumus. Domes priekšsēdētājs iz-
teica prieku, ka viņa uzaicināju-
mam kļūt par izpilddirektoru at-
saucies E. Pēterhofs. Viņš aicināja 
nevīstīt dūres un neturēt citam uz 
citu ļaunu prātu, bet gan strādāt 
visiem kopā plecu pie pleca. 

Sēdēs piedalījās Diāna Siliņa 
Visvalža Biezbārža foto 

• Par ko gan tik dzīvi spriež domes priekšsēdētājs un 
bijusī Kolkas pagasta padomes priekšsēdētāja?  

Protokolus papildinot 

• A. Zumbergs pasludina, ka Dundagas 
novads ir nodibināts. 
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Sapulci konstruktīvi vadīja Dun-
dagas novada domes priekšsēdētājs 
Aldons Zumbergs. Viņš kolciniekus 
iepazīstināja ar Dundagas novada 
izpilddirektoru Elmāru Pēterhofu 
un izklāstīja ideju par Kolkas ciema 
valdi, kas jāievēl un kam būs jāiesa-
ka Kolkas pagasta pārvaldnieks. A. 
Zumbergs uzsvēra, ka valdei nav 
lemšanas tiesību, bet ir ieteikuma 
tiesības.   

Kolcinieki bija pulcējušies kuplā 
skaitā — vairāk nekā 120 cilvēku. 
Viņi pārstāvēja dažādas paaudzes, 
bija arī krietns pulks jauniešu.  

A. Zumbergs piedāvāja valdē ie-
vēlēt 7 cilvēkus. No zāles skanēja 
iebildes, ka tas ir par daudz: pietie-
kot ar pieciem. Taču, atklāti balso-
jot, izrādījās, ka pārsvaru tomēr gu-
va domes priekšsēdētāja priekšli-
kums.  

Pirms nosaukt valdes kandidā-
tus, Regīna Rūmniece, vienīgā no-
vada domes deputāte no Kolkas, 
aicināja izraudzīties cilvēkus, kas 
nebūtu tikai formāli ievēlēti, bet 
tiešām pārstāvētu cieminieku inte-
reses, lai valdē būtu pa pārstāvim 
no jauniešu un pensionāru vidus, 
no skolas un baznīcas un lai tie ne-
būtu Dundagas novada domes de-
putāti. Skolotāja Aiga Ūdre ierosi-
nāja izvirzīt cilvēkus pa nozarēm, 
piemēram, sporta dzīves vadītāju, 
kultūras dzīves vadītāju. Taču viņa 
uzskatīja, ka tas nav izdarāms šīs 
sapulces laikā. 

Kolcinieki valdei izvirzīja 17 cil-
vēkus: Jāni Dambīti, Gati Fridrihso-
nu, Ilmāru Gleglu, Ingrīdu Liepu, 

Ilonu Onzuli, Benitu Osi, Gunti Oto-
meru, Aldi Pinkenu, Beneventu Ru-
žāni, Inoru Sproģi, Oskaru Sproģi, 
Veltu Šteini, Dzintru Tauniņu, Aldi 
un Daci Tindenovskus, Ingu Upe-
nieci un Daini Zvirbuli. G. Otomers 
savu kandidatūru atsauca. Ievēlēja 
balsu skaitīšanas komisiju: Ilonu 
Jostiņu, Ingu Pinkenu, Rutu Rezon-
gu un Aigu Ūdri. Kamēr tā noskaid-
roja rezultātus, novada domes 
priekšsēdētājs aicināja kolciniekus 
uz Sporta dienu Dundagā 18. jūlijā 
un atbildēja uz dažādiem jautāju-
miem.   

Kolciniekiem interesēja daudzas 
lietas: kas notiks ar Kolkas sporta 
halli, kad beidzot būs bankomāts 
un dzeramā ūdens apgāde, vai nav 
problēmas ar ciemu robežām, kur 
iztērēta nauda no valsts piešķirta-

jiem līdzekļiem, pagastiem apvie-
nojoties, kāpēc Kolkas pagastā nav 
sakārtotu ietvju un ceļu, kas turp-
māk strādās Kolkas pagastmājā. 
A. Zumbergs sacīja, ka šajā gadā ne-
kādi darbi sporta hallē nenotiks. Uz 

jautājumu par bankomātu domes 
priekšsēdētājs atbildēja, ka tas kād-
reiz noteikti Kolkā būs, sarunas ar 
kādu no bankām jau ir uzsākusi bi-
jusī Kolkas pagasta padomes vadī-
tāja B. Ose, tās vienkārši jāturpina. 
Pašlaik Dundagā ir izstrādāts dzera-
mā ūdens projekts, noslēgti līgumi 
un visi darbi sāksies. Viņš aplieci-
nāja, ka viena no novada darba pri-
oritātēm būs arī Kolkas ūdenspro-
jekts. Ciemu robežas Kolkas pagasta 
padomē ir apstiprinātas — informē-
ja A. Zumbergs. Viņš atskaitījās par 
Kolkas pagastā izlietoto summu no 
200 000 latiem, kas iegūti, abiem 
pagastiem apvienojoties: lielākā 
naudas daļa aizgājusi skolas re-
montam, pārējais — bērnudārza lo-
giem, stadiona un estrādes sakārto-
šanai. Domes priekšsēdētājs arī uz-
svēra, ka vēl atlikušos Ls 97 000 iz-
lietos Kolkas, nevis Dundagas pa-
gasta vajadzībām. A. Zumbergs pa-
stāstīja, ka Dundagas pagastā ir lie-
lāks ceļu tīkls, tāpēc arī krietnāka 
nauda nākusi no Ceļu fonda un bi-
jusi iespēja sakārtot ceļus un būvēt 
jaunas ietves. Kolkas pagastā — ceļi 
ir īsāki un no Ceļu fonda saņemtie 
līdzekļi bijuši pārāk niecīgi, lai izda-
rītu ko pamatīgāku. Domes priekš-
sēdētājs paskaidroja, ka Kolkas pa-
gastmājā strādās pagasta pārvaldes 
vadītājs un grāmatvede, varbūt vēl 
kāds saimnieciskais darbinieks. 

Pa to laiku, kamēr A. Zumbergs 
sniedza atbildes, bija saskaitītas arī 
balsis. Balsu skaitīšanas komisijas 
priekšsēdētāja A. Ūdre nosauca cil-
vēkus, kas ievēlēti jaunajā valdē. 
Tie ir SIA Kolkas rags rīkotājdirek-
tors J. Dambītis, jauniešu pārstāvis  

G. Fridrihsons, ģimenes ārste 
I. Liepa, radiotehniķis A. Pinkens, 
Kolkas pamatskolas skolotājs 
O. Sproģis, inženieris A. Tindenov-
skis un zvejnieks D. Zvirbulis.  

A. Zumbergs aicināja viņus no-
stāties zāles priekšā, un sanākušie 
kolcinieki viņiem aplaudēja. Kaut 

gan no tautas mutes izskanēja, ka 
pietrūks, kas rūpēsies par kultūru, 
un nav ievēlēts neviens no pensi-
onāriem, aktīvākie kolcinieki, kas 
bija sanākuši uz sapulci, ar ievēlēto 
valdi izskatījās apmierināti. 

 
 

Diānas Siliņas teksts un foto  

Notikumi straujus apgriezienus 
uzņēmuši ne vien Dundagas, bet 
arī Kolkas pagastā: pēc ciema val-
des ievēlēšanas tautas sapulcē 3. 
VII valdes locekļi jau 7. VII pulcē-
jās uz 1. valdes sēdi.  

Tajā piedalījās visi valdes locekļi, 
kā arī domes deputāte Regīna Rūm-
niece. Sēdi vadīja domes priekšsē-
dētājs Aldons Zumbergs. Sanāksmē 
apsprieda valdes nolikuma projek-
tu, ievēlēja valdes vadītāju un izvir-
zīja pārvaldnieka amata kandidā-
tus. Par valdes vadītāju kļuva Jānis 
Dambītis, bet pārvaldnieka amatam 
izvirzīja 3 kandidātus: Aldi Pinke-
nu, Aigu Ūdri un Kaivu Šteini. 

Ar domes priekšsēdētāju un cie-
ma valdi tikties vēlējās arī divas ak-
tīvas kolcinieces — A. Ūdre un Ilona 
Onzule. Jebšu Kolkas pagasta bu-
džetā nebija paredzēti līdzekļi Zvej-
nieku dienai, tomēr bija sameklēts 
ziedotājs un abas kolcinieces pas-
tāstīja par sagatavoto programmu.  

Pēc tam savu sāpi par valsts fi-
nansējuma samazināšanu izteica 
Kolkas Mūzikas skolas direktore 
Inora Sproģe. Viņa piedāvāja vairā-
kus variantus, kā mūzikas skolai 
pastāvēt. A. Zumbergam pieņema-
mākais šķita piedāvājums, kurā 
Kolkas Mūzikas skola mainītu noli-
kumu un savā ziņā pārņemtu arī 
tautas namu un Kolkas kultūras pa-
sākumu rīkošanu. Viņš sacīja, ka 

nauda jāatrod Kolkas pagasta bu-
džetā.  

Sēdē izvērsās arī domu apmaiņa 
par to, kā pagastam piesaistīt lī-
dzekļus. I. Sproģe pastāstīja, ka ir 
nodibināta biedrība Kolkas radošā 
grupa, kurā bez viņas vēl ir Evita 
Erenštreite, Dzintra Tauniņa un Jā-
nis Dambītis. Ar biedrības starpnie-
cību ir iespēja rakstīt projektus, 
kam vajadzīgs krietni mazāks līdz-
finansējums nekā pašvaldību rak-
stītajiem. I. Sproģe sacīja, ka vasa-
rās varētu iznomāt mūzikas skolas 
telpas. A. Pinkens ierosināja, lai 
mūzikas skola apmāca arī pieaugu-
šos. J. Dambītis aicināja vasarās at-
pūtnieku bērniem rīkot nometnes, 
kur mācītu spēlēt kādu mūzikas in-
strumentu. Viņš uzskatīja, ka ļoti 
būtiska ir tūristu piesaiste, un to 
veiksmīgi var izdarīt ar viesmīlīgu 
uzņemšanu. I. Sproģe atzina, ka šis 
laiks liek meklēt dažādas iespējas, 
kā pastāvēt.  

Ciema valde Kolkā ir ievēlēta un 
sākusi darbu. Dome ir iecēlusi arī 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāju — A. Pinke-
nu. Tautas sapulcē un valdes sēdē, 
varēja manīt, ka Kolkā ir aktīvi, par 
savu pusi ieinteresēti cilvēki. Lai 
kolciniekiem pašiem savstarpēji un 
kopā ar mums veiksmīga sadarbība! 

 
 

Diānas Siliņas teksts un foto 

 Jūrkantē  
 

Kolkas tautas sapulcē 
 

3. jūlijā Kolkas tautas namā tautas sapulce ievēlēja ciema valdi. 

• Pēc valdes ievēlēšanas. Vidū — nākamais Kolkas pagasta pārvaldes pienākumu izpil-
dītājs Aldis Pinkens. 

• Kolcinieku bija sanācis krietns pulks: viņi piepildīja visu tautas nama zāli. 

• A. Ūdre un Ilona Onzule pastāstīja par Zvejnieku dienas programmu, ko atzinīgi no-
vērtēja J. Dambītis. 

