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Regīna Rūmniece, Sociālās, iz-
glītības un kultūras komitejas va-
dītāja: 

— Novada politikā esmu iesācē-
ja. Apvienojāmies, bet to, kā būs, tā 
īsti laikam neviens nesaprata. To-
mēr līdz jaunajam gadam nodzīvo-
jām pat ļoti veiksmīgi. Citi novadi, 
kur apvienojās vairāki pagasti, vēl 
līdz šim brīdim nav tikuši skaidrībā, 
kā rīkoties. Aldons Zumbergs laikus 
bija sācis domāt par novadu jau 
pirms pagastu apvienošanas, tur-
klāt arī par Kolkas pusi. Kolkai bija 
lieli parādi visās nozarēs, mēs ne uz 
ko nevarējām pretendēt, taču 
mums daudz nāca pretī, kaut vai 
Kolkas ūdenim, arī Mūzikas skolai, 
pamatskolai, transporta jomā. Pār-
mest Dundagai nevaram neko. Tikai 
pateicoties tai, varējām izdzīvot. 

 Gribējās, lai Kolkas vajadzības 
ņemtu vērā arī turpmāk. Veidojot 
jauno, kopīgu budžetu, jutām, ka 
pieeja ir visai korekta. Varbūt, tīri 
no Kolkas viedokļa, vienā otrā gadī-
jumā kaut kas šķiet nodarīts pāri, 
tomēr skaitļi rāda, ka paredzēta 
gandrīz tā pati summa, kas mums 
bija pirms apvienošanas. Pareizi rī-
kojās priekšsēdētājs, kas Kolkā jau 
pirms budžeta skatīšanas pateica, 
ka komiteju darbā budžeta apsprie-
šanas laikā nejauksies un ļaus 
spriest deputātiem, bet savu vārdu 
teiks Finanšu komitejā. 

Manas komitejas darbā nepatika 
tas, ka mūsu budžeta izstrādni sa-
ņēmu piecas minūtes pirms sēdes. 
Tomēr saprotu grūtības, jo viss ir 
no jauna. Vienlaikus gribu pateik-
ties Zintai Eizenbergai par lielo un 
kvalitatīvo ieguldījumu budžeta sa-
gatavošanā.  

Grūti laiki ir skolām, bet tā nav 
novada vaina, jo finansējumu iedala 
valsts — atbilstoši skolēnu skaitam. 
Neapmierināta palika mūsu Mūzi-
kas skola, bet es neuzskatu, ka tai 
nodarīts pāri. Man nepatika kas 
cits. Visas struktūrvienības bija rū-
pīgi izstrādājušas savus budžetus. 
Tikai Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas (DMMS) budžeta izstrādnē 

nekādu paskaidrojumu. Vien slo-
dzes un ļoti aptuvens izklāsts. Gri-
bētu redzēt skaitļu atšifrējumu pa 
pozīcijām un ceru, ka uz Finanšu 
komitejas sēdi tāds būs. Kolkas Mū-
zikas skolai sīki iztirzāja katru pozī-
ciju, DMMS budžets salīdzinājumā 
ar mūsējo nebija caurspīdīgs. Tur-
klāt izskanēja tēze, ka DMMS var 
izdzīvot pati, bet izrādās, ka tā to-
mēr prasa 20 000 latu no novada. 
Jābūt vienādi: vai nu dotācijas abām 
skolām, vai nu nevienai.  

Pārējā budžeta apspriedes gaitā 
Kolkai nāca pretī. Domāju, ka turp-
māk pagasti pierīvēsies, īpaši to var 
sekmēt kultūras pasākumi. Ceru, ka 
mūsu starpā nekad neizveidosies 
tādas attiecības, kā Mērsragam ar 
Roju.  

Esmu deputāte no Aldona sarak-
sta, taču tas nenozīmē, ka visu laiku 

ar viņu esmu vienisprātis. Lemju 
patstāvīgi, esmu par taisnīgumu. 
Runājot par Attīstības un plānoša-
nas komitejas sēdi, kurā nepiedalī-
jos, bet kurā, cik zinu, veidojās vie-
dokļu sadursme jautājumā par Ku-
balu skolas-muzeja projektu, pret-
runas jāatrisina pie sarunu galda. 
Arī šim projektam jābūt caurspīdī-
gam, un nekādas ambīcijas nedrīkst 
gūt virsroku pār veselo saprātu un 
loģiskiem argumentiem. Šajā jautā-
jumā, manuprāt, daļa taisnības ir 
Guntai Abajai, bet reizē arī ļoti cie-
nu Aldona uzdrīkstēšanos iebilst un 
vēlmi pārbaudīt līdz galam.  

Arī turpmāk jāstrādā kopā, vēl 
vairāk deputātiem ieklausoties vie-
nam otrā, ar lielāku cieņu izturoties 
citam pret citu sēdēs. Jāpakļaujas 
sēdes vadītājam, jāiekļaujas ikvie-
nam piešķirtajās 5 minūtēs, jāievē-
ro pašu pieņemtais reglaments.   

 

Aigars Zadiņš, 
Attīstības un 
plānošanas ko-
mitejas vadītājs: 

— Tāpat kā 
Regīna esmu 
jaunpienācē js, 
lai gan esmu bijis 
pašvaldības de-
putāts. Bez lie-
lām domstarpī-
bām izveidojām 
novadu. Pirm-
kārt, par labu 
nāca vēsturiskā 
atmiņa, jo kād-
reiz jau esam 
dzīvojuši kopā, 
un apvienība ir 
loģisks veido-
jums. Otrkārt, 
apvienoties tikai 
divām pašvaldī-
bām ir krietni 
vieglāk, nekā 
daudzām. Piekrī-
tu arī, ka Aldons 
Zumbergs jau 
pirms apvieno-
šanās domāja 
par attīstību no-
vadā.  

Mazliet neatstāj sajūta, ka Kolkas 
puse laiku pirms apvienošanās aiz-
vadīja ar domu, ka tagad var uzdzī-
vot, jo — gan jau kāds mūs izvilks.  

Budžeta izveides kontrolskaitļi ir 
pat optimistiski, neko vairs nesa-
mazinām, mēģinām iekļauties 
struktūrvienību iepriekšējos apjo-

mos vai pat plānot nedaudz ar uzvi-
ju. Bet kā attīstīsies visa valsts? Vēl 
nekas neliecina par augšupeju. Ik-
diena, Sociālā dienesta darbs rāda, 
ka stāvoklis tikai pasliktinās. Vai 
nodokļu ieņēmumi būs tik labi, kā 
ceram? Tāpēc, plānojot budžetu, 
jābūt piesardzīgiem. 

Skaidrs, ka nepieņemsim attīstī-
bas budžetu, lai gan ieguldām nāka-
mībai, kaut vai ūdenssaimniecībā. 
Noteikti jāattīsta tūrisms, nākotnē 
šī joma var dot ļoti lielas investīci-
jas visā novadā. Proti, runa ir par 
Kubalu skolas-muzeja attīstību.  

Visa dzīve pašlaik ir spriedzes un 
neziņas pilna, tas cilvēkos saasina 
uztveri un palielina strīdu iespējas. 
Visiem jānovēl stipri nervi, vairā-
kas reizes ieelpot, pirms kaut ko 
pasaka, — un to vēlu arī pats sev. 
Jāmācās arī šis, tautas kalpa darbs. 
Mazāk emociju, vairāk skaidru ar-
gumentu, atklātu ieceru un pēc 
iespējas mazāk slēptu nolū-
ku. 

 

Aldons Zum-
bergs, Finanšu ko-
mitejas vadītājs un 
domes priekšsēdē-
tājs: 

— Pirmais kopdzī-
ves laiks pagājis, un 
domāju, ka šajā ziņā 
sarežģījumi vēl varē-
tu būt priekšā. Es 
raugos, lai mums tā 
nebūtu, kā Mērsra-
gam ar Roju. Visjutī-
gāk manu rīcību vēr-
tēs kolcinieki. Jau 
pirms apvienošanās 
teicu, ka viņi tērē uz 
nebēdu, bet viņiem 
jārēķinās, ka ar pašu 
budžetu būs jāizdzīvo 
līdz gada beigām, 
Dundaga neizvilks. 
Bet tā ir pagātne. 
2010. gada budžetu 
veidojam atbilstoši ar 
likumu noteiktajām 
pašvaldības funkci-
jām. To pamatoti sa-
gaida abu pagastu ie-
dzīvotāji, un uzskatu, 
ka daudzmaz šādu 
budžetu arī esam iz-
strādājuši. Vienlīdz 
labi jājūtas abos pa-
gastos.   

Tāpēc esmu iestā-
jies un iestāšos, ka 

neko nedrīkst slēgt, likvidēt — ne 
Kolkas pamatskolu, ne Mūzikas 
skolu — tikai tāpēc, ka tur ir stipri 
mazs pakalpojumu apjoms. Jā, pērn 
Kolkas pagastu pametuši gandrīz 
200 cilvēku, visā pagastā tik tikko 
pāri 1000 iedzīvotājiem, Kolkas cie-
mā — mazāk par 900. Bet ar budže-
tu rādām, ka savas funkcijas nodro-
šināsim vienādā kvalitātē. 

Tas nozīmē, ka Kolkā vienam cil-
vēkam jebkurā jomā tērēsim vairāk 
līdzekļu nekā uz vienu Dundagas 
iedzīvotāju. Tas jāsaprot un ar to 
jārēķinās visu laiku. Viens bērns 
Kolkā izmaksā stipri dārgāk nekā 
Dundagā. Ja Kolka nekam nebūtu 
pievienojusies, tad tā sistēmas nau-
da seko skolēnam dēļ vien nespētu 
pastāvēt. Tieši tāpēc arī daudzviet 

2. lpp. Atvieglojumi trūcīgajiem pacientiem. 
3. lpp. Ziemas prieki agrāk un tagad. 
4. lpp. «Lokomotīvei visu nakti padeva ogles». 

5. lpp. Vidusskolas jurģi pirms 35 gadiem. 
6. lpp. Ciemos pie uzņēmējiem. 
8. lpp. Puiku dzimst vairāk par meitenēm. 

KĀ DZĪVOJAM, KĀ DZĪVOSIM? 
 

Novada izveide sakrita ar tautsaimniecībā visgrūtāko laiku. Neilgi 
pirms novada budžeta pieņemšanas, kad galvenie skaitļi un vadlīni-
jas jau zināmas, uz sarunu aicināju deputātus, trīs pastāvīgo komite-
ju vadītājus. Regīnu Rūmnieci, Aigaru Zadiņu un Aldonu Zumbergu 
rosināju novērtēt Dundagas un Kolkas pagastu kopdzīves sākumu un 
caur budžeta prizmu ielūkoties tuvākajā nākotnē. 

 

 

Nr. 1 (94) janvāris 2010 Dundagas novada domes izdevums 

Miers baro 

 Redaktora ziņa 
 

Dundadznieks 

Janvārī un februārī 
 

30. I un 31. I Matīss Stīpnieks un Matīss Pē-
tersons no Kolkas Mūzikas skolas  un Dzin-
tars Pētersons  no Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas piedalīsies XV Latvijas mūzi-
kas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstru-
mentu izpildītāju konkursā.  
4. II plkst. 13.00 pilī dokumentāla filma par 
Afganistānu. Diskusija ar aculieciniekiem 
Sandiju Semjonovu, Ati Klimoviču un Egīlu 
Helmani Latviešu karavīrs Afganistānā.  
5. II Tūrisma izstādē Balttour 2010 Rīgā, 
Ķīpsalas hallē, muzicēs Kolkas koklētāju 
kvintets Dzintras Tauniņas vadībā.  
6. II Dundagas un Kolkas jauktie kori piedalī-
sies koru sadraudzības koncertā Laucienā. 
12. II Valentīndiena vidusskolā. 
13. II plkst. 18.00 pilī Dundagas amatierteāt-
ra izrāde Aijā, žūžū, bērns kā lācis. 
13. II plkst. 21.00 pilī Valentīndienas balle. 
17. II Kultūras darbinieku diena Talsos. 
19. II pilī Dundagas amatieru teātra dzejas 
uzveduma Sibillas diena pirmizrāde. Pieda-
lās Kolkas senās mūzikas kvartets. Ieeja ar 
ielūgumiem. 
26. II Novadu improvizācijas teātra sporta 
turnīrs Dundagā. 
27. II Dundagas amatierteātris ar izrādi Aijā, 
žūžū, bērns kā lācis viesosies Valdemārpilī. 

Nobeigums 6. lappusē. 

Taisnība deputātam Aigaram 
Zadiņam, kas sarunā saka (sk. 
1. lpp.): spriedzes un neziņas laiks 
cilvēkos saasina uztveri un palieli-
na strīdu iespējas. Arī tautas kalpa 
darbs jāmācās. Mazāk emociju, 
vairāk skaidru argumentu, atklātu 
ieceru, bet pēc iespējas mazāk — 
slēptu nolūku. 

