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Dundagas novada domes izdevums

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS,
LAIMĪGU JAUNO GADU!
Lāso sveces uz skujiņām,
saldrūgteni smaržo telpa
un dziļi plūst cilvēku dvēselēs
tāda kā eņģeļu elpa.
Laimonis Vāczemnieks

Gaišus Ziemassvētkus un augšupejošu Jauno gadu Dundagas novada
iedzīvotājiem, sadarbības partneriem,
viesiem vēl Kultūras, Tūrisma informācijas centra un Pils saime!
* * *
vēl vienu apli gads man
apgājis apkārt
zaļi un balti:
vedis pāri tiltiem pāri laipām
no gadalaika gadalaikā
no rīta pusdienlaikā
no pievakares rītausmā
šodien gads mani atkal
ietin jaunā cerību mētelītī
izved zem
debesu kupola un jautā vai es
sīku zvaigznīti manu:
vienu vienīgu
tik tuviņu
laimes zvaigznīti manu
Maija Laukmane

Kārtējais gada aplis straujajā
skrējienā ieved mūs brīnišķīgajā
Ziemassvētku laikā, raisot ikkatrā
jaukas svētku izjūtas un vedinot uz
pārdomām par paveikto, sasniegto
vai neiespēto, aizmirsto…
Taču visiem atkal dotas 365 jaunas iespēju pilnas dienas. Piepildīsim tās ar labiem darbiem un jaukām domām. Lai mūsos mājo godaprāts, griba saprasties un palīdzēt
ikkatram. Priecīgus Ziemassvētkus
un veiksmīgu 2010. gadu!
Vidusskolas saime
* * *
Starp veļu laiku un Jaungadu
trūkstošais — viss ir te —
zvaniņā, piparkūkā,
nerimstošā svecītē!
Bet galvenais — tajā strāvā,
Kas griežas, virpuļo un plūst,
Apveļ un uzrauj kur kuro,
Un tomēr nenopūš mūs.
Māris Čaklais

Lai Ziemassvētki ir sirds mīlestības, prieka un gaišuma svētki! Lai
Jaunais gads ir ar labām un saulainām cerībām piepildīts!
Mākslas un mūzikas skolas saime
* * *
Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs.
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību — viss labi būs.
Dina Bitēna – Sirmā

Sociālā dienesta darbinieki sveic
visus novada iedzīvotājus svētkos
un novēl, lai Ziemassvētku brīnums
sasilda katra sirdi, nes prieku, mīlestību un gaismu katrā mājā un tos
sapņus un ieceres, sirdī kas mīt, lai
Jaunais gads palīdz piepildīt!
Paldies arī visiem partneriem
par veiksmīgu sadarbību!
Sociālā dienesta saime
* * *
Ziemassvētki nenāk no
kalendāra lapiņas,
Ziemassvētki nāk tad,
kad tu man pasaki kaut ko labu,
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kad es tev izdaru kaut ko labu.
Maija Laukmane

Sveicam lasītājus Ziemassvētkos!
Jaunajā gadā daudz patīkamu brīžu
kopā ar labu grāmatu!
Dundagas novada bibliotekāres
* * *
Veselības un sociālās palīdzības
centra darbinieku vārdā pateicos
visiem, kas sarežģītajos apstākļos ir
iepriecinājuši tos, kam pašreiz klājas visgrūtāk. Īpašu paldies saku ilggadējai ziedotājai Ārijai Ansabergai.
Pateicos SIA Kurekss īpašniekiem
par Ls 6400 ziedojumu.
Jaunajā gadā novēlam veselību,
veselību un vēlreiz veselību! Dzīvosim mīlestībā, saticībā un cieņā cits
pret citu. Lai laimīgs 2010. gads!
VSPC vārdā Valdis Rande
* * *
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu,
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību,
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
Marta Bārbele

Cienījamā invalīdu kopa Cerība!
Lai Ziemassvētku gaišums un miers
jūs pavada visu 2010. gadu!
Anita Krūmiņa
* * *
Cik dīvaina ir debess šovakar —
Ar pirkstu galiem gaismu sajust var.
Stariem rotājies egles augums stalts
Tiek dvēselei laimes krekliņš balts.
Ar nokrēslu gaisma nenorimst —
Pie debesīm jauna zvaigzne dzimst.
Un uz vaiga Tev laimes pārsla krīt,
Ja vien Tu spēj zvaigzni ieraudzīt.
Pēteris Jurciņš

Lai Ziemassvētku laikā Kurzemītes darbinieku, bērnu un vecāku sirdīs mājo sirdsmiers, mīlestība, bet
Jaunajā gadā — veselība un laime!
Anita Krūmiņa,
Kurzemītes vadītāja
* * *
Mājas ir īpašas — katram savas.
Lai miers un saticība tajās valda un
Dievam atdodam goda vietu!
Bērnu dienas centra Mājas
mammas Zinta un Alfa
* * *

Ar mūžzaļā
kadiķa spītu

Uz jaunā gada sliekšņa

«Cik sīksti mūsu Kurzemes liesajā zemē iesakņojies mūžzaļais kadiķis, tikpat sīksti šajā pusē dzīvo
mūzikas elpa, nesaraujami vienota
ar lībiešu tautas saknēm un garu,
kas te valda cauri gadu simteņiem,
iesakņodamies cilvēku sirdīs».
Ar šiem vārdiem pirms 16 gadiem sākās svinīgais Kolkas mūzikas skolas atklāšanas pasākums…
Kāds tu biji — aizejošais 2009. gads?
Satraucošs, neziņas pilns. Un tomēr
bagāts ar notikumiem, ar pārvarētām grūtībām, ar iekļaušanos Dundagas novadā, ar pārmaiņām Kolkas
pagasta pārvaldē, ar uzdrīkstēšanos
pārņemt kultūras dzīves rīkošanu,
ar pirmo pašu spēlēto balli, interešu klubiņa darbošanos, ar jauniegūtiem draugiem un veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem Dundagā —
Smaidu Šnikvaldi, Baibu Dūdu, Vairu Kamaru. Tagad mūzikas skola un
tautas nams ir kā viens vesels. Gandrīz nav iespējams ne ikdienā, ne
pasākumos atdalīt mūzikas skolu
un pašdarbniekus. Mums, kurzemniekiem, laikam raksturā — jo grūtāk iet, jo lielāks spīts — kā mūžzaļam kadiķim! Īstās dzīves vērtības
izprotam tikai grūtībās. Mēs esam,
un tas jau ir daudz!
Paldies par dziļu ieinteresētību,
atsaucību un tehniska rakstura palīdzību ikdienā un pasākumu rīkošanā Kolkas pagasta pārvaldniekam
Aldim Pinkenam, par pozitīvisma
lādiņu, jaunām idejām un kopdarbību — Kolkas ciema valdes priekšsēdētājam un SIA Kolkasrags izpilddirektoram Jānim Dambītim, par
enerģiju un aktīvu iesaistīšanos ne
tikai lībiešu jautājumos, bet arī kultūras dzīves organizēšanā — Dāvim
Staltam, Jānim Mednim un Dženetai Marinskai, par palīdzību projektu veidošanā un padomu — Guntai
Abajai, par rosīgu līdzdalību pasākumu rīkošanā — Beneventai Ružānei, Raivo Fridrihsonam un Valteram Laķevicam, mūzikas skolas un
pašdarbības kolektīvu vadītājiem
Dzintrai Tauniņai, Evitai Ernštreitei, Viesturam Rēriham, Ilonai Onzulei un Intai Antanei.
Mūs ļoti priecē kolcinieku atsaucība, apmeklējot pasākumus. Kad
zāle pilna skatītāju, saprotam, ka

Aizvadītais gads pašiem par lielu
pārsteigumu izrādījās ne tuvu tāds,
kādu gribējām redzēt. Pārsteigums
bija kā neklausīgiem bērniem, kas
pieķerti aizliegtos darbos. Atbilstoši katra raksturam esam nobēdājušies, aizvainoti, izmisuši vai pat sakauti.
Daļa jūtas kā zaudētāji, vainojot
visu, kas ir ārpus mums. Daļa ir apmulsusi, taču atceras, ko nav ievērojusi, un ir apņēmības pilni stāvokli labot. Vēl viena daļa novērtē
notikušo un paši pieņem lēmumus.
Viņi ir kā meža zāģētāji, kas līdz
šim zāģējuši tikai lielos kokus, bet
tagad dabūjuši zināt, ka pamežs arī
jāsakopj. Viņi to arī dara, drīz tas
būs pabeigts un kopēji atkal nonāks labā mežā. Citiem pietrūkst
uzņēmības, un tādēļ viņi atpaliek.

Dzīvē arī darbojamies pēc tādiem pašiem principiem. Novēlu
visiem nokļūt labajā mežā! Bet vispirms katram jāizcērt brikšņi.
Arī pašvaldība aizvadījusi sarežģītu gadu. Kā pārmaiņu vadītājs
pateicos ikvienam par izturību un
atbildību. Varam arī būt gandarīti
par kopējo prasmi samērā saskanīgi atrisināt radušos sarežģījumus.
Aicinu tikpat ražīgi darboties arī
nākamgad.
Jaunajā gadā novēlu jaunajiem
domāt par veselību, iztikšanu un
patikšanu vecumdienās. Savukārt
tiem, kas sasnieguši vecumdienas, — justies kā jauniem un atcerēties jaunību. Lai visi turamies
jauni miesā un garā!

mūsu darbs ir kādam vajadzīgs un
novērtēts. Kopš esam iekļauti Dundagas novadā, visos mums svarīgos
brīžos un pasākumos ar mums kopā
ir bijis novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs, kam īpašs
paldies par mums doto iespēju būt
uzklausītiem un izprastiem.

vēku sirdis un atnesīs mīlestību, ticību un gaismu katrā mājā.
Rūķu namā raizes par Ziemassvētku baltumu aizmirstas, sukājot
bārdas un purinot svētku cepures.
Jāsapošas, kā nākas, jo šogad pie
mums ciemosies piparkūku puisēns
Kraukšķītis. Paši mazākie rūķīši
aicinās Ziemassvētku vecīti pēc garā ceļa pasildīties vecīša cimdiņā.
Rūķu nama bērnu vārdā gribu
pateikties kolceniekiem par sirsnību un līdzjūtību. Paldies Ilzei Šteinai par sulīgajiem bumbieriem, Antrai Laukšteinei par gardajiem mājas ievārījumiem, Larisai Spridzānei
par pašas adītajām, siltajām vilnas
zeķēm un čībiņām, Inetai Ūpei, Tabitai Runcei, Edītei Otomerei, Inesei Ūdrei, Santai un Inesei Dāvidsonēm par ikdienā vajadzīgām lietām.
Liels paldies internāta izveidotājiem — Dundagas novada domes
priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam un deputātam Valdim Randem, kurš sagādāja internāta bērniem siltas segas, gultasveļu un Ziemassvētku dāvanas. Paldies Kolkas
pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam par atbalstu un sapratni.
Paldies novada domes deputātei
Regīnai Rūmniecei par palīdzību
internāta iekārtošanā.
No sirds vēlam visiem Dundagas
novada iedzīvotājiem, lai ziemas

Ir tik, cik sirdī —
Pārējam tik maza nozīme,
Cik vējam galotnēs
Vai dubļiem zem kājām.
Ir tik, cik sirdī —
Cik katrs sanesam, sagavilējam,
Veram ziedos un krājam.
Vēlu visiem gaišus un svētīgus
Ziemassvētkus, darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, izturību, veiksmi un pārticību Jaunajā gadā!
Inora Sproģe

Lielu un mazu rūķu
paldies
Ziemassvētki ved mūs pretim kādam
baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas
mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas
mums atkal no jauna jāatrod.
Kārlis Skalbe

Eglītes nebēdājas, tām Ziemassvētku krāšņākā rota apsolīta —
baltās svecītes iedegsies katrā mājā,
vēstot pasaulei par Ziemassvētku
brīnuma atnākšanu. Tās sasildīs cil-

Aldons Zumbergs,
novada domes priekšsēdētājs

Nobeigums 8. lpp.

Būs arī jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
Kornēlija Apškrūma

Priecīgus un gaišus svētkus!
PLPKS Dundaga saime un valde
* * *
Lai šajos svētvakara gaismas mirkļos
Ar sveču ziediem uzplaukst egles zars,
Un gaismas lokā, apstājies uz brīdi,
Pie tevis ceļu atrod brīnums mazs.
Iveta Krūmiņa

Gaišus un jaukus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā — piepildīt iecerēto,
nepazaudēt iegūto un atrast meklēto novada pensionāriem pensionāru kluba Sendienas vārdā novēl
Ārija Ansaberga
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Ko tie nospriež, tas paliek

Vilku mēnesis

niekošanas saistošos noteikumus.
X Tirgus attīstība
Nolēma nekustamo īpašumu Pils
ielā 3 starp tirgu un pastu sakārtot
un izmantot tirgus paplašināšanai.
X Administrācijas nolikums
Apstiprināja novada domes centrālās administrācijas nolikumu un
darba kārtības noteikumus.
Izpilddirektoru Elmāru Pēterhofu iecēla par centrālās administrācijas vadītāju.
X Pagastu ģerboņi
Apstiprināja nolikumu par Dundagas un Kolkas pagasta ģerboņiem.
X Kultūras funkciju deleģēšana
Nolēma ar 1. I slēgt līgumu ar
biedrību Zaļais novads par kora darbības finansēšanu un tāpēc brīdināt
kora diriģenti un koncertmeistari
par darba devēja maiņu.

X Mazirbes internātskola
Apstiprināja Mazirbes internātpamatskolas nolikuma jauno redakciju un nolēma ar 1. I reģistrēt Mazirbes internātpamatskolu Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgu
pašvaldības iestādi.
X Dzīvokļu jautājumi
Uzņēma vienu iedzīvotāju dzīvokļu rindā.
X Atbalsts sportam
Nolēma sporta komandas pielīdzināt pašdarbības kolektīviem un
atbrīvot pašvaldības iedzīvotājus
no telpu nomas par treniņiem pašvaldībai piederošās telpās.
X Adreses piešķiršana
Baptistu draudzes dievnamam
apstiprināja adresi Pāces iela 2a.
X Lauksaimnieku apbalvošana
Ieteica apbalvošanai gadskārtējā
lauksaimnieku gada noslēguma pa-

sākumā Astridu Aldu Šperliņu, Daini Derkevicu, Imantu Ludeviku un
Induli Ķierpi.
X Amata vietu likvidēšana
Paredzot vidusskolā ēdināšanas
pakalpojumu nodot privātam uzņēmējam un siltumapgādi pārņemot
pašvaldības saimnieciskajam dienestam, uzdeva vidusskolas direktorei brīdināt skolas virtuves darbiniekus un direktora vietnieku saimnieciskajā darbā par paredzamajām
izmaiņām un iespējamo darba attiecību izbeigšanu.
X VSPC reorganizācija
Nolēma ar 1. XII uzsākt pašvaldības iestādes Dundagas Veselības un
sociālās palīdzības centrs reorganizāciju un veidot pašvaldības uzņēmumu SIA Dundagas veselības centrs.