Kolkas ciema valdes sēdē 

Tajā piedalījās 37 iedzīvotāji. Gal-
venais jautājums bija ciema valdes 
vēlēšanas. Iedzīvotāju domas dalī-
jās: kādi uzskatīja — valde ir jāvēl, 
citi par to šaubījās un domāja, ka 
pietiek, ja reizi ceturksnī vai 2 mē-
nešos Mazirbē kāds no domes dar-
biniekiem rīko tikšanos ar iedzīvo-
tājiem. Izskanēja arī priekšlikums, 
ka valdē vajadzētu pa pārstāvim no 
katra ciema. Visu izšķīra balsojums: 
15 iedzīvotāji balsoja par valdes ne-
pieciešamību, 17 — pret, 5 atturē-
jās. Līdz ar to valdes pagaidām Maz-
irbē nebūs. Vēl ir laiks šo jautājumu 
pārdomāt, jo noteikti domes izpild-

direktoram un saimnieciskā dienes-
ta vadītājam vieglāk būtu strādāt, 
savukārt ciema iedzīvotājiem būtu 
ērtāk izklāstīt savas problēmas un 
izteikt priekšlikumiem, ja darbotos 
valde.  

Sapulcē iedzīvotāji domes 
priekšsēdētājam uzdeva arī dažā-
dus jautājumus, izteica ierosināju-
mus un skāra sasāpējušas problē-
mas. Kā visasākā parādījās Sīkraga 
iedzīvotāju bēda par grāvju tīrīša-
nu — ja kāds iztīra un sakārto savā 
īpašumā esošo, kaimiņam grāvis 
pārplūst. Visi gan vienprātīgi atzi-
na, ka grāvju tīrīšana jāsāk no jūras 

puses.  
Smaga problēma ir arī atkritumu 

izvešana. Izrādās — par to jāmaksā 
Ls 20 gadā, bet ne visi apzinīgi mak-
sā. Iespējams, vasarniekiem, kas 
piekrastē pavada tikai nedēļas no-
gali, to nemaz nevar brīvdienās iz-
darīt. Tāpēc novada domes izpilddi-
rektors Elmārs Pēterhofs sacīja, ka 
pirmais Kolkas pārvaldnieka uzde-
vums ir izrunāties ar katru iedzīvo-
tāju, arī atpūtniekiem, un noslēgt 
līgumu, lai visi maksā par atkritu-
mu izvešanu. Viņš uzskatīja par ne-
pieņemamu stāvokli Sīkragā, kur 
atkritumu tvertnes atrodas pašā 
centrā, turklāt Sīkraga ciems ir kul-
tūras pieminekļa statusā. Arī tā ir 
risināma problēma.   

Sapulce norisinājās labvēlīgā gai-
sotnē. Izskatījās, ka A. Zumbergs un 
E. Pēterhofs iedzīvotājiem ir perso-
nīgi pazīstami un cilvēki tiem uzti-

cas, jo vēl pirms un pēc tikšanās vi-
ņi gāja pie abām amatpersonām ap-
runāties. 

Diānas Siliņas teksts un foto  

Mazirbe — bez valdes 
 

17. VII lībiešu tautas namā pulcējās Mazirbes un tuvējo piekras-
tes ciemu iedzīvotāji, jo novada domes priekšsēdētājs A. Zumbergs 
bija izsludinājis tautas sapulci. 
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Ventspils – Popes –  
Dundagas dzelzceļš atklāts! 
Jaunā dzelzceļa atklāšanas svinī-
bās piedalās ap 70 rīdzinieki. 

Visu pēdējo nedēļu tika jo rosīgi 
strādāts pie jaunās dzelzceļa līnijas 
būves zemes darbu nobeigšanas Pā-
ces upes gravā, lai līnijas atklāša-
nas vilciens 28. februārī (Pasv. mū-
su. – Red.) varētu bez traucēju-
miem tikt pāri šim augstākam uz-
bērumam uz jaunās līnijas, kur dar-
bi vēl bij ievilkušies līdz pašam pē-
dējam brīdim. 

Jaunā dzelzceļa atklāšanas atzī-
mēšanai dzelzceļu galvenais direk-
tors uz svinībām bij aicinājis arī 
Saeimas budžeta komisiju, valdības 
un valsts kontroles pārstāvjus, sa-
tiksmes un tautas labklājības minis-
triju atbildīgos darbiniekus, Vents-
pils pilsētas un apriņķa pašvaldību 
un administrācijas pārstāvjus, kā 
arī galvas pilsētas un vietējo presi. 

Trešdienas rītā ar vilcienu no Rī-
gas Ventspilī ieradās  ap 70 svinību 
dalībnieki, to starpā .. intel. bez-
darbn. pārzinis Pāvils Rozītis .. 

.. uz sliedēm jau norīkots jaunās 
līnijas atklāšanas vilciens — loko-
motīve ar 10 vagoniem. Pāri slie-
dēm uzcelti zaļumu vītnēm un 
valsts karogiem greznoti goda vār-
ti. Plkst. 9.30 min. vilciens atstāj 
Ventspili un pēc 1 st. 5 min. tas jau 
ieripo Popē, kur stacijā sanākuši 
daudz sagaidītāju. Te klaudz vēl ve-
seri un cirvji. No aptēstiem klučiem 
tiek celta stacijas ēka, kuras vietu 
pagaidām izpilda preču vagons. Ba-
gāžas šķūnis jau uzcelts. .. 

.. apsveikumos izskanēja dziļa 
pateicība par «bānīša» ievilkšanu 
šajā no Dieva un cilvēkiem aizmir-
stajā stūrītī, kā to kāds no apsveicē-
jiem minēja. Apsveicējiem īsos vār-
dos atbildēja  ministrs Rubulis, atzī-
mēdams, ka šis dzelzceļš dzimis 
bezdarba laikmetā. Lauksaimnieki 
sūdzējušies, ka bezdarbniekiem pil-
sētā liekot smiltis rakņāt, ka tie ne-
darot ražīgu darbu. Tādēļ valdība 
ķērusies pie šī dzelzceļa būves. No-
vēl, lai jaunais dzelzceļš arī turp-
māk dotu darbu daudzām darba ro-
kām un veicinātu apgabala attīstī-
bu. .. Pēc tam viesus aicina bagāžas 
šķūnī, kur klāti galdi ar sviestmai-
zēm, pīrāgiem un miestiņu. 

Tālākā ceļā kinooperators Krau-
ze līdz ar dažiem preses fotogrā-
fiem novietojās uz vagona jumta, 
lai garāmslīdošās ainavas varētu la-
bāk fiksēt uz plates vai kino len-
tes. .. 

Pie Pāces strādnieki ceļu aizkrus-
tojuši zaļumu vītnēm. Lokomotīves 
riteņi tās gan pārgriež, bet minis-
tram tas maksā dažas desmit latu 
zīmes strādniekiem. Vēl kilometrs, 
un vilciens piestāj pie Pāces gravas, 
kuru krusto augsts uzbērums un 
koka konstrukcijas (ar dzelzs sijām) 
tilts .. 

Pēc īsa brīža klāt vieta, kur jaun-
ais ceļš savienojas ar Dundagas – 
Mazirbes ceļu. Pie greznotiem goda 
vārtiem atbraucējus sagaida Dun-
dagas pagasta pašvaldības un sa-
biedrības pārstāvji un ļoti daudz 
citu sagaidītāju. Pēc īsa garīgā akta, 
ko notura Dundagas mācītājs E. Vil-

le, dzelzceļu virsvaldes tehniskais 
direktors Timuška sniedz ziņas par 
jaunā dzelzceļa būvi. Pēc tam runā 
ministrs Rubulis. .. Pagasta valdes 
priekšsēdētājs Legzdiņš un pado-
mes priekšsēdētājs Brunevics 
(drīzāk Burnevics.  — Red.) pateicas 
par veikto darbu un Dundagas sa-
vietošanu tieši ar apriņķa centru .. 

Tad ministrs pārgriež lenti, kas 
goda vārtos krusto dzelzceļu un at-
klāj jauno līniju vispirms preču un 
vēlāk arī pasažieru satiksmei. 

Dabūjuši atļauju līdzbraukšanai, 
klātesošie dundadznieki acumirklī 
iesturmē vilcienu. Kad vairs nav rū-
mes vagonos, tie paliek ārpusē un 
uz kāpšļiem. Plkst. 2.15 min. 
(Pēcpusdienā. — Red.) vilciens pienāk 
Dundagas stacijā. Pils lielajā zālē 
klāti galdi pusdienām, kurā pieda-
lās ap 140 personu. Glītu iespaidu 
atstāja balti tērptās aizsardzes, kas 
bija gādājušas gan par meža cūkas 
sagatavošanu par visai garšīgu mal-
tīti, gan par visa cita pasniegšanu 
uz galda. 

Kā tapa Ventspils – Popes – 
Dundagas dzelzceļš 

Ventspils – Dundagas līnijas bū-
ves idejas pamatā liktas 3 lietas: 1) 
sasniegt gala punktus starp Vents-
pili – Dundagu ar mazāku attālumu, 
nekā ar tagad pastāvošo, kara laikā 
būvēto lauku dzelzceļu gar jūrmalu 
caur Mazirbi 88,6 km garumā, lai 
gan gaisa līnija starp šiem 2 pun-
ktiem ir zem 49 km; 2) rast samērā 
daudz lielāku dzelzceļa iespaida te-

ritoriju, nekā tas ir ar jūrmalas ap-
kārtlīniju, kuras iespaida teritorija 
tikai ap 10 km platumā, jo tālāk tiek 
norobežota ar jūras piekrastes 
plūstošiem smilšu purvājiem; 3) sa-
sniegt lielos Popes, Rindas un Dun-
dagas mežus, kā arī dot ērtu satik-
smi samērā labi apdzīvotiem Popes, 
Ances, Lonastes un Dundagas apvi-
diem.  

Līnijas garums līdz Dundagai 50,5 
km. Pagaidām tai uzliktas 600 mm 
platuma sliedes, bet līnijas klātne 
un tilti izbūvēti 750 mm platumam, 
uz kāda platuma nākotnē paredzēts 
pāriet, kad viss Ventspils šaursliežu 
tīkls būs pārbūvēts uz «P» platumu.  

Būves darbi iesākti 1932. g. un 
veikti 2 posmos. Pirmais posms: 
Ventspils – Lonastes 37 km tika uz-
sākts 12. sept. ar apm.100 strādnie-
kiem, kuru skaits vēlāk sasniedza 
700. Vilcienu kustība šajā posmā 
tika atklāta jau 1933. janvārī un me-
žu izstrādāšanas sezonā pa šo pos-
mu izvests 52 000 kb.mtr. kokmate-
riālu. Otrs posms: Lonaste – 

Dundaga16 km — būves darbi tika 
uzsākti 1933.g. 17. okt. Visa līnija 
izbūvēta 10 ziemas mēnešos. No-
strādāts ap 1 milj. darba stundu. 

Līnija no Ventspils stacijas iziet 
līdzenumos 3,7 m virs jūras līmeņa, 
pēc Popes tā sasniedz 31 m augstu-
mu, bet Dundagā 62,4 m virs jūras 
līmeņa. .. 

Līnija visumā iet taisnā virzienā, 
no kuras 58 km garuma tikai 6 km 
līknes, kas atļauj pārvadāt 14  – 15 
vagonus vilcienā.  

Lai pasargātu ceļu no aizputinā-
šanas, līnija lielāko daļu 48,6 km iz-
būvēta uzbērumos un tikai 4,4 km 
ieraktnēs. 

Līnijas būves darbi izvesti no 
tautas labklājības ministrijas sa-
biedrisko darbu kredītiem, kuri at-
vēlēti kopā 378 000 ls, jo dzelzceļam 
pašam šo darbu izvešanai līdzekļu 
nebija. Būve caurmērā izmaksā ap 
7000 ls par 1 km ceļa, neskaitot slie-
des un gulšņus. .. 