Pavisam labi būtu, ja valdītu ti-
kai atklātība! Bet skaidrs arī tas, ka 
cilvēku patiesā daba atklājas grūtī-

bās, kad jautājums skar izdzīvoša-
nu. Teiksim — Titaniks grimst vai, 
tautiskāk izsakoties, ledusgabals 
atdalījies no krasta... Tieši tad no 
saviem vadītājiem iedzīvotāji sa-
gaida varbūt pat to, ko paši ikdie-
nā nespējam, — pacelties pāri sav-
starpējām nesaskaņām kopīga 
mērķa labad. Valstī bieži vien to 
nesagaidām. Varbūt tomēr izdodas 
sākt ar savu novadu?  

 

Alnis Auziņš 

13. II Kolkas tautas namā tikšanās ar dzejnieci Maiju Lauk-
mani, grāmatas Šīpuse atvēršanas svētki.  Grāmata ar Daiņa 
Kārkluvalka foto — veltījums Kurzemei un lībiešu krastam. 
Varēs noskatīties arī fragmentus no Māras Zirnītes dokumen-
tālās filmas Aizslēgtais krasts.  

 

www.dundaga.lv 
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Parādi par bērnudārzu 
Dzēsa vienas ģimenes parādu 

Ls 150,40 par bērnudārza apmeklē-
šanu. Nolēma turpmāko sociālo pa-
līdzību sniegt tad, kad ģimene būs 
veikusi līdzdarbības pasākumus sa-
va materiālā stāvokļa uzlabošanai, 
piemēram — uzturlīdzekļu piedziņa 
no bērnu tēva. 

Maksas pakalpojumi Kolkā 
Apstiprināja maksas pakalpoju-

mu cenrādi Kolkas pagasta pārval-
des iestādēs un struktūrvienībās. 

Telpu noma 
Apstiprināja maksas pakalpoju-

mus Nr. 8 telpu nomai pašvaldības 
ēkās. Atbrīvoja pašvaldības iedzīvo-
tāju interesēs darbojošās biedrības 
Bērnu dienas centrs Mājas, Zaļais 
novads un Kolkas radošā grupa no tel-
pu nomas maksas, kamēr ir spēkā 
līgumi vietējo iniciatīvas projektu 
īstenošanai un uzturēšanai. 

Zemes transformācija 
Atļāva īpašumā Mazcielavas 

6,70  ha lauksaimniecībā izmantoja-
mai zemei mainīt lietošanas veidu 
uz meža zemi. 

Pansija Jaundundagā 
Nolēma reģistrēt Pašvaldības sa-

darbības apvienības Ziemeļkurzeme 
pansiju kā novada pašvaldības ie-
stādi — pansija Jaundundaga. Izvei-
doja darba grupu pansijas pārņem-

šanai. Apstiprināja tās nolikumu. 
Grāmatas finansēšana  
Nolēma 2010. gada budžetā ie-

plānot Ls 1500 līdzfinansējumu grā-
matas Senais lībiešu ciems Kolka izdo-
šanai. 

Latvenergo dāvanu kartes 
Pieņēma Latvijas Pašvaldību sa-

vienības dāvinājumu — 92 elektrī-
bas norēķinu kartes par 500 kWh 
(kopējā par Ls 3417,80). Uzdeva So-
ciālajam dienestam saņemtās kar-
tes nodot adresātiem — garantētās 
minimālās iztikas pabalsta saņēmē-
jiem un trūcīgo ģimeņu ar bērniem 
mājsaimniecībām. 

Grupu skaits bērnudārzā 
Uzdeva bērnudārza vadītājai ie-

sniegt precīzu informāciju par bēr-
niem, kuru vecāki vēlas saglabāt 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē 
Kurzemīte, ja arī bērns kādu laiku 
iestādi neapmeklē, kā arī noteica, 
ka vecākiem atkārtoti rakstiski līdz 
31. XII ir jāapliecina vajadzība  bēr-
nam apmeklēt bērnudārzu. 

Noteica maksu Ls 0,20 dienā par 
vietas saglabāšanu novada bērnu-
dārzos arī bērna prombūtnes laikā. 
Vietas saglabāšanas maksa neattie-
cas uz tiem, kas apgūst 5–6 gadīgo 
apmācību.  

Izdevumi Kaļķu bibliotēkā 
Atļāva precizēt izdevumus un no 

neizmantotās naudas (komandēju-
ma izdevumi, sabiedrisko attiecību, 
semināru rīkošana un pārējie pa-
kalpojumi) iegādāties 2 lustras 
(Ls 60) grāmatu fonda telpā. Bibli-
otēka akreditācijā jau ir saņēmusi 
aizrādījumu par slikto apgaismoju-
mu grāmatu fonda telpā, kur atro-
das arī datori publiskai interneta 
pieejai. 

PSA Ziemeļkurzeme nolikums 
Apstiprināja pašvaldību sadarbī-

bas apvienības Ziemeļkurzeme noli-
kumu. 

Novada attīstības programma 
Kā prasīts likumos, nolēma uz-

sākt novada attīstības programmas 
izstrādi. Programmas izstrādes ter-
miņš ir no 02.01.2010. līdz 
01.06.2011. Izveidoja attīstības 
programmas vadības grupu: Gunta 
Abaja, Uldis Katlaps, Baiba Dūda, 
Valdis Rande, Ilze Šteina, Alanda 
Pūliņa, Guntis Kārklevalks, Guntis 
Kļaviņš, Elmārs Pēterhofs, Aiga Ūd-
re un Oskars Sproģis. 

Veco saistošo noteikumu  
atcelšana un apstiprināšana 
Atzina par spēkā neesošiem Dun-

dagas pagasta padomes izdotos 
normatīvos aktus: Dundagas pagas-
ta padomes prēmiju nolikumu 
(26.11.2007.), noteikumus Par paš-
valdības zemes nomu (28.04.2008.), 
Par pašvaldībai piederošu un piekrīto-
šu zemju nomas maksu (26.02.2007.), 
Par maksas noteikšanu transporta pa-
kalpojumiem (25.04.2005.), Par Vīda-
les skolas zāles maksu (20.07.1999.),
Dundagas pagasta padomes iekšējās 

kontroles nolikumu (27.02.2006.), 
saistošos noteikumus Par sociālo re-
habilitāciju (25.03.2008.). 

Nolēma sagatavot jaunus projek-
tus suņu un kaķu turēšanas notei-
kumiem; datoru, interneta un vis-
pārējās elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas 
kārtībai; mirušo personu apbedīša-
nas, pārapbedīšanas un ekshumāci-
jas kārtībai; datortehnikas un inter-
neta lietošanas noteikumiem bib-
liotēkās; noteikumiem par Dunda-
gas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu maksu; cenrāžiem ko-
mercsludinājumu ievietošanai in-
formatīvajā izdevumā Dundadznieks, 
Anstrupes kapličas izmantošanai, 
par būvvaldes pakalpojumiem un 
par maksas pakalpojumiem Kubalu 
skolā-muzejā, informācijas sistēmas 
drošības noteikumiem; saistošajiem 
noteikumiem transportlīdzekļu no-
vietošanai pie daudzdzīvokļu mā-
jām, par dzīvojamo telpu izīrēšanu, 
par kārtību, kādā sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, par 
dokumentu aprites kārtību; novada 
domes informācijas pieejamības sa-
rakstam; saistošajiem noteikumiem 
par kapsētu izveidošanu un uzturē-
šanu, par maksu sabiedriskajā tu-
aletē.  

Nosaukumu piešķiršana 
No īpašuma Mazirbes Lauri atda-

lāmajiem zemes gabaliem piešķīra 
nosaukumus Mazirbes Lauri 1 un 
Mazirbes Lauri 2. 

Referendumi 
Nolēma atbalstīt likumprojektu 

Vietējo pašvaldību konsultatīvo refe-
rendumu likums. 

Pedagoģiski medicīniskā  
komisija  
Apstiprināja novada pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 
nolikumu un tās sastāvu: komisijas 
vadītāja Inese Ūdre, komisijas lo-
cekļi: izglītības psiholoģe Iveta Bē-
rente, speciālās izglītības skolotājas 
Dzintra Rozentāle un Ilze Kriķīte, 
logopēdes Inese Veinberga un 
Skaidrīte Krastiņa. 

Dzīvokļu lietas 
Piešķīra vienu dzīvokli. Noraidīja 

vienu lūgumu uzņemt dzīvokļu rin-
dā. Nolēma gatavot pārdošanai iz-
solē dzīvokli Nr. 4 Dundagā, Upes 
ielā 3. 

Kubalu skola – muzejs 
Apstiprināja Kubalu skolas – mu-

zeja vidēja termiņa darbības stratē-
ģiju (2010–2014), muzeja tehniskā 
nodrošinājuma politiku, pētniecī-
bas darba politiku, krājuma darba 
politiku, izglītojošā darba politiku, 
muzeja krājuma noteikumus, mu-
zeja krājumu komisijas nolikumu 
un muzeja nolikumu. Apstiprināja 
krājumu komisijas sastāvu. 

Teritorijas plānojuma grozījumi 
Apstiprināja darba uzdevumu 

Kolkas pagasta teritorijas grozīju-
mu izstrādei. 

Dzīvesvietas anulēšana 
Vienai personai anulēja deklarē-

to dzīvesvietu Kolkas pagasta Kop-
mītnēs. 

 

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

Novada domē 16. decembrī 

Cik droši dzīvot jūsu apkaimē1? 
86% atbildējuši, ka jūtas droši. 

(Ļoti droši jūtas 16% aptaujāto, bet 
70% — diezgan droši.) Nedroši jūtas 
12% aptaujāto, t.i., diezgan nedroši. 

Atbildot diezgan nedroši vai ļoti 
nedroši, minēti dažādi iemesli. Vis-
biežāk: klaiņojoši suņi; apgaismoju-
ma neesamība vai nepietiekams ap-
gaismojums; jauniešu kompānijas; 
personas alkohola reibumā; ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpšana. 

Kur jūsu apkaimē dienas laikā cil-
vēks jūtas visnedrošāk? 

Atbildēs ir norādītas gan vispā-

rīgas, gan noteiktas vietas. Visbie-
žāk minētās nekonkrētās vietas ir: 
uz ielas, uz lielceļa, Dundagas cen-
trā. Visbiežāk minētās konkrētās 
vietas ir: noteikti veikali, kafejnī-
cas. 

Kur cilvēks jūtas visnedrošāk jūsu 
apkaimē naktī, diennakts tumšajā 
laikā? 

Biežāk minētās vispārīgās vietas 
ir ielas, vietas bez apgaismojuma, 
centrs, vietas, kur pulcējas jaunieši, 
veikalu apkārtne. Visbiežāk minē-
tās konkrētās vietas: noteikts vei-
kals vai iela, autobusu pietura. 

Aktuālākās problēmas jūsu apkai-
mē, kas jāatrisina tuvākajā laikā? 

Novada iedzīvotāji nosaukuši ap 
60 problēmu. Tās apkopojot, 3 sva-
rīgākās ir: alkohola lietošana, atra-
šanās alkohola reibumā sabiedris-
kās vietās, nelegālā alkohola tirgo-
šana; ceļu satiksmes noteikumu ne-
ievērošana; klaiņojoši dzīvnieki. 

Pēc apdzīvotajām vietām norā-
dītas šādas problēmas. Dundagas 
pagastā: alkohola lietošana, atraša-
nās sabiedriskās vietās alkohola rei-
bumā, nelegālā alkohola tirgošana; 
ceļu satiksmes noteikumu pārkāp-
šana; klaiņojoši suņi. Kolkas pagas-
tā: jaunieši; alkohola lietošana sa-
biedriskās vietās; ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošana. 

Likumpārkāpumu un sociālo parā-
dību ietekme uz dzīves kvalitāti. 

Atbildot uz jautājumu, cik liela 
ir sekojošo likumpārkāpumu un so-
ciālo parādību ietekme uz dzīves 
kvalitāti jūsu apkaimē, kā 5 visaktu-
ālākās problēmas norādītas: pa ie-
lām klīstoši jaunieši; klaiņojoši 
dzīvnieki; ceļu satiksmes noteiku-
mu pārkāpumi; cilvēki narkotisko 
vai alkoholisko vielu reibumā; slikts 
ielu, pagalmu apgaismojums. 

Pēc apdzīvotajām vietām norā-
dīti šādi likumpārkāpumi un soci-
ālās parādības. Dundagas pagastā: 
cilvēki narkotisko vai alkoholisko 
vielu reibumā; klaiņojoši dzīvnieki; 
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpu-
mi; pa ielām klīstoši jaunieši; slikts 
ielu, pagalmu apgaismojums. Kol-
kas pagastā: pa ielām klīstoši jau-
nieši; ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumi; klaiņojoši dzīvnieki; 

slikts ielu, pagalmu apgaismojums; 
cilvēki, kas lieto vai pārdod narko-
tikas, cilvēki narkotisko vai alkoho-
lisko vielu reibumā. 

Vai jūs būtu gatavi sadarboties ar 
policiju? 

37% atbildējuši apstiprinoši. Ne-
būtu gatavi sadarboties 21% aptau-
jāto. 40% norādījuši, ka nezina, vai 
būtu gatavi to darīt, bet 2% aptau-
jāto uz jautājumu nav atbildējuši. 