Arī nākamgad un turpmāk tūristi
ieradīsies pie mums, kaut arī ar pieticīgākiem naudas līdzekļiem. Šis
laiks arī novada tūrisma jomas kopējiem liek domāt, kā ar nelieliem
Kāds aizvadītais gads ir bijis Dundagā, Kolkasragā, Mazirbē un Slī- resursiem iegūt labu rezultātu un
teres nacionālajā parkā?
kā sekmīgāk sadarboties. Galvenā
vērtība ir un paliek ikkatrs novada
Ar mākslinieces Velgas Eizenber- iedzīvotājs — novada vērtību nesējs
Dundagā
Dundagas Tūrisma informācijas gas palīdzību pastāvīgā ekspozīcija un mantojuma uzturētājs, ko sacentru (TIC) apmeklējuši aptuveni par pils vēsturi papildināta ar pār- staps un gribēs iepazīt tūrists.
tikpat tūristu, cik iepriekšējā ga- skatu par pils agrākajiem īpašnie- Nacionālajā parkā
dā — ap 3,6 tūkstošiem (nerēķinot kiem. Par to vēsta fotoattēli, dokuŠlīteres bāku aizvadītajā tūrisma
nakšņotājus pils jauniešu mītnē), to mentu kopijas un hronoloģija. Līdz sezonā apmeklējuši 5400 interesenskaitā ap 630 ārzemnieku. Šie cilvē- gada beigām ceram pabeigt zīmētu tu. Lielākā daļa ir Latvijas iedzīvoki kopā ar mūsu gidiem dodas ek- Dundagas karti no putna lidoju- tāji, 600 bijuši ārzemju viesi. Arī šoma — savdabīgu kabatas formāta gad visvairāk tūristu ieradušies no
skursijā pa pili un Dundagu.
No ārzemniekiem visvairāk biju- tūristu ceļvedi pa Dundagu.
Vācijas, otrajā vietā ierindojas kaiAp 120 cilvēku izmantojuši ie- miņi lietuvieši. Pārstāvētas 16 Eiroši lietuvieši, vācieši un igauņi. No
tālākām zemēm ciemojušies ķīnieši spēju pilī nogaršot mūsu piensaim- pas valstis, Krievija un viena aizno Ķīnas un Taivanas un pa vienam nieku produkciju, apvienojot to ar okeāna lielvalsts — ASV. Iespēju giekskursiju vai arī atsevišķi.
no Japānas un Indijas.
da pavadībā izstaigāt Šlīteres dabas
Arī šogad netrūka dažādu intere- taku blakus bākai, kas atrodas daGidiem darba bijis vairāk, jo tūristi vairs nebrauc lielās grupās, bet santu atgadījumu. Kāds velotūrists bas rezervāta zonā, izmantojuši 580
nelielā draugu lokā, kopā ar ģimeni. ieradās Dundagā no Vācijas, lai … cilvēki.
Viskarstākajā darba laikā, jūlijā un iegādātos Pāces dziju. Jūnijā Dundaaugustā, vidēji katru mēnesi pili ap- gā ieradās padzīvojis pāris no Vāci- Kolkasragā
Kolkasragā notikušas daudzveimeklēja ap 1000 cilvēku. Tad TIC jas. Vīrs veda sievai rādīt, kur viņš
dīgas
norises: Lieldienas, Vides diebija atvērts arī vakaros. Vairāk ne- 1944. gadā dienējis kā zaldāts. Tā
na,
Talsu
rajona teātru salidojums,
paša
gada
oktobrī
viņš
no
Ventspils
kā citus gadus esam arī saņēmuši
gan mutiskas, gan rakstiskas uzsla- ar kuģi Gotlande sūtīts uz Dancigu Jūras svētki, Draugu plostojums no
vas par gidu darbu un pils savdabī- Vācijā. Mūsu gide Aina viņam vai- Kolkas uz Sāremā, Valsts Nodarbibu. Paldies angļu gidiem Rihardam
Savickim, Dārtai Vidiņai un Jurģim
Remesam, bet vislielākais paldies
vienmēr pieejamajām Rutai Bērziņai un Ainai Pūliņai! Abas šogad
piedalījušās vairākās radiopārraidēs
un kļuvušas arī par TV ekrānu varonēm. Atsaucīgi ir arī citi dundadznieki. Agrās rīta stundās ir vērtas vaļā kafejnīcas, vēlākās vakara
stundās — pienotavas un Pāces dziju veikaliņš.
Tūristi ļoti jūsmoja par jaunajām
nakšņošanas iespējām pilī, un gadīnātības
aģentūras
jās arī, ka atteica jau citur pieteikvalsts mēroga pasātas naktsmājas par labu mums. Tūkums, uzņemti ārzemristi priecājas arī par Mākslas un
ju viesi.
mūzikas skolas audzēkņu darbiem
Ārzemju apmeklētāju
kolonzālē. Paldies amatniekiem,
skaits ir saglabājies iekas cenšas kuplināt Dundagas savpriekšējā gada līmenī,
dabību, taču iespēju šajā jomā vēl cājusi, vai kuģis pārdzīvojis krievu bet kopējais Latvijas ceļotāju skaits
daudz. Šogad īpašāks nekā citu ga- lidmašīnu uzlidojumu un vai jūrā ir mazinājies aptuveni par trešdaļu.
du bija tradicionālā velomaratona plosījusies stipra vētra. Vārds pa Šogad Kolkasragu apskatījuši apmēBarona taka (Tartu–Dundaga) noslē- vārdam, kamēr noskaidrojās, ka šo ram 37600 apmeklētāju.
gums, jo svinējām 5 gadu jubileju.
Esam atraduši jaunu sadarbības
baigo nakti 1944. gadā abi pavadījuPateicoties SIA Kolkasrags ieros- ši uz viena kuģa, jo Aina tolaik kā veidu ar Kolkas mūzikas skolu. Kokmei, šogad esam piedalījušies Eiro- pusaudze kopā ar ģimeni devās ļu mūzikas spēle priecēja apmeklēpas izcilāko galamērķu konkursā, bēgļu gaitās. Tā, lūk!
tāju sirdis, ārzemnieki iegādājās
iekļūstot Latvijas pirmajā desmitAugustā pilī nakšņoja Ulriha Os- kompaktdisku Kolkasraga vēju dziesniekā. Šogad konkurss bija par tū- tenzakena (pēdējā barona) mazdēls mas un apstiprināja savu labo gribu
rismu aizsargājamās dabas teritori- ar ģimeni no Vācijas. Atveda arī fo- ziedot, vēlmi atbalstīt tieši vietējos.
jās.
tokopijas ar dažādiem seniem mūs- Labi veicās ar Kolkasraga suvenīru
Esam iesaistījušies asociācijas puses attēliem. Pili un Dundagu un foto darbu tirdzniecību, kā vienLauku ceļotājs vadītā projekta par esam izrādījuši arī Vācijas un Por- mēr jūlijā un augustā šajā jomā spētūrisma attīstību Slīteres nacionāla- tugāles vēstniecību pārstāvjiem. jam nodarbināt papildus vienu viejā parkā darba grupā. Tas ļauj vietē- Vairāki ārzemnieki meklējuši ziņas tējo jaunieti.
jiem tūrisma attīstītājiem biežāk par Dundagā mitušiem senčiem.
Esam turpinājuši daudzināt Līvu
pārrunāt svarīgāko.

krastu. Šogad izstāde Zaļš, Balts, Zils
atgriezās no Beļģijas un bija skatāma Siguldā, pašlaik tā ir Daugavas
muzejā Doles salā, bet ieplānota ir
Valmieras bibliotēkā.
Visi laipni aicināti aplūkot virtuālo Kolkasragu: www.koklkasrags.lv!
Sirsnīgs paldies kolceniekiem un
Dundagas novada vadībai par atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos, Dundadzniekam par labiem sakariem un
Drosmai no Krūziņiem par izcilo zivju zupu un gardām maltītēm Kolkasraga vasaras kafejnīcā!
Tūrisms ir Latvijas eksports un
patlaban viena no būtiskākajām
tautsaimniecības attīstības nozarēm gan Dundagas novadā, gan visā
Latvijā. Mums ir jauna un ļoti
daudzsološa vadība Tūrisma attīstības valsts aģentūrā. Slīteres nacionālajam parkam sadarbībā ar Lauku ceļotāju top 5 fantastiski tūrisma
maršruti nākamajam gadam.

Mazirbē

Novada domē 25. novembrī
X Budžeta grozījumi
Atrastās mantas (baļķu) izsolē ir
iegūti Ls 1222. Tos iekļāva budžetā
sociālajiem pabalstiem trūcīgajiem
iedzīvotājiem, atņemot no summas
izdevumus par baļķu savākšanu un
transportēšanu.
X Satiksmes drošība
Nolēma uzstādīt zīmi Stāvēt aizliegts no Talsu puses pie iebrauktuves bērnudārzā Talsu ielā 7. Ar
grants segumu sakārtot laukumiņu
starp braucamo daļu un ietvi pretī
Tirgoņiem. Gar Tirgoņu trotuāra malu nokrāsot dzeltenu apmali.
X Kapitāldaļu pārņemšana
Piekrita pārņemt novada domes

bez atlīdzības SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra» 32 kapitāldaļas.
X Detālplānojums
Apstiprināja īpašuma Atvari detālplānojumu.
X Īres parādnieki
Domes bilancē trīs gadus stāv
īres maksas parādi, par kuriem ik
gadu ir rakstītas brīdinājuma vēstules, bet reakcija no parādnieku puses nav bijusi. Nolēma parādus
(Ls 183,64) dzēst no pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem.
X Atkritumu apsaimniekošana
Nolēma sagatavot visam novadam vienotus atkritumu apsaim-

Visa dzīve man viens ceļojums

Tūrisms novadā
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Protokolu pārlūkoja Aivars Miška

Mazirbes informācijas centru,
spriežot pēc atsauksmju grāmatas
ierakstiem, apmeklējuši 663 interesenti, bet patiesais skaits noteikti ir
lielāks. Esam gandarīti, ka cilvēki
interesējas par Mazirbi, lībiešiem,
senajiem laikiem un arī mūsdienām. Tāpat prieks, ka esam nesuši
lībiešu vārdu Latvijā un pasaulē, jo
līdztekus pašu valsts ceļotājiem
mūs apciemojuši no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Francijas, Polijas, Spānijas, Anglijas, Somijas, Čehijas, Kanādas un
ASV.
Lūk, dažas atsauksmes.
«Paldies! Reti kur var dzirdēt tik
niansētu stāstījumu. Rimants Ziedonis, 30. V» «Paldies par viesmīlību un informatīvo pastāstīšanu. Ļoti jauki būt pie jums — Mazirbē. Ceram atkal drīz atbraukt ciemos. Toronto — Kanāda, 17. VIII.»
Alanda Pūliņa Andra Ratkeviča,
Jānis Dambītis un Gunta Gintere

Tūrisma attīstība Slīterē
Augustā rakstījām par Latvijas
lauku tūrisma asociācijas (LLTA)
Lauku ceļotājs rīkoto semināru par
Slīteres nacionālā parka (SNP) dabas aizsardzības plāna (DAP) tūrisma sadaļu. 10. XI Pītagos apsprieda
ilgtspējīga tūrisma stratēģiju SNP,
iepazīstinot ar jaunajiem maršrutiem un tūrisma piedāvājumiem.

dienu, kurā atklās SNP piedāvājumus. Tad būs sagatavoti un uzstādīti stendi un būs pieejams SNP ceļvedis. Braucienu žurnālistiem rīkos
ap 6. VI.
Ierosinājumi iestrādāti dokumentā Priekšlikumi ilgtspējīga tūrisma
attīstībai SNP.
Diāna Siliņa

Sanāksmē piedalījās 23 ieinteresētie: iedzīvotāji, tūrisma uzņēmēji,
SNP administrācija, ieskaitot SNP
direktori Daci Sāmīti, novada domes deputāte, Attīstības nodaļas
vadītāja Gunta Abaja un tūrisma
speciālisti. Sākumā LLTA Lauku ceļotājs prezidente Asnāte Ziemele klātesošajiem pastāstīja par dokumenta
izstrādes gaitu un rīcības virzieniem. Dalībnieki ierosināja, kā labāk veidot piedāvājumus un uzlabot tūrisma infrastruktūru. Garākā
diskusijā apsprieda jautājumu par
makšķerniekiem. Vai viņiem ko
piedāvāt vai ne? Makšķernieki
brauc tik un tā, tāpēc nolēma papildināt pasākumu aprakstu ar makšķernieku kluba Salmo rīkoto Mazirbes buti un SNP ceļvedī ietvert ziņas
par makšķerēšanu.
Saistošs bija priekšlikums aprakstīt kāpu veidošanos, nosaukumus,
piekrastes augus, izmantot šaursliežu dzelzceļu maršrutiem, iegūt
piekrastei UNESCO kultūras mantojuma statusu.
A. Ziemele ziņoja, ka nākamā gada 12. VI izsludinās par ceļotāju

Jauni piedāvājumi
LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar
Slīteres nacionālā parka (SNP) administrāciju un parka vietējo uzņēmēju un aktīvistu līdzdalību ir sagatavojusi 5 jaunus tūrisma piedāvājumus: kājāmgājējiem, velobraucējiem, laivotājiem, autobraucējiem
un dabas vērotājiem. Pēc apsekošanas un pārbaudes dabā tie apkopoti
9 maršrutos un tūrēs. Top vēl desmitā. Maršrutu un tūru apraksti ir
latviešu un angļu valodā, būs arī
krieviski un vāciski. Tie lejupielādei
ir pieejami interneta lapās: www.
celotajs.lv, www.ziemelkurzeme.lv un
uzņēmēju mājas lapās. Mērķis bija
veicināt apmeklētāju ilgāku uzturēšanos SNP un apkārtnē, kā arī sekmēt vietējo uzņēmēju sniegto pakalpojumu ilglaicīgu izmantošanu
un attīstību. Jaunie maršruti SNP
izveidoti Life+ programmas atbalstītajā projektā POLPROP-NATURA.
Aiva Jakovela, LLTA Lauku ceļotājs

V i l k u gada
m ē n novembris
esis
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Atskatoties
Zvanu skaņās un Adventes vainaga svecīšu liesmiņās aizrit decembris. Rimti tuvojas Ziemassvētki, bet vidusskolā valda klusa
rosība. Kāds steidz labot atzīmes,
cits gatavo Ziemassvētku lugu, bet
visiem prieks par pašu izrotāto
skolu.
Mēneša sākumā lietpratēji stāstīja, rādīja un mācīja, kā sevi pasargāt it visur. Paldies ciemiņiem —
policijas inspektoriem Mārtiņam
Ziediņam un Evitai Vernerai,
ugunsdzēsējam Vilnim Donim, skolas medmāsai Inārai Zembahai un
informātikas skolotājai Ivetai Miltai, kā arī runcim Rūdim un bebram
Bruno, kas šos jautājumus skaidroja
1.–2. klašu skolēniem!
Par kvalitatīvu vidusskolas mācību darbu liecina pagājušā mācību
gada centralizēto eksāmenu rezultāti. Bijušajā Talsu rajonā skola ieņem otro vietu vidusskolu grupā,
valstī 520 izglītības iestāžu vidū
esam 193. Necentralizēto eksāmenu
rezultāti nodrošina trešo vietu rajonā. Pēc apkopotajiem mācību
priekšmetu olimpiāžu un zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) sasniegumiem starp 88 lauku skolām
esam divdesmit piektie, valstī iegūta atzinība politikas un tiesību
olimpiādē, kā arī 1., un 2. vieta ZPD
konkursā, 16 godalgotas vietas nopelnītas Talsu rajona mērogā.
Ražīgs bijis interešu izglītības