Ventas Balss, 1934. g. 2. III 
 

Puse Ventspils – Mazirbes 
šaursliežu līnijas pa jaunu 
vietu  

Vasarā paies apaļi 20 gadi, kopš 
vācu okupācijas vara uzbūvēja 
Ventspils – Mazirbes – Stendes 
šaursliežu dzelzceļa līniju un tās 
atzarojumus uz Roju un Mērsra-
gu. .. Lielie kalni norakti, bezgalīgie 
līkumi iztaisnoti. Uz Ventspili loko-
motīve var vest divkārt garākus 
malkas vilcienus, un reti jo reti 

dzird mazbānīti ar svilpi signalizē-
jot konduktoram, lai kalnos pievelk 
un atlaiž bremzes. Un ja jārunā par 
mūsu veco Ventspils – Mazirbes 
jūrmalas līniju, tad jāsaka, ka tā sa-
vā lielākumā iet pa jaunu vietu. 
Braucot pa iztaisnoto virzienu, re-
dzam, ar kādiem «kriņģeļiem» kād-
reiz gājusi vecā līnija. Šoziem sa-
biedrisko darbu kārtībā veic pēdē-
jos svarīgākos līnijas pārbūves dar-
bus, kas notiek pie Akmeņdzirām, 
Jaunupes un Lielirbes. Pēc to no-
beigšanas varbūt iztaisnos vienu 
otru mazāk kaitīgu līkumu. Dažādu 
vilcienu klizmu skaits, kas pirmajos 
pēckara gados bija stipri liels, tagad 
samazinājies gandrīz līdz nullei. Pa-
beidzot projektētos Rīgas dzelzceļu 
stacijas un mezgla izbūves 

darbus, cerams, ka šaurceļu līni-
jas varēs motorizēt, kā arī uzlikt 
lielāka platuma sliedes.  

Ventas Balss, 1937. g. 14. I 
 

Dundagas mazbānīša  
raibā pagātne  

Vāci atrada, ka Kurzemes slaido 
priežu sili ir neatsverama manta 
pasaules karā noplicinātai Vācijai. .. 
Lai vilcienus labāk pasargātu no 
krievu lidmašīnu uzbrukumiem, 
stigu vilka līkumu līkumos pa pilnī-
gi līdzenu vietu. .. Dažās vietās bija 
jākāpj tik stāvos kalnos, ka vilciens 
apstājās pusceļā un mašīnistam nā-
cās dūšīgi samest krāsnī malku, lai 
ceļas tvaiks. Ovīšu kalns, Baltais 
kalns pie Lielirbes, Stiebru kalns 
pie Kurčiem gan daudz līdzināti, 
bet vēl tagad liek mazajai lokomotī-
vītei ilgi šņākt un sprauslot, kamēr 
tiek augšā.  

Vāci sabūvēja arī bezgala daudz 
īpatas koka konstrukcijas tiltu. .. 
Dundadznieki smējās, ka vācietis 
bez vajadzības izracis grāvi un tad 
cēlis tiltu, lai tiktu pāri. Par mazbā-
nīša «ātrumu» stāsta tā: pa sliedēm 
braucis vilciens, bet pa ceļu gājusi 

vecmāmiņa. Labas sirds cilvēks, 
konduktors uzaicinājis māmiņu 
sēsties vilcienā — gabaliņu pavizi-
nāšot. «Paldies, dēls,» tā atteikusi. 
«Es šoreiz nevaru kavēties, man jā-
steidzas!»  

Jau vairāk kā 10 gadu šo vācu 
pārmesto mantojumu pārveido 
dzelzceļu 10. iecirknis pr-ka K. Tau-
bes vadībā. Dzelzceļš vairāk desmit 
kilometru garumā iztaisnots, no-
rakti kalni un uzceltas jaunas staci-
ju ēkas sīko būdiņu vietā.  

Jaunākās Ziņas, 1937. g. 17. XI 
 

Ventspils šaursliežu dzelzce-
ļu darbības rekorda gads  

Ceturtdienas rītā Ventspilī iera-
dās dzelzceļu ekspluatācijas direk-
tors J. Stakle. .. Kopā ar vietējā ceļu 
iecirkņa priekšnieku K. Taubi un 
ekspluatācijas revidentu K. Baltiņu 
motordrezīnā izbraukdams pa L ce-
ļu līniju virzienā Ventspils – Mazir-
be – Dundaga – Virpe – Ventspils, 
direktors J. Stakle dabūja iepazīties 
kā ar lielajiem izvesto meža materi-
ālu krājumiem līnijas malās un sta-
cijās, tā arī ar pašu daudzo malkas 
vilcienu kustību, kas šogad ir visin-
tensīvākā, kāda vien Ventspils ie-
cirknī jebkad bijusi. Ventspils – 
Stendes mezglā, ieskaitot pasažieru 
vilcienus, diennaktī apgrozās līdz 
28 vilcienu pāri pa šaurceļiem un 5 
vilcienu pāri pa platceļiem. Iecirknī 
pavisam ir pāri par 350 šaurceļa va-
gonu un ap 120 platceļa vagonu. 
Kustība tā iekārtota, ka katrs no 
šiem vagoniem diennaktī tiek pie-
krauts un izkrauts. Viss vagonu 
parks izmantots līdz pēdējai iespē-
jai. Pa platceļu līniju pienāk 2 speci-
āli malkas vilcieni, bet garu vagon-
rindu ved līdzi sev arī naktsvil-
ciens. Kustības rīkotājiem — vent-
spiliešiem jāstrādā ar vislielāko uz-
manību, lai satiksme, sevišķi pa 
šaurceļiem, ritētu bez traucēju-
miem, jo pasažieru vilcienu gaitu 
nedrīkst kavēt. Par godu mūsu 
dzelzceļniekiem jāliecina, ka viņi 
tiešām stāv savu uzdevumu augstu-
mos, jo visa satiksme pēdējā laikā 
norit bez jebkādiem starpgadīju-
miem. Dažas vilcienu noiešanas bija 
vienīgi zemei atkūstot, kad dzelzce-
ļa uzbērums bija slapjš. Tagad tas 
sen nožuvis un apkopts, un mazbā-
nīši brauc svilpodami.  

Ventas Balss, 1937. g. 24. IV  
 

Nepastāvīgā ziema — sākumā lie-
lais sniegs, tad sekojošais atkusnis, 
tāpat arī nepārsalušie purvi stipri 
kavējuši mežu darbus un izcirsto 
materiālu pievešanu dzelzceļu līni-
jām. .. Pagājušā ziemā Ventspils 
šaursliežu dzelzceļu mezglā ikdie-
nas piekrāva 300 – 350 vagonu kok-
materiālu. Šogad paredz, ka kokma-
teriālu pārvadājumi nesasniegs 
pusi no pagājušā 

gada daudzuma. Ja pērnziem 
diennaktī uz Ventspili nāca 20—25 
vilcienu, tad šogad, liekas, viņu 
skaits nepārsniegs 8 – 10 vilcienu.  

Ventas Balss, 1938. g. 10. II 
 

Apkopoja Alnis Auziņš 
 

Teksti no Kubalu skolas-muzeja 
(KSM) krājumiem. Paldies! 

 
Turpmāk vēl. 

MAZBĀNĪTIS 
 

Turpinājums. Sākums 5. (86.) numurā. 
 

Kaut gan domas nosliekušās par labu 750 mm platam ceļam un 
pat 1934. gadā, atklājot jauno Dundagas – Ventspils līniju, pausts 
uzskats, ka tuvākā nākotnē no 600 mm sliedēm pāries uz 750 mm 
platām, tas nenotika. Koši aprakstīta atklāšana. 

 Dundagas seriāls 
 

• Jaunās Ventspils – Dundagas līnijas atklāšana. Pēc mielasta pilī.             
 Foto no Kubalu skolas-muzeja krājumiem 

• Jaunās Ventspils – Dundagas līnijas at-
klāšana.              

Foto no Viļņa Mitlera albuma un  
Kubalu skolas-muzeja krājumiem 

Sēdes augustā 
 
12. VIII plkst. 9.00 Attīstības un plānoša-
nas komiteja. 
13. VIII plkst. 9.00 Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komiteja. 
19. VIII plkst. 9.00 Finanšu komiteja. 
26. VIII plkst. 9.00 domes sēde. 
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18. VII pilī uz salidojumu pulcē-
jās Dundagas vidusskolas 14. izlai-
duma audzēkņi, kas skolu beiguši 
pirms 50 gadiem. Par to savus ie-
spaidus bija uzrakstījuši un klases-
biedrenei Jautrītei Freimutei at-
stājuši salidojuma dalībnieki Ilgo-
nis Bertholds un Silvija Ernštreite. 
Lūk, pa fragmentam no katra pie-
minētā dalībnieka rakstītā! 

 

I. Bertholds: «No 27 absolven-
tiem bijām ieradušies 20, pieci jau 
ir aizsaulē. Lielākais pārsteigums 
bija mūsu krustbērnu — Mārītes Jur-
čas un Aldona Zumberga — ieraša-
nās. 1959. gada Pēdējā zvana dienā 
mēs, vienpadsmitie, un viņi, toreiz 
pirmklasnieki, kopā pie Mazās skolas 
stādījām ozoliņus, kas visi vēl tagad 
aug. Katram bija pa 2 krustbērniem. 
Mārītei — es, Aldonam — laikam 
Jautrīte. Domes priekšsēdētājam 
ierosinājām vidusskolas 65 gadu ju-
bileju nākamgad svinēt vasarā par-
kā ar zaļumballi, jo pils un vidus-
skolas telpas tik lielam pasākumam 

kļuvušas par mazām.»  
S. Ernštreite: «Pēcpusdienā pie 

mums ieradās burvīga gide Aina 
Pūliņa, kas izrādīja pili. Redzējām, 
ka mūsu bijušajā klasē tagad ir Ru-
tas un Johannas guļamistabas.  

Apskatījām izstādes ekspozīcijas 
zālē. Priecājāmies, ka tajās klāt nā-
kuši jauni vēstures materiāli. Arī 
mēs 1957. gadā vācām vēsturiskas 
fotogrāfijas, grāmatas, darbarīkus 
direktora Kārļa Blumberga atklāta-
jam vidusskolas muzejam.  

Jauks pārsteigums man bija Jaut-
rītes uzdāvinātā Dundagas monēta 
ar medni. Citu elpu tagad ieguvis 1. 
stāvs, kas tolaik mums bija aizliegtā 
zona. Ar interesi un prieku vērojām 
mākslas un mūzikas skolas bērnu 
brīnišķīgos darbus kolonzālē. 

Mīļš paldies gidei Ainai par sais-
tošo stāstījumu, izrādot pili! Brau-
ciet uz Dundagu, jo pilī var nakšņot 
pat Zaļās jumpravas vai barona bal-
dahīna gultā!» 

Diāna Siliņa 
 

Sauc jūlijs un  
debesjums zils 

 

 

Ceļotprieks nav rimis, maijā un 
jūnijā Slīteres bāku apmeklēja vai-
rāk nekā 1500 ceļotāju.  

Dabas skatuvē Slīteres dabas ta-
kā jūlijs ienāk ar vēli ziedošām 
dzērvenēm un dzegužpuķēm. Pur-
vā ziliem ziediem zied kreimules. 
Vai pazīsti? Tā ir mazā, skaistā 
«briesmonīte» — kukaiņēdāju augs. 
Slīteres dabas taku šogad skatījuši 
250 apmeklētāji. Vairākiem tā nebi-
ja pirmā reize, un katru reizi tā pār-
steidz ar kaut ko citu. 

Slīteres bāku var apmeklēt no 
trešdienas līdz svētdienai (pirmdie-
nas, otrdienas — brīvdienas). Lai 
apmeklētu Slīteres dabas taku, vē-
lams iepriekš pieteikties pa telefo-
nu 63291066 un izvēlēties nedēļas 
nogales dienas. Vairāk informācijas 
mājas lapā www.slitere.gov.lv. 

Uz tikšanos Slīteres nacionālajā 
parkā! 