 
Sagatavojis Normunds Grūbis, 
Valsts policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks 

 
1 Par apkaimi uzskata teritoriju, kas ir 
apmēram 15 minūšu gājienā (visos 
virzienos) no dzīvesvietas. 

Sabiedriskā kārtība un drošība 
 

Piedāvājam novada iedzīvotāju aptaujas par sabiedrisko kārtību 
un drošību kopsavilkumu. Aptaujā iegūtas 43 anketas. 

Iepazīstinām ar sociālā drošī-
bas tīkla atvieglojumiem veselības 
aprūpes saņemšanai trūcīgajiem 
pacientiem.  

Trūcīgie pacienti ir atbrīvoti no 
pacientu iemaksām un pacientu 
līdzmaksājuma par operāciju, kas 
līdz šim bija Ls 15 latu. Viņi ir at-
brīvoti no maksas par uzturēšanos 
slimnīcu viesnīcās, ja pa dienu ār-
stējas dienas stacionārā. Trūcīgām 
personām valsts pilnā apmērā ap-
maksās izdevumus par kompensē-
jamajiem medikamentiem, ja tie 
par valsts nekompensēto daļu ka-
lendārā gada laikā sasniedz Ls 50, 
bet 2009. gadā — Ls 12,50.  

No 2009. gada 1. X trūcīgie pa-
cienti var saņemt bezmaksas kom-
pensējamās zāles arī to slimību ār-
stēšanai, kam patlaban noteikta 
75% vai 50% kompensācija, bet atli-
kusī 25% un 50% starpība bija jā-
piemaksā aptiekai pašiem. 

Kas jādara, lai saņemtu atlaidi? 
1. Iegādājoties kompensējamos 

medikamentus, ir jāsaglabā aptie-
kas kases čeks vai kvīts kases apa-
rāta čekam, kurā norādīts pacienta 
personas kods un zāļu nosaukums.  

2. Jāseko līdzi summai. Čeku 
summai par kompensējamo medi-
kamentu valsts nekompensēto da-
ļu kalendārā gada laikā jāsasniedz 
Ls 50. 

3. Jāsagatavo dokumenti: Izziņas 
par atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam kopija; kases če-
ki, kvītis kases aparāta čekam 
(oriģināli), kas apliecina maksāju-
mu par kompensējamām zālēm. 
Iesniedzot dokumentus, uz vietas 
būs jāuzraksta arī iesniegums. 

4. Jādodas pēc izziņas uz Veselī-
bas norēķinu centra teritoriālajām 
nodaļām (bij. VOAVA nodaļām) Rī-
gā, Cēsu ielā 31 k-3, 6. ieeja, tālr. 
67201282, vai Jelgavā, Kuldīgā, 
Daugavpilī vai Smiltenē. Pēc visu 
dokumentu un iesnieguma iesnieg-
šanas (tos var nosūtīt arī pa pastu) 
pacientam 5 darba dienu laikā iz-

sniegs īpašu izziņu (pēc pieprasīju-
ma to var saņemt arī pa pastu). Ja 
izdevumi par kompensējamo me-
dikamentu valsts nekompensēto 
daļu pārsniegs noteikto limitu, tad 
pārmaksāto summu pārskaitīs pa-
cienta bankas kontā. 

5. Ar izziņu jādodas uz aptieku 
saņemt bezmaksas zāles. Kad pa-
cientam atkal vajadzēs kompensē-
jamās zāles, aptiekā kopā ar īpašo 
recepti jāuzrāda arī Veselības norē-
ķinu centra izdotā izziņa. 

Jāievēro, ka atlaide un šie notei-
kumi attiecas tikai uz lētākajām 
zālēm līdzvērtīgu zāļu grupā! Izvē-
loties cita ražotāja zāles, kas ir ar 
tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet 
dārgākas, starpība pacientam jā-
piemaksā pašam. 

Tuvākas ziņas pa Veselības no-
rēķinu centra bezmaksas tālruni 
80001234 darba dienās no plkst. 
8.30 līdz 17.00. 

 

Ineta Mauriņa 

Atvieglojumi trūcīgajiem pacientiem 

Dundagas bibliotēkā  
Avene, Barbie, Čemodāns, Dārza Pa-

saule, Dārzs un Drava, Deko, Dundadz-
nieks, Ieva, Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, 
Kabinets, Klubs, Lauku Avīzes Tematis-
kā Avīze, Leģendas, Mājas Viesis, Ma-
zajam Floristam, Mazdārziņš, Mūsmā-
jas, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, 
Princeses, Psiholoģijas Pasaule, Puķu-
dobe, Rokdarbu Vācelīte ar specizdevu-
miem, Sīrups, Talsu Vēstis, Tom&Jerry, 
Una, Vāģi, Veselība, W.I.T.C.H. 

Kaļķu bibliotēkā 
Dundadznieks, Ievas Stāsti, Ievas 

Veselība, Kas Jauns, Latvijas Avīze, Pa-
tiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Santa, 
Talsu Vēstis. 

Vīdales bibliotēkā 
Dārzs un Drava, Dundadznieks, Ieva, 

Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, 
Latvijas Avīze, Mazdārziņš, Patiesā  

Dzīve. 

Dundagas vidusskolas bibliotēkā 
Diena, Dundadznieks, Ilustrētā Pa-

saules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Ilus-
trētā Junioriem, Talsu Vēstis. 

Kolkas bibliotēkā 
Visam gadam abonēti Ilustrētā 

Pasaules Vēsture un Ilustrētā Zinātne.
Pieejams Dundadadznieks. 

I ceturksnim abonēti Avene, Če-
modāns, Dārza Pasaule, Ieva, Latvijas 
Avīze, Lilit, Mūsmājas, NRA, Patiesā 
Dzīve, Rokdarbi, Sīrups, Talsu Vēstis, 
Veselība, Vides Vēstis, Zintnieks. 

Mazirbes bibliotēkā 
Cosmopolitan, Dārza Pasaule, Dun-

dadznieks, Ieva, Ievas Stāsti, Latvijas 
Avīze, Mans Mazais, Marta, Mūsmājas, 
NRA, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Tal-
su Vēstis.  

 

Ruta Emerberga, Dundagas novada  
centrālās bibliotēkas vadītāja  

Prese novada bibliotēkās  
 
Šogad ikvienā novada bibliotēkā būs iespēja lasīt preses izdevu-

mus. 
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Sniegota, dziļa, auksta, bet brī-
nišķīga ziema. Vai ejot no rīta uz 
skolu vai darbu pamanīji, cik skais-
ti, dabas gleznoti koki un krūmi?  
Beidzot pa četriem gadiem arī Kur-
zemē esmu sagaidījusi īstu ziemu. 
Man tādas ir atmiņā no skolas ga-
diem Latgalē ar garu distanču slē-
pošanu.  

Dundagā katru dienu skolas sli-
dotava ir pārpildīta ar lieliem un 
maziem. Vai tad  jābaidās no sala, 
ja, slidojot vai spēlējot hokeju, ir 
sarkani vaigi un sasvīdusi mugura? 
Nemaz neatpaliekot no skolēniem, 
pa slidotavu ik dienu  kopā ar 
audzēkņiem ir sporta skolotājas 
Skaidrīte Motmillere, Una Sila un 

Gundega Lapiņa.  
Audzēkņi mācās, darbojas dažā-

dos projektos, dejo, dzied. Katru 
nedēļu Talsos notiek mācību 
priekšmetu olimpiādes. Startējuši ir 
zinošākie skolēni bioloģijā, biznesa 
ekonomiskajos pamatos, mājsaim-
niecībā, kulturoloģijā, bet janvāra 
beigās skolēni sevi pārbauda latvie-
šu valodā un literatūrā, fizikā un 
ķīmijā. 

Atkal iepriecinājuši volejbolisti. 
Latvijas Jaunatnes čempionāta 1. 
posma sacensībās, kas notika  Dun-
dagā, 7.–9. klašu zēni ieguva 2. vie-

tu, piekāpjoties tikai Kuldīgas spor-
ta skolai. 

Skolotāja Dace Šmite ik rītu un 
vakaru gatavo vidusskolēnu jaukto 
kori Dziesmu un deju svētkiem. Pa-
ši dziedātāji ir apņēmušies līdz ko-
ru skatei iemācīties  25 dziesmas.  

Tālākus mērķus izvirzījusi infor-
mātikas skolotāja Iveta Milta, kas 
raksta un gatavo projektus, iesais-
tot skolēnus un skolotājus. Draugi 
ir atrasti Kiprā, Polijā un Bulgārijā.  

Kopš rudens skolā biežākais sa-
runu temats ir salidojums.  Šogad 
vidusskola svin 65 gadus, tāpēc pa-

sākumi skolā notiks jau no janvāra. 
Ir uzrakstīts scenārijs filmai par 
skolu, ko drīzumā  sāks uzņemt. Sa-
lidojuma tematika valdīs arī  pro-
jektu nedēļā. Tā tagadējie skolēni 
gatavosies, zīmēs, veidos, rakstīs 
pārsteigumu skolas bijušajiem sko-
lēniem. Ticu, ka absolventi to no-
vērtēs! Tamdēļ skolā no janvāra 
katru mēnesi skolēni tiksies ar biju-
šajiem audzēkņiem.   27. I skolā ie-
radīsies  Rūta Abaja un Dace Straz-
diņa.   Gaidot abas  studentes,  esam 
sagatavojuši daudz jautājumu.  

Inese Namsone 

Tā cīnījāmies ar sportu 
Atceras Kārlis Ludevigs: 

— Manā bērnībā ziemā vingroša-
nas stundās ārā negāja. Uz savu ro-
ku gan. Pie ūdenstorņa no Buļļkal-
na laidās lejā ar mazradziņām, ar 
slēpēm, reizēm pat ar slidām.  Vei-
kala toreiz nebija.  Kad ūdenstornis 
bija pilns, tad no tā pa augšu tecēja 
ūdens, kalns  noledoja līdz pašai 
apakšai un bija nobraukts līdzens. 
Aptieķnieks Imants Sinka, kas ar 
sportu ņēmās, tur bija uztaisījis arī 
tramplīnu. Es gan no tā ne reizes 
nenolecu, nebija dūšas. Negadījumi 
nenotika.  

Visiem bērniem bija mazradzi-
ņi — plati, paštaisīti. Tagad ir šauri-
ņi, citāda padarīšana. Pirktas slēpes 
arī bija retums. Es visu mūžu esmu 
slēpojis ar paštaisītām. Dzīvoju tur-
pat, kur tagad, Apšniekos, tikai veca-
jā mājā, kas nav saglabājusies. Ma-
nam onkulim Valdim,  galdniekam, 
bija visādi instrumenti. Līdz pirms 
kara man bija kādi 18–19 gadi. No 
priedes iztaisīju pirmās slēpes. Lai 
dabūtu līkumu, katlā vārīju ūdeni, 
slēpes mircināju un pēc tam ar 
skrūvēm  pieskrūvēju galus pie lī-
kas dzelzs. Visgrūtākais bija pa vidu 
izdzīt gropi. Pats to visu izdomāju. 
Bija speciālas smēres dažādiem lai-
ka apstākļiem, Kiki sauca. Es neko 
nepirku, tikai drusku ar sveci parī-
vēju. Nūjas arī pats taisīju. Tāpat 
citi puikas.  

Pilī dzīvoja Fricis Īvnieks, viņa 
diviem dēliem bija īpašas, biezas un 
platas slēpes. Kājas varēja ielikt, bet 
ko aizsprādzēt nebija. Ar tām mēs, 
puikas, braucām pa dīķi, pa līdzenu 
vietu. Pie luterāņu baznīcas bija 
Meira galdnieka darbnīca, viņš sa-
vam puikam, kas bija manos gados, 
uztaisīja riktīgas slēpes. Pavisam 
plānas, gali uz augšu.  

Dakterim Rikmanam bija divi dē-
li, tiem bija nopirktas īstas slēpes 
un speciālas hokeja slidas ar visiem 
zābakiem. Slidas pirka arī pārējie 
puikas, man arī bija. Tās bija vien-
kāršas, pieskrūvējamas pie tan-
kiem, un  saucās Nurmi Polar. Cik 
maksāja? Varbūt astoņus latus. Ho-

keju spēlējām uz dīķa. Skolas somas 
likām par vārtu stabiem. Vārtsargs 
bieži vien bija kāds puika, kam vis-
pār nebija slidu. Par ripu kalpoja 

tukša konservu bundža vai sasalis 
kartupelis, tas dikti slīdēja. Tolaik 
līdz Ziemsvētkiem pieturējās 
skaidrs laiks, ledus kā spogulis, ne-
kas nebija jātīra. Sala, bet nesniga. 
Kad sāka snigt, tad pa dīķi braucām 
ar slēpēm.  

Sinka laikam vācu laikā Dunda-
gas puikām nopirka hokeja slidas. 
Viņš arī rīkoja sacensības, jau pirms 
kara. Uz sacīkstēm brauca no 
Ventspils, no Melnsila, Ģipkas un 
Kolkas. Grūti tikai bija tik tālu no-
kļūt. Vienreiz paši ziemā braucām 
uz Melnsilu — ar slēpēm. Sinka, es, 
Voldis Jurševskis — skrīvera dēls. 
Pie Pūces mājām gulējām pa nakti, 
tad laidām tālāk. Melnsilā bija diez-
gan lieli kalni. Voldis bija krietnā-
kais no mums, ko citi nevarēja, to 
viņš varēja. No Buļļkalna tramplīna 
spēja nolekt.  