Ūdensprojektā
Daudz paveikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projektā.
Augustā SIA Ostas celtnieks uzsāka
darbus projekta Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Dundagā sadaļā
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un izbūve Dundagas
pašvaldībā, ierīkojot jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus un rekonstruējot esošos. Paveikti aptuveni 90 % darbu, nākamajam pavasarim paliek labiekārtošana un iz-

darbs. Teātra sporta dalībnieki ieguvuši 1. vietu valstī, labi sekmējies
skatuves runas un vides spēļu konkursos. Eseju konkursā esam ieguvuši 1. vietu. Volejbolisti un volejbolistes guvuši uzvaras gan valstī,
gan novadā, gan rajonā. Ar teicamu
sniegumu priecē vokālais ansamblis, amatierteātris, mūsdienu deju
un šaha pulciņi.
Arī audzināšanas darbā izdarīts
daudz. Klašu audzinātāji piedalījās
metodisko izstrādņu skatē un valstī
ieguva 2. vietu. Visu klašu audzēkņi
makulatūras vākšanas akcijā pavisam savāca 11 tonnas, tā paglābjot
118 kokus. Rīkojām pasākumus, labdarības akcijas, koncertus pansionātos, viktorīnas, konkursus, aicinājām ciemos citu skolu jauniešus.
Sevi esam priecējuši ar pašu veidotām izstādēm. Cik čakli, aktīvi un
prasmīgi esam bijuši, par to liecina
Zelta Zivtiņas čempionātā iegūtās
godalgotās vietas un tas, ka šogad
skola Ziemeļkurzemes reģionā ir
ieguvusi Mammasdabas vēstniecības
titulu. Esam braukuši ekskursijās,
devušies pārgājienos, pētījuši un
kopuši dabu.
Paldies skolēniem, skolotājiem,
audzinātājiem un vecākiem, ar kuru palīdzību arī viss paveikts! Aizejošo gadu skolas vēstures grāmatā
ierakstīsim kā notikumiem un piedzīvojumiem bagātu. Eglīšu smarža
jau virmo gaisā, rūķi dāvanu maisā
lai ieliek jaunas idejas, spēkus, prieku un izturību, un visam pāri lai ir
patiesa mīlestība! Inese Namsone
rakto ielu asfaltēšana.
Ūdensvada un kanalizācijas tīkli
ir ierīkoti Raiņa un Sporta ielā,
jauns ūdensvads — Brīvības ielā no
Īsās ielas līdz Upes ielai, tā nodrošinot ūdens padevi no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas šai ciema
daļai. Acīmredzamu labumu devusi
kanalizācijas trases rekonstrukcija
no A. Upīša ielas pa Smilgu ielu līdz
K. Barona ielas galam. Vērā ņemamu labumu dos ūdensapgādes tīklā
36 nomainītie aizbīdņi un 30 pārbūvētas skatakas. Tagad ūdensvada
avāriju gadījumos varēsim noslēgt

Zini savas tiesības!
Pārpublicējam Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par
Sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta pasākumiem trūcīgām
personām — garantētā minimālo ienākumu (GMI) pabalsta un dzīvokļu pabalsta saņemšanas iespējām un kārtību, kā arī par citiem
pašvaldību sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību.

Esat nonākuši grūtībās? Dodieties uz pašvaldības sociālo
dienestu! Tas novērtēs jūsu (ģimenes) materiālo stāvokli.
Ja esat
trūcīga persona* (ģimene),
varat saņemt šādus pabalstus:

) Pabalstu garantētā minimālā
ienākumu*** (GMI) līmeņa nodrošināšanai. GMI pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina kā starpību
starp valsts (MK noteiktais: Ls 40
pilngadīgiem, Ls 45 bērniem) vai
pašvaldības noteikto GMI līmeni un
personas (ģimenes) ienākumiem.
) Dzīvokļa pabalstu izdevumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri, dzīvojamās telpas lietošanu,
kā arī malkas iegādei.
) Citus pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai, ja pašvaldība noteikusi saistošajos noteiku-

mos. Piemēram, valsts nefinansētu
veselības aprūpes pakalpojumu samaksai, bērna izglītībai.

Ja esat
maznodrošināta persona**,
varat saņemt šādus pabalstus:

) Dzīvokļa pabalstu, ja pašvaldība noteikusi saistošajos noteikumos, izdevumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas īri, dzīvojamās
telpas lietošanu, kā arī malkas iegādei.
) Citus pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai, ja pašvaldība
noteikusi saistošajos noteikumos.
Piemēram, valsts nefinansētu veselības aprūpes pakalpojumu samaksai, bērna izglītībai.
) Vienreizēju pabalstu bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Tā ir materiāla palīdzī-

Dundadznieks 2009

Mūsu vēsture
izstādē

Kolkas
pamatskolā

No 2. līdz 9. XII vidusskolas bibliotēkā bija skatāma Okupācijas
muzeja izstāde Latvija 1939–1991: no
okupācijas līdz brīvībai.
Tā ir ceļojusi no Talsu ģimnāzijas
un tālāk dosies uz Valdemārpili un
vairāk domāta skolēniem. Kā pastāstīja bibliotekāre Inga Leistmane, to redzējuši skolēni no 8. līdz
12. klasei. Vēstures skolotāji Imants
Brusbārdis un Silva Rozenberga sagatavojuši darba lapas, pēc kurām
skolēni strādājot apgūst izstādi.
Bibliotekāre uzsvēra, ka viņas ieteikums izstādes veidotajiem būtu sagatavot jau metodiskos materiālus,
lai skolēni uzreiz var strādāt. Citādi
paiet pāris dienu, kamēr skolotāji
iepazīstas ar izstādi un sagatavo
darba lapas, un paliek tikai trīs dienas, lai skolēni veiktu uzdevumus.
Skolotāji vēstures stundas pavadīja bibliotēkā, kur īsi pastāstīja par
laiku no 1939. līdz 1991. gadam, tad
skolēni gan vēstures stundā, gan
brīvajā laikā aizpildīja darba lapas.
Bibliotēkā ir daudz filmu disku,
pārsvarā dāvinātu, un skolotāji tos
bieži izmanto stundās. Skolēni īpaši
iemīļojuši filmu Lai dzīvo bērni!, kas
saistoši stāsta par drošību ikdienā.
Diemžēl latviešu valodas un literatūras skolotājiem vajadzīgās mākslas filmas ir dārgas un tās nez kāpēc neviens nedāvina.

Decembra nogalē līdztekus mācību pusgada noslēguma darbam
sparīgi gatavojamies Ziemassvētkiem. Šoreiz mūsu devīze ir saudzēt dabu, ļaut egles mazulim izaugt lielam, atstājot to mežā, bet
svētku noskaņu radīt ar pašu darinātiem rotājumiem. Pirmo šādu egli
izveidoja 5. klases skolēni kopā ar
audzinātāju Aigu Ūdri. Arī skolotāju
istabā izaugusi eglīte no ikdienā sakrātiem mīļiem sīkumiem.
Pie mums Ziemassvētki nav iedomājami bez dāvināšanas prieka.
Jau astoņus gadus kopā ar pašvaldību skolēni sarūpējuši dāvanas un
ciemojušies pie cienījama vecuma
sirmgalvjiem. Skolā svētku noskaņu
dod piparkūku smarža. Mājturības
stundās audzēkņi cep dažādu veidu
un lieluma piparkūkas. Dāvanas ga-

Diāna Siliņa

tavojam 18. XII, piecās darbnīcās
skolēniem darbojoties kopā ar skolotājiem. Visi bērni saņem gabaliņu
no piparkūku sirds — puzles gabaliņu. Piparkūku darbnīcā sacep piparkūkas un izdaiļo tās ar dažādu
krāsu glazūru. Citādās egles un no
dabai draudzīgiem materiāliem gatavoti rotājumi, kurus dāvanā priecātos saņemt ikviens, top eglīšu un
to rotājumu darbnīcā. Visas dāvanas saliek jaukās dāvanu kārbās un
pašgatavotos maisiņos dāvanu iesaiņojumu darbnīcā. Katrai dāvanai
pievieno kartiņu no Ziemassvētku
apsveikumu kartiņu darbnīcas. Dāvanu pasniegšanas prasmes, vēlējumus un dziesmas mācās dzejoļu un
dziesmu darbnīcā. Sarūpētās dāvanas runas pulciņa bērni kopā ar sociālo darbinieci skolotāju Inesi Ūdri, tuvojoties Ziemassvētkiem, nogādās katra sirmgalvja mājā. Lai dāvāšanas prieks ienāk ikviena namā!
Antra Laukšteine

atsevišķas Dundagas daļas un nevajadzēs visu ciemu vienlaikus atstāt
bez ūdens, līdz ar to samazināsies
ūdens zudumi. Lokālu ūdensvada
un kanalizācijas tīklu ir ieguvusi
Jaundundaga, kurā vēl uzbūvēs
kompaktu notekūdeņu attīrīšanas
staciju un dzeramā ūdens atdzelžošanas ietaises.
Septembrī SIA Koger vide vadībā
uzsāka būvdarbus projekta sadaļā
Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas
iekārtas Dundagā un Jaundundagā.
Celtnieki drīzumā pabeigs attīrītā
ūdens uzglabāšanas rezervuāru bū-

vi, un tiem blakus jau top dzeramā
ūdens attīrīšanas stacijas ēka. Noslēgumam tuvojas tās ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana. Turpat
blakus ierīko artēzisko urbumu.
Projekta sadaļā Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā darbi nenoris tik
raiti, kā gribētos. Līdz šim saskaņojam dokumentāciju starp projektā
iesaistītajām pusēm. Darba gaitā
atklājas diezgan daudz nepilnību
tehniskajā projektā, tādēļ jāiegulda
darbs, lai tās atrisinātu un visu sa-

skaņotu ar projekta veicējiem. Paldies būvnieku — SIA Ostas celtnieks
un Koger vide — pārstāvjiem un projekta būvuzraugiem — SIA Firma L4
darbiniekiem.
Ja viss notiks, kā paredzēts, tad
dundadznieki jau nākamajā vasarā
varēs saņemt tīru ūdeni. Paldies
Dundagas iedzīvotājiem par izpratni un pacietību, un atvainojos par
neērtībām, ko sagādāja ūdens padeves pārtraukumi, kā arī par to, ka
ūdensapgādes tīklos pēc skataku
pārbūves bija netīrs ūdens.
Guntis Kārklevalks, projekta vadītājs

ba jebkuram pašvaldībā dzīvojošam
cilvēkam vai ģimenei, ja notikusi
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi (ugunsgrēks vai
plūdi), vai arī, ja cilvēkam nav mājokļa.

Par īpašumu neuzskata dzīvokļa
iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus, nekustamo īpašumu vai tā
daļu, kustamo mantu, kuru izmanto ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai, 1 transportlīdzekli, kas
personas īpašumā ir ilgāk par 10 gadiem.
— Ja nav noslēgts uztura līgums.
— Ja neatrodas pilnā valsts vai
pašvaldību apgādībā.
Pašvaldība var noteikt labvēlīgākus
nosacījumus
cilvēka
(ģimenes) atzīšanai par trūcīgu
(attiecībā uz kredītsaistībām, īpašumiem, u.c.).

tās dzīvesvietas jāiesniedz iesniegums. Ja bērna vecākiem vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas,
par bērna dzīvesvietu uzskatāma
viņa vecāku faktiskā dzīvesvieta.
— Pašvaldībā jāiesniedz noteikta
parauga iztikas līdzekļu deklarācija. Jānorāda ienākumi (darba alga,
pensija, pabalsti, stipendija, u.c.)
par pēdējiem trīs mēnešiem.
— Ar sociālo dienestu jānoslēdz
vienošanās par līdzdarbību. Līdzdarbības pienākumus var neveikt,
ja nav iespējams nodrošināt bērna
ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērna aprūpi
Pašvaldība var nodrošināt GMI
pabalstu arī pakalpojumu veidā,
piemēram, piešķirot brīvpusdienas,
iegādājoties mācību līdzekļus

* Kad cilvēku (ģimeni) atzīst par
trūcīgu?
— Ja ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Minimālā mēneša darba alga ir 180 lati
mēnesī.
— Ja nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi un vērtspapīri.
Par uzkrājumiem nav uzskatāmi
tie, kas ir mazāki par attiecīgā gada 1.
janvārī spēkā esošo minimālo mēneša
darba algu.

— Ja nav parādsaistību un nav
izsniegti aizdevumi.
Par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti,
kredīti mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem, parāds par pacienta iemaksu
vai pacienta līdzmaksājumu
— Ja nepieder īpašums, kuru var
izmantot ienākumu gūšanai.

** Kad cilvēku (ģimeni)
atzīst par maznodrošinātu?
— Ja ienākumu līmenis nav zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
un augstāks par pašvaldības noteikto maznodrošinātā ienākumu līmeni.
To nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos

*** Par GMI
Kā var saņemt GMI
un dzīvokļa pabalstu?

Cik ilgi var saņemt pabalstu?
— Trīs mēnešus, ja vismaz viens
no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs.
— Sešus mēnešus, ja neviens no
ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem
nav darbspējīgs, ģimenē ir cilvēks
ar invaliditāti vai bērns.
— Atkārtoti pēc trīs vai sešiem
mēnešiem pēc visu dokumentu iesniegšanas.

— Pašvaldībā pēc savas deklarē-
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Dundagas seriāls

MAZBĀNĪTIS
Turpinājums. Sākums 5. (86.) numurā.

Mazbānītis — liela ceļa sākums
Mazbānītis ir mana jaunība. Nez
kāpēc pirms kara uz Talsiem klidzinājām ar zirdziņu. Toreiz vēl pastāvēja iebraucamās sētas, kur pa nakti varēja pajūgu droši atstāt. Paši
nakšņojām pie mammas draudzenes.
Pirmais brauciens pa šaursliežu
dzelzceļu iznāca uz Ventspili. Šis
attālums mūsu bērim acīmredzot
bija par lielu. Ceļš man likās pārāk
garlaicīgs. Vilcieniņš vilkās gliemeža gaitā. Vairākās vietās, kur šķērsojām upi, lokomotīve ņēma ūdeni.
Kalnā bānītim gluži kā vecam cilvēkam grūti uzrāpties, nemierīgākie
pasažieri reizēm kāpa laukā un kādu gabalu skrēja līdzi. Tēvs sadusmojās, kad es sekoju lielo puiku paraugam un izlēcu ārā. Solījās no-

pērt un nekad vairs līdzi neņemt.
Žagarus nedabūju, bet turpmāk
braucu bez pavadoņa.
Visvairāk mazo čukčukbānīti izmantoju studiju gados. Ziemā tas
bija tik traki pārkurināts, ka vilkām
nost arī vējjakas, toreiz modernu
apģērbu, sašūtu no dažādu krāsu
audumu gabaliem.
Ap pusnakti iebraucām Stendē
un divas stundas gaidījām, lai pārsēstos lielajā vilcienā Ventspils –
Rīga. Slokā dažreiz iekāpa akls dziedonis un sulīgā baritonā dziedāja
smeldzīgo Eduarda Rozenštrauha
dziesmu par zilo lakatiņu. Agro rīta
stundu viņš droši vien izvēlējās tāpēc, ka tad miliči vēl netramdīja.
Mēs, trūcīgi studentiņi, pāris kapeiciņas viņa cepurē iemetām.