Laila Pabērza  

Papildinājums  
ekspozīciju zālē 

 

Jūlijā pils ekspozīciju zāle papil-
dināta ar nebijušu jaunumu — ar 
nelielu ieskatu pils vēsturē saistībā 
ar to īpašniekiem. Izpētīts, kam ku-
rā laikā pils piederējusi, sākot ar 13. 
gs. un beidzot ar Latvijas brīvvalsti. 
Šo darbu veikusi Velga Eizenberga, 
kura labprāt pastāstīja, kas viņu pa-
šu ļoti uzrunājis, veidojot ekspozī-
cijas papildinājumu. 

«Atklāju interesantus, sev nezi-
nāmus faktus. Īpaši saistošs man 
šķita pēdējās pils baroneses Luīzes 
fon Ostenzakenes liktenis. Savu dzī-
vi pilī viņa sāka ļoti cerīgi — bija 
jauna un skaista, dzemdēja 10 bēr-
nus. 1919. gadā baronese zaudēja 
vīru: to nogalināja boļševiki. Kara 
laikā bojā aizgāja 2 viņas bērni. 
1939. gadā sievietei nācās šķirties 
no pierastajiem īpašumiem un dzī-
ves Latvijā. Viņa devās prom pie 
vecākā dēla uz Vāciju, kur smaidī-
ga, bērnu un mazbērnu bagātībā 
nodzīvoja līdz 93 gadu vecumam. 

Par pēdējo pils baronu — Kristi-
ana un Luīzes fon Ostenzakenu — 
dzīvi visplašāko informāciju snie-
gusi viņu mazmeita Erdmute Vē-
berga, kas dzīvo Vācijā. 

Izstādes iecere bija plašāka — 
Tūrisma informācijas centra vadītā-
ja Alanda Pūliņa bija izdomājusi to 
iekārtot barona darbistabā. Taču 
šajos taupības laikos bija jāatsakās 
no domas par šīs istabas remontu 
un iekārtošanu vispār.  

Tomēr uzskatu, ka šis variants ir 
veiksmīgs: tas iederas pie pils kopē-
jās vēstures un tās nedaudzajiem 
arheoloģiskajiem atradumiem». 

Varu piebilst, ka papildinājumu 
tiešām ir vērts redzēt: tajā iespē-
jams uzzināt, kam kurā laikā pils 
piederējusi, cik bieži to pirkuši un 
pārdevuši, kādu naudu par pili biju-
ši gatavi maksāt, kādi īpašniekiem 
bijuši ģerboņi. Īpaša vieta ierādīta 
Ostenzakenu ģimenei. Ja kādu inte-
resē, kā izskatījušies Kristiana un 
Luīzes Ostenzakenu bērni, kuru 
vārdos tagad saucas dažas jauniešu 
mītnes istabas, arī to var ieraudzīt.  

 

Diāna Siliņa 

Salidojums ar pārsteigumiem 

Pie pagasta robežas velomarato-
nistus sagaidīja Dundagas pašvaldī-
bas policists Jānis Simsons, lai pava-
dītu līdz pils pagalmam, kur Tūris-
ma informācijas centra (TIC) vadī-
tāja ar palīdzēm bija sagādājusi ne-
lielu cienastu un dāvanas. Te tālos 
braucējus uzrunāja arī Aldons Zum-
bergs, Dundagas novada priekšsē-
dētājs, kas bija iejuties barona lo-
mā. 

Kopā ar velomaratonistiem ceļu 
no Talsiem līdz Dundagai bija mē-
rojuši arī Saeimas deputāts Gunārs 
Laicāns ar kundzi Lilitu, Evita un 
Edijs Tropiņi.  

Oficiālā sveikšana notika parka 
estrādē. Cilvēku bija kā bišu saimē. 
Radio 2 direktors Armīns Ronis un 
diktore Baiba Palkavniece sveica 
Vitu Jaunzemi, kas iedibinājusi ve-
lomaratonu Barona taka. V. Jaunze-

me sacīja paldies Dundagai, kas 5. 
gadu uzņem šī brauciena dalībnie-
kus, un Radio 2, kas šogad Dundagā 
sarīkojis īstus svētkus. Viņa patei-
cās arī saviem uzticamākajiem palī-
giem un visiem ceļabiedriem, uz-
sverot, ka kopā ar šiem cilvēkiem 
jūtas kā viena ģimene. V. Jaunzeme 
pastāstīja, ka no Tartu līdz Dunda-
gai viņi ir nobraukuši 970 km, ka 
jaunākajam tālā ceļa veicējam ir 3 
gadi, bet vecākajam, Edgaram Ra-
čim, kas piedalās jau 3. reizi, — 79 
gadi. V. Jaunzeme teica, ka līdz šim, 
stādot kociņus, viņi tikai dziedājuši, 
un neviens koks nav nokaltis, bet 
šajā reizē kāda velobrauciena dalīb-
niece izdomājusi un iestudējusi arī 
deju, lai kociņi labāk augtu. To ve-
lomaratonisti arī rādīja un mācīja. 

Pēc tradīcijas V. Jaunzeme abpal-
voja velomaratonistu, kas īpaši iz-

cēlies. Šoreiz tā bija Valkas iedzīvo-
tāja Ēva Jaunslaviete, kas braucē-
jiem pievienojās jau Tartu kopā ar 
saviem 9 bērniem. Mazāko mamma 
veda uz velosipēda bagāžnieka. 
Jaunslaviešu ģimenei Radio2 dāvinā-
ja 11 ielūgumus uz jauno Zigmāra 
Liepiņa mūziklu Septītajās debesīs.  

Pirms koncertu sniedza Daugav-
pils Oranžais koris, uzstājās veloma-
ratonistu koris Taka, kas dziesmu 
popūriju bija mēģinājuši, pa ceļam 
minoties.  

Lieliska dāvana Dundagai un tās 
ciemiņiem bija Daugavpils Oranžā 
kora koncerts. Kā atzinās tā vadītājs 
Atis Auzāns, viņi uz skatuves visu 
dara pa īstam, un to nevarēja ne-
just. Jānis Auzāns brāli papildināja, 
sakot, ka koncerts viņiem paiet kā 
viens mirklis. Jāpiebilst — brīniš-
ķīgs mirklis. 

Pēc koncerta viesus ar mūspusē 
gatavotām dāvanām sveica Dunda-
gas Kultūras centra vadītāja Smaida 
Šnikvalde un TIC vadītāja A. Pūliņa.  

Pēc tam visi, kas vēlējās, dejoja 
ballē grupu Jūrkante un Roja mūzi-
kas pavadībā. Arī to dāsni dāvināja 
Radio 2. 

Nākamajā rītā jau desmitos pie 
pils pulcējās vairāk nekā 20 Dunda-
gas riteņbraucēju, kas kopā ar cie-
miņiem gatavojās doties pa Dunda-
gas pusē paredzēto maršrutu. Velo-
maratonisti gan pēc garā brauciena 
un balles ieradās nedaudz vēlāk, 
bet pa to laiku dundadznieki tirgus 
laukumā iestādīja klinšrozītes, bet 
pie bērnudārza — ceriņus. 

Veloapļa braucējus gaidīja gar-
das pusdienas un jubilejas torte Ju-
maros, dižrauši un rūgušpiens ar 
pūteli Jaunsniķeros, interesanta ek-
skursija Kubalu skolā-muzejā. Gai-
dīsim Barona takas velomaratonis-
tus ciemos atkal nākamajā jūlijā!  

 
 

Diāna Siliņa 

Latvijas lauku tūrisma asociācija 
(LLTA) Lauku ceļotājs ir uzsācis vai-
rākus tūrismu veicinošus projektus, 
vienu to tiem Slīteres nacionālajā 
parkā. Parks jau tagad var lepoties 
ar vienu no tūristu apmeklētāka-
jiem objektiem Ziemeļkurzemē – 
Kolkas ragu. Bet bez Kolkas raga ta-
jā vēl var apskatīt Šlīteres bāku, 
E. Hausmaņa ragu kolekciju, lībiešu 
zvejniekciemus un Pēterezera, Kol-
kas raga ieputināto priežu, Šlīteres 
un Ēvažu stāvkrasta dabas takas. 

Lai gan Kolkas rags ir iecienīts 
tūristu objekts, tomēr pats parks 
kopumā ir mazapmeklēts, tādēļ 
Lauku ceļotājs labprāt dalīsies savā 
pieredzē un resursos, lai mērķtiecī-
gi tajā veicinātu tūrismu. Slīteres 
nacionālajā parkā tuvākā gada laikā 
plānojam izveidot piecus jaunus tū-
risma piedāvājumus, katram atbil-
stoši uzstādot jaunu informācijas 
stendu. Pašlaik padomā ir kājāmgā-
jēju maršruts ar plašāku kultūras 

un vēstures skatījumu, velomarš-
ruts, putnu vērošana un laivu brau-
ciens uz Kolkas bāku. Jaunos marš-
rutus ceram izmēģināt jau augusta 
sākumā. 2010.gada pavasarī sagata-
vosim Slīteres nacionāla parka ceļ-
vedi latviešu un angļu valodā.  

Vienlaikus ar jauno piedāvāju-
mu, tuvākajā laikā plānojam parka 
teritorijā uzsākt apmeklētāju moni-
toringu: apmeklētāju skaitīšanu un 
anketēšanu, kā arī noteikt to atstā-
to ietekmi uz vidi. Tā gribam no-
skaidrot, ko tūrists redzējis un darī-
jis parkā un vai ir apmierināts ar 
tajā redzēto.  

Visus darbus veicam ciešā sadar-
bībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uz-
ņēmējiem un speciālistiem. Maijā 
jau bija pirmā tikšanās, kuras mēr-
ķis bija informēt par projektu un 
iespēju tajā iesaistīties un aicināt 
semināra dalībniekus uz diskusijām 
par ierobežojošiem faktoriem dzī-
vojot un strādājot Slīteres nacionā-

lajā parkā. Arī nākotnē ir paredzē-
tas regulāras tikšanās ar vietējiem 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un spe-
ciālistiem.  

Slīteres nacionālā parka dabas aiz-
sardzības plāna tūrisma sadaļa 

Neatkarīgi no tūrisma projekta 
Slīteres nacionālam parkam tiek 
izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 
Mēs, Lauku ceļotājs,  esam vienoju-
šies ar Slīteres parka administrāciju 
par tūrisma sadaļas sagatavošanu 
šim plānam. Tādēļ 4. augustā plkst. 
16.00 viesu namā Pītagi rīkojam tik-
šanos ar interesentiem, lai varētu 
apspriest un iekļaut pasākumus, 
kas nepieciešami tūrisma veicināša-
nai parkā. Plāns kalpos par vadmo-

tīvu turpmākajiem Slīteres naci-
onālā parka pasākumiem, tādēļ ir 
svarīgi, lai visi, kam interesē tūris-
ma attīstība un ir konkrētas iece-
res, piedalītos un sniegtu savus 
priekšlikumus. 

Par projektu 
Visi šie pasākumi notiek projek-

tā Vides politikas un pārvaldības 
priekšlikumu izstrāde, demonstrējot 
tūrisma attīstības ieguvumus vides, 
sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres 
nacionālajā parkā (Nr. LIFE07ENV/
LV/000981), ko ievieš LLTA Lauku 
ceļotājs sadarbībā ar European Centre 
for Eco and Agro Tourism — Nederland 
(Nīderlande) un Slīteres nacionālā 
parka administrāciju. Tā ieviešana 
ilgs no 2009. gada 2. februāra līdz 

2012. gada 31. janvārim un ir iespē-
jama, pateicoties EK Life program-
mas un LR Vides ministrijas līdzfi-
nansējumam. 

Projekta mērķis ir izstrādāt ie-
teikumus tūrisma attīstības un da-
bas aizsardzības politikas doku-
mentiem, kā arī nodrošināt tūrisma 
nozares ieguldījumu vietējās terito-
rijas ekonomikā, vienlaicīgi sagla-
bājot teritorijas aizsargājamās da-
bas vērtības. Par projekta demon-
strācijas vietu izvēlēts Slīteres naci-
onālais parks.  