Tā mēs cīnījāmies ar sportu. To-
reiz jau nebija ne televīzijas, ne ra-
dio. 

 Kad krievi pirmo reiz ienāca, 
Dundagas slēpotāju komandai vaja-
dzēja braukt uz Ventspili, laikam uz 
apriņķa sacīkstēm. Negribēju, bet 

mani pierunāja. 1941. gadā nebija 
liela ziema, nāca jau uz pavasara 
pusi. Sākām braukt no vecās ģim-
nāzijas, tālāk gar kapiem, pa leju un 
vēlāk augšā. Kāds puika skrēja līdzi 
un sauca: piespiež, jums ir briesmī-
gi labs laiks! Biju pirmais. Kad no-
braucu, tad iedeva dokumentu, ka 
10 kilometros esmu Ventspils ap-

riņķa meistars. Brauca arī krievu 
zaldāti, melnos jūrnieku šineļos, 
kas tad tur par braukšanu! 

Pēc kara sportošana turpinājās 
vēl diktāk. Kādus gadus bija Dunda-
gas rajons, nodibināja visādas iestā-
des, arī sporta sekcijas. 50. gados 
veselu nedēļu bijām prom Gaiziņā, 
kur slēpojām republikas meistarsa-
cīkstēs.  Tik lielus kalnus nebiju re-
dzējis, ne pa tādiem braucis, sirds 
notrīcēja, ka jāsper lejā, bet ko da-
rīs, braukšanas karstumā laiž tik 
zemē. Apakšā siena šķūnītis, uzreiz 

jāgriež līkums, tur daudzi bija kri-
tuši. Bet kaut kā nobraucu. Tas bija 
stafetes brauciens. Edgaram Ozoli-
ņam nelaimīgi nokrita nūjai ripa, 
un līdz ar to briesmīgi iekavējās 
laiks visai komandai. Noskatījos, ka 
pilsētnieki brauc ar īpašiem formas 
tērpiem. Tiem pat speciālas zeķes 
kājās, un treneris līdzi, kas sasmērē 
slēpes. Kas tad man, vadmalas bik-
ses kājās, žokejcepure galvā, silta 
jaka mugurā. Paštaisītas slēpes kā-
jās. Kaut kad vienai slēpei galu no-
lauzu, bet kur un kad, to neatceros.   

Kad Dundagā pie ūdenstorņa uz-
cēla pirti, tad uz kalna labākās vie-
tas vairs nebija. Maliņa vien palika. 
Bija radio, parādījās televīzija, pui-
kas aizrāvās ar ko citu. Manas pa-
audzes puiši skatījās uz meitām.  

Baudām īstu ziemu! 
Stāsta sporta skolotāja Una Sila: 

— Kad mācījos Lielajā skolā, ziemā 
sporta stundas notika Mazajā skolā. 
Gājām uz pagrabu, ņēmām slēpes 
un slēpojām pa parku un Puriņkal-
nu. Labākajiem slēpotājiem bija jā-
brauc uz sacensībām Talsos. Pieda-
lījos kopā ar Andu Bērzkalni, Nauri 
Meiri, Māri Salceviču un Arti Šen-
kevicu. Reiz rajonā izcīnīju 3. vietu. 
Uz sacensībām braucām ar savām 
slēpēm. Pirms mēroties spēkiem ar 

citiem slēpotājiem, sēdējām 2. vi-
dusskolas sporta zālē un cītīgi smē-
rējām slēpes. 

Kad vēl nebija uzcelts tagadējais 
bērnudārzs, apkārtējo jauno māju 
vecāki šajā brīvajā laukumā bija iz-
veidojuši slidotavu. Tā bija ar ap-
malēm, kur pieturēties. Brīvajā lai-
kā tur slidojām. Kad uzcēla bērnu-
dārzu, devāmies uz Pīļu dīķi, pie 
Pufaikciema mežā. Tad slidojām un 
spēlējām hokeju tur.  

Braucām ar ragaviņām un šļū-
cām lejā pa Žagarkalnu un Buļļkal-
nu. Īpaši slavena bija Puriņa bobsleja 
trase. Tur atradās motocikla blakus-
vāģis. Kad tas bija kalniņa galā, tajā 
salēca visi iekšā un tad laidās lejā 
uz dīķi.  

Tagad bērni vairāk aizraujas ar 
televīzijas pārraidēm un datoriem, 
tāpēc šķiet, ka ziemas dzīve uz kal-
niņiem pieklususi. Taču viss atka-
rīgs no vecākiem. Ja viņi no mazot-
nes ierāda ziemas priekus un pava-
da laiku kopā ar bērniem, mazie to 
neaizmirst. Ir daudz vecāku, kas sa-
vus bērnus ved uz Kamparkalnu. 
Tur esmu satikusi Ralles, Niku Kin-
čiusu ar tēti. Zinu arī, ka slēpot 
brauc Neparti, Seržanti, Zadiņi.  

Kad pati sāku strādāt skolā, vēl 
bija īstas ziemas un skolēni slēpoja 
kādus 2 vai 3 gadus. Grūti gāja, jo 
trūka slēpju un zābaku. Šis inven-
tārs savu laiku bija nokalpojis. Kā-
dugad vēl 8. martā bija tāda ziema, 
ka visi slēpoja. Pēc tam vairs īstu 
ziemu ar salu un sniegu tikpat kā 
nebija. 

Nu jau 4. gadu pie Lielās skolas 
uzlieta slidotava, kur sporta stun-
dās skolēni slido. Viss sākās ar paš-
valdības atbalstu un 10 slidu pā-
riem. Par tiem ir nomas maksa — 20 
santīmi par pāri. Par šo naudu esam 
nopirkuši vēl 20 slidu pārus, un ta-
gad pietiek visiem. Arī daudzi vecā-
ki iegādājušies saviem bērniem sli-
das. Slidotava katru vakaru līdz 
plkst. 22.00 ir pilna ar slidotājiem.  

Šogad jau visi skolēni brauc ar 
slidām, tāpēc sākām stundās spēlēt 
hokeju. Lai negūtu traumas, viss 
notiek ar florbola bumbiņu un nū-
jām.  

Pagājušogad uz kādām sporta 
stundām sāka nākt arī Mazās skolas 
audzēkņi, šogad viņi ir biežāki vie-
si. 

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa  

 Par zaļu pat vēl zaļāks 
 

Ziemas prieki agrāk un tagad 
 

Kā bērni un pusaudži baudījuši ziemu pirms gadiem 70, pirms ga-
diem 20 un kā to dara pašlaik? Vai daudz kas mainījies? 

Vidusskola ziemā 

Pats nozīmīgākais aizvadītajā 
darba cēlienā bijis valsts svētku pa-
sākums Es gribu uzzīmēt Latviju. 
Koncerta un izstādes tapšanā pār-
liecinājāmies, ka kopā spējam īste-
not nopietnas ieceres. 

Mākslas nodaļa sarūpējusi pavi-
sam 5 izstāžu ekspozīcijas dažādās 
vietās: Šlīteres bākā, veikalā Gabri-

ēla un veiksmīgā sadarbībā ar pils 
darbiniekiem  — trīs izstādes pils 
kolonzālē. Audzēkņu darbi aizsūtīti 
dalībai starptautiskajā konkursā Ze-
mes krāsas. Mūzikas skolotāju kape-
la un dejas audzēkņi snieguši gan-
drīz desmit koncertus, uzstājoties 
gan Dundagas pensionāru, gan in-
valīdu biedrības, gan citos pasāku-

mos Dundagā un ārpus tās.  
Dejas skolotāja Dace Treinovska 

11. XII dundadzniekiem bija sarū-
pējusi brīnišķīgu koncertu Svētku 
virpulī ar 7 vieskolektīvu piedalīša-
nos un savām audzēknēm — 2 meis-
tarstundas pie Rīgas horeogrāfijas 
vidusskolas pasniedzējām. 

Par radošu un apzinīgu mācību 
darbu, par piedalīšanos izstādēs un 
koncertos audzēkņi saņēma arī sko-
las atzinības rakstus, kurus pa-
sniegt bija ieradusies pati Otiņas 
kundze no Bērnu radošo izpausmju 
aizsardzības ministrijas. Viņa ļoti 
atvainojās par sava kolēģa Notiņa 

kunga neierašanos, jo pa ceļam uz 
Dundagu Notiņu bija ķērusi Mūza, 
un kura radoša personība gan spēj 
pretoties Mūzai... 

Atzinības rakstus saņēma Kristī-
ne Emerberga, Beatrise Zingnika, 
Elēna Ozoliņa, Linda Nierliņa, Dita 
Elīna Sila, Elza Klēvere, Marta Frei-
mute, Daniēla Damberga, Krista Lu-
devika, Rūdolfs Kristaps Bražis, 
Kristīne Ralle, Luīze Čaunāne, Alise 
Jurča, Hanna Dane, Kārlis Gerdiņš, 
Žanete Bergmane, Alise Ralle, Santa 
Namsone, Elīza Gerdiņa, Anete An-
na Savicka un Loreta Bergmane. 

Jāuzteic arī tie audzēkņi, kuri sa-

ņēma vairāk nekā vienu liecību. Kā 
tas iespējams? Viņi ar labām sek-
mēm apgūst vairākas profesionālās 
ievirzes programmas vienlaikus! 
Tas apliecina — mūsu novadā ir vis-
pusīgi jaunieši, un labi, ka ir iespē-
jas savus talantus attīstīt.  

Paldies vecākiem un skolotājiem, 
lai pietiek spēka un radošu ieros-
mju arī turpmāk! 

Nākamais mācību pusgads uzsā-
cies ar nopietnu gatavošanos valsts 
konkursiem un jaunu audzēkņu 
darbu ekspozīciju veikalā Gabriēla. 

 

Linda Celma,  
DMMS direktores vietniece  

Paveiktais 
 

2009./2010. mācību gada I semestris Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolai (DMMS) noslēdzās, pils kolonzālē atklājot papildinā-
tu izstādes ekspozīciju un izsniedzot liecības.  

•  Dundagas slēpotāji Gaiziņā 50. gados.  
Kārļa Ludeviga foto 

•  Kārlim Ludevigam saglabājušās paštai-
sītās oša koka slēpes.                 Autora foto 
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R. Paegle: — Kārlis Paegle bija 
dzimis 1926. gadā. Līdz pēc Otrā pa-
saules kara viņš sāka strādāt Sten-
des depo. Tad aizgāja strādāt par — 
kā toreiz sauca — komercaģentu 
Ventspils nodaļā. Viņa uzdevums 
bija aizstāt stacijas priekšniekus 
svētdienās (katram priekšniekam 
mēnesī 4 svētdienas deva brīvas) un 
atvaļinājumos.  

1951. gadā apprecējāmies — mēs 
abi bijām cīruļnieki —, un rudenī 
Kārlis dabūja Dundagas stacijā de-
žuranta vietu. Mitinājāmies ļoti 
mazā istabiņā, kambarītī stacijas 
ēkā — būtībā dienesta dzīvoklītī, 
par ko īri nevajadzēja maksāt. Vie-
tas pietika tikai gultai un koferiem, 
kuros turējām drēbes. Skapim vieta 
neatradās. Cik ilgi tā dzīvosi? Tas 
galīgi apnika. Vīrs brauca uz galve-
no nodaļu Jelgavā un prasīja citu 
vietu — ar lielāku dzīvokli. Plinti-
ņos bija nomiris stacijas priekš-
nieks Špengels, un Kārlis tur dabūja 
vietu un nostrādāja par priekšnieku 
7 gadus. 

1960. gadā Dundagas stacijas 
priekšnieku Kazimiru Vērdiņu, kas 
bija izšeftējis armijas kokmateri-
ālus, atstādināja no amata. Kā parti-
jas biedru viņu cietumā neielika, 
laikam pārcēla uz Daudzevu. Sāku-
mā par priekšnieka vietas izpildītā-
ju iecēla Erdmani, bet tas bija diez-
gan liels iedzērējs. Tajā laikā arī klī-
da runas, ka mazās stacijas, kā Cīru-
ļus un Plintiņus, slēgs. Vīrs priekš-
niecībai izprasīja, lai dod Dundagu, 
un 1960. gada vasarā Kārli arī norī-
koja par Dundagas stacijas priekš-
nieku. Šoreiz mums piešķīra lielāku 
dzīves telpu. Atkal dzīvojām staci-
jas ēkā, bet otrajā stāvā, un tur jo-
projām viss ir tā, kā mūsu laikā. Tur 
tagad dzīvo aprūpes nama iemīt-
nieki Viktors Bernāns un Aldona 
Zumberga mātes māsa Emma. 