Pie mums ciemojas

JĀIZTUR TRĪS CETURKŠŅI?
V. Dombrovskis: — Lai cik smags
un nepopulārs, budžets ir finanšu
pamats, uz kura tālāk attīstīt ekonomiku. Kamēr nav finanšu stabilitātes, kamēr finanšu tirgi mums neticēs, tikmēr bankas neatsāks kreditēt un tautsaimniecības neatspirgs.
Cik pamatoti ir krīzes laikā mazināt izdevumus un celt nodokļus?
Jā, daudzas valstis līdzīgā situācijā
rīkojas pretēji. To var atļauties tie,
kas ekonomikas uzplaukuma laikā
ir veidojuši budžetu ar pārpalikumu. Latvijā arī tā saucamajos treknajos gados budžetu nelīdzsvaroja.
Pirms gada, kad stāvokli īpaši sarežģīja neatliekamais jautājums ar
Parex banku, valdībai bija jāvēršas
pie starptautiskajiem aizdevējiem,
lai varētu finansēt budžeta deficītu.
Esam pieņēmuši daudz grūtu lēmumu un veikuši nepopulārus pasākumus, un tomēr budžeta deficīts šogad būs ap 9% no iekšzemes kopprodukta, kas ir trīsreiz vairāk nekā
pieļauj Māstrihtas kritēriji, nākamgad budžeta deficītu plānojam apmēram 7,5%. Tik liels deficīts nozīmē, ka strauji pieaug valsts parāds.
Krīzes beigās tas tuvosies 60% no
iekšzemes kopprodukta.
Taču ar 2010. gada budžetu un
visiem samazināšanas pasākumiem finanšu stabilitātes pamatus
esam ielikuši. Kā attīstīt ekonomiku un radīt jaunas darbavietas?
Pirmais un būtiskākais resurss ir
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Eiropas Savienības (ES) fondi. Apmēram 6% no iekšzemes kopprodukta varam atvēlēt infrastruktūras projektu finansēšanai, novirzīt
līdzekļus uzņēmējdarbības, eksportspējīgo nozaru atbalstam. Tātad ekonomisko izaugsmi panāksim
nevis ar iekšzemes patēriņu, bet
gan atbalstot eksportu. Tāpēc esam
iedarbinājuši eksportkredīta garantijas shēmu, pieņēmuši vairākus lēmumus mikrouzņēmumu atbalstam, lai vienkāršotu administratīvās procedūras. No nākamā gada
būs ievērojami atvieglotas nodokļa
nomaksas mazajiem un mikrouzņēmumiem.
Svarīga ir sociālā aizsardzība.
Esam ieviesuši sociālās drošības tīklu. Jau gada vidū pagarinājām bezdarbnieku pabalstu izmaksu visiem
bezdarbniekiem līdz 9 mēnešiem, jo
tagad ir grūti ātri atgriezties darba
tirgū. Tāpat no 1. X esam paaugstinājuši garantētā minimālā ienākuma pabalstu (to saņem tad, kad nevar vairs iegūt arī bezdarbnieka pabalstu) un atcēluši ierobežojumu to
saņemt ne ilgāk kā 9 mēnešus. Pusi
šī pabalsta līdzfinansē no valsts budžeta, tāpat no valsts budžeta līdzfinansēs 20% no mājokļa pabalsta.
Izglītībā nodrošināsim 5 un 6 gadīgo apmācību pašvaldībās, kurās
skolas slēgtas. Atviegloti pieejami
veselības aprūpes pakalpojumi
maznodrošinātajiem, kas var iet pie
ārsta bez pacienta iemaksas, un

Vilku mēnesis

Taču lielajā vilcienā nevaldīja
mazbānīša pacilātais noskaņojums,
kur sēdējām, cieši saspiesti kopā —
jauni, bezrūpīgi un jautri. Visiem
līdzi koferi ar lauku labumiem —
obligāts mātes cepts rupjmaizes kukulis un speķis. Vēl pēc universitātes beigšanas man bija alerģija pret
cūkas miesu,
it kā manos
senčos būtu

na pudeli. Mēs reibām no pirmās
mīlestības, pirmajiem kautrīgiem
skūpstiem, šķiršanās skumjām un
tikšanās prieka. Dažiem draudzenes
palika Dundagā, citiem tieši otrādi — maigās būtnes gaidīja Rīgā.
Vienu reizi mazbānītī es uzdarbojos arī kā savedējs — iepazīstināju savu skolasbiedreni Laumu ar
studiju biedru Alfrēdu, ar kuru mācījos ne tikai vienā kursā, bet dzīvojām arī vienā kopmītnes istabiņā.

musulmaņi vai žīdi.
Par spīti pēckara grūtībām, netrūka romantikas. Alkoholu nelietojām. Vismaz es neatceros, ka minivilcienā kāds no jauniešiem būtu
sēdējis ar atkorķētu grādīgā dzērie-

Laumas un Alfrēda draudzība kļuva
arvien ciešāka un vēlāk izveidojās
kopīga ģimene — viņš pēc Filoloģijas fakultātes absolvēšanas strādāja
Talsos par skolotāju, viņa pēc Medicīnas institūta — tajā pašā pilsētā

kompensējamos medikamentus
virs 50 latiem gadā simtprocentīgi
atmaksās no valsts budžeta.
Krīzes pārvarēšanai valdība samazinājusi budžeta deficītu, veicinājusi ekonomikas atlabšanu, izveidojusi drošības tīklu sociālās
spriedzes mazināšanai. Nākamais
gads būs daudz vieglāks.

šuma un attīstības biznesu.
— Pērk un pārdod?
— Nē, vairāk būvē.
— Vai jūs, kļūstot par Ministru
prezidentu, saņēmāt pārejas kompensāciju?
— Nē, nesaņēmu.
— Ja jūsu spēkos būtu paveikt
pilnīgi visu kā pasakā, tad kādas

Lauku Avīze pirmo lasītāju dienu rīkoja Dundagā 1992. gadā, bet 2001. gadā — jau simto lasītāju tikšanos. 4. XII Latvijas Avīze atkal ciemojās pie mums, vispirms aprakstījusi dundadzniekus savos izdevumos un ciemakukulim kā galveno
viesi līdzi uzaicinot Ministru prezidentu. Jāatzīst, par Valdi
Dombrovski palika labs iespaids. Atbildēja pēc būtības gandrīz uz visiem jautājumiem, kā politiķis, nevis kā politikānis.
Prieks arī par kuplo skaitu dundadznieku, kas bija sagatavojuši lietpratīgus jautājumus un ar izpratni klausījās ciemiņa
skaidrojumu. Sarunu vadīja Viesturs Seldāns.

Jautājumi un atbildes
— Kad beigsies krīze?
— Ekonomikas ministrija paredz
ekonomisko augšupeju nākamā gada pēdējā ceturksnī.
— Vai jūs pats varētu mēnesi
izdzīvot ar minimālo algu?
— Ja vajadzētu, tad varētu. Kredītsaistību man nav. Studenta gados iztiku ar tā laika minimālo algu.
— Vai nojaušat, cik liela Latvijas iedzīvotāju daļa ir uz izdzīvošanas robežas?
— Ļoti liela. Bezdarbs — 20% no
darba spējīgajiem iedzīvotājiem —
ir lielākais ES. Tāpēc galvenais ir
veicināt nodarbinātību. Svarīga ir
bezdarba pabalstu pagarināšana,
pagaidu darbi pašvaldībās ar stipendijām. Pa īstam atspersimies,
tikai augot ekonomiskajai aktivitātei.
— Cik ilgi pensionārs ar 109 latiem mēnesī spēs maksāt visus nodokļus un vēl dzīvot?
— Saprotam, ka ar maziem ieņēmumiem pilna apjoma nodokļus
nenomaksāt. Tāpēc ir radīts sociālās drošības tīkls. Jāizmanto maznodrošinātajiem pieejamās nodokļu
atlaides. Piemēram, var saņemt atlaides līdz 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
— Jūs par sevi gandrīz nestāstāt...
— Esmu pieturējies pie uzskata,
ka privāto dzīvi nevajag jaukt politikā. Mītu parastā daudzdzīvokļu
mājā, trīsistabu dzīvoklī. Mana kundze nodarbojas ar nekustamā īpa-

trīs lietas tautas labā jūs izdarītu?
— Ja varētu pilnīgi visu, tad kāpēc tikai trīs? (Aplausi.)
— Vai pensijas vēl samazinās ?
— Nē. Tas budžetā ierakstīts.
— Bet, ja kurpe spiedīs?
— Nebūs tik slikti. Budžets stabilizējas, prognozes ir ticamas.
— Kur palika Kalvīša un Godmaņa valdības sakrātie miljoni?
— Kalvīša valdība neko nesakrāja. Tā ir lielākā bēda, ka straujās
ekonomikas izaugsmes laikā, kad
nodokļu ieņēmumi pieauga, neizveidoja līdzsvarotu budžetu. Pārpalikumu no sociālā budžeta izmantoja, lai segtu pamatbudžeta deficītu.
Sākoties recesijai, jau tā nelīdzsvarotais budžets kļuva par budžetu ar
ļoti lielu mīnusu.
— Vai vajadzēja vai nevajadzēja
glābt Parex banku? Vai saistībā ar
Parex kāds jātiesā?
— Lēmums pārņemt banku bija
pareizs. Taču to izdarīja ļoti neprofesionāli, pieļāva nesaprotamu labvēlību pret bijušajiem akcionāriem,
nav skaidrs, kāpēc laikus neierobežoja depozītu aizplūšanu, kāpēc sākumā bija prasība pārņemt tikai
51% akciju? Jāpiebilst gan, ka Parex
nefinansē no valsts budžeta, tie ir
vai nu aizdevumi no Latvijas Bankas,
vai no Valsts kases, — no starptautiskajiem aizdevumiem.
Finanšu ministrs Repše vasarā
prokuratūrā lūdza izmeklēt Parex
pārņemšanu, ir ierosināts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
— Vai Latvijā kādreiz kādu

par bērnu ārsti.
1963. gadā šaursliežu dzelzceļu
likvidēja. Ar autobusu uz Rīgu nokļūt daudz ātrāk un ērtāk, taču
kaut kas būtisks šķita pazudis. Kā
bērnībā mīļa rotaļlieta — nobružāta, varbūt pat salauzta, tomēr žēl,
jo ar to saistās daudz jauku atmiņu.
Mazbānītis vairs nekursēja, bet
Dundagas stacijas bufete darbojās
vēl diezgan ilgi. Kā atgādinājums
par laiku, kad sniegs bija baltāks,
zāle zaļāka, bet satiksme gausāka
un dzīves ritms mierīgāks. Nomaļā
dzertuve man atgādināja pirmskara
ceļmalas krogus, kas tik daudz aprakstīti latviešu klasiskajā literatūrā. Te esmu pavadījis neaizmirstamus mirkļus gan ar savu brālēnu
Gunāru, gan ar citiem duņdžiņiem.
Tā nebija bezsaturīga alus tempšana, bet arī interesantas sarunas par
svarīgiem jautājumiem katra cilvēka dzīvē. Mājās, kad sievas kā stingri cenzori vērtē ikvienu tavu neapdomīgi pateiktu vārdu, nevari
būt tik daiļrunīgs un atklāts.
Arnolds Auziņš
Turpmāk vēl

arestēs par valsts izzagšanu?
— Personas ir krimināli sodītas
par pārkāpumiem. Varētu vēlēties,
lai vairāk vainīgo sauktu pie atbildības, bet reizēm nākas sastapties
ar citu partiju pretdarbību, kā tas
pašlaik ir Jakāna gadījumā.
— Vai nebaidāties, ka citi, nākot pie varas, jūs pašu var arestēt
par nemākulīgu valsts vadīšanu?
— Citi problēmas nebija risinājuši, kādam bija jāpieņem nepopulāri
lēmumi un finanses jāstabilizē.
— Vai no Jaunā laika nevajag citu finanšu ministru, jo Repše zina
tikai nogriezt? Un vai pasaulē vēl
ir valsts, kurā finanšu ministram
pašam ir miljonu lieli kredīti?
— Par citu finanšu ministru neesam domājuši. Ministriem ir kredītsaistības arī citās valstīs.
— Kāpēc Latvijā ir dziļākā krīze
Baltijā?
— Igauņi pēdējos gados bija pat
izveidojuši budžetu ar pārpalikumu. Arī lietuvieši īstenojuši saprātīgāku fiskālo politiku. Kaut gan —
abām valstīm arī tagad ir nopietnas
budžeta problēmas. Otrs iemesls —
ne Igaunijā, ne Lietuvā nav bijusi
vajadzība nacionalizēt un pārņemt
kādu no lielajām bankām, kā mums
Parex.
— Jautājums par pensiju samazināšanu. Jūs taču zinājāt, ka tas
notiks dienu pēc vēlēšanām?
— Jūnijā sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem bija ļoti smagas,
centāmies panākt, lai būtu jāgriež
pēc iespējas mazāks budžeta apjoms. Diemžēl par to neizdevās vienoties. Pamatbudžeta izdevumos
pašlaik esam 2005. gada līmenī, sociālajā — 2008. gada līmenī, to esam
pasargājuši daudz lielākā mērā.
— Lietuvieši apsolījuši kaut kad
maksāt atpakaļ noņemtās pensijas.
Vai jūs arī solītu?
— Likums, ko pieņēma, bija
2009.–2012. gadam, tas ir, krīzes laikam. Valdībai ir katru pusgadu jānovērtē sociālais budžets un jānāk
ar priekšlikumiem, kad varam atgriezties pie normālas situācijas.
Tas lielā mērā būs atkarīgs no tā,
cik sekmīgi pārvarēsim krīzi un cik
ātri pieaugs ieņēmumi.
— Bet, ja tiesa lems?
— Protams, valdība pildīs Satversmes tiesas spriedumu, te nav
diskusiju.
— Kāpēc algas samazina tautai,
bet nesamazina deputātiem, banku darbiniekiem?