Lai sasniegtu mērķus, paredzēta 
virkne projekta aktivitāšu. Mēs uz-
skatām, ka projekta ieviešana būs 
labs piemērs pārējām Natura 2000 
teritorijām pārdomātu tūrisma pa-
kalpojumu veidošanā atbilstoši tū-
ristu interesēm un vajadzībām, tajā 
pat laikā sargājot dabas vērtības.  

Vairāk informācijas par projek-
tu: www.celotajs.lv/cont/prof/proj/
PolProp/PolProp_lv.html. 

 

Aiva Jakovela,  
LLTA Lauku ceļotājs 

Lauku ceļotājs  
veicinās tūrismu Slīterē 

4. augustā plkst. 16.00 viesu namā Pītagi (Dundagas novads, Kolkas pagasts, 
Košrags) Latvijas lauku tūrisma asociācija Lauku Ceļotājs organizē tikšanos par 
Slīteres nacionālā parka dabas aizsardzības plāna tūrisma sadaļas izstrādi. Uz 
tikšanos aicināti visi interesenti, kas vēlas apspriest un iekļaut pasākumus, kas 
nepieciešami tūrisma veicināšanai parkā. Par dalību lūdzam iepriekš informēt. 
Kontaktinformācija: Aiva Jakovela, tel.: 67617600, epasts: aiva@celotajs.lv.  

 

Tikšanos rīko ar projekta POLPRPOP-NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981) atbalstu. To 
līdzfinansē EK Life programma un LR Vides ministrija. 

 Skaista mana tēvu zeme 
 

Barona takas jubileja 
 

22. VII vakarā Projekta Pēdas ideju aizrauti velomaratonisti kopā 
ar Radio 2, Daugavpils Oranžo kori, grupām Jūrkante un Roja, dun-
dadzniekiem un ciemiņiem parka estrādē svinēja Barona takas 5. ju-
bileju. 

• Dundadznieki ir gatavi braucienam pa veloapli.                                           Autores foto 
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Tie norisinājās dažādās vietās: 
pie Zēņu dīķa, Kolkas ragā un stadi-
onā. Visagrāk, septiņos no rīta, sa-
censības sāka makšķernieki, vēlāk 
sportiskākie kolcinieki spēkus iz-
mēģināja, spēlējot pludmales volej-
bolu un pentangu. Bērni gandrīz 
visu dienu baudīja prieku par pie-
pūšamajām atrakcijām.  

Taču pašu nozīmīgāko notiku-
mu — Jūras valdnieces sagaidīša-
nu — ievadīja Kolkas koklētāju an-
sambļa lieliskā uzstāšanās Kolkas 
ragā. Nepacietīgi gājienu uz pašu 
ragu gaidīja pūtēju orķestris. Kad 
pienāca īstais laiks, tas, spēlēdams 
Jūras valdniecei tīkamas melodijas, 
kopā ar daudzajiem pavadītājiem, 
starp kuriem nevarēja nepamanīt 
krāšņās zvejnieku sievas, devās uz 
jūras krastu. Arī šeit pūtējiem nācās 
pūst ne pa jokam, jo valdniece kā 
nerādījās, tā nerādījās. Beidzot tā-
lumā kā mazs punktiņš bija pama-
nāma laiva. Kad tā tuvojās krastam, 
bija redzams, ka laiva izpušķota ar 
meijām. Ik pa laikam iemirdzējās 
sarkanas ugunis un kūpēja dūmi. Jā, 
tā bija viņa — ilgi gaidītā Jūras vald-
niece kopā ar pavadoņiem. Viņu 
sagaidījuši, jūras ļaudis devās gājie-
nā uz stadionu Kolkā.  

Nosēdinājušas Jūras valdnieci go-
da vietā, zvejnieku sievas visādi 
centās panākt, lai viņa nesēž kā mē-

ma, bet saka kādu vārdu: dziedāja 
un spēlēja pašas, pa vidu uzrauda-
mas kādu danci ar vienīgo zvejnie-
ku viņu vidū, aicināja talkā brašos 
pūtējus, plēsa jokus un izstāstīja sa-
vus biznesa plānus. Jūras valdniece 

ilgi klusēja, bet tad viņas sirds at-
maiga no tādas uzmanības un cen-
tības. Taču, kad sievas atklāja, kā-
das dievības pielūdz, piemēram, iz-
brīna dievību Inugan, žēlsirdības 
dievību Vakužēls un vienaldzības 
dievību Amantakas, Jūras valdniece 

diez ko priecīgu vaigu nerādīja, jo 
jūras ļaudīm jāpielūdz tikai viņa. 
Tad nu sievas apliecināja, ka visvai-
rāk jau viņas arī tā darot. Ļoti skais-
tu veltījumu Jūras valdniecei snie-
dza Kolkas līnijdejotājs: tērpušās 
baltajos zivju ceha darba tērpos, ar 
darba cepurēm galvās un žāvētām 
plekstu rotaslietām ap kaklu, viņas 
nodejoja līnijtango. Amizanti starp 
viņām izskatījās tautiskajā tērpā 
ģērbusies zvejnieku sieva, kas arī 
dejoja tādus pašus līnijsoļus kā pā-
rējās. Viņas Jūras valdniecei uzdā-
vināja savas kaklarotas, par ko tā 
bija ļoti priecīga — jūras dzelmē 

peld tikai svaigas zivis, nevis žāvē-
tas. 

Jūras pavēlniece sveica arī zivju 
cehu ļaudis un ar aplausiem aicinā-
ja godināt visus šīs puses zvejnie-
kus.  

Kad jau Jūras valdniece bija ieju-

tusies, viņa teica, ka, dzīvodama 
dziļi jūrā, tomēr zina visus jaunu-
mus par saviem ļaudīm, arī to, ka 
Kolka tagad ir Dundagas novadā. 
Tāpēc viņa aicināja domes priekšsē-
dētāju Aldonu Zumbergu, kuram 
bija jāliek labā roka uz lielās zivs 
dižā ikra un jāzvēr, ka rūpēsies un 
gādās arī par kolciniekiem. Viņš ra-
doši un asprātīgi papildināja Jūras 
valdnieces zvēresta tekstu.  

Zvejnieku sievas, apmierinātas 
ar šādu stipru solījumu, turpināja 
dzīt jokus, bet tad debesis samācās 
un cilvēki, juzdami negaisa tuvu-
mu, izklīda. Arī lielāko daļu atrakci-
ju izjauca lietus, bet pēc tam — 
tumsa. Taču ir doma tās īstenot 
sporta svētkos augustā, tad ap-
sveiks arī makšķerēšanas sacensību 
uzvarētājus.  

Sestdien tomēr viena atrakcija 
notika — Izglāb draugu! un tajā no 
sievietēm uzvarēja Sigita Prizeva, 
no vīriešiem — Gatis Fridrihsons. 
Arī uzvarētāji makšķerēšanas sa-
censībās ir zināmi: vislielākais loms 
un 1. vieta Jānim Zvirbulim, otrais 
bija Gints Macijauskis, 3. vietā — 
Raivis Gerdiņš. Pludmales volejbolā 
vislabāk bija veicies Aigaram Zvir-
bulim un Kristam Dambergam, 2. 
vietu izcīnīja Jānis Māgurs un Elvijs 
Kalmanis, 3. vietu ieguva Gatis Frid-
rihsons un Roberts Sproģis. Par uz-
varētāju pentangā kļuva Jānis Kras-
tiņš. 

Vēlā vakarā kolcinieki un ciemi-
ņi ballējās Andra un Jāna spēlētās 
mūzikas pavadījumā. 

Diāna Siliņa 
Autores foto 

  Pie jūras dzīve mana 
 

Zvejnieku diena Kolkā 
 

11. VII, pateicoties Aigas Ūdres un Ilonas Onzules iniciatīvai, SIA 
Līcis 93 vadības un Regīnas Rūmnieces atbalstam, kā arī kolcinieku 
atsaucībai, Kolkā notika Zvejnieku svētki. 

Modernās iekārtas iegādātas un 
uzstādītas, īstenojot Eiropas lauk-
saimniecības fonda pasākuma Lauk-
saimniecības produktu pievienotās vēr-
tības radīšana projektu Piena pasteri-
zācijas iekārtas iegāde PLPKS Dunda-
ga. Visas iekārtas vada datorsistē-
ma.  

G. Pirvits sacīja paldies bijušajam 
Zemkopības ministram Mārtiņam 
Rozem par iedrošinājumu, Lauk-
saimniecības atbalsta dienesta vadī-
tājai Juzefai Kļavai par palīdzību 
projekta aizstāvēšanā, a/s Latvijas 

Krājbankas Talsu filiālei par uzticē-
šanos un čehu partneriem, īpaši 
projekta vadītājam Janam Dosta-
lam, kas iekārtas uzstādījuši. Pro-
tams, projekts nebūtu tapis bez 
PLPKS Dundaga valdes atbalsta. 

Tas izmaksājis 150 000 latu. Kā 
paskaidroja G. Pirvits: «70 000 ieli-
kām, 28 000 saņēmām no ES. Pārējo 
ieguldīja čehi. Pašlaik iekārtas no-
mājam no viņiem. Ar laiku mēģinā-
sim izpirkt.»  
Ļoti interesanta bija ekskursija 

pa pienotavu. Uzzinājām, ka tā Lat-

vijā ir vienīgā, kas ražo skābpiena 
sviestu, redzējām sviesta kuļamo 
mucu, biezpiena un sviesta fasētā-
ju, jogurta mucu. Jauka smarža plū-
da pretī, tuvojoties žāvētavai: tur ar 
alkšņa malku kūpināja sieru. G. Pir-
vits sacīja, ka vislabāk Taizeļa kūpi-
nāšanai izmantot dižskābarža mal-
ku, bet Dundagā ir tikai viens diž-
skābardis, kas aug parkā, tāpēc tas 
ir jāsaudzē. 

Pasākuma noslēgumā M. Roze 
uzteica pienotavu par garšīgo pro-
dukciju. Novada domes priekšsēdē-
tājs A. Zumbergs sacīja, ka piere-
dzējis pienotavas attīstību un pašla-
ik brīnumainās pārvērtības šeit no-
tikušas to dēļ, kas šajā ražotnē strā-
dā un kas atbalstīja projektu, a/s 
Latvijas Krājbankas pārstāve pauda 
ticību mūsu kooperatīvajai sabied-
rībai un norādīja — PLPKS Dundaga 
ir vieni no labākajiem tās klientiem. 
Kooperatīva valdes locekle, zem-
niece Alda Šperliņa uzsvēra, ka ļoti 

būtiski, lai piena ražotājiem šai 
pusē ir drošība, un PLPKS Dundaga 
to sniedz. Gunārs Laicāns bija iera-
dies kā Dundagas vēstures pētnieks 

un apgalvoja: «Piensaimniecība 
Dundagā bija, ir un būs». 

 

Diāna Siliņa 

Jaunumi pienotavā 
 

Jau maija Dundadzniekā rakstījām par Piensaimnieku lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga 
jauno iekārtu — moderno piena un krējuma pasterizācijas iekārtu, 
separatora un homogenizatora — uzstādīšanu pienotavā. 17. VII 
PLPKS Dundaga valdes priekšsēdētājs Guntis Pirvits aicināja plaš-
saziņu līdzekļu pārstāvjus un atbalstītājus aplūkot pienotavas telpu 
ar jaunajām iekārtām un ciemiņiem izrādīja arī ražošanas cehu. 