Dundagas stacijā strādāja daudz 
darbinieku: stacijas priekšnieks, 3 
vai 4 dežuranti, 4 pārmijnieki, 4 og-
ļu padevēji, 2 apkopējas, 4 svērāji, 
kas lielākoties bija sievietes, bet 

vienu laiku par svērāju strādāja arī 
Uldis Vītols, reizēm kādu sūtīja pa-
līgos no Stendes. Nezinu, kāpēc bija 
tāds nosaukums «svērājs», jo viņa 
amata pienākumos galvenokārt ie-

tilpa rakstīt dokumentus. Katram 
vilcienam nāca līdzi kaudze doku-
mentu, katram vagonam savi. Krau-
tuvē bija jāuzmēra kravas un jāpie-
raksta. Lai gan bija krievu laiki, mēs 
visu rakstījām latviski. Mūsu rakstī-
tie dokumenti ceļoja līdz Stendei 
vai Ventspilij, varbūt tur tos pārtul-
koja? 

Baltā ķieģeļu ēka, kurai blakus 
tagad ir veikals Tonuss, bija ceļmeis-
tara māja. Tās vienā pusē dzīvoja 
ceļmeistars Līkops, tur bija 3 ista-

bas un kantora telpas. 
Ceļmeistara pārziņā bija 
visi sliežu ceļi. 
(Jāpiebilst, ka Dundagā 
bija divas strādnieku 
brigādes — Dundagas 
un Pāces. — Aut.) Otra 
mājas puse bija briga-
dierim Māguram.  
Darba bija daudz. Gāja 
ne tikai pasažieru, bet 
arī preču vilcieni, Dun-
dagā bija krautuve, bet 
kokmateriālus veda arī 
pa Mazirbes līniju. Rel-
jefa dēļ preču vilcienus 
nedrīkstēja laist ar pil-
nu sastāvu, tikai pa 4 
vagoniem. Pilnais sa-
stāvs bija reizes divas 
lielāks. Veda baļķus, 
malku, stutmalku — vi-
sus meža materiālus.  
Sīrupfabrikai veda kar-
tupeļus, bet prom preč-
vagonos 200 litru mu-
cās — sīrupu. Patērētāju 
biedrībai visas preces 
sākumā sūtīja tikai pa 
dzelzceļu. Ar zirgiem 

tālāk veda uz veikaliem. Pie slie-
dēm arī bija noliktava. Vēlāk to no-
stūma tālāk no kādreizējās sliežu 
vietas, — tā saglabājusies joprojām. 

Pie Dundagas stacijas bija ierī-
kots trijstūris, kur apgriezt loko-
motīvi. Vēl tagad redzama uzbēru-
ma daļa. Gar staciju gāja trīs sliežu 
ceļi — pirmais, otrais un rezerves 
ceļš. Katrā galā atradās divas pār-
mijas. Pārmijnieku darbs bija uztu-
rēt tās tīras un pārlikt, kad to vaja-
dzēja. Uz Ventspili viens ceļš veda 
gar mazdārziņiem — līdz lielceļam. 
Aiz parciņa uzreiz bija pārmijas, tās 
pārlika mašīnists.  

Pirms kara celtajā brigāžu mājai 
(Talsu ielā 14), kur vē-
lāk nometinājās elek-
triķi, tolaik bija uzbū-
vēts tikai pusotrs 
stāvs. Uz vietas tur 
dzīvoja pārmijniece 
Grenenberga un viena 
apkopēja, kā arī ogļu 
padevēji. Viss apakš-
stāvs bija paredzēts 
dzelzceļnieku pārnak-
šņošanai. Kad vakarā 
no Mazirbes atbrauca 
pasažieru vilciens, tad 
visa brigāde — mašī-
nists, mašīnista palīgi, 
konduktors, pavado-
ņi — tur pārgulēja, lai 
no rīta pulksten četros 
piecos brauktu atpa-
kaļ. Ap pulksten 4 gāja 
vilciens uz Ventspili 
caur Mazirbi, pa tais-
no — kādu stundu vē-
lāk. 
Tuvu Talsu — Dunda-
gas ceļam atradās de-
po — ar augstu jumtu. 
Tur iebrauca lokomo-
tīve, un tai visu nakti 
padeva ogles.  
Pa taisno uz Ventspili 
vilciens brauca stundas 
četras. Uz leju gāja āt-
rāk — čuk-čuk-čuk, 

pret kalnu lēnāk, grūtāk — čuka-
čuka-čuka. Un tomēr tas bija labāk 
nekā ar zirgu braukt! Pasažieri pa 
ceļam mēdza izkāpt un paskriet vil-
cienam līdzi, piemēram, pret Vēve-
ru kalnu. Tur, kur nokaltušais ozols 
pie Mālkalniem, starp Plintiņiem 
un Dundagu, tur daudzi no pirmā 
vagona izkāpa ārā, pa taisno izskrē-
ja līdzi un pēdējā vagonā ielēca 
iekšā.  

Ik pa gabalam bija ierīkotas loko-
motīvei vajadzīgās ūdens akas — 
stacijās, taču ne visās, — Cīruļos ne-
bija. No Ventspils līdz Stendei 3 — 4 
reizes ņēma ūdeni. 

 Cik atceros, bija kādi 6 pasažieru 
vagoni. Pa ziemu pavadonis kurinā-
ja mazu dzelzs krāsniņu. Sniegpu-
teņos mazbānītim klājās grūti. Reiz, 
šķiet, Vecgada vakarā, pasažieru 
vilciens kavējās par 4 stundām un 
pienāca pēc pusnakts. Vilciens pats 
tādā sniegā uz priekšu nespēja tikt. 
Vienīgi īpaša sniega lokomotīve ar 
lielo lāpstu jaudāja attīrīt sliežu ce-
ļu.  

V. Blumberga: — Ziemā bija grū-
tības attīrīt sliežu ceļu. Brauca īpa-
ša lokomotīve, kas nošķūrēja ceļu. 
Klajumos, kur vējš savilka kupenas, 
metrus 10 no sliedēm saslēja koka 
režģus, varbūt drusku vairāk nekā 
metru no zemes. Tādi sniega vārti 
abpus dzelzceļa stiepās kilomet-
riem. Vasarā tos noņēma un saslēja 
citu pret citu.  

R. Paegle: — Katru mēnesi no Jel-
gavas ieradās tā saucamā komerc-
pārbaude. Pārbaudīja pa finanšu 
līniju. Ieņēmumiem par biļetēm, 
par soda naudām bija jāštimmē ka-
peiku kapeikā. Par zaķiem gan reti 

brauca. Konduktors kontrolēja. Ja 
pieturvietās nepārdeva biļetes, kā 
Indiņos un Šlīterē (kur vispār nebi-
ja stacijas), tad tās varēja nopirkt 
vilcienā no konduktora. Biļete līdz 
Ventspilij maksāja apmēram 80 — 
90 kapeiku.  

Stacijā ēkā uzraksts «Dundaga» 
atradās nama vidū, zem vidējā loga. 
Zem tā durvis veda uz bufeti un uz-
gaidāmo telpu. Vēlāk, jau pēc 
dzelzceļa likvidēšanas, bufeti ierī-
koja uzgaidāmajā tel-
pā. Mazbānīša laikos 
uzgaidāmajā telpā at-
radās smagi ozolkoka 
soli. Uz viena varēja 
sasēsties 4 — 5 pasa-
žieri. Stiklotās durvis 
gāja uz Dundagu. (Sk. 
91. numuru!) Uz Tal-
su ielas pusi sienā bija 
ierīkots kases lodziņš, 
aiz tā — dežuranta 
telpa. Dežurants pār-
deva biļetes. No maz-

bānīša laikiem bijušajā uzgaidāmajā 
telpā joprojām palikusi podiņu 
krāsns, bet tolaik bija vēl otra.  

Mazā bunkurītī glabājās pārmij-
niekiem domāta petrolejas kanna 
un lākturi jeb, kā mēs teicām, lākte-
ņi — iekšā lika vai nu sveci, vai nu 
lēja petroleju.  

Stacijas ēkā dzīvoja arī dzelzceļa 
telefonists, kas apkalpoja visu sistē-
mu. Te bija komutators.  

Dzelzceļam bija arī savs kalējs.  
Vīram bija tikai pamatskolas iz-

glītība, bet viņš bija apguvis valo-
das, mācījās kursos, krieviski labi 

prata — arī rakstīt. Kādu algu saņē-
ma kā stacijas priekšnieks, precīzi 
nepateikšu. Varbūt apmēram 80 
rubļu. Knapi bija! Ja tagad runā par 
krīzi, tad es esmu izdzīvojusi div-
reiz lielāku krīzi.  

Kārlis pavisam uz dzelzceļa no-
strādāja 19 gadus. Dundagas stacijā 
viņam bija lemts kļūt par pēdējo 
stacijas priekšnieku. 1968. gadā 
viņš sāka strādāt MRS krautuvē par 
meistaru. Tur mazbānīša laikos arī 

atradās krautuve, uz turieni no sta-
cijas veda sliedes. Pati pēdējā, vēl 
pēc Kārļa, Dundagas stacijā palika 
Herta Avota.  

Tagad Ventspilī, Piejūras parkā, 
ir tieši tāds pats vilciens kā savulaik 
bija mūsējais. 

Alnis Auziņš 
 

Autors pateicas par atbalstu raksta 
tapšanā R. Paeglei un V. Blumbergai! 

 
Turpmāk vēl. 

 
 
  

MAZBĀNĪTIS 
Turpinājums. Sākums 86. numurā. 
 

Atmiņās dalās bijušā Dundagas stacijas dežuranta (1951–
1952), Plintiņu stacijas priekšnieka (1952–1960) un Dundagas 
stacijas pēdējā priekšnieka (1960–1968) Kārļa Paegles atraitne 
Rasma Paegle. Par ziemas braukšanu stāsta arī Velga Blumberga. 

 Dundagas seriāls 
 

• Kārlis Paegle 60. gados Dundagas krautuvē.                          Foto no R. Paegles albuma 

• 1951. gadā. Rasma un Kārlis Paegles un Herta Avota.  
Foto no R. Paegles albuma 

• 1951. gada vasarā Plintiņos. Kārlis Paegle ar dzīves-
biedri Rasmu un meitu.           Foto no R. Paegles albuma 

• Uzgaidāmo telpu rotā 
grezna podiņu krāsns. 
• Rasma Paegle pie biju-
šās Dundagas stacijas 
2009. gada pavasarī: «Tas 
ir mūsu pirmā dzīvoklīša 
logs. Tik liela bija istabi-
ņa!»                                                     

Autora foto 
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No Ernesta Ābola raksta 
1995. gada brošūrā  
Dundagas vidusskolai — 50 
Šķiršanās no pils 

Tagad uzaicinu jūs paiet kājām 
mazu gabaliņu pa ceļu, ko gāja viss 
skolas kolektīvs 1974. gada 28. de-
cembrī. Šai dienā skanēja ardievas 
pilij un skola pārcēlās uz jaunām 
telpām.  

Mazliet iztēlosimies notikuma 
dalībnieku gaitas un izjūtas tajā pe-
lēkajā dienā. 

Līnija pie zāles. Paldies par zinā-
šanām, ko deva vecā pils savās tum-
šajās un šaurajās klasēs gandrīz 30 
gadus! Atvadu gājiens pa abiem stā-
viem. Pa dīķa puses durvīm iznāk 
karognesējs, aiz viņa skolas vadība, 
skolotāji, audzinātāji, skolēni. Ar 
karogu un orķestri priekšgalā sim-
tiem cilvēku garais gājiens dodas 
ceļā. Ziedu nolikšana pie 1905. gada 
cīnītāju pieminekļa. Lūk, pagrie-
ziens pa Talsu ceļu, un jau redzama 
balta trīsstāvu celtne. Rajona laik-
rakstā par to bija virsraksts: 
«Staltākā visā Dundagā». Esam klāt. 
Plašajā, asfaltētajā laukumā stāv 
celtnieki kā parādē. Skolas direk-
tors saņem simbolisku atslēgu. Svi-
nīgas uzrunas. 

18 zēnu lielais skolas pūtēju or-
ķestris spēlē visu ceremonijas laiku: 
populāras dziesmas par skolu, gā-
jiena maršus, himnas, tušu. 13 
skaņdarbi šai reizei speciāli sarak-
stīti scenārija kārtībā un sabrošēti 
īpašā burtnīcā, lai nebūtu aizķerša-
nās ar nošu meklēšanu. 

Jaunās telpās 
Tagad dažus vārdus par skolas 

namu. Tas ir direktora Grūšļa sapņa 
piepildījums. Namu cēla vairākus 
gadus, un radās aizķeršanās. Talsu 
celtnieki sāka un uzmūrēja korpu-
su, bet tad viņu organizāciju pār-
formēja. Jumtu uzlika, būvi pabei-
dza un iekšējo apdari paveica Dun-
dagas celtnieku brigāde Jāņa Župa 
vadībā. 

Direktors Grūslis visu celtniecī-
bas laiku bija klāt savam rūpju bēr-
nam — viņa vaļasprieks bija celtnie-
cība. Lietas labā viņš nedaudz pār-
veidoja tipveida projektu, un celt-
nieki izbūvēja ārējās durvis uz ģēr-
btuvi. (Par tādu patvarību saņēma 
aizrādījumu.) Jaunās telpas bija 
daudz plašākas un gaišākas nekā 
pilī, taču viena neērtība nāca līdzi: 
projekts bija paredzējis trīsstāvu 
celtnei tikai vienu zāli. Ēdamzāle 
bija reizē arī aktu zāle.  