V i l k u gada
m ē n novembris
esis
2002.
— Ministri par 20% algas samazināja jau ar 2009. gada budžeta grozījumiem. Viens no pirmajiem valdības lēmumiem bija ierobežot
valsts uzņēmumu valdes locekļu
atalgojumu, to samazināja pat vairākas reizes. Valsts uzņēmumu vadītāji saņēma vairākkārt lielākas
algas nekā Valsts prezidents, augstākajiem ierēdņiem arī algas samazinātas vairākas reizes. Lielāko algu
saņēma Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas valsts
sekretāre, ap 9000 latu mēnesī. Tagad valsts sekretāriem ar vienoto
atalgojumu sistēmu algas ir samazinātas, pielīdzinātas ministru algām,
kas ir, ja nemaldos, 1743 lati pirms
nodokļu nomaksas. 9000 latu bija
anomālija. Jāatzīst, ka bija nenormāla atalgojuma starpība.
Deputāti arī sākotnēji bija iekļau-
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ti vienotajā atalgojuma sistēmā, bet
lēma, ka viņus tur nevajag iekļaut.
— Bet kā ir Latvijas Bankā?
— Sarežģīti, jo LB ir neatkarīga
institūcija, valdība nevar tās algas
regulēt. Viņi paši nosaka. Likumā
vismaz esam iestrādājuši prasību
sniegt precīzas ziņas par atalgojumu. Darba grupa strādās pie prasības samazināt LB administratīvos
izdevumus.
— Vai vēl jāsamazina ministriju
skaits?
— Mēs vienojāmies likvidēt Bērnu un ģimenes lietu ministriju un
Sabiedrības integrācijas lietu ministriju. Būtiski jautājumi ir ministriju
administratīvie izdevumi. Ministriju centrālos aparātus esam samazinājuši vidēji par trešdaļu, nākamais
virziens — centralizēt dažādas atbalsta funkcijas. Nākotnē vēl kādu
ministriju var likvidēt, piemēram,
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju, jo reforma ir
pabeigta, arī savulaik no Labklājības ministrijas nodalīto Veselības
ministriju.
— Kāds ir jūsu redzējums par
Latvijas laukiem?
— Svarīgākā problēma ir lauksaimniecības
subsīdijas un to

Interešu grupās
Pēc tikšanās ar Valdi Dombrovski dundadznieki varēja saistoši
pavadīt laiku gan pilī, gan ārpus tās. Lasītāju dienas noslēgumā
pils zālē krietns skaits duņdžiņu izlozē saņēma dažādas vērtīgas
balvas — iepriekš uzrakstītie jautājumi Ministru prezidentam aptaujas anketā kalpoja par loterijas biļetēm. Paldies lielajai māsai —
Latvijas Avīzei — par interesanto dienu!

Pie Kaziņu doru priedes
11.a klases skolēni kopā ar
audzinātāju Unu Silu 4. XII devās
uz Pāces pusi, kur aug Latvijas dižkoks — Kaziņu doru priede.
Tur jau viņus gaidīja dabas pētnieks Guntis Eniņš un arborists jeb
kokkopis Jānis Strausmanis, Laumu
dabas parka saimnieks Roberts
Riekstiņš un bitenieks Māris Krišmanis un vairāki dabas sargi: vides
speciāliste Aija Ārgale, Raķupes iecirkņa vadītājs Pēteris Rumpe no
a/s Latvijas valsts meži, Ina Brauna
no Dabas aizsardzības pārvaldes.
Vieta, kur aug doru priede, ir dubultaizsargājama, tāpēc ap dižkoku
bez saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi drīkst izcirst tikai
līdz 12 cm resnus kokus. Citādi —
maksā ragā! Izcērtamie krūmi jau
bija iezīmēti. Kā atzina A. Ārgale,
kokam nav ieteicams uzreiz 10 m

tālu notīrīt apkārtni. Tas jādara pakāpeniski, lai koks pierod, jo tas citādi var nokalst.
Skolēni uzzināja, ka dižkokā bišu
dobumi jeb dores ir 3 pakāpēs. Kā
tikt klāt, pastāstīja vīri no Laumu
dabas parka. Diemžēl parādīt to neizdevās, jo tuvākie priedes zari atradās 6 m no zemes.
Pēc tam dižkoku attīrīja no sīkajiem krūmiem, žagarus skolēni krāva kaudzēs. 11.a klases skolēns
Emīls Blumbergs sacīja, ka diena
pie Kaziņu doru priedes bijusi interesanta, jo daudz ko uzzinājis, bet
viņa klases biedrs Marinels Duplavs
atzina, ka bijis jautri.
Diāna Siliņa

Jaunu mašīnu raudzības
Kopā ar lietpratēju Ati Jansonu
ar automašīnu Opel Insignia devāmies uz automašīnu apskates vietu
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izlīdzināšana ar citām ES valstīm.
Nav normāli, ka saņemam mazākās
subsīdijas par hektāru visā ES. To
teicu arī sarunā Hermanam van
Rompeja kungam Rīgā. Mūsu zemkopības ministrs pie tā strādā.
Arī laukos bijusi nopietna krīze
piensaimniekiem, graudkopjiem.
Piena iepirkumu cena palielinās,
graudiem aizvien tās ir mazas. Atradām veidu, kā, par spīti budžeta
grūtībām, izmaksāt 70% tiešmaksājumus, ko Eiropas Komisija šogad
atļāva. Tāpat akcīzes nodokļa atmaksā visu naudu piešķīrām šogad.
Ir vajadzīgs papildu finanšu atbalsts, lai grūto brīdi zemnieki pārvarētu. Prognoze ir, ka graudu cenas arī uzlabosies.
— Ierosinājums: Latvijā jābūvē
nevis akmeņogļu stacijas, bet gan
spēkstacijas uz mūsu lauksaimniecībā ražotā kurināmā bāzes.
— No 1. janvāra slēdz Ignalinas
AES, reģionā kopumā palielināsies
atkarība no importētajiem energoresursiem. Kādu elektrostaciju izvēlēties? Nosliecās par labu cietajam kurināmajam — ogles plus biomasa, proti, šķelda. Ap 2016. gadu
stacija varētu sākt darboties.
— Kad mūsu 4 vēsturiskajās
zemēs būs otrais līmenis un atdota
vara pašvaldībām?
— Reforma ir mocīta vairāk nekā
10 gadu, un nezin vai uzreiz vajag
uzsākt jaunu. Iespējams, nākotnē.
— Ko jūs varat solīt jauniešiem,
lai viņiem pēc vidusskolas un

augstskolas beigšanas nevajadzētu
aizbraukt no Latvijas?
— Jau 2004.–2005. gadā pēc pievienošanās ES vairāki desmiti tūkstoši aizbrauca, pārsvarā uz Īriju un
Lielbritāniju. Pētījumi atklāja, ka
noteicošā bija lielā atalgojuma starpība starp Latviju un vecajām ES
dalībvalstīm. Tad algas pie mums
strauji pieauga, gan ātrāk par ražīgumu. Tagad, kad mums ir bezdarbs, cilvēki atkal brauc prom. Kamēr neatspirgs ekonomika, tikmēr
būtiski šo jautājumu neietekmēsim.
Protams, jāgādā, lai izbraucējiem
saglabātu saikni ar Latviju. Arī tāpēc krīze iespējami ātrāk jāpārvar,
lai nepazaudētu cilvēkus.
— Kāda Latvija būs pēc divdesmit gadiem?
— Domāju, ka mūsu valsts būs
daļa no ES iekšējā tirgus, izmantojusi savas dabiskās priekšrocības.
Mums jāattīsta rūpniecības nozares, kurās mums ir lielāka konkurētspēja, kā kokapstrāde, pārtikas
pārstrāde un ekotūrisms. Tad būsim pārtikusi ES valsts.
— Kāpēc jāpalielina nodokļi, ja
nepilnīgi iekasējam jau esošos?
— Jā, uzlabot nodokļu ieņēmumus ir būtiski. 90. gados šajā ziņā
bija problēmas, ap 2003. gadu stāvoklis uzlabojās, daudzi uzņēmēji
iznāca no pelēkās zonas un sāka
maksāt nodokļus. Līdz ar krīzi ēnu
ekonomikas īpatsvars pieauga.
Strādājam trīs galvenajos virzienos,
lai to apkarotu. Pirmais — pret ak-

cīzes preču nelikumīgu apriti un
kontrabandu. Visgrūtāk ir ar cigaretēm, akcīzes nodoklis ieņēmumos
ir krities. Otrkārt, esam grozījuši
likumus, lai mazinātu PVN krāpšanas iespējas. Trešais — vēršamies
pret aplokšņu algām, nelegālo nodarbinātību. Valsts ieņēmumu dienests un Valsts darba inspekcija
pastiprināti strādā. Labi zināma
prakse, ka uzņēmēji it kā atlaiž darbiniekus, kas dodas saņemt bezdarbnieku pabalstus un tad nelegāli
turpina strādāt uzņēmumā. Panāksim grozījumus likumā, lai darbinieki laikus reģistrētos uzņēmumā
un lai nebūtu atrunu, ka viņi strādā
tikai pirmo dienu.
— Cik ilgi noturēsies šī valdība,
vai Šķēle jūs nenoēdīs?
— Valdības mērķis ir strādāt līdz
Saeimas vēlēšanām.
— Jums ir gana daudz nelabvēļu. Cik ilgi izturēsiet?
— Diemžēl ar pretdarbību, gan
atklātāku, gan slēptāku, nākas sastapties. Koalīcijas partijas bieži
vien nevis domā, kā kopīgi atrisināt
samezglojumus, bet gan katra atsevišķi mēģina izcelties vai arī priekšplānā izvirza savtīgas intereses. Pagaidām to sekmīgi pārvaram.
— Jums novēl Dieva svētību, veselību un izturību, sakārtojot līdz
kliņķim novesto valsti.
— Paldies!

meliorācijas sētā. Liela, ērta, īsts limuzīns. Arī cena atbilstoša, sākot
no 20 000 eiro. Šo auto atzinuši par
Latvijas gada auto — šogad skaistāko
spēkratu. Otra mašīna — Volkswagen
Polo — neliela, bet pietiekami ērta.
Tāda vairāk piemērota mātei ar 2
bērniem vai arī kā darba mašīna
produktu izplatītājam. Tās cena,
sākot no 11 000 eiro. Skatītājiem un
izmēģinātājiem bija interesanti, netrūka arī jauniešu.
Gunta Kārklevalka teksts un foto

mos un dzīvot pēc tiem.
Runājot par Latvijas nākotnes
redzējumu, Līgai pastāstīja, ka mūsu valsts 1918. gadā ir dibināta pilnmēnesī, šādā laikā arī noris pēdējie
notikumi. Tas, ko grib, ir pretrunā
ar to, ko jūt. Stabilitātes nav ne valstī, ne cilvēkos. Atšķirībā no Ministru prezidenta Valda Dombrovska
optimistiskā skatījuma uz Latvijas
attīstību 2010. gada beigās astroloģe bija daudz skeptiskāka.
Savs viedoklis Līgai bija par cūku
gripu — tas ir farmaceitiskās nozares uzvaras gājiens. Cilvēki nemirst
no gripas, bet no komplikācijām,
kas var būt jebkurai gripai.
Vēl Līga uzteica nūjošanu. Kad
nūjo, kustas 90% muskuļu, ja vēl to
dara ar smaidu, tad — 100%. Varbūt
nākamgad viņa sarīkos nūjošanu
Dundagā?
Diāna Siliņa

un jūties drošs pat priekšnieka kabinetā.
Uz make-up nodarbībām laika
trūkuma dēļ nepaliku.
Alnis Auziņš

Ieklausīties sevī un dabā
Pils salonā ar astroloģi Līgu Šīronu tikās ap 30 interesentu.
Neesmu astroloģijas piekritēja,
gluži otrādi, taču darbs paliek darbs
un zināmu interesi par to, ko teiks
astroloģe, izjutu. Līga gan nevienam astroloģisko karti nesastādīja
un vairāk runāja par pozitīvo domāšanu, cilvēku savstarpējām attiecībām un atbildēja uz jautājumiem.
Līga aicināja nelietot priedēkli
ne-, bet teikumu pārveidot pozitīvā
apgalvojumā, piemēram, nevis sacīt, ka nebūsim slimi, bet — būsim
veseli!
Kurš gan nezina, ka sievietes ir
no Venēras, bet vīrieši no — Marsa?
Kad sievietei ir kāda ķibele, viņa
piezvana visām draudzenēm un vēl
kaimiņienei, un viņai ir piecdesmit
scenāriji, kā rīkoties. Vīrietis vai nu
domā — viņam viss kārtībā, vai atzīst, ka ir gan ķeza, bet risina to
lepnā vientulībā. Kad sieviete sāk
vīrietim stāstīt 50 variantus, kā tikt
galā ar sarežģījumiem, viņš jūtas
nelaimīgs. Attiecībās vērtīgākais ir
cieņa un pašcieņa, nevajag vienam
otru pārtaisīt, bet pieņemt tādus,
kādi ir.
Līga uzsvēra, ka bērniem no vecākiem jāsaņem sajūta, ka viņus mīl
bez nosacījumiem. Ja bērni redz vecāku dzīvi, ar ko abi ir apmierināti,
arī viņi tādu vēlēsies. Astroloģe arī
norādīja, ka pasaule ir skaista tāpēc, ka ikviens esam tik dažāds. Būtiski ir ieklausīties sevī, dabas rit-

Skaistumkopšanas salonā
Aizskatuvē interesentus aicināja skaistumkopšanas tirdzniecības
uzņēmuma Kolonna pārstāves.
Saņēmies dūšu, ziņķāres dzīts
tur paviesojās arī šo rindiņu autors.
Pārdzīvojumi ne pa jokam. Pirmais
un galvenais — jutos atkal kā tālajās
jaunības dienās Filoloģijas fakultātē. Vienīgais vīrietis! Dabūju baudīt
vairāku jaunu smaržu paraugus, un
beigās man pat uzšķiņķoja kādu
jauku smaržu. Kā teiktu mans gara
radinieks Ēzelītis I-ā, bija vērts.
Uzzināju arī šo to derīgu. Caurmēra deguns pēc trīs četru smaržu
baudīšanas nolietojas. Izrādās, ka vajag tik dziļi ievilkt nāsīs maltas kafijas dvesmu, lai iepriekšējās smaržas
netraucētu un varētu baudīt tālāk.
Katram cilvēkam piestāv zināms
smaržu loks. Ja izvēlas nepareizo,
tad šo nesaderību bieži jūt. Knosies,
grozies, kašķējies ar dzīvesbiedru,
bet pie visa vainīga aplamā smarža!
Savukārt pareiza, atbilstoša smarža
rada ap cilvēku labvēlīgu gaisotni,
pat tādu kā psiholoģisko aizsardzību. Ej tādā sev tīkamā (jācer, ka citiem arī) aromātiskā mākulī ietinies

Tikšanās pilns izklāsts:
www.dundaga.lv.
Aļņa Auziņa teksts un foto

Lasītāju klubiņā
Grāmatas Lizete, dzejniekam lemtā atvēršanas svētkus svinējām pils
mazajā zālē.
Tajā tikāmies ar rakstnieci Māru
Svīri un grāmatas Lizete, dzejniekam
lemtā autori Ingunu Baueri. Sarunas
vadīja žurnāliste Eva Mārtuža, atsaucot atmiņā Dundagas dzejas kluba filmēšanu televīzijai.
Sarunas sākumā M. Svīre jautāja,
vai lasītājs vienmēr paskatās grāmatas tulkotāju. Lasot no norvēģu
valodas tulkotās grāmatas, biju pamanījusi Lizetes Skalbes vārdu grāmatas titullapā. Kārļa Skalbes pašaizliedzīgā mūža līdzgaitniece pratusi 8 svešvalodas. Viņa visu mūžu
tulkojusi, tādējādi atbalstot savu
ģimeni gan Latvijā, gan Zviedrijā.
I. Bauere pastāstīja par ieceri
rakstīt grāmatu. Starp klausītājiem
bija arī daži vīri cienījamos gados,
tādēļ ar humora pieskaņu sarunas
vedās galvenokārt par K. Skalbi kā
vīrieti. Klātesošie kungi drosmīgi
piecieta apspriestās vīriešu rakstura īpatnības un paši tajās dalījās.
Tikšanās bija aizkustinoši sirsnīga,
vajadzīga un atmiņu rosinoša.
Velta Metene
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Ne no maizes vien