 

Ir noslēgti 3 būvdarbu līgumi un 
viens par būvuzraudzību. Līgums 
Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas 
iekārtas Dundagā un Jaundundagā no-
slēgts ar būvnieku konsorciju Koger 
un partneri, Ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve 
Dundagā un Jaundundagā – ar SIA Os-
tas celtnieks, Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve Jaundundagā un notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukci-
ja Dundagā – ar SIA Water Ser. Būv-
uzraudzības pakalpojumus FIDIC 
Sarkanās grāmatas ES Kohēzijas 
fonda projektā Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Dundagā sniegs 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
Firma L4.  

Būvniekus izvēlējāmies konkur-
sā. Galvenais nosacījums bija zemā-
kā cena, bet ņēmām vērā arī to, lai 
būtu zināma pieredze un iepriekšē-
jos 3 gados noteikts finanšu apgro-
zījums. Ļoti būtiska bija firmu pie-
dāvātā speciālistu pieredze, veicot 
šādus darbus, jo mums kā pašvaldī-
bai tās nav. Lai viss noritētu, kā nā-
kas, vajadzīgi spēcīgi būvnieki. Īpa-
ši liela nozīme būs būvuzraudzībai. 

Kad konkurss bija noslēdzies, Vi-
des ministrija izvērtēja mūsu noli-
kumu un konkursa dokumentāciju. 
Uz dažiem jautājumiem nācās atbil-
dēt, bet atspēkojām tos ar stipriem 
argumentiem. Ministrijas darbinie-
ki izskatīja mūsu izstrādāto noliku-
mu un atzina to par derīgu. 

No vienas puses, protams, grūti, 
ka laikā, kad pašvaldībai maz nau-
das, sākas tik liels projekts. Taču 
šajos laikos stipri samazinājušās iz-
maksas – tās ir 2006. gada līmenī. 
Līdz ar to ietaupīsim ievērojamus 
līdzekļus. Par projekta naudas pār-
palikumu pašvaldība 4 gadu laikā 
var īstenot kādu citu ūdensprojek-
tu Dundagā vai Jaundundagā. Kol-
kas pagastam to nedrīkstam pie-
šķirt, jo nauda iezīmēta noteiktai 
apdzīvotai vietai, tas saistīts arī ar 

iedzīvotāju skaitu: Kohēzijas fonda 
projektus piešķir tikai tādām, kur 
vairāk nekā 2000 iedzīvotāju. Pa-
šiem, īstenojot šo projektu, būs jā-
sagatavo tehniski ekonomiskais pa-
matojums un tehniskais projekts. 
Vajadzība pēc vēl kāda ūdenspro-
jekta noteikti ir: Upes, Puķu un 
Saules ielā nav kanalizācijas tīkla, 
tāpat arī Priedaines ielas galā, tur 
gan ir vietējais ūdens tornis, bet 
trūkst attīrīšanas akas. Taču šim 
projektam vajadzēs lielu līdzfinan-
sējumu, tāpēc pašvaldībai jāvērtē, 
vai to varēs atļauties.  

SIA Ostas celtnieks gatavs rakt vi-
sus ielu posmus uzreiz. Taču mēs 
saskaņosim posmus, lai netraucētu 
iedzīvotājiem un ražošanai. Iespē-
jams, būs kādas neērtības, kamēr 
uzbūvēs trases. Tās gan ies pa ceļa 

malu, nevis vidu.  
Jaunos ūdensvadu tīklus izbūvēs 

Raiņa un Sporta ielā, Īsajā, Brīvības 
un Upes ielā. Raiņa un Sporta ielā 
būvēs arī kanalizācijas tīklus. Tos 
ierīkos pa ielām, un paredzēs pie-
slēguma vietas. Trases izbūves iz-
maksas no pieslēguma vietas līdz 
īpašumam jāsedz īpašniekam. Šo 
ielu iedzīvotājiem vienkāršāk būs 
pieslēgt tīklus pie dzīvojamām 
ēkām, kamēr notiek būvniecība. Ai-
cinām iedzīvotājus, kuru dzīves vie-
tām blakus būvēs trases, nākt uz 
SIA Ziemeļkurzeme izrunāt un saska-
ņot pieslēgšanos. 

Būvdarbus visticamāk sāks jūlija 
beigās vai augusta sākumā. Būvnie-
ki darbus cer pabeigt 12 – 14 mēne-
šos.                                     

Diāna Siliņa 

Ūdensprojekts Dundagā 
 

Ilgi gaidītais ūdensprojekts Dundagā beidzot sāksies. Par to, kas 
ir paveikts, lai tas notiktu, un kas mūs gaida, stāsta Ūdensprojekta 
vadītājs Guntis Kārklevalks. 

• Kolkas pūtēji un viņu vadītājs Viesturs Rērihs ilgi spēlēja, līdz parādījās Jūras  
valdniece. 
• Jūras valdniece visā savā krāšņumā.  

• G. Pirvits izrāda jaunās iekārtas.                                                                       Autores foto 
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Pateicības dievkalpojumā 
Atklāšana sākās ar pateicības 

dievkalpojumu skaistajā Mazirbes 
baznīcā. Tajā kalpoja arhibīskaps 
Jānis Vanags, Liepājas diecēzes bīs-
kaps Pāvils Brūvers un Daugavpils 
diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Arhi-
bīskaps savā sprediķī, izmantojot 
Jāņa evaņģēlija 10. nodaļu, norādīja 
atšķirību starp Labo un derēto ga-
nu, kā arī atgādināja katram drau-
dzes loceklim, ka viņš ir kā avs. «Kā 
aita ir atkarīga no sava gana, tā 
mēs — no Kristus», vairākkārt uz-
svēra J. Vanags. Mazirbi viņš salī-
dzināja ar Betlēmi — abas tās ir ma-
zas, bet to vārdi ir lielāki par šīm 
apdzīvotajām vietām. Arhibīskaps 
apcerēja, kāpēc skan vārds Mazirbe. 
Vai lībiešu, senās kultūras tradīcijas 
vai brīnišķīgās baznīcas dēļ? 
J. Vanags atzīmēja — turpmāk tas 
skanēs arī tāpēc, ka Mazirbe top 
par ganībām ganiem: šeit veidojas 
Rekolekciju centrs, kas būs svētīgs 
palīgs mācītājiem, jo arī dvēseļu ko-
pējiem vajadzīga dvēseles kopšana, 
lai varētu nest Svētā gara augļus un 
ļauties Tam, kurš ir Labais gans. 

Debesu valstības atspīdums  
Pēc dievkalpojuma svinīgā gājie-

nā visi devās pa jaunizveidoto celi-
ņu gar baznīcu uz mācītājmuižu, 
kur arhibīskaps un bīskapi iesvētīja 
Rekolekciju centru Tēva, Dēla un 
Svētā gara vārdā. J. Vanags paskaid-
roja, ka tas vajadzīgs, lai šai vietai 
būtu svētība un aizsardzība.  

Mācītājs Armands Klāvs, kas ir 
arī Rekolekciju centra kapelāns, 
aicināja dažus no viesiem — arhi-
bīskapu, abus bīskapus, Kuldīgas 
iecirkņa prāvestu Viesturu Pirro, 
Rīgas Doma dekānu Eliju Godiņu — 
iestādīt rozes pie mācītājmuižas. 
Arī viņš pats un evaņģēlists Ainārs 
Kostanda ķērās pie šī darba. Saviem 
vīriem čakli palīdzēja arī Baiba Va-
naga un Rita Brūvere. Starp mācī-
tājmuižu un 3 jaunuzceltajām atpū-
tas mājiņām — Bādeni, Latviju un 
Saksiju — pie dīķa jasmīnus stādīt 
kapelāns aicināja citus viesus, starp 
kuriem bija Rekolecijas centra arhi-
tekte Helēna Dekante un Baznīcas 

īpašumu nozares vadītājs Romāns 
Ganiņš. «Arī skaisto košumaugu 
stādīšana ir daļa no tā, kā mēs šeit 
veidojam Debesu valstību, kaut vājā 
atspīdumā», sacīja A. Klāvs.  

Ieskats Rekolekciju centrā 
Klātesošajiem bija iespēja arī ie-

lūkoties pašā mācītājmuižā un jau 3 
pieminētajās koka mājiņās, izstai-
gāt Klusuma taku, kas ar laiku pār-
vērtīsies Klusuma dārzā. Kā pastās-
tīja R. Ganiņš, viss redzētais ir tikai 
projekta 1. kārta, kas tapusi, patei-
coties daudzajiem talciniekiem. 
Viņš teica, ka talciniekus šeit gaida 
un tos, kas brauks uz šejieni garīgi 
atspirdzināties, arī aicinās piedalī-
ties kompleksa labiekārtošanā.  

Dievam par prieku 
Daudz darba, lai saglabātu Maz-

irbes baznīcu un mācītājmuižu, 
pagājušā gs. 80. g. beigās un 90. g. 
sākumā veltījis arī mūsu novada 
domes priekšsēdētājs Aldons Zum-
bergs. Par to viņam paldies teica 
Mazirbes luterāņu draudzes 
priekšniece Inga Leontjeva. Viņš 
savukārt atbildēja — visu vajag da-
rīt Dievam par prieku. Atsaucoties 
uz arhibīskapa sprediķī teikto, 
A. Zumbergs mūsu abu neformāla-
jā sarunā atzina, ka Dievs jau to-
reiz viņu bija iezīmējis.  

Rekolekciju centra ikdiena 
Kapelāns A. Klāvs paskaidroja, 

ka, lietojot latviskāku vārdu reko-

lekciju vietā, varētu teikt — tā ir vē-
lēšanās dziļi ieklausīties Dieva vār-
dā. Viņš pastāstīja arī par dienas 
kārtību Rekolekciju centrā: «No rīta 
8.00 ir rīta lūgšana baznīcā, ap 13.00 
ir pusdienas lūgšana, bet ap 21.00 — 
vakara lūgšana. Ja esat tuvumā, pie-
brauciet un piedalieties šajās lūgša-
nās, jo tās patiešām ļoti labi sakārto 
dzīvi, kas bieži vien, īpaši pilsētā 
dzīvojot, kļūst visai juceklīga un ha-
otiska, pazūdot saturam un jēgai. Ja 
dzīvojam saskaņā ar kārtību, kurā 
darbi neskrien pa priekšu lūgšanai, 
no savas pieredzes varu liecināt, ka 
tas ir vērtīgi un svētīgi. 

Ir dažādi veidi, kā ieklausīties 
Dieva vārdā. Viens no tiem, pro-
tams, ir Bībeles lasīšana, un te kat-
ru dienu notiks Bībeles studija. 
Varbūt atbrauksiet še kādu reizi un 
pamanīsiet, ka ir cilvēki, kas klusē 
un negrib ar jums sarunāties. Neap-
vainojieties, bet ziniet, ka tās ir klu-
suma rekolekcijas, kurās cilvēki 
mācās sadzirdēt Dieva vārdu, pa-
šiem klusējot. Bet vēl jau te būtiska 
būs pati kopā būšana, aizlūgšanas, 
arī darbs, kas palīdz sadzirdēt Die-
vu». 

Skaistu un jēgpilnu nākotni Re-
kolekciju centram saskatīja mūsu 
bīskaps P. Brūvers: «Te taps stipri-
nāti mācītāji, caur viņiem — drau-
dzes, caur draudzēm — Baznīca un 
visa tauta». 

Diāna Siliņa 

Rīta kafijai bija pavisam cita 
garša, klausoties mācītāja Armanda 
Klāva Bībeles stundā par Svēto Rak-
stu vietu — Pāvila 2. vēstules korin-
tiešiem 3. nodaļas 18. pantu. Jau-
najā Latvijas Bībeles biedrības 2007. 
gada tulkojumā tā skan šādi: «Bet 
mēs visi, būdami atsegtu vaigu, at-

spoguļojam Kunga godību, un 
Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido 
pēc sava tēla aizvien lielākā godības 

spožumā». Iepriekšējā tulkojumā — 
«Bet mēs visi, atsegtām sejām, Die-
va godību redzēdami kā spogulī, to-
pam pārvērsti Viņa paša līdzībā no 
spožuma uz spožumu. To dara Tā 
Kunga Gars».  