Mācības jaunajā namā sākās 
jaunā 1975. gada 14. janvārī. Bija 
nodoms sākt 1. septembrī, taču dar-
bi aizkavējās. Jaunajās telpās sāka 
darboties jauni, audzinoši iekšējās 
kārtības noteikumi. Būtisks jau-
nums bija kabinetu sistēma visos 
priekšmetos (pilī bija tikai nedau-
dzi kabineti: fizikas, ķīmijas, biolo-
ģijas, dziedāšanas, darbmācības, 
traktormācības, militārās audzinā-
šanas). Sākās skolēnu staigāšana no 
telpas uz telpu, no stāva uz stāvu. 

Veselā miesā vesels gars 
Vislielākie ieguvēji šai reizē bija 

fizkultūrieši. Paiesim skolai apkārt 
pa kreisi un pavērosim, kādi bija 
jaunumi kopš 1975. gada. 

Lūk, lielā sporta zāle. Ģērbtuves 
gaitenis to savieno ar mācību kor-

pusu. Zāles platība — 30×15 m. Tajā 
stacionāri iekārtots volejbola lau-
kums un basketbola laukums. Nebi-
ja vairs tā, kā agrāk pils laikos: ja 
kādreiz vajadzēja spēlēt volejbolu, 
tad bija lielais darbs pie zāles lo-
giem ar režģa pielikšanu un no-
ņemšanu. Pie tam pils zāles lau-
kums bija tikai 18×9 m. Mazās sko-
las zāle, ko izmantoja 8.–11. klašu 
zēni, arī nebija lielāka: 17,5×7 m. 

Šai zālē, pie kuras ārsienas paš-
laik stāvam, visvairāk spēlēts tieši 
volejbols. Specializāciju volejbolā 
skola izvēlējās 1963. gadā, pils lai-
kos. Dundagas pieaugušo komandas 
šo sporta veidu agrāk bija gadiem 
ilgi popularizējušas. Bet tikai pēc 
1975. gada radās apstākļi skolēnu 
volejbola uzplaukumam. 

Bijušo audzēkņu  
un skolotāju atmiņas 
Sarmīte Vjatere (toreiz Krūmiņa):  

— 1974. gada vasarā komjaunat-
nes komiteja bija nolēmusi jauno 
skolas ēku izsludināt par komjau-
natnes triecienceltni. Uz to sabrau-
ca komjaunieši no dažādām Latvijas 
vietām. Arī mēs — es, Irina Seržan-
te (toreiz Lugēņina), Zinta Ķierpe 
(toreiz Andersone) — redzējām, kā 
jaunā skola top, un pašas piedalījā-
mies triecienceltnē. Mums vēl kat-
rai izsniedza apliecību par to, diem-
žēl man tā vairs nav saglabājusies. 
Strādājām visu vasaru: piķējām 
jumtu un tinām ap caurulēm, kas 
atradās zem ēdamzāles grīdas, stik-
la vati. Kaut gan stikla vate bija in-
dīga, nekādus respiratorus neiz-
sniedza, toreiz arī par to nesatrau-
cāmies.  

Pilī bija tradīcija, ka desmitie 
vienpadsmitajiem uz Pēdējo zvanu 
pušķo klasi, bet vienpadsmitie vi-
ņus traucē, aplaistot ar ūdeni. Kad 
vēl bijām desmitie, beidzēji mūs ap-
lēja ar spaiņiem. Kad ienāca direk-
tors Grūslis, viņš sacīja, ka jaunajā 
skolā nekādā gadījumā tā vairs ne-
drīkstēs darīt. Taču tradīcija turpi-
nājām arī tur.  

Izlaidumu sagaidījām jaunajā 
skolā. Aktu zālē notika svinīgā daļa. 
Pēc tās turpat novietoja manas 
mammas atvestos 2 vērpjamos rati-
ņus abu izlaiduma klašu meitenēm. 
Katrai bija jāpārbauda, vai prot 
vērpt. Saviesīgo daļu svinējām 
sporta zālē: tur bija uzklāti galdi un 
notika balle. 

Manai mammai vienmēr krāju-

mā bija pašraudzēts vīns. Tā nu ra-
dās doma, ka izlaidumā to vajadzē-
tu nogaršot. Saimnieciskās daļas 
vadītājam Kārlim Fīlipam tas div-
reiz nebija jāsaka: viņš darbināja 
savu rolleri, bet es, tērpusies balta-
jā izlaiduma kleitā, sēdos aizmugu-
rē. Dzīvoju aiz Liepgaļiem, tas nebija 
tālu no jaunās skolas. Aizbraucām, 
paņēmu vīnu, pārvilku kurpītes, un 
atpakaļ bijām. Izlaidumā baudījām 
arī mammas izceptu trīsstāvu kūku.  

1975. gada rudenī jaunajā skolā 
notika lielais skolas salidojums. Ar 
bijušās klases meitenēm dziedājām 
kādu dziesmu, un sacīju, ka varam 
lepoties, jo pusgadu bijām mācīju-
šies jaunajā skolā. 

Tomēr atmiņas visvairāk sagla-
bājušās par pili, jo tā mīļāka par 
jauno skolu. Pilī slēpāmies un bē-
gām pa krēslainajiem koridoriem. 
Tur bija skolotāju kāpnes (kas tagad 
ved uz Mūzikas un mākslas skolu), 
pa kurām nedrīkstēja staigāt, visti-
camāk, drošības dēļ. 

Skolotājs Čoders valkāja kurpes 
ar pilnu zoli. Kad viņš gāja, tās 
šņirkstēja. Tā mēs pa gabalu dzirdē-

jām, ka skolotājs Čoders tuvojas.  
Kad gribējām bastot, somas izme-

tām pa logu un ar nevainīgu sejas 
izteiksmi devāmies prom. Bez so-
mas droši drīkstējām staigāt, bet, ja 
tā bija rokā, skolotājiem varēja ras-
ties pamatotas aizdomas.  

Jaunajā skolā — nekā! Viens kori-
dors, klases uz visām pusēm. Visi 
bijām kā vienā lielā kastē. 

Iveta Zamberga (toreiz Hermane):  
— Visas atmiņas man vairāk sais-

tās ar pili. Tai piemita romantika, 
pilī bija tumši, ēnaini gaiteņi. Spor-
ta stundām ģērbāmies aiz skatuves. 
Sportojām lielajā pils zālē. Taču tajā 
pašā laikā arī ļoti gaidījām, kad būs 
gatava jaunā skola. Īpaši interesējos 

par tās sporta zāli, jo man patika 
spēlēt volejbolu. Jā, tā tiešām bija 
lieliska, ar tik augstiem griestiem!  

No pils rudenī devāmies uz jau-
no skolu vākt gružus. 

Lūcija Zepa: 
— Pirmās klases, kas izlaidumu 

svinēja jaunajā skolā, bija manējā — 
11. b un Gunāra Laicāna 11. a klase. 
Mūsu klases iedibināja tradīciju Pē-
dējā zvana dienā stādīt rozes pie 
jaunās skolas. 

Gunārs Laicāns:   
— Jau  braucot kā jaunais skolo-

tājs uz Dundagu, uzzināju, ka ceļ 
jaunu skolu un ka būs jauns fizikas 
kabinets. Direktors Guntis Grūslis 
izstāstīja, ka vidusskolai esot astoņ-
gadīgās skolas projekts. Izstaigāju 
skolas jaunbūvi, skatījos, kā velk 
vadus. Direktoram pašam bija zelta 
rokas. Viņš ne tikai uzraudzīja celt-
niecību, bet arī pats daudz darbo-
jās, augām dienām dzīvoja pa jaun-
būvi. 

1974. gadā biju audzinātājs 11. 
klasē, kurā mācījās, piemēram, tādi 
skolēni kā Juris Janovs un Gunārs 
Ozolzīle. Decembrī sākām pārvāk-
ties. Daudz līdzēja skolas saimnieks 
Pavlovičs un Žanis Vitmanis — ar 
traktoru. Lielās mēbeles, kā skap-
jus, veda ar traktoru un smagajām 
automašīnām, sīkumus nesa katra 
mācību priekšmeta skolotāji ar sa-
viem audzēkņiem. Tas nenotika 
vienā dienā.  Mācības nepārtrauca, 
centāmies izmantot ziemas brīvlai-
ku. Jaunajā gadā pēc brīvlaika uzsā-
kām mācības jaunajā skolā.  

Jaunajā skolā iekārtojām savus 

kabinetus. Pilī gan bija aizsākusies 
kabinetu sistēma, bet jaunajā skolā 
uz to pārgāja pilnībā. Kā fizikas ka-
binetu toreiz tur iekārtoja, tā arī 
tas palicis līdz šim laikam.  

— Vai dabūjāt papildus mūsdie-
nīgu aprīkojumu? 

— Jā! Pilī trūka aparātu fizikas 

eksperimentiem, ja arī kaut kas bi-
ja, tad vecs un nolietojies. Izglītības 
nodaļa daudz iedeva, pat līdz 80% 
jaunu mācību līdzekļu, sākot ar am-
pērmetriem, voltmetriem un reo-
statiem. Pats Rīgā to visu izraudzī-
jos. Daudz kas bija atkarīgs no paša 
skolotāja aktivitātes. Vēlāk, skolo-
tājiem mainoties, fizikas kabinetu 
gan izsaimniekoja gandrīz tukšu. 
Labi, ka tagad projekts ļauj ierīkot 
pilnīgi jaunu dabaszinātņu kabine-
tu.  

Jaunajā skolā visi jutāmies labāk, 
priecīgāk. Pils likās tumša, daļa sko-
lotāju slimoja ar reimatismu. Jau-
najās telpās šķita plašāk, gaišāk. Ci-
ta lieta, ka pilī beigušie audzēkņi 
salidojumos grib svinēt pilī. 

— Pilī pastāvēja savi īpaši aizlie-
gumi, piemēram, nedrīkstēja stai-
gāt pa vītņu kāpnēm. Jaunajā skolā 
taču tādu aizliegumu nebija? 

— Nē, tajā ziņā bija vienkāršāk. 
— Bet kaut ko no skolas aprīko-

juma pilī atstāja? Cik zinu, tāfeles 
palika pie sienām. Un kā ar skolas 
soliem? 

— Tāfeles palika. Pils solus vis-
drīzāk sadedzināja. Jaunajā skolā 
lielākā daļa solu bija jauni.  

Kad skola aizgāja, pilij sākās drū-
mi laiki. Milzīgo ēku nekurināja, 
jumts tecēja. No mantām daudz ko 
izsaimniekoja, diemžēl pa lielai da-
ļai arī skolas muzeju, no kura nelie-
la tiesa nokļuva Kubalu skolā. Jaun-
ajā skolā no savāktā nenonāca ne-
kas. 

1977. gadā skolā par direktori sā-
ka strādāt Jautrīte Freimute. Viņas 
darbību var vērtēt pretrunīgi, taču 
viņa pili centās glābt. Cīnījās ar 
strādniekiem, darīja, ko varēja.  

Žēl, ka izputēja savulaik Kārļa 
Blumberga savāktais izcilais mu-
zejs! 

Diāna Siliņa un Alnis Auziņš 

 Sveiks, lai dzīvo! 
 

• Jaunās skolas celtniecība.                                         Foto no Dundagas vidusskolas arhīva 

SKOLAS JURĢI 
 

Janvārī aprit 35 gadi, kopš vidusskola pārcēlās no pils uz jauno 
skolu. Vairāku lasītāju rosināti, atspoguļojam Dundagas vēsturei 
svarīgo notikumu. 

• Pirmais vidusskolas izlaidums jaunajā skolā. Pa kreisi 11.a, pa labi — 11.b klase. Uz 
skatuves pie galda 1. rindā no kreisās sēž L. Zepa, A. Vērdiņš, kolhoza Dundaga 
priekšsēdētājs Žanis Grīnvalds, 5. Ernests Ābols, stāv G. Grūslis. 2. rindā aiz L. Zepas 
un A. Vērdiņa sēž Gunārs Laicāns.                                            Foto no S. Vjateres albuma 

• Gājiens no pils uz jauno skolu. 1. pirms komjaunatnes pirmorganizācijas karoga — 
Dzintra Petrovica, 1. pa kreisi aiz karognesējiem un viņu pavadonēm — Dundagas cie-
mata izpildkomitejas priekšsēdētājs Arnolds Vērdiņš, 1. no labās — vidusskolas direk-
tors Guntis Grūslis.                                                         Foto no Daigas Muželovskas arhīva 

Paldies par atbalstu! 
 

Ik gadu Kolkas pamatskolā pēc 
1. semestra skolēniem, kas guvuši 
labus mācību sasniegumus (6 un 
vairāk balles) un ir rosīgi ārpus-
klases darbā,  balvā piedāvā ek-
skursiju. Arī šogad  26 skolēni ko-
pā ar vecākiem un 3 skolotājiem 
14. I devās ceļā uz Rīgu. Autobusu 
piešķīra un ekskursiju rīkoja  SIA 
Līcis–93 vadība un novada deputā-
te Regīna Rūmniece. Ar Līvu akva-
parka un ēdināšanas uzņēmuma 
Lido atbalstu mūsu labinieki 2 
stundas varēja baudīt ūdens prie-
kus un garšīgas pusdienas Lido 
atpūtas centrā.  Par drošību ceļā 
rūpējās šoferis Artis Ernštreits, 
bet organizatoriskos jautājumus 
atrisināja Kolkas saimnieciskā 
dienesta vadītājs Ilmārs Gleglu. 
Par to visiem  mīļš paldies! 