Par mums
Alfa kurss pilī šomēnes noslēdzas, bet man gribas dalīties pārdomās par ievadnodarbību 30. IX, kad ar stāstījumu par Māti Terēzi
un Indijas brauciena pieredzi pie mums ciemojās Arnis Šablovskis.
Arni dziļi ietekmējis Indijas apmeklējums, pēc kura viņš 2004. gadā uzrakstīja neparastu grāmatu
Mīlestības pieskāriens — par Māti Terēzi, par savu māti, par Kalkutu Indijā un Kalkutu Latvijā. Nobela Miera prēmijas laureāte Māte Terēze
(1910–1997) kļuvusi slavena ar žēlsirdības darbu Kalkutas nabadzīgo
vidū, kas turpinās joprojām.
Arnis uzsvēra, ka cilvēka uzdevums ir pēc iespējas samazināt plaisu, pat bezdibeni, kas šķir publiski
pausto no mūsu domām un rīcības.
Mātei Terēzei plaisas nebija. «Ticība bez darbiem ir mirusi» (Jk. 2:20),
viņa citējusi Rakstu vietu. Kristus
mīlestības vēsti Māte Terēze spilgti
apliecinājusi tālu prom no Eiropas
ar tās kristietības tradīcijām. Viņa
teikusi, ka, darot visvienkāršāko,
vairojam mīlestību, līdzcietību un
mieru. Kalkutā notiek mīlestības
revolūcija, Arnis raksta savā grāmatā.
Māte Terēze ar māsām Indijā radījusi mirstošo namu — tiem cilvēkiem, kas, lielākoties milzu trūkuma novārdzināti, aizvada šīs zemes
pēdējās dienas un stundas. Māsas

sniedz elementāro medicīnisko palīdzību, apkopj, patur roku dzīves
pēdējos mirkļos. Terēze pat lūgusi,
lai musulmaņu garīgajām vajadzībām iepretī mirstošo namam uzceltu mošeju. Arnis Māti Terēzi nosauca par otro Francisku, par cilvēku,
kas vienojusi dažādu reliģisku pārliecību cilvēkus.
Vēl viena no Mātes Terēzes svarīgām atziņām — ir nabagie «bagātie» un ir bagātie «nabagie», un viņi ir vajadzīgi cits citam. Arnis arī
parādīja daļu no Indijā filmētā —
graustu rajonus, galēju nabadzību.
Jā, neviena filma tā neietekmē kā
klātienē redzētais. Taču arī filmā
skatītais lika salīdzināt: mēs savā
ķibelē salīdzinājumā ar Indijas bada
cietējiem esam karaļi. Kā īstenojam
sevi, palīdzot sev un mūsu nabagajiem «bagātajiem»?
Arnis aicināja ne tik daudz skriet
pakaļ Dievam, cik ļauties, lai Dievs
mūs uzrunā un lieto. Tam vajag
klusumu. Grāmatā Mīlestības pieskāriens Arnis raksta: «..paļaušanās bez
noteikumu uzstādīšanas. Bez šīs paļaušanās garīgā dzīve drīz pārvēršas rutīnā, iekrāsojas pelēkā ikdie-

Skaists kļuva
pēdējās dienas vakars...

Vilku mēnesis

nības tonī».
Un vēl divi citāti no grāmatas:
«Galvenais no Mātes Terēzes lietotajiem vārdiem ir Klusums, vārds,
kuru labi saprot visu reliģiju piekritēji un pat tie cilvēki, kuru attieksme pret reliģiju ir neitrāla. .. Ar
apstāšanos, ar klusumu norimst
mūsu pašu programmas un var iesākties Viņa programma mūsos.»
Uz vaicājumu, kāda ir kristietības jēga, Arnis smaidot teica, ka
kristietībai varbūt ir, varbūt arī nav
jēgas, bet Kristum gan ir jēga. Uz
jautājumu, vai hinduisms nav sašķobījis Arņa kristīgo pārliecību,
viesis atbildēja, ka drīzāk jau otrādi.
Salīdzinājums ar citādo liek labāk
izprast paša būtību, savu latvietību.
Arnis vēlāk man minēja, ka viņu
ļoti nodarbinot Svēto Rakstu vieta
(Mt. 5:44–45), kurā teikts: «Bet Es
jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas
jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu
Tēva bērni, jo Viņš liek savai saulei
uzlēkt pār ļauniem un labiem un
liek lietum līt pār taisniem un netaisniem». Vai ikkatra iekšējais
«es» tam pretojas, jo — arī pār savtīgajiem politikāņiem, nerunājot
nemaz par visādiem slepkavniekiem, arī pār viņiem spīd Dieva mīlestības saule!? Kā tā? Bet tad pēkšņi vienu mīļu brīdi pieķer sevi pie
domas, ka pats esi izdarījis ko nelāgu, un saproti, ka esi «otrā pusē»...
Un tad no jauna pārvērtē — «pār
taisniem un netaisniem», tātad šo-

brīd atkal pār tevi...
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem — pēc iespējas tikt tālāk sevī,
satikt sevi, būt saskaņā ar sevi. To
traucē aizsargmūri, kurus cītīgi sev
ceļam apkārt no mazotnes! Un tad
jau ar Dieva palīgu nāk atklāsme, ka
jāiet pretējais ceļš — mūri no sevis
jāārda nost. Jo mazāk paliek, jo labāk. Labākā aizsardzība ir tās pilnīgs trūkums. Tad, kad esi pilnīgi
neaizsargāts, tad tev neviens nekā
nevar padarīt. Starp citu, Asīzes
Francisks pirms nāves gribējis pilnīgi atkailināties. Bez drēbēm taču
arī ienākam pasaulē. Nauda, manta,
lai cik daudz vai maz, cementē aizsargmūrus. Bet — jo tev mazāk mūru dzīves laikā palicis, jo vieglāk
būs aiziet. Arnis atzīst, ka paša garīgie meklējumi sākušies ar Mišela
de Monteņa darbu lasīšanu un franču filozofa atziņu, ka cilvēka uzdevums kopš piedzimšanas ir sagatavoties savai nāvei. Teorētiski ikviens to saprotam, tikai uz sevi neattiecinām... nu, reti kurš pa īstam.
Bet šī mācīšanās tad arī ir pati dzīvošana. Jo labāk to kāds apguvis, jo
saskare ar viņu vairāk bagātina citus. Arnis pats ir labs paraugs, kā
Dievs lieto cilvēku, kas uzticējies un
ļāvies. Lai tas mūs iedvesmo!
Šīs pārdomas ir tikai, lai rosinātu
aizdomāties, lai kādam liktu sameklēt Arņa grāmatu, kādam — Bībeli,
kādam — vienkārši pierimt. Visiem
ir iespējas ļauties.
Alnis Auziņš

tām šķērsām. Zinājām, ka neapmaldīsimies: paralēli jūrai taču Kolkas–
Ventspils šoseja, un ziemeļus sajutām pēc ēnām, kuras meta koki.

ka vairākkārt novērotie dūmi kaut
kur virs Kolkas nenozīmēja ugunsgrēku, bet lašu un citu zivju kūpināšanu.

Kad piekusu un gribēju atlaisties, to
darīju, uzsēzdamies apaļam pauguram, kurā iegrimu gandrīz līdz
ausīm. Bija arī sūnu apaudzis,
mīksts un neizdibināms dabas veidojums. Skatam atvērās vēl nepazīta perspektīva: slaidi, zaļi priežu
koki, kas vērsās pret intensīvi zilām
debesīm. Gleznotājs Pinnis, šo krāsu mīļotājs, būtu radījis savas dzīves šedevru, ja būtu ko tādu piedzīvojis.
Bet ne jau jūras un meži vien.
Lielirbē mūs aizveda uz tiltu, kas
līgojās (burtiski) pāri Irbes upei,
kuras virsmai maigi piekļāvās
ūdens rozes. Un kad pienāca nakts,
mežus, jūru un upi apskāva viszvaigžņotākā debess, kādu atceros.
Amizēja Kolkas galvenā iela, reizē — vienīgā... Bet tā gādā par visu.
Par visu patērējamo, lasāmo, sūtāmo, noskaidrojamo. Par pēdējo gādā nemitīgi runājošā kūpinātu bušu
pārdevēja, kas tev izstāsta arī visu,
kas notiek Kolkas iedzīvotāju aizkulisēs, kaut tas tevi arī neinteresē.
Šai galvenā ielā atrodas arī Kolkas
vienīgā, vairāku zvaigžņu viesnīca;
ar tās apzīmējumu konstruēti vārti,
kas paver ceļu uz pilsētiņu. Amizē,

Patika, ka visur, kurpu vien skaties, — puķes, koptas un krāšņas, it
sevišķi garās ielas sānos. Patika, ka
bērni, kas nāca pretim, ziņkārīgi
paskatījās uz svešinieku un to reizēm pasveicināja. Patika novērot,
ka cilvēki Kolkā acīmredzot ir labi.
Sīksti, bez daudz runas, ar ciešu rokas spiedienu. Runā maz, dara
daudz, atvērti visam skaistajam.
Pārsteidza, ka Kolkā ar apmēram
1000 iedzīvotājiem ir trīs baznīcas — luterāņu, katoļu un pareizticīgo. Sakāmvārdiskais individuālisms latviešos tā izpaužas arī līvos: katram prasība pēc garīga patvēruma sev, savām lūgsnām. Lūgsnas laikam visās baznīcās bija tās
pašas: lai Dievs sargā zvejotāju jūrā,
lai sūta lietu pārmērīgi sausajai zemei, lai saglabā saticību. Nedomāju,
ka lūdzēji baidās mirt. Kapsētas tik
jauki iekļāvušās dabā, ka mirušais
un dzīvais turpina būt tuvi savā
starpā.
Pārsteidza lielās baravikas. Viena, ko noplūcu Lielirbes mežā, izrādījās pietiekoša, lai pārvērstu to
garšīgā maltītē un paēdinātu vakarā gan mūsu viesus, gan saimniekus. Žēl, ka drusku par vēlu uzzinā-

Septītā novembra pēcpusdienā savās mājās Šveicē, Lugāno, mūžībā devās lībiešu izcelsmes ārsts Marsels Bertholds (1922–2009).
Paldies kolceniecei Baibai Šuvcānei par sagatavoto materiālu!
Psihoterapeits, Latvijas Zinātņu
akadēmijas Goda doktors, Latvijas
Transoloģiskās psihoterapijas asociācijas Goda biedrs profesors Marsels Bertholds dzimis Rīgā, 1922. gada 10. jūlijā. Viņa dzimtas kokam ir
Bertholdu dzimtas stiprās saknes.
Sākoties Otrajam pasaules karam,
Marsels Bertholds ar ģimenei devās
uz Argentīnu, kur 1955. gadā beidza
Buenosairesas universitātes Medicīnas fakultāti. Ārsta un zinātnieka
karjeru viņš sāka ASV, tad turpināja
Zviedrijā, bet mūža nogalē dzīvoja
un strādāja Šveicē. Kopš 1989. gada
Marsels regulāri apmeklēja dzimteni un dedzīgi atbalstīja veselības
veicināšanas projektus. Latvijā viņš
popularizēja arī savu sapņu terapijas metodi, kas varēja palīdzēt uzlabot pacientu garīgo veselību.
Apbrīnojami, ka Marsels visu
mūžu saglabāja lībiskās piederības
apziņu. Lielāku lībiešu patriotu,
kāds bija Marsels Bertholds mūža
nogalē, grūti iedomāties. Viņš bija
ļoti sarūgtināts, ka atkal kaut kur
nebija pieminēti lībieši, ne reizi
vien aizsvilās, ja lībiešus aizmirsa,
nenovērtēja. Viņš gandrīz katrā lietā prata atrast vietu lībiešiem.
Dzimtenes apciemojuma reizēs M. Bertholds galvenokārt uzturējās Rīgas Jūrmalā, bet
pāris reizes viņš ilgāku laiku
pavadīja Kolkas ciemā un iepazina arī citas
vietas lībiešu
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krastā. Zinot viņa savdabīgo un reizēm asprātīgo skatījumu uz pasauli
un tās lietām, aicināju toreiz Marselu uzrakstīt savus iespaidus par
ciemošanos dzimtajā pusē.
Paša Marsela Bertholda stāsts
Visvairāk pie sirds gāja sajūta, ka
esmu tur, kur priekšteči — līvi (no
tēva puses) kopš septiņām paaudzēm mituši. Kur kapi ar uzrakstu Bertholds ir gan Kolkā, gan Vaidē, gan laikam arī citur. Kur Gundars Bertholds ir izstrādājis ciltskoku, staltāku un pareizāku (ar augšanu augšup) nekā manis atvestais
(pret zemi vērsts). Kur lībieši gādā,
lai nepazustu tas, kas vēl saglabājies no līviem šai krastā cauri gadu
tūkstošiem. Biju arī Vaidē, kur Bērtulis (tā saucies uzvārda Bertholds
pieņēmējs) ar saviem priekštečiem
apdzīvojis Žonaku mājas, kas izzuda
un kas tagad atjaunojas tai pašā vietā it spilgti.
Bija atvasara. Bet ļoti maiga. Katru rītu redzējām vienas jūras liedagā sauli austot un otras jūras krastā
sauli rietot. Un domāju par Šveici,
no kuras nāku un kurai nav nevienas jūras. Bet jau pirmā dienā atklāju abām zemēm ko kopīgu: sērfotājs jūrā un slēpotājs Alpos — abi
izbauda to pašu degsmi, tuvinot
sevi robežām, līdz kurām cilvēku noved izaicinājums pārdzīvot ko bezgalīgu.
Izstaigājām mežus krus-

Ziemassvētkos novēlu visiem to,
ko labprāt vēlētu pats sev: atgriezties, mainot savas attiecības ar Dievu.
Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to
viņu vidū un sacīja: «Patiesi Es jums
saku: ja jūs neatgriežaties un netopat
kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā». Mt. 18:2–3
Armands Klāvs
Domāju, ka nevar būt divi vienādi Ziemassvētki pēc kārtas. Tāpēc
šajos Ziemassvētkos aicinu paskatīties uz tiem no citas puses.
Ja Ziemassvētki mums saistās tikai ar dāvanām, eglīti, svecītēm,
skaistiem rotājumiem, piparkūkām,
svētku mielastu un brīvdienām,
tad, iespējams, būsim palaiduši garām svētku būtību. Kristus nāk kā
Dieva upuris ne savā, bet mūsu labā. Kristus sāk savu misijas ceļu,
kas beidzas pie krusta, taču beidzas
ar uzvaru, ne zaudējumu!
Arī mēs esam nākuši pasaulē, jo
esam kādam vajadzīgi. Mūsu darbam, rūpēm par tuvākajiem vai, pavisam īsi, mūsu mīlestībai ir nozīme! Ne jau velti svētku Jubilārs ir
novēlējis Evaņģēlijā: «Tev būs Dievu,
savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds,
ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku
un ar visu savu prātu un savu tuvāko
kā sevi pašu». Lk. 10:27.
Andis Smelte

jām, ka Ūšos pasūtināmas arī brokastis; garšīgās pankūkas un apaļie
pīrādziņi vien padarīja šķiršanos
grūtu.
Skumdināja, ka tuvojas no Amerikas nesavaldāms un nekam nederīgs patērisma vilnis, kas mūs tuvina
amerikāniskajam viss, kas man pieder
orientācijai un mūs attālina no
mums īpašās — tas, kas mēs esam nostājas.
Skaists kļuva pēdējās dienas vakars. Eju uz jūru! Pēc brīža raugos
saulē, kas ir sarkana kā kvēlojoša
ogle. Sārtas smiltis, sārti četri gulbji
aizpeld cits aiz cita. Jūra bez kustības — kā izkusis metāls. Ūdens atdod dienā iegūto siltumu. Tālumā
parādās balts kuģis. Iedegas pirmās
zvaigznes, un staru kūļiem sāk sasaukties bākas. Pēkšņi jūtos kā pazudušais dēls, kas sirmā stundā atradis ceļu atpakaļ uz brīnišķu krastu, ko nekad īsti nebiju pazinis.