Mācītājs uzsvēra — Pāvils runā 
par atspoguļošanu, ko saņemam no 

Kristus, ne spoguļošanos sevī. Viņš 
norādīja, ka Dievs mūs vienkārši 
mīl, un Viņa mīlestība cilvēku dara 

skaistu un skaidru, ko var ieraudzīt 
pie Kristus, skatoties uz krustu. 
«Spožums mūsos ir no tā, ka Dievs 
pieņēmis mūs», sacīja draudzes 
gans.  

Uz jautājumu, kā mēs atspoguļo-
jam Kristu, mācītājs pats atbildēja, 
norādot uz Pāvila 2. vēstules korin-
tiešiem 4. nodaļu. «Nezaudējam 
drosmi, esam atteikušies no slepe-
niem kauna darbiem, kas neiederas 
jaunajā dzīvē, rīkojamies bez viltus, 
nesagrozām Dieva vārdu, bet parā-
dām sevi atklātā patiesībā ikviena 
cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. 
Dzīvojot Kristū, esam līdz galam pa-
tiesi, Dieva pieņemti, pārtiekam no 
spožuma, nevis domājam, kā uzves-
ties. Mīlestība mūs padara skaistus 
Jēzus Kristus dēļ», atzina A. Klāvs. 

Pēc Bībeles stundas un brokas-
tīm draudze un tās ciemiņi svinēja 
dievkalpojumu, kurā kalpoja mācī-
tājs A. Klāvs. Sprediķim viņš bija 
izvēlējies Lūkas evaņģēlija 5. noda-
ļas sākumu, kur ir stāsts par zvej-
nieku neveiksmīgo zveju un milzī-
go lomu pēc tam, kad Jēzus aicinājis 
izmest tīklus. Draudzes gans atgā-
dināja, kas notiek ar cilvēku, kad 
viņa dzīvē ienāk Dievs: cilvēku pār-
ņem bailes un sava grēcīguma apzi-
ņa. «Sīmanis Pēteris to (ļoti lielo 
lomu — Red.) redzēdams, krita Jē-
zum pie kājām un sacīja: «Kungs, 
aizej no manis, jo es esmu grēcīgs 
cilvēks», rakstīts Lūkas evaņģēlija 
5. nodaļas 8. pantā. Bet Jēzus sacīja: 
«Nebīsties, jo no šī laika tev būs cil-
vēkus zvejot». Apbrīnojami — zvej-
nieki atstāja visu un gāja Jēzum lī-
dzi! 

Kad dievkalpojums bija pagājis 
un pusdienas paēstas, baznīcu pie-
pildīja daudz ļaužu. Visi vēlējās 
dzirdēt Liepājas zvanu ansambļa 
Campanella koncertu. Garos galdus, 
kas atradās šaipus altārim, rotāja 
melni un sarkani galdauti. Ar zva-
niem skandinot kādu melodiju, 
skaistā gājienā baznīcā ienāca 11 
ansambļa dalībnieki melnos tērpos 
un sarkanās šallēs un viņu vadītāja 
Astra Ziemele. Koncerts izvērtās 
par ļoti emocionālu, saviļņojošu no-
tikumu. Mūziķi no zvaniem prata 
izvilināt tiešām dievišķīgas skaņas. 
Viņi izpildīja pazīstamu klasiķu, 
piemēram, J. S. Baha, Bēthovena, 
Mocarta, Hendeļa, kā arī mūsdienu 
autoru darbus. Ļoti neparasts skaņ-
darbs bija Sirds puksti jeb Sirds dzir-
navas, kas tiešām atbilda savam no-

saukumam. Campanella mūziķi ar 
zvaniem un zvaniņiem atdarināja 
ģitāras pavadījumu, arī tas bija sav-
dabīgi. Koncertu, nedaudz komen-
tējot katru izpildīto darbu, atraktīvi 
un asprātīgi vadīja A. Ziemele, kas 
arī ansamblim māca zvanu spēli. 

Brīnišķīgais izpildījums klausītā-
jiem ļoti gāja pie sirds. Par to lieci-
nāja skaļie aplausi ne tikai koncerta 
laikā, bet arī tajā brīdī, kad A. Zie-
mele jau pieteica pēdējo skaņdarbu. 
Tad par prieku koncerta apmeklē-
tājiem vēl skanēja kāds maršs un 
šūpļa dziesma. 

Noslēgumā draudze lūgšanā pa-
teicās Dievam par piepildīto un ska-
nīgo dienu.  

Diāna Siliņa 
Kārļa Klotiņa foto   

  Ne no maizes vien 
 

Skanīgā draudzes diena 
 

28. VI ar rīta svētbrīdi baznīcā sākās Dundagas luterāņu drau-
dzes diena. 

• Zvanu ansamblis Campanella un tā vadītāja Astra Ziemele. 

• Mazais zēns pareizi atbildēja uz A. Ziemeles jautājumu, tāpēc viņam bija iespēja 
spēlēt zvaniņu kopā ar ansambli. 

Ganības ganiem 
 

11. VII svinīgi atklāja un iesvētīja Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas Rekolekciju centru Mazirbē. Tā ir vieta, kur garīdzniekiem 
un citiem draudžu kalpotājiem smelties prieku, spēku un mīlestību 
kalpot Dievam un savam tuvākajam. 

• Rozes ir iestādītas. No kreisās: V. Pirro, J. Vanags un P. Brūvers.             Autores foto 

Kristīgais, Uzticamais, Cerība, 
Pasaules Gudrais — šādi varoņi dar-
bojās 10. jūlijā pils zālē izrādē Svēt-
ceļojums. Un jau trešo reizi uz Dun-
dagu tos atveda Ketijas Kovertes 
(Kathy Covert) teātris.  

K.  Koverte ir drāmas profesore 
kristīgajā universitātē Kanādā, un 
jau 6 gadus viņa sadarbojas ar Gro-
biņas baptistu draudzi, iestudējot 
ludziņas ar vietējo jauniešu piedalī-

šanos.  
«Cik krekliņu man atvest šo-

gad?» pirms brauciena jautājusi Ke-
tija, lai visas darbojošās personas uz 
skatuves izskatītos vienādi. 

«35! Vairāk kā citus gadus!» ska-
nējusi atbilde. 

Jaunieši ļāva skatītājiem izjust 
gan ceļojuma priekus, gan bries-
mas, kas mūs sagaida, kad sakām 
pasaules grēkiem nē un dodamies 

svētceļojumā pie krusta.  
Šogad uzvedumā darbojās arī 

mūsu ciema meitene Elīna Voitova. 
Divas aizraujošas nedēļas viņai pa-
gāja nemanot: pirmajā — mēģināju-
mi ar 3 amerikāņu puišu aktīvu  
līdzdarbību; otrajā nedēļā notika 
izrādes Vaiņodē, Otaņķos, Priekulē, 
Bauskā, Jelgavā, Melnsilā, Dundagā 
un Kuldīgā. 

Pēc katras izrādes notiek drau-
dzēšanās ar vietējiem jauniešiem. 
Dundagas baptistu draudzes jau-

nieši viesus paēdināja, kopīgi uz-
spēlēja volejbolu, izguldīja baznīcā 
un otrā dienā pavadīja uz Kuldīgu. 

Nākošgad tiksimies atkal! 
 

Sarmīte Zumberga 
 

 

Liliju izstāde 
 

19. – 30. VII luterāņu baznīcā 
ir skatāma liliju izstāde. 

Pēc dievkalpojuma to atklājot, 
mācītājs Armands Klāvs teica, ka šī 

izstāde mūsu dievnamā ir tradīcija. 
Viņš norādīja — kad Jēzus sacīja: 
«Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpj, 
ne auž. Bet Es jums saku: pat Sala-
mans visā savā greznumā nav bijis 
tā apģērbts kā viena no tām», Viņš 
nedomāja par šiem selekcionēta-
jiem, dārzos augošajiem ziediem, 
bet par savvaļas puķēm. «Jēzus aici-
nāja uz vienkāršību, jo Dievs pats 
gādā par mums», uzsvēra draudzes 
gans. 

Diāna Siliņa 

Svētceļojums arī Dundagā 
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Dienā saule nežēlīgi cepināja, 
sviedri lija aumaļām, bet tas nema-
zināja cīņas sparu, vēlmi uzvarēt un 
vienkārši būt kopā. Šajā gadā gan 
pietrūka dziedošās un jautrās Vese-
lības un sociālās palīdzības centra, 
emocionālo bērnudārza un Glābša-
nas dienestu komandu. Īpašs 
prieks, ka 2. gadu pēc kārtas pieda-
lās un varonīgi cīnās Nevejas jau-
nieši. Priecē, ka parādījušās jaunas 
komandas: MRS, Jestrie pīrādziņi un 
Kvartāls. Šoreiz likās — par sportis-
kākās novada komandas godu cīnās 
aizvien vairāk jauniešu. Protams, 
žēl, ka nepiedalījās arī komandas 

no citām novada vietām, piemē-
ram, Kolkas vai Mazirbes. 

Komandas sacentās 10 disciplī-
nās, vērtējot vērā ņēma 7 labākos 
rezultātus. 

Kā parasti, makšķernieki jau agri 
no rīta centās izvilkt lielāko lomu. 
Tas šoreiz izdevās Ilzei Švāģerei un 
Rainim Rozenbergam (luterāņu 
draudze). 2. lielāko lomu izvilka 
Laimonis Staris un Agris Grīnbergs 
(Dundagas meži), 3. vietā atstājot 
Guntaru Burnevicu un Gati Sudmali 
(MRS). 

Vasaras biatlonā godpilno 1. vie-
tu ieguva Agris Bišofs, Dāvis, Evija 
un Lāsma Freimuti un Ivars Indrik-
sons (Dundagas meži). 2. vietā Dagni-
ja Burnevica, Ilze Dukāte, Arnis un 
Māris Neparti, Miks Ratkevičs 
(MRS). Trešie palika Reinis Kārkle-

valks, Sandra Kokoreviča, Artūrs un 
Smaida Šnikvaldi, Toms Rāfelds 
(pagasta padome). 

Tāllēkšanā no vietas vislabākos 
rezultātus sasniedza Kristaps Bol-

šings, Madara Pētersone, Andis un 
Pauls Švāģeri, Dana Vītola (Neveja). 
Tikai par 7 centimetriem atpalika 
Kristīne Freimane, Elīza un Matīss 
Neifeldi, Ilmārs Kūla un Dāvis Vēr-
diņš (Jestrie pīrādziņi). 3. vietā Krists 
Dambergs, Inga Enzele, Anda Frei-
berga, Ainārs Grīnbergs un Kaspars 
Kristiņš (a/s Latvijas valsts meži — 
LVM), kas aizlēca par 2 cm tuvāk 
nekā 2. vietas ieguvāji. 

Vissīvākās cīņas norisinājās vo-
lejbolā un futbolā. Volejbolā sievie-
tēm uzvaru izcīnīja vidusskolas ko-
manda: Evita Feldentāle, Andra Grī-
vāne, Gundega Lapiņa, Mārīte Pē-
terhofa un Una Sila. 2. vieta — Dun-
dagas pagasta komandai: Gunitai 
Amoliņai, Karīnai Driekai, Anetei 
Kinčus un Alisei Rallei. 3. vietu ie-
ņēm Nevejas komanda: Ieva un Ma-
dara Pētersones, Krista Sustriņa un 
Dana Vītola. 

Volejbolā vīriešiem par uzvarē-
tājiem kļuva LVM komanda: Krists 
Dambergs, Aldis Felts, Ainārs Grīn-
valds, Kaspars Kristiņš un Jānis Zin-
gniks, otrie palika nevejnieki: Aldis 
Avotiņš, Kristaps Bolšings, Andis un 
Pauls Švāģeri, bet trešie — Dunda-
gas vidusskolas komanda: Madars 
Sāmītis, Roberts Sproģis, Toms Šep-
te un Aigars Zvirbulis. 