 

Antra Laukšteine 
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skolas slēdz. Mums tuvākajā laikā 
tas nedraud.  

 Piedevām esam radījuši internā-
tu, kam jaunajā budžetā atvēlējām 
15 000 latu. Tas kalpo gan kolcinie-
kiem — infrastruktūras uzturēšanai 
un kā darba vietas, turklāt skolotā-
jiem papildu bērns ir daudz vērtī-
gāks nekā Dundagas skolotājiem, 
gan dundadzniekiem — kā bērnu 
izvietošanas iespējas, ja apgrūtinās 

mājas apstākļi.  
Gribu uzsvērt, ka jebkurā jautā-

jumā, iestājoties par vai pret, es vēr-
tēju, cik tā vai cita funkcija ir nozī-
mīga mūsu iedzīvotāju daudzumam 
un pakalpojumu saņemšanas biežu-
mam. Tā, piemēram, Dundagas vi-
dusskolai ir dots daudz līdzekļu, ta-
ču vajag vēl. Skolas gaiteņus dienā 
izmanto vismaz 300 cilvēku, gadā — 
gandrīz 200 dienu, kas veido 
600 000 cilvēkdienu. Tāpēc uzskatu, 
ka vidusskolai ir jāremontē abi gai-

teņi. 
Visus skaitļus uzmanīgi vērtēju. 

Sevišķi, piesaistot uzņēmējus — 
darbu veicējus. Ikviens grib nopel-
nīt. Mūsu uzdevums ir novērtēt, cik 
objekts izmaksā mūsu pakalpojumu 
apjomam. Nevajag mēģināt mani 
ietekmēt. Es uzklausu argumentus, 
un pārliecinošiem piekrītu, bet ne-
pieņemu spēka spiedienu. Tad sāku 
pētīt, vai tur nav otrādi, vai priekš-
likumus nevirza netīra spēle.  

Ceru, ka turpmāk tā nebūs. 
Mums jāstrādā iedzīvotāju labā. Ja 
cīnīsimies cits pret citu, risinot sa-
vas ambīcijas vai pretstatot antipā-

tijas, tad cietīs tie, kuru dēļ te 
esam. To vēlos vismazāk. Nebiju ie-
cerējis kļūt par priekšsēdētāju, un 
savu laiku te gribu pavadīt lietderī-
gi. 

Budžetu veidojam atbilstoši 
valsts garantijām. Kas ārpus tām, to 
atstājam kā vēlmes. Tas ir saprātīgi. 
Gada sākums tik un tā būs stipri 
pieticīgs, jo budžeta ieņēmumus 
saņemsim mazāk. Turklāt pirmajā 
ceturksnī neko neiegūsim no ne-
kustamā īpašuma nodokļa. Tāpēc 
jādzīvo ļoti taupīgi. Jācenšas īstenot 
projektus, kur ar nelieliem ieguldī-
jumiem var gūt lielu atdevi, piemē-

ram, uzlabot apkures sistēmu lielos 
objektos, ar ventiļiem regulējot sil-
tuma padevi.  

Otrajā ceturksnī jākrāj nauda va-
saras projektiem. Skolas, bērnudār-
zi, arī Kubalu skolas-muzeja saim-
niecības ēkas celtniecība, ja to uz-
sāksim, būs vasarā veicami darbi. 
Par pēdējo runājot, es gribu, lai bū-
tu godīga izcenojuma politika, tā-
pēc šos jautājumus vērtē eksperti, 
pēc tam pieņemšu lēmumu. 

Novēlu visiem domāt, gudri dar-
boties un piedzīvot labākus laikus 
un dzīves apstākļus. 

Alnis Auziņš 

Bez rozā brillēm 
Aldons Zumbergs, SIA AMRAMS 

un z/s Alkšbirzes īpašnieks 
— Pērn tiešām samazinājās ap-

joms salīdzinājumā ar daudziem ie-
priekšējiem gadiem. Piesardzīgs 
kļuvu ne tikai es un mans uzņē-
mums, bet arī mani klienti. Dau-
dziem nav pārliecības par nākotni, 
cik ilgi vēl taupīt nebaltām dienām, 
tāpēc lielus tēriņus neatļaujas. To 
redzam pēc mazumtirdzniecības un 
arī vairumtirdzniecības dramatiskā 
krituma. Taisnība, nauda cilvēkiem 
ir, bet viņi ir nobijušies no psiholo-
ģiskā trieciena, ko saņēma visa sa-
biedrība. Mums visiem bija rozā 
brilles, nu tās ir kritušas. 

Daudzi izjūt grūtības, jo savulaik 
ņēmuši kredītus, un, ja arī ir brīvie 
līdzekļi, tos nevar ieguldīt attīstībā. 
Tagad bieži dzird sakām, ka paši 
vien bijuši vainīgi, vieglprātīgi aiz-
ņemoties. No otras puses, viņi arī 
manam uzņēmumam deva darbu 
un ne tikai manam vien! 

Manos 2 uzņēmumos pērn bija 6 
darbinieki, šogad ir palikuši četri. 
Arī esošie strādās tad, kad būs kon-
krēts pasūtījums. Gaidām uz ekono-
misko rosību. To vajag visiem.  

 

Jāstrādā, tad būs labi! 
Nauris Freimuts, SIA Dundagas 

meži valdes priekšsēdētājs un SIA 
Ēnavas darba vadītājs 

— Kā veicies mežu nozarē? 
 — Es kā mežu izstrādātājs gribē-

tu sākt filozofiski un it kā no otras 
puses: mežu stāda, jaunaudzi kopj, 
tad, kad koki sasniedz cirtmetu, 
mežu izstrādā un kokmateriālus 
ved uz pārstrādes uzņēmumiem. Šī 
nozare ir viena no stabilākajām Lat-
vijā, tā dod labumu arī valstij, un 
valstij ekonomiski aktīvajiem cilvē-
kiem nevajadzētu apgrūtināt dzīvi.  

Viss ir atkarīgs no cenām. Ja tās 
nekritīsies, tad ne privātīpašnieki, 

ne Latvijas valsts meži mežizstrādi 
nepārtrauks. Pērn tās bija ļoti ma-
zas, tāpēc, izstrādājot cirsmas, bija 
grūti savilkt galus. Tagad kokmate-
riāliem cenas stabilizējušās, un 
šķiet, ka mežizstrādē grūtākajam 
esam pāri. Tie nozares uzņēmēji, 
kas izturējuši grūtāko, jau sāk atel-
pot. Žēl, ka vairākiem vietējiem uz-
ņēmumiem tas nav izdevies, kā Ba-
loži VH — liels gateris, pilns ar teh-
niku — netika galā ar parādiem 
bankai, arī Presta Wood. Tie deva no-
vadam būtiskas darbavietas. 

Liels pieprasījums ir pēc papīr-
malkas, no ostām regulāri zvana. 

Patīkami, ka uzņēmums Vika 
Wood nācis pretī uzņēmējiem, kas 
nodarbojas ar mežizstrādi, un šo-
gad sācis iepirkt zāģmateriālus tieši 
no mežizstrādātājiem bez starpnie-
kiem. 

SIA Dundagas meži divi vīri nākuši 
klāt. Apjoms mazliet pat pieaug.  

Visai daudz privātmežu īpašnie-
ki paši izstrādā cirsmas un ar trak-
toru pieved līdz ceļam, bet tālāk va-
jag mūsu transporta pakalpojumus. 

— Un kā ar kūdras izstrādi? 
— Pērnvasar laika apstākļi bija 

ļoti labvēlīgi. Turpat 100 000 kubik-
metru frēzes kūdras vienā sezonā ir 
gandrīz labākais rādītājs kopš 2002. 
gada, kad strādājam šajā nozarē. 
Augstvērtīgas kūdras sagatavošanai 
vajag apmēram tādu pašu laiku, kā 
sienu vācot. Kūdra ir slapja, tāpēc 
vajag sauli un vēju. Jau iepriekšējā 
gada nogalē iesākām vest kūdru uz 
Ventspils ostu, aizsūtījām 4 kuģus. 
Līdz maijam domājam katru mēnesi 
nosūtīt vēl pa kuģim. 

Gada sākumā purva strādniekus 
laidu atvaļinājumā, janvāra otrajā 
pusē viņi atgriežas, lai remontētu 
tehniku un sagatavotos nākamajam 
darba cēlienam. Cilvēku skaits ir 
stabilizējies. 

— Klāt nācis jaunais pakalpo-
jums Meliorācijas sētā — automaz-
gātuve un riepu serviss. 

— Priecājamies, ka esam dabūju-
ši Ventspils reģionālās vides pār-
valdes atļauju. 

Grūto gadu esam izturējuši. Val-
sti, kurā dzīvojam, neizvēlas. Jācī-
nās, cik spēj, tad būs labi pašiem un 
galu galā — arī valstij kopumā. 

 

Mazajiem klājas grūti 
Drosma Greiško, viesu nama 

Krūziņi un aptiekas īpašniece 
— Mazajiem uzņēmumiem pašla-

ik ir ļoti grūti izdzīvot. Latvijā ir 
97 % mazo uzņēmumu, tāpēc valstij 
būtu jādomā, kā tiem palīdzēt, vaja-
dzētu dot apgrozāmos līdzekļus, 
nodokļu atlaides, lai tie turpinātu 
strādāt, lai saglabātu darba vietas. 
Diemžēl tā nav. Nav risinājums — 
atbrīvot strādnieku no darba.  

Ja tev klājas labi, bankas gandrīz 
uztiepj pakalpojumus, bet, ja iet 
grūtāk, sapratnes vairs nav. Taču 
palīdzēt vajag tieši tad! Ar pašvaldī-
bu arī nav sadarbības. Vidusskolā 
ēdināšanu pārņēmusi lietuviešu fir-
ma. Biju uz pārrunām, bet uz 2. kār-
tu negāju, jo padzirdēju, ka piedalās 
arī uzņēmums, ko vada vietējais uz-
ņēmējs. Pašvaldībai tomēr vajadzē-
ja runāt ar saviem uzņēmējiem.  

Gadu mijā mūsu uzņēmumā dra-
matiski ir krities apgrozījums. Tas 
izskaidrojams ar piegādātāju firmu 
piesardzību: tās vairs nedod uz pēc-
maksu, jāiekļaujas samaksas termi-
ņos. Valda neuzticība un bailes par 
rītdienu.  

Man visgrūtākais ir posms līdz 
pavasarim. Tad sāksies tūrisma se-
zona. Aptieka strādā labi, taču tā 
nevar pavilkt visu uzņēmumu. Es-
mu atlaidusi 3 darbiniekus, pašlaik 
strādā 7, bet nāksies atlaist vēl kā-
du. Labi, ka nav liela kredīta.  

Vajadzētu saglabāt uzņēmumu, 
jo viesu nams ir visam novadam.  

 

Tāpat kā pērn 
Regīna Rūmniece, SIA Līcis-93 

ceha vadītāja 
— Strādājam kā pērn, būs atšķirī-

ba, ka vasarā esam iecerējuši vienu 

mēnesi remontēt ražotni. Apmē-
ram divas nedēļas darbiniekiem va-
rētu būt bezalgas atvaļinājums.  

Ziemā esam atkarīgi no laikap-
stākļiem, no tā, vai ir, vai nav ledus 
jūrā. Darbinieku skaits ir ap 350. 
Neesam to ne palielinājuši, ne sa-
mazinājuši, taisnība gan, esam iz-
raudzījušies labākos darbiniekus. 
Apjoms arī ir apmēram tāds pats. 
Tas atkarīgs no Krievijas tirgus. Ar 
to neko nevar zināt, garantiju nekā-
du. Nupat ieviesām jaunu aizvāko-
šanas ierīci no Spānijas. Uzņēmu-
mam ir nākotne.  

 

Palēnām 
Ansis Roderts, individuālais ko-

mersants 
— Daudz laika aizņem mācības 

Sporta akadēmijā. Tāpēc pašlaik 
Veselības un sociālās palīdzības 
centrā masāžas pakalpojumus ne-
sniedzu, kas grib, var sarunāt pie 
manis mājās. Pērn daudz pūļu veltī-
ju sava veselības centra labiekārto-
šanā, šogad tas būtu jāpabeidz pil-
nībā. Pagājušo gadu augustā tur sa-
rīkoju pirmo atpūtas kursu. Nākot-
nē būs vēl. 

 

Spītējot grūtībām, strādāsim 
Ivars Petrovics, Auto un būve 

īpašnieks 
— Salīdzinot ar aizpagājušo ga-

du, veikalā kritums ir par 30–40%. 
Par pakalpojumiem esam ieņēmuši 
reizes 10 mazāk nekā 2008. gadā. 
Transporta pakalpojumus gandrīz 
nemaz vairs neizmanto. Paliek vie-
nīgi skolēnu pārvadājumi. Maršru-
tu skaits pagaidām nav samazināts.  