Līvlizt taļžpivād
Lībiešu Ziemassvētki
Um kōgiņ, koņtš kūzõ puskāntõb
Sīḑš taļžpivši skūolidi, tubḑi,
bet līvõ kēļ — kui se um kibḑi —
set ni sīe jūs ovvõ sōb pandõd.
Pētõr Damberg

Ar spožumiem, svecītēm, vati,
jau izsenis eglīti rotā,
nu lībiešu valoda pati
ir kļuvusi eglītei rota.
Pēteris Dambergs

Ziemassvētki mūs māca mīlēt,
piedot un dāvināt. Kristus dzimšanas svētki mūs vieno. Ziemassvētku
eglīte katru gadu pulcē arī Kolkas
lībiešus. Šogad Kolkas līvu centrā
Kūolka tā spoži iedegsies 20. XII.
Skanēs svētku dziesmas, dzeja, vēlējumi lībiešu valodā. Atcerēsimies
jubilārus, būs loterija, pārsteigumi.
Godājamie novadnieki! Lai svētīti
Ziemassvētki un lai zem eglītes
katrs atrod mīlestību, pacietību, saticību. Lai Jaunajā gadā gaišs prieks,
veselība un daudzas draugu sirdis!
Lībiešu savienības Kolkas grupa

V i l k u gada
m ē n novembris
esis
2002.

DUNDADZNIEKS

Līvõ āiga • Līvu laiks

Tēriņtš!

Sveicināti, dārgie lasītāji! Vispirms izmantošu iespēju apsveikt
jūs visus Ziemassvētkos un novēlēt
laimīgu nākamo gadu, kas jau gandrīz durvju priekšā. Ceru, ka apaļais

2010. gads nesīs daudz veiksmes un
panākumu t.s. lībiešu lietās. Vai
veiksme mūs tiešām piemeklēs, to
noteikti varēs izzīlēt Vecgada ballē
Mazirbē, Lībiešu tautas namā.
Šajā slejā pienāktos teikt arī gala
vārdu Vecajam gadam. Tas ir īpaši
cēlis lībiešu lietas popularitāti. Kādas visam notikušajam būs sekas,
rādīs laiks. Īpaši miglā tīta ir vecākās lībiešu organizācijas — Līvu savienības — nākotne. Lai kas arī notiktu, par to visu varēsiet lasīt Līvu
laikā. Labprāt arī gaidīšu ieteikumus no lasītājiem, lai lapa taptu
saistošāka.
Uz tikšanos Vecgada vakarā
Mazirbē!
Linda Zonne, linda.zonne@gmail.com

Līvu ziņas • Līvõd tieudõd
18. XI Kolkā notiek Latvijas proklamēšanas dienas un lībiešu karoga svētku svinības.
18. XI Dziesmas zēnu koriem lībiešu valodā Älloul jeb Lībiešu šūpuļdziesma pirmatskaņojums. Komponists Raimonds Tiguls, vārdu autors
Valts Ernštreits.
19. XI Līvu fonda priekšsēdētājs
un Līvu savienības biedrs Dāvis
Stalts kopā ar Montu Kvjatkovsku,
Dundagas mēru Aldonu Zumbergu
un Dundagas izpilddirektoru Elmāru Pēterhofu apseko lībiešu tautas
namu, fiksējot tehnisko stāvokli un
visu inventāru. Notiek vienošanās
Rāndi kolekciju pārvest uz Kubalu
skolu–muzeju.
23. XI Sabiedrības integrācijas
fonds tomēr nepiešķir solīto finan-

sējumu lībiešu valodas mācībām.
Mācības netiek pārtrauktas. Līvu
fonds aktīvi meklē sponsorus.
25. XI Aizsākas iknedēļas trešdienu vakaru virtuālās sarunas lībiešu valodā. Sarunām var pievienoties visi interesenti katru trešdienu 20.30 portālā livones.lv sadaļā
kopiena. Sarunu uzraugs un valodas
kļūdu labotājs — Valts Ernštreits.
6. XII Somijas neatkarības diena.
Lībiešu tautas namam Mazirbē
pieslēdz elektrību, līdz ar to 31. XII
tautas nams jau 4. reizi uzņems lībiešu Jaunā gada gaidītājus.
Līvu savienībā uzsākts audits.
Pagaidām bez panākumiem meklē
kandidātu Līvu savienības vecākā
amatam.
Apkopojusi Linda Zonne

Vecgada vakars Mazirbē
Vanāāigast õdõg Irēs
31. XII gaidām Mazirbes tautas
namā uz lībiešu Vecgada balli.
Programma sāksies jau plkst. 12.00
dienā ar ekskursiju pa Mazirbi un
siltām pusdienām. Dalībniekus sagaida ķekatas, salūts, dejas līdz rītam, laimes liešana, izēšanās un ci-

tas jautrības. Līdzi jāņem maiņas
apavi, ķekatu maska, neliela dāvaniņa. Dalības maksa Ls 1.
Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni
Ilzei 22047587 (LMT) vai rakstot epastu
uz zilziite@gmail.com, minot dalībnieku skaitu un vecumu, un par vēlmi
nakšņot Mazirbē.
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Mūsu tautas nams — mūsu karogs
Mäd rovkuodā — mäd plagā
Tā tam būtu jābūt, ņemot vērā
lielos ieguldījumus un daudzu lībiešu lolotās cerības savas tautas
nākotnes vajadzībām. Kā tas ir pašlaik? Diezgan skumji, taču cerīgi.
Skumji, jo ir daudz darīts nama
tehniskā stāvokļa uzlabošanai, taču
nekas — tā stratēģiskajai izmantošanai. Cerīgi, jo Līvu fonds nupat
uzsācis sarunas ar Līvu savienību
un Dundagas novadu par tā praktisko apsaimniekošanu. Daži uzstāj,
ka vispirms būtu jārada vīzija par
apsaimniekošanu, un liekas nemanām, ka pastāv jau vairākas šādas
vīzijas, turklāt savstarpēji līdzīgas
un arī īstenojamas. Tās paredz ilglaicīgu tautas nama praktisku izmantošanu, kas arī dotu peļņu nama pilnvērtīgai uzturēšanai. Tautas namā jānoris ne tikai saimnieciskajai, bet arī kultūras dzīvei!
Tam ir vajadzīgs mūsdienīgs menedžments un saimniecisks tautas
nama direktors, kas pieskatītu šo
namu un darītu to pieejamu cauru
gadu ne vien lībiešiem, bet arī vi-

• Līvu fonds aicina strādāt kopā.
• Līvõ fond kutsūb strōdõ īdskubsõ.

siem interesentiem, kas to vēlētos
apmeklēt vai izmantot savām pulcēšanās reizēm.
Šie un arī citi jautājumi beidzot
sāk nobriest praktiskai darbībai,

Foto no Lindas Zonnes albuma

Vēl nav par vēlu sākt! • Vel äb uo obbõ irgõ!
Līvu valodas intensīvais pamatlīmeņa kurss Kolkas pamatskolā
katru otro sestdienu no pulksten 12.00 līdz 14.00.
Jūs esat īpaši ļaudis — līvu ļaudis,
bet tas nozīmē arī daudz nopietnāku atbildību pret šo zemi, kultūru,
valodu. Līdz patiesām zināšanām
katram ejams individuāls un sarežģīts ceļš — tā rodas vērtīgi cilvēki —
ģimenei, tautai, zemei. Tos, kas vēlas peldēt globalizācijas vienādības
ūdeņos, gan neatceras jau pat vairs
vienas paaudzes rāmjos. Nepalaid
garām iespēju uzsākt vērtīgu ceļu!

Kursa beigās — eksāmens un sertifikātu izsniegšana. Divi labākie
studenti saņem balvu — ceļojumu
uz Somiju, bet mācībās izcilākie
piedalās valodas nometnē Roņu salā. Valodas mācības sniedz Līvu
fonds. Pasniedzēja — Julgī Stalte.
Pievienoties var jebkurā brīdī, jo
iepriekšējo stundu materiāli būs
pieejami uz papīra.

par ko drīzumā dzirdēsim un arī
redzēsim. Uz tikšanos tautas namā
Jaunajā gadā!
Dāvis Stalts

Ziemassvētki un Vecgada vakars lībiešu tradīcijās
Taļžpivād ja Vanāāigast õdõg līvlizt irdõksõs
Ziemassvētki (Taļžpivād) ir seni
svētki, jo kā ziemas saulgrieži bijuši svarīgi senajiem līvu krasta iedzīvotājiem, kuru saimnieciskā
darbība norisa visciešākajā saistībā
ar saules ritu. Laika gaitā senās un
kristīgās tradīcijas savijās, veidojot
sinkrētiskas paražas. Senākās līdz
mums nav nonākušas, jo to pierakstīšana sākās samērā nesen. Zināmās tradīcijas daudzās mājās noteikti vēl saglabājušās.
Ziemassvētku vakarā bērni vesti
uz pirti mazgāties, tikmēr pie-

augušie istabā likuši un izpušķojuši
eglīti. Atgriežoties no pirts, bērniem bijuši lieli brīnumi. Ciemos
nācis Ziemassvētku vecītis (Taļžpivād vanā) un devis dāvanas, tika
spēlētas dažādas spēles. Vakarā devušies uz Ziemassvētku dievkalpojumu.
Vecgada vakarā (Vanāāigast
ȭdõg) savukārt zīlējuši, kas gaidāms
nākamajā gadā: kam pirmajam būs
jāmirst, kam nākamgad jāprecas,
vai būs labs zivju gads.
Apkopojusi Linda Zonne

18. novembõr Kūolkas
Sūrsõ zōls vȯļtõ tund nūord ja
vanād rovst, Kūolka līltijizorkestõr
jou vȯļ vaļmõz irgõ ȭdõgt, sidāmli
lemḑõm võttõn Kūolka rovkuoddõ,
ja vaņtõlkst puskāntõbõd kōd
rabdõd plagād vermõd — ōļazvālda-siņņi ja punni-vālda-punni.
Tämpõ attõ kakš tǟdzizt pivād!
Leţmō Republik proklamācij pǟva
ja Līvõ Plagā pivād. Nēḑi mȯlmidi
suggimiži ītõbõd 18. novembõr,
valstõ teritorij, sīe jelānikād, kultūr ja munt faktōrõd, mis laskõn
Leţmō plagān ja Līvõ plagān pīlõ
ležgõl jou väggõ kōgiņ.

Pivād kontserts kilīztõ leţ ja līvõ
lōlõd, midā lōliztõ ja spēļiztõ Kūolka mūzik skūol ja munt Kūolka
ansambõld. Lōlõd vail vȯiž kūlõ sidāmliži tienāndõks sõnḑi ja kloptõ
Kūolka rovstõn, kis vȯļ palkõn Dūoņig nūovadā dūom ovpālkidi,
vaņtlõ autōr Dženet Marinsk
audiovizuālõ nīžõ Puŗŗõkuoigīd sadā
āigastõd ja tundõ Kūolka rovst kubtīe sōdõd tulākši.
Kunā ullõ lekš pimdõ, kīņḑõld
val riek viedīz mier pǟlõ rovkuodā
jūrõ, kus põrāndõks jūs kūolkanikīdi ja kilāliži ītiztõ leţ ja līvõ lōlõd.

18. novembris Kolkā
• Ķekatnieki Mazirbē. • Käkānikād Irēs.

Jāņa Medņa foto

Lielajā zāle bija sanākuši jaunāki
un vecāki ļaudis, Kolkas pūtējorķestris jau bija gatavs sākt vakaru,
sirsnīgs siltums ieņēmis Kolkas
tautas namu, un skatu rotā divu
slaidu karogu krāsas — zilbaltzaļš
un sarkanbaltsarkans. Šodien ir divi nozīmīgi svētki! Latvijas Republikas proklamēšanas diena un Lībiešu Karoga svētki. Šos abus notikumus vieno 18. novembris, valsts
teritorija, tās iedzīvotāji, kultūras
un citi faktori, kas ļāvuši Latvijas
valsts karogam un Lībiešu karogam
pastāvēt līdzās jau ļoti ilgi.
Svētku koncertā skanēja latviešu un lībiešu dziesmas, ko dziedāja
un spēlēja Kolkas mūzikas skolas

un citi Kolkas ansambļi. Starp
dziesmām varēja klausīties sirsnīgus pateicības vārdus un aplaudēt
Kolkas cilvēkiem, kuri bija izpelnījušies Dundagas novada domes apbalvojumus, vērot autores Dženetas Marinskas audiovizuālā stāsta
Burinieku gadsimts un sajust Kolkas
cilvēku kopdarba sasniegtos panākumus.
Kad ārā kļuva tumšs, svecīšu
gaismas ceļš veda uz jūras krastu
pie tautas nama, kur pie ugunskura kolciniekus un viesus vienoja
latviešu un lībiešu dziesmas. Dziedāja Latvijas valsts himnu un Lībiešu himnu, veltot labas domas savai
zemei, tautai, valstij un aizdedzot