Futbolā visspēcīgākie izrādījās 
Dundagas luterāņi: Raitis Kristiņš, 
Andris Mucenieks, Ingus Dāvids Ra-
pīts, Ingus Valciņš un Reinis Vein-
bergs. 2. vietu ieņēma Dundagas 
mežniecības komanda: Henrijs Ber-
nāns, Elvis Stars, Uldis Tīdemanis 
un Rūdolfs Zviedris, bet 3. — ko-
manda Kvartāls: Elvis Bēķis, Nauris 
Dzērve, Kristaps Gološinskis, Andris 
un Jānis Skarbinieki.  

Stafetē visveiklākie bija Evita 
Feldentāle, Jānis Freibergs, Daina 
Miķelsone, Lilita Odzule, Andis Upī-
tis un Aigars Zvirbulis (vidusskola), 
2. un 3. vietu dalīja Dace Feldentāle, 
Evija un Lāsma Freimutes, Gatis un 
Ivars Indriksoni un Helvijs Zunde 
(Dundagas meži) un Ēriks un Laura 

Baļķīši, Zane Grīnīte, 
Nauris Jumis, Elīna 
Kokarēviča un Uldis 
Tīdemanis (Dundagas 
mežniecība).  

Lēcienos ar auklu 
nepārspēti palika Da-
ce Feldentāle un 
Ivars Feldentāls, Evi-
ja un Lāsma Freimu-
tes, Ivars Indriksons 
un Uldis Neifelds 
(Dundagas meži), 2. 
vieta Dagnijai un  
Atim Burneviciem, 
Mārim Burnevicam, 
Agnesei un Arnim 
Nepartiem, Ilonai 
Tālbergai (MRS), bet 
3. Sabīnei Aizupietei, 
Elīzai, Kārlim un Ma-
tīsam Neifeldiem, 
Laimai Rendeniecei 
un Kristīnei Zorģei 
(Jestrie pīrādziņi).  

Visātrāk basketbo-
la soda metienus gro-
zā trāpīja Klāvs Cir-
vels, Reinis un Uldis 
Kārklevalki, Toms Rāfelds un Ar-
tūrs Šnikvalds (pagasta padome), 
gandrīz tikpat ātri tas izdevās Dai-
nai Miķelsonei, Madaram Sāmītim, 
Unai Silai, Tomam Šeptem un Aiga-
ram Zvirbulim (vidusskola). 3. vietā 
palika Krists Dambergs, Ainārs 
Grīnvalds, Kaspars Kristiņš, Maira 
Remesa un Jānis Zingniks (LVM). 

Šķēršļus visveiklāk pārvarēja 
Krists Dambergs, Ainārs Grīnvalds, 
Kaspars Kristiņš, un Jānis Zingniks 
(LVM), laika ziņā tiem pa pēdām 
cieši sekoja Klāvs Cirvels, Sandra 
Kokorēviča, Toms Rāfelds un Artūrs 
Šnikvalds (pagasta padome), 3. vie-
tā atstājot Dagniju Burnevicu, Ag-
nesi un Māri Nepartus, Ilonu Tāl-
bergu (MRS). 

Noslēgumā trīs pirmo vietu iegu-
vēji katrā disciplīnās kāpa uz pje-
destāla, lai novada domes priekšsē-
dētājs A. Zumbergs viņus apbalvo-

tu. Pēc tam to, cik patīkami atras-
ties uz pjedestāla, izbaudīja katra 
komanda, ko pārējie sveica ar ska-
ļiem aplausiem. Visbeidzot uz pje-
destāla galvenais sacensību tiesne-
sis Aldis Felts aicināja trīs spēcīgā-
kās komandas: 3. vietas ieguvēju — 
pagasta padomes komandu, 2. vie-
tas ieguvēju — vidusskolas koman-
du un uzvarētājus — komandu Dun-
dagas meži, kas saņēma ceļojošo 
kausu. Trīs godalgoto vietu izcīnī-
tāji priekā laistījās ar dāvāto šam-
panieti tā, ka pudelēs nepalika ne 
lāses no dzirkstošā dzēriena. 

Vakarā parkā par godu sporta 
dienai notika zaļumballe — spēlēja 
grupa Liepavots. 

Paldies sacensību rīkotājiem, 
galvenajam tiesnesim A. Feltam un 
viņa palīgiem! 

Sporta diena jāorganizē arī nā-
kamgad, varbūt Kolkā.   

Diāna Siliņa 
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Sportiskākā novada komanda 
 

18. VII pie Mazās skolas pulcējās 11 sporta komandas, lai pieda-
lītos Dundagas novada sporta sacensībās. 

Hilda Grinberga (1946) 
Maiga Arnese (1928). 
Sarmīte Berga (1954) 
Leonīds Reinbergs (1923) 
Velta Celma (1934) 
Augusts Zvirgzdiņš (1928) 
Gatis Otomers (1965) 

 Sarauj, Dundaga! 
 

«Dundadznieks» Nr. 7 (88)  
2009. gada jūlijs. 

 

Dundagas novada domes izdevums, 
iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss 
pastā 3085. 

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģija: Gunta Abaja, Alnis Au-
ziņš (redaktors, tālr.: 63237858, epasts: 
alnis@dundaga.lv), Ēriks Bērzkalns, 
Sandra Dadze, Baiba Dūda, Uldis Kat-
laps, Velta Metene, Aivars Miška, Smai-
da Šnikvalde, Aldons Zumbergs. 

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 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. pantu, 26.05.2007. Ministru Kabi-
neta noteikumiem nr. 331 Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība, Dun-
dagas pagasta būvvaldes izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevumu 
Nr.07/2009 un Dundagas pagasta padomes 23.02.2009. lēmumu nr. 3. Dunda-
gas novada būvvalde no 28.07.2009. līdz 12.08.2009. izsludina tirdzniecī-
bas centra Dundagā, Talsu ielā 1 skiču projekta fasādes un plāna risinā-
jumiem publisko apspriešanu. 

Būvniecības ieceres ierosinātājs ir SIA Gabriēla (reģ. nr. 49002001356, Talsu 
iela 1, Dundaga, LV 3207), projektētājs ir Vilhelms Bricis (sertifikāta nr. 20-
1102). 

Ar skiču projekta materiāliem var iepazīties novada domes Attīstības no-
daļā (Dundagas pilī, 2.stāvā) darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
17.00. Būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5. augustā plkst. 
15.00 Attīstības nodaļas telpās. 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt publiskās apspiešanas laikā Dunda-
gas novada domes Attīstības nodaļā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, pastāvīgā adre-
se; juridiskajām — nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs. 

• Servē Aldis Avotiņš.                                             Autores foto 

• Trāpīs vai netrāpīs?                                                                                        Autores foto 

Diemžēl lielķibeles dēļ neat-
brauca mūsu senākie draugi kul-
dīdznieki, tāpēc arī izpalika ierastā 
draudzības spēle futbolā starp vie-
siem un mājiniekiem. 

Ciemiņus pārstāvēja krietns 
pulks Talsu rajona šahistu, kā arī 
daži liepājnieki, rīdzinieki un Rīgas 
rajona melnbaltā galdiņa bruņinie-
ki, savukārt nacionālo sastāvu rai-
bu darīja gruzīnu šahists, kam vie-
nīgajam gadījās domstarpības ar 
tiesnesi.  

Lielākā daļa bija I klases šahisti, 
bet galveno favorītu lomā iejutās 
meistarkandidāti Valentīna Vai-
novska un Ģirts Tenis. Tomēr vi-

ņiem nemaz neklājās viegli: liepāj-
niece palika 6. vietā, savukārt 
Ģ. Tenis ar veiksmes palīdzību izcī-
nīja tikai 2. vietu. Pirmais gan dun-
dadznieku ieskaitē, gan sacensību 
kopvērtējumā bija dundadznieks 
Aldis Sīpols. Izšķirīgā bija mūsu 
vecmeistara cīņa ar Ģ. Teni, kurā 
Aldim palaimējās ne tikai izglāb-
ties no zaudējuma, bet abpusējā 
laika trūkumā arī pārspēt it kā ie-
vērojami spēcīgāko pretinieku.  

Šo rindiņu autoram izdevās uz-
varēt visās trīs baltajās partijās un 
slēgt miera līgumu visās 4 melnajās 
spēlēs. Pieci punkti 7 kārtās deva 3. 
vietu kopsummā un 2. vietu dun-

dadznieku ieskaitē. Trešais labā-
kais no dundadzniekiem bija Ingus 
Blumbergs. 

No Dundagas jaunajiem šahis-
tiem labākais sniegums Jurģim Re-
mesam un Elvim Bēķim — abiem 
pa 4 punktiem, kas Jurģim deva as-
toto vietu, Elvim — devīto. Ierasta-
jā Pabērzu dzimtas iekšējā čempio-
nātā labāk veicās vecākajam brālim 
Didzim. 

Uzvarētājs saņēma kausu, pārē-
jie godalgoto vietu īpašnieki — dip-
lomus un piemiņas veltes. Ciemiņi 
atzinīgi novērtēja pagasta saposto 
centru, savukārt Liepājas draugi, 
kas še ciemojušies jau vairākkārt, 
īpaši sajūsminājās par pārmaiņām 
pilī — atjaunoto naktsmītni. 

 

Alnis Auziņš 

Dundagas torņi 2009 
 

26. un 27. VI atklātais čempionāts šahā pulcēja 21 dalībnieku. 

Administratīvā komisija 16. jūli-
jā sēdē izskatījusi 12 administratī-
vā pārkāpuma lietas, no tām 10 ad-
ministratīvā pārkāpuma protoko-
lus, kurus sastādījis Dundagas paš-
valdības policijas inspektors, 2 — 
Valsts Robežsardzes Ventspils pār-
valde. 

Pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpuma kodeksa 173. panta 3. da-
ļas par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikša-
nas — 1 protokols; pēc 173. panta 
1. daļas par bērna aprūpes pienā-
kumu nepildīšanu (nepilngadīgā 

alkohola lietošana) — 2 protokoli; 
pēc 172. panta 1. daļas par nepiln-
gadīgā iesaistīšanu alkoholiskā 
dzēriena lietošanā — 1 protokols; 
pēc 186. panta 1. daļas — par dzī-
vošanu bez derīgas pases —  4 pro-
tokoli. 

Pēc 25.04.2008. Dundagas pagas-
ta padomes Saistošo noteikumu Nr.9. 
Par sabiedrisko kārtību Dundagas pa-
gastā par sistemātisku alkoholisko 
dzērienu lietošanu — 3 protokoli; 
par automašīnas mazgāšanu tam 
neatļautā vietā — 1 protokols. 

 

Komisijas sekretāre  
Dace Kurpniece 

Dzīvesvietas  
deklarēšana maksā! 
 

1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Dzī-
vesvietas deklarēšanas likumā, kas no-
saka, ka par dzīvesvietas deklarēša-
nu pašvaldībā un pa pastu ir jāmak-
sā valsts nodeva — 3 lati. Nodeva 
jāiemaksā attiecīgās pašvaldības 
kontā (deklarējot dzīvesvietu paš-
valdībā) vai Valsts kasē (deklarējot 
dzīvesvietu pa pastu). Telefons uzzi-
ņām 63237850 (sekretāre - lietvede). 
 

Dace Kurpniece 

Administratīvajā komisijā 

Latvijā dzīvo 6 māsas, kara veterānes.  
Lai arī viena Rīgā tup būrī, vecākā vēl ņipri rosās Ventspilī. 

Kurš šo mīklu pirmais pareizi izskaidros, saņems no redakcijas pārsteiguma balvu. 
Atbildes gaidām līdz 10. augustam. 
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