Lōliztõ Leţmō Valst himnõ ja Līvõ
himnõ, āndiztõ jõvḑi mõtkidi eņtš
mōn, rovvõn, valstõn ja palātiztõ
kīņḑõld tarmõksõkst Leţmōn ja
Līvõ rāndan.
«Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!»
Nēši pivši võiž tundõ munt
āigastõd tarmõkst attõ sōdõn. Sīepierāst ma uskūb, ku sīekõrd ka
kīņḑõld palātõks ja jõvād mõtkõzt
väggõ sōņ līb tuodli ja äbţõbõd Kūolkan, Kūolka nanān ja kuožõn,
mis mēg tīedam kui Līvõd rānda.
Nǟnd kūolkanikād sūr tīe, mis vȯib
andõ nǟgţõbõ mūši, kītõb «Tienū!»
iļ tundõkstõkst rikkidi pivḑi!
Monta Kvjatkovska

pa sveču liesmiņai ar velējumiem
Latvijai un Lībiešu krastam.
«Min ārmaz īlmas ūod set sa,
min tõurõz izāmō!»1
Šajos svētkos varēja just — citu
gadu vēlējumi tiks sasniegti. Tāpēc
es ticu, ka arī šoreiz svecīšu dedzināšana un labās domas ļoti drīz attaisnosies un palīdzēs Kolkai, Kolkas ragam un vietai, ko mēs pazīstam kā Lībiešu krastu. Redzot kolcinieku lielo darbu, kas var dot
piemēru citiem, saku «Tienū!»2 par
sajūtām bagātiem svētkiem!
Monta Kvjatkovska
Vismīļākā man pasaulē tu,
dārgā tēvzeme.
2
Paldies
1
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Raibs kā dzeņa vēders

Ieelpot Igo
Svinot jauno albumu Ieelpots, solists Igo uzsācis koncertturneju
pa 11 muižām un pilīm un 4. XII vakarā dziedāja Dundagas pilī.
Mūziķis uzstājās kopā ar Ievu
Krēvicu, Zani Biķi un taustiņinstrumentālistu Juri Kristonu. Pārpildīta
zāle un aplausi pierādīja, ka Igo ir
daudz cienītāju. Koncerts un arī

albums ir kā ilgi gaidīta medusmaize populārā dziedātāja talanta cienītājiem, kam vienmēr vairāk pie
sirds bijusi lēna mūzika, izjusts
dziedājums. Šoreiz mūziku papildi-

nāja īpaši veidotas Kristapa Streiča
videoprojekcijas un Igo esejas.
Dziedātājs pastāstīja, ka albumu
iedvesmojuši draugi un ka tas
«klausītājiem varbūt ļaus pacelties
citā dimensijā».
Koncerts deva arī baudījumu vēderam, jo mūzikas starplaikos varēja nogaršot Austrālijas vīnus un
mieloties ar Kūkotavas našķiem. Savukārt Igo mūzikas cienītāji varēja
iegādāties mūzikas diskus, kartiņas
ar mūziķa zīmējumiem un dzejoļu
grāmatas.

Vilku mēnesis
Visas turnejas koncertus, arī
Dundagas, iemūžināja profesionāli
fotogrāfi. Viņu darbi, vēlāk apkopoti izstādē, būs apskatāmi noslēguma koncertā Melngalvju namā.
Pēc koncerta Igo aicināja neizklīst un sniedza autogrāfus.
Lai gan Igo koncertē jau 30 gadus, šī reize krasi atšķīrās ar programmas dziļumu. Atvainojamies
visiem, kas nedabūja biļetes. Mūziķi pēc Jaunā gada apsolīja vēl vienu
koncertu arī pie mums.
Smaida Šnikvalde

Kolkas pensionāri rosīgi
daudz. Esam sadraudzējušies ar
pensionāru apvienībām Dundagā,
Rojā, Lubē, Valdemārpilī, Talsos,
Pastendē, Stendē. Regulāri uzņemam ciemiņus. Mums ir savs ansamblis Sarma, ko vada Inora Sproģe — arī jau divpadsmito gadu. Inora strādā ar pilnu atdevi, negaidot
uzslavas un pateicības. Viņai prieku dod padarītais, ja uz klubu ļaudis nāk saņemt labvēlīgu dopinga
devu un kliedēt negatīvas emocijas, ja pašas nerimtīgā darboties
griba uzjundī dzīves sparu arī pārējiem. Tad prieks un gandarījums
ir abpusējs.
Mēs dziedam gan tad, kad dvēsele lido kā viegls putns, gan tad,

Jaunākais mežniecībā
kad bēda zem akmeņa liekama.
Dziesma palīdz, dod klāt to, kā pietrūkst kāda brīža skaistumam.
Par ansambļa daudzveidīgo repertuāru paldies mūsu Ilzītei Sojai!
Viņa mums ir kā dziedošā enciklopēdija. Pateicamies arī mūsu labdariem — Kolkas zivju apstrādes ce-

Eglīt, iededzies!

Deju virpulī

11. XII pievakarē novada centrā pie vidusskolas un pie domes
ēkas iedegās svētku egles.

Kad abas lielās egles bija iedegtas, pilī sākās koncerts
Svētku virpulis.
Pie vidusskolas klātesošos priecēja dziedoši un dancojoši rūķi, arī
Ādažu viesi
Tajā piedalījās mūsu Mākslas un
mūzikas skolas Deju klases skolotājas Daces Treinovskas un viņas
kursa biedru deju kolektīvi. Publiku priecēja mazie, ņiprie tukumnieki, Rīdzenieka, Ādažu Valdorfskolas un kaimiņnovada Māras dejotāji. Viņu repertuārā bija tautiskās dejas. Rīdzenieka un Ādažu Valdorfskolas dancotāji aizrāva ar jaunības degsmi un lielisku spēju iejusties tēlos. Kaut arī Mārā dejo vidējā paaudze, šis kolektīvs aizrau-

Pie vidusskolas klātesošos priecēja dziedoši un dancojoši rūķi, arī
Ādažu viesi, iemēģinot soli pirms
koncerta pilī. Jauki spēlēja mūsu
mūzikas skolas audzēkņi. Visiem
par prieku no debesīm sāk krist
sniegpārslas, pierādot, ka Vaira
Kamara ir labākā režisore Kurzemē. Paldies eglītei, kas nelika sevi
daudz lūgties un aši iedegās.
Pēc tam pie Līkās muižas domes
priekšsēdis īsā uzrunā aicināja mācīties no mūžzaļā koka, kas, augdams pieticīgos apstākļos, citiem
dod daudz prieka. Eglei iegaismojoties, visi vairāk vai mazāk kopīgi
nodziedāja dažas dziesmas, kā Ak,

eglīte, ak, eglīte, tad atskanēja aicinājums pils pagalmā iedzert karstu tēju un iekost kādu pīrādziņu.
Lai iekļūtu pa pils vārtiem, vajadzēja parādīt kādu priekšnesumu
diviem rūķpuikām. Šo rindiņu autors, vienā no tiem pazinis šahistu
Edgaru, uz ātru roku sacerēja: Edgaram, nabagam /Visi torņi pazuduši.
Kā smejies, savējie sapratīs. Visbeidzot, no pils balkona ciemus
sveica pilskundze Baiba, bet Ruta
fon Berzinga atgādināja klasisko
teiku par rūķīšu kāzām. Bija mājīgi.
Alnis Auziņš

Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu!
Turpinājums no 1. lappuses
saulgriežu zvaigznes ikvienam nes
debesu gaišumu, lai nākamais gads
ir bagāts ar labām domām un priecīgiem atelpas brīžiem, lai mūsos
mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties un palīdzēt!
Rūķīšu un Kolkas pamatskolas
pedagogu vārdā Aija Tarlapa
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* * *
Dundagas novada Kolkas
pagasta pensionāru apvienības padome Sarma un ansamblis Sarma
novēl dvēseliski siltus, mīļus Ziemassvētkus un labas, gaišas domas
un stipru veselību 2010. gadā: Dundagas novada domei un priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam,
Dundagas pensionāru klubiņam
Sendienas un tā vadītājai Ainai Šleinerei, Kolkas pagasta pensionāriem, Kolkas pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam un
viņa palīgiem, dakterei
Ingrīdai Liepai un māsiņai Ilzei Bordjugai, zobu dakterei Ingai Pinkenai un viņas palīdzei Ritai Hausmanei, aptiekas Baiba
laipnajām un izpalīdzīgajām kundzēm,
Kolkas
mūzikas

Dundagas baptistu baznīcā
24. XII plkst. 14.00, 25. XII plkst.
11.00 — bērniem. Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 24. XII
plkst. 16.00 (plkst. 15.30 Dundagas
jauktā kora un draudzes kora koncerts), 25. XII plkst. 11.00.
Kolkas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 24. XII plkst. 16.00.
Kolkas katoļu baznīcā 24. XII
plkst. 19.00 vai 20.00 (precīzi būs
zināms vēlāk), 25. XII plkst. 11.00
Mazirbes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 24. XII plkst. 19.00.
Kaimiņos
Ģipkas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 24. XII plkst. 18.00, pēc
tam Dundagas jauktā kora koncerts.
Ārlavas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 24. XII plkst. 15.00

Kolkas pagasta pensionāru apvienība Sarma darbojas jau 12 gadus.
Dzīve ir skaista! Mums ļauts noskatīties saullēktos un saulrietos
par velti, mākoņu slīdēšanā un jūras varenībā, nemaksājot neko. Vai
nav brīnišķīgi?
Vienmēr daudz gaidām no citiem. Bet ko gaidīt? Likteņa spēkam īpaši neticam, savu dzīvi varam ietekmēt paši, ja vien patiešām to gribam. Ja vēlies saņemt
prieku, dāvā to citiem, ja gribi būt
mīlēts, iemācies mīlēt citus, ja gribi, lai tevi ievēro un novērtē, iemācies pamanīt un novērtēt otru, ja
alksti svētkus dvēselei, sagādā tos
citiem, un tava dvēsele uzgavilēs.
Kolkas pagasta pensionāru apvienība Sarma 12 gados ir paveikusi

Dievkalpojumi
Ziemassvētkos

skolas čaklajām pasniedzējām, vienīgajam vīrietim skolotājam Viesturam Rēriham un enerģiskajai direktorei Inorai Sproģei, Kolkas pamatskolas kolektīvam un direktorei Antrai Laukšteinei, SIA Kolkasrags izpilddirektoram Jānim Dambītim un darbiniekiem, SIA Līcis 93
Kolkas ceha vadītājai Regīnai Rūmniecei un visai lielajai strādnieku
saimei, SIA Banga Seafood Factory
ceha vadītājai Tijai Liepai un kolektīvam, Veikala TOP! vadītājai
Inesei Radelei un darbiniekiem,
Kolkas Romas katoļu, evaņģēliski
luteriskajai, pareizticīgo draudzēm
un visiem to ganiem.
Kolkas pensionāru apvienības
Sarma padomes vārdā
Beneventa Ružāne

Policists brīdina
Pēc Dundagas novada domes
28.10.2009. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem par nepilngadīgu personu uzturēšanos uz ielas
pēc plkst. 22.00 var administratīvi
sodīt līdz Ls 50,00. Svētku laikā policija pastiprināti rīkos reidus.

hiem, SIA Kolkasrags un pagasta
pārvaldei.
Katram vecumam ir savi prieki,
tie tikai jāatrod. Lai mums visiem
veicas!
Beneventa Ružāne, Kolkas pagasta
pensionāru apvienības Sarma
kultordze
tīguma un aktiermeistarības ziņā
no jauniešiem neatpalika nemaz.
Viņiem raksturīgs īsti kurzemniecisks pamatīgums, bet reizē — dejas soļa vieglums.
Elpu aizrāvuši, skatītāji vēroja
Rīgas Horeogrāfiskās skolas
audzēkņu un tukumnieku divu
pusaudžu priekšnesumus. Ne jau
katru dienu Dundagā iespējams
redzēt fragmentus no baletiem vai
sporta dejas!
Mūsu Dejas klases meitenes uzstājās ar pāris tautiskajām dejām,
bet vislielāko sajūsmu izpelnījās,
azartiski izdejodamas Mazās raganiņas.
Vislielākās ovācijas no atsaucīgās publikas izpelnījās ādažnieki
ar deju Kreicburgas polka un Māra — ar Dullo Ullu.
Diāna Siliņa

Ēlektrības norēķini
500 kWh elektrības norēķinu kartes
var iegūt garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēji un trūcīgās ģimenes ar bērniem.
A/s Latvenergo un biedrība Latvijas Pašvaldību savienība sākusi sociālā atbalsta kampaņu a/s Latvenergo piegādātas elektroenerģijas lietotājiem. Novada pašvaldība ir saņēmusi 92 Elektrības norēķinu kartes — 500 kWh. Lai tās iegūtu, jāgriežas Sociālajā dienestā, līdzi ņemot
pasi, trūcīgās ģimenes un personas
statusa izziņu un līgumu ar a/s
Latvenergo (vajag līguma numuru).
Dāvanu karti var saņemt tikai tā
persona, ar kuru ir noslēgts līgums
ar a/s Latvenergo. Lūdzam līdzi paņemt arī pēdējo maksājumu kvīti
un vienu jaunu maksājuma kvīti,
lai ierakstītu skaitītāja ciparus, no
kādiem personai pašai būs jāveic
maksājumi pēc akcijas beigām.
Ineta Mauriņa,
Sociālā dienesta vadītāja
Par iespēju Dundagas daudzdzīvokļu
mājā ierīkot kolektīvu dekoderi vaicājiet padomu namu apsaimniekotājam
SIA Ziemeļkurzeme.

No 1. XII Dundagas mežniecībā
notikušas pārmaiņas.
Mežniecības pārraudzībā vairs
nebūs daļa no Rojas novada (no
Melnsila līdz Ģipkai). Dundagas
mežniecības pārraudzībā paliek
Dundagas novadā (Dundagas un
Kolkas pagastā) ietilpstošās meža
zemes. Samazināts arī apgaitu
skaits. Mežniecības teritorija sadalīta piecās apgaitās: Šlīteres
(mežsardze Dagmāra Jansone), Ezeru (mežsargs Andris Rozenbergs),
Priedaines (mežsargs Andis Remess), Kaļķu (mežsarga vietas izpildītājs Edvīns Grunte) un Akmeņkalnu apgaita (mežsargs Andris Zviedris). Tā kā krasi mainījušās apgaitu
robežas, ļoti daudziem mežu īpašniekiem ir mainījies mežsargs. Ziņas par grozījumiem saņemamas pa
tālruni 63242375.
Līdz 01.02.2010. mežniecībā jāiesniedz pārskati par 2009. gadā izņemtajiem ciršanas apliecinājumiem! Tie jāiesniedz arī tad, ja ciršana nav uzsākta.
Mežzinis Ēriks Bērzkalns
1994. gadā dzimušie zēni pirmoreiz ieguvuši 3. vietu valstī Latvijas
volejbola federācijas kausa izcīņā.

Sveicam volejbolistus un
viņu treneri Unu Silu!

Grāmatvedības pakalpojumi.
Atskaites iesniegšana VID
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).
Tālrunis 26339501.

«Dundadznieks» Nr. 12 (93)
2009. gada decembris.
Dundagas novada domes izdevums,
iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss
pastā 3085.
Redakcijas adrese: Dundagas pils,
Dundaga, LV 3270.
Redkolēģija:
Alnis Auziņš
(redaktors, tālr.: 63237858, epasts:
alnis@dundaga.lv), Gunta Abaja, Ēriks
Bērzkalns, Baiba Dūda, Velta Metene,
Aivars Miška, Aldis Pinkens, Smaida
Šnikvalde, Aiga Štrausa, 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 atsaukties uz «Dundadznieku».
Iespiests Talsu tipogrāfijā.
Metiens: 500 eks.
Internetā: www.dundaga.lv/avize