Tikko esmu noslēdzis līgumu ar 
uzņēmumu Talsu autotransports par 
maršrutiem. Konkursā piedāvāja 
visa bijušā Talsu rajona maršrutus, 
arī tos, kuros brauc 8 mūsējie. Ar 
saviem 7 autobusiem nevaru pa-
ņemt visus rajona maršrutus, bet 
Talsi piedalījās, uzvarēja un piedā-
vāja man turpināt iesāktos maršru-
tus. Līgums slēgts ar uzņēmumu 
Talsu autotransports, viņi savukārt 
ar mani slēdza līgumu par konkrē-
tajiem maršrutiem. Līdz mācību ga-
da beigām autobusi noteikti kursēs, 

tad skatīšos, ko darīt tālāk.  
Lai turpinātu braukt maršrutos, 

par kuriem noslēgts līgums, nācās 
nopirkt 3 kases aparātus, globālo 
pozicionēšanas sistēmu. Par šīm ie-
kārtām ik mēnesi vēl jāmaksā ap-
kalpošanas nauda. Mēnesī par biļe-
tēm no visiem 3 autobusiem sanāk 
kādi Ls 250. Nepieciešamās iekārtas 
visu sadārdzina, un jāskatās, vai 
vispār varēs izmaksas nosegt.  

Lielākā neskaidrība pašlaik ir par 
transporta līdzekļiem, jo pamatīgi 
jāiegulda. Citur cenas ir kritušās, 
bet autotransportam — ne. Divreiz 
gadā autobusiem jāveic tehniskā 
apskate. Ja 7 autobusi, tad 14 reizes 
gadā ir tehniskā apskate. Vēl ir jā-
iziet tahogrāfu pārbaudes, jāsamak-
sā apdrošināšana. Ja brauc ar 3 au-
tobusiem, rezervē paliek 4. Piepra-
sījuma pēc auto pakalpojumiem 
nav, ja neskaita skolēnu pārvadāju-
mus. Pārējie 4 neko nepelna. Pakal-
pojumu pēdējā laikā izmanto reizi 
mēnesī, ne vairāk.  

Arī bērnu skaits ar katru gadu 
samazinās. Varbūt nākamgad, ja 
brauksim, varēsim to darīt ar mazā-
kiem autobusiem, tad iznāks lētāk.  

Arī valsts dotācijas šogad samazi-
nās par 30%. Kad ieliks modernās 
iekārtas, droši vien pateiks, ka dau-
dzi maršruti būs jāslēdz, jo tie nav 
ekonomiski izdevīgi.   

Tā kā esmu individuālais komer-
sants, peļņas nodoklis ir 26 %. Arī 
strādājošo izmaksas ir palielināju-
šās. Pērn uzņēmumā strādāja 15 
darbinieki, tagad — 11.  

Neesmu ņēmis nepārdomātus 
kredītus. Cik nopelnām, tik tērē-
jam. Esam paplašinājuši veikala 
preču klāstu, piemēram, pārdodot 
auto rezerves daļas. Tas ir nācis uz-
ņēmumam par labu, jo citādi kri-
tums būtu vēl lielāks. Šoziem pie-
pelnījāmies, stumjot sniegu.  

Par spīti grūtībām turpināsim. 
Veikals būs, un autobusi arī.  

 

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa 
 

 Pie mums, uz zemēm 
 

KĀ KLĀJAS, UZŅĒMĒJ? 
 

Tā jautājām sešiem uzņēmējiem pērnajā janvārī (sk. 82. numuru). 
Tagad, kad aizvadīts grūts gads, to pašu vaicājam atkal. Veicies da-
žādi, bet jāpriecājas, ka visi vēl sveiki un veseli.  

Nobeigums no 1. lappuses. 

Ziemassvētku pēdējo vakaru mu-
zikālās noskaņās vēlējās pavadīt 
krietns pulks kolcenieku. Ieeja bija 
par ziedojumiem, ko vāca mazno-
drošinātajiem un vientuļajiem cil-
vēkiem, kā arī tautas nama labie-
kārtošanai.  Mazajā zālē varēja ap-
lūkot pašu kolcenieču sarūpēto 
rokdarbu izstādi — adījumus, izšu-
vumus, pašu darinātas rotas lietas, 
austus linu dvieļus, turklāt rokdar-
bus varēja arī iegādāties.  

Lielā zāle koncerta apmeklētājus 
sagaidīja ar uguntiņās mirdzošām 

eglītēm un svētku noskaņu, kuras 
radīšanā daudz pūļu bija pielikuši 
vakara veidotāji. Vadītāji, kolcenie-
ce Iveta Rēriha un Līvu fonda pār-
stāvis Dāvis Stalts, klātesošos svēt-
ku gaisotnē ievadīja ar Maijas Lauk-
manes dzejas rindām no viņas tikko 
iznākušā dzejas krājuma Šīpuse, kā 
arī pieteica Kolkas mūzikas skolas 
vokālo ansambli (vadītāja Inora 
Sproģe). Jauniešu izpildījumā dzies-
ma «Ziemassvētku vakars» sniedza 
vajadzīgo emocionālo noskaņu, ko 
turpināja Kolkas pagasta jauktais 

koris (Evita Ernštreite) ar garīgas 
ievirzes Ziemassvētku dziesmām. 
Koklētājas Dzintras Tauniņas vadī-
bā atskaņoja latviešu tautas dzies-
mu Lēni, lēni Dieviņš brauca un muzi-
cēja kopā arī ar solistiem Andu Kos-
tandu (vijoles solo Pahelbela Kano-
nā) un Matīsu Stīpnieku tradicionā-
lajā Ziemassvētku skaņdarbā Mazais 
bundzinieks. Matīss savas uzteica-
mās iemaņas sitaminstrumentu 
klasē (skolotājs Viesturs Rērihs) 
pierādīja arī Dmitrija Šostakoviča 
Spāņu dejā. Varbūt Kolkā veidojas 
jauns talants, līdzīgs visā valstī pa-
zīstamajam Latvijas Nacionālā sim-
foniskā orķestra sitaminstrumentu 
grupas mūziķim Rihardam Zaļ-
upem? Skatītāju prātus filozofiskā-
kās pārdomās ievirzīja komponists 
Raimonds Tiguls, ar savu mūziku 

papildinot dzejnieka Imanta Ziedo-
ņa lasīto epifāniju Dziediet.  

Kolkā dzīvās lībiskās kultūras 
tradīcijas atgādināja pagasta lībiešu 
ansamblis Laula (vadītāja D. Tau-
niņa) ar Ziemassvētku dziesmu po-
pūriju lībiešu un arī latviešu valodā. 
Apsolījumu, ka lībiskajam ir arī at-
tīstība, apstiprināja lībiešu jauniešu 
grupa, kas izveidojusi savu «lauku 
kapelu» Nurmorkestõr. Prieks, ka ta-
jā rosīgi līdzdarbojas kolcenieki 
Laura Pinkena (flauta) un Matīss 
Stīpnieks (sitaminstrumenti). 
Nurmorkestõr vada Līvu fonda pār-
stāvis Jānis Mednis, visā pasaulē pa-
zīstamā kamerorķestra Cremerata 
Baltica bijušais mūziķis. Jauniešu 
ansambļa skanējums un profesionā-
lā varēšana ir drošās rokās.  

Emocionāli un garīgi piepildīto 

Ziemassvētku koncertu noslēdza 
pagasta jauktais koris, kura muzicē-
šanas prieks un degsme par darīto 
nevienu neatstāja vienaldzīgu. Klāt-
esošie ar patiesu interesi bija seko-
juši līdzi burvīgajām mūzikas ska-
ņām un palika gandarīti par sava 
ciema ļaužu profesionālo muzicēša-
nu. To apstiprināja arī novada do-
mes izpilddirektors Elmārs Pēter-
hofs, kas koncerta noslēgumā uz-
slavēja kolceniekus, teikdams, ka 
tik lieliski pašdarbnieki ļauj lepo-
ties ne tikai mums, tie darītu godu 
ikvienam Latvijas novadam. Arī 
koncerta mērķi — labdarību — iz-
devās sasniegt, kolcenieki izrādījās 
atsaucīgi. Tā turpināt!   

 

Baiba Šuvcāne  

Labdarības koncerts Kolkā 
 

Otrajos Ziemassvētkos kolceniekus  aicināja pulcēties savā tau-
tas namā  SIA Kolkasrags, Kolkas pagasta un Līvu fonda rīkotais 
Ziemassvētku labdarības koncerts.  
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Tämn āigast līb 2. līvõd nūord 
kīelazūm Bōjk Rūnõmōl. Āiga um 
07. II sōņ 14. II. Līvõ kīel opātijizõks 
līb Tiit- Rein Viitsõ! 

Ja īļ sīe āiga līb DVD film tīedõt iļ 
nūord līvlizt, kui ne oppõbõd līvõ 
kīeldõ ja lōlabõd. Jegā pǟva līb ka 
mingi film, bīlda agā daņtš ȭdõg. 

Bōjk azūmstõ võibõd jaggõ võttõ 
seļļizt līvõd nūord, kis jõbā 
mūoštabõd rõkāndõ līvõ kīeldõ ja 
jegāst līvõ kīel Rīgõ, Vǟnta, Kūol-
ka, Staitsõl, Pāl jagst kakš parī-
mizt. 

Azūm merk um, ku pierrõ siedā 
amād nõtkõmd mūoštabõd 
rõkāndõ līvõ kīelsõ. 

 

Jānis Mednis ja Līvõd fond 

Šogad 2. Līvu jauniešu valodas 
nometne Bōjk  notiks Roņu salā no 
7. II līdz 14. II. Līvu valodas pasnie-
dzējs būs profesors Tīts Reins Vītso. 

Tiks taisīts DVD par līvu jau-
niešiem, kas mācās līvu valodu, 
dzied un dejo. Katru dienu būs te-
matiskas līvu valodas apmācības, 
bet vakaros —  filmu, bilžu vai deju 
radošie vakari.  

Nometnē Bōjk (Bāka) piedalīsies 
aktīvākie līvu jaunieši ar valodas 
priekšzināšanām, kā arī katras līvu 
valodas Rīgas, Ventspils, Kolkas, 
Staiceles un Pāles divi labākie da-
lībnieki. 

Nometnes mērķis ir sasniegt lī-
vu sarunvalodas līmeni, lai visi da-
lībnieki savā starpā turpmāk varē-
tu sazināties lībiski.  

 

Jānis Mednis un Līvu fonds 

Braucot šurp, prātoju, vai tautas 
nams būs pietiekami silts, vai tel-
pas būs jau izrotātas, kā ar svētku 
mielastu? Bet ierodoties sapratu, 
ka velti tādām domām esmu veltī-
jusi laiku. Jau piebraucot jutu — 
viss ir kārtībā, un Līvu tautas nams 
mani uzrunāja: «Nāc un novērtē!» 
Tik mīļi izskatījās sveču liesmas, 
kas logos mirdzēja ar rāmu, siltu 
un aicinošu gaismu... 

Pirmā mani sagaidīja Jaungada 
pasākuma rīkotāja Ilze Bernšteina, 
tad apsveicinājos ar pārējiem jau 
laikus sabraukušajiem, un tad pēk-
šņi no virtuves mani iznāca sagai-
dīt Ilzes mammīte, skaistā tautas 
tērpā ar burvīgu lina priekšauti-
ņu — vienīgā svētku mielasta gata-
votāja apmēram 50 paredzētajiem 
viesiem! 

Nokļuvu nama mātes pilī — vir-
tuvē, kur mani pacienāja ar tikko 
ceptiem, vēl siltiem speķa pīrādzi-
ņiem. Mani pārsteidza uzņemšana. 
Kā kaut ko tādu var paveikt tautas 
namā uz vietas... Acīmredzot labai 
saimniecei nekas nav par šķērsli. 
Pīrādziņi — tas tik iesākumā. Jaun-
gada svinību ēdienkartē bija arī 
viss tradicionālais ēdienu klāsts. 

Svētku galdam namamā-
te šmorēja kāpostus, vā-
rīja kartupeļus un desi-
ņas, gatavoja salātus un, 
protams, pelēkos zirņus 
ar speķi. Tas mazai atkā-
pei, gardēžiem, kas tagad 
lasa un aizdomājas, ko 
palaiduši garām. 

Lai sagatavotos ķekatu 
gājienam, Līvu fonda val-
des priekšsēdētāja Dāvja 
Stalta vadībā  mācījāmies 
ķekatu dziesmas un uzzi-
nājām ķekatu gājiena nozīmi. 

Sagaidot ķekatu bērnus no jaut-
rā gājiena pa Mazirbes ciemu, na-
mamāte visus sēdināja pie galda. 
Vairs nebija palicis daudz laika līdz 
gadu mijai. Tā kā jau otro gadu pēc 
kārtas svētku dalībnieku vidū bija 
arī  Šveices  jaunieši, kas viesojas 
Miķeļtornī, tad šogad viņi bija sa-
rūpējuši svētku uguņošanu. Nelie-
lu uguņošanu redzējām arī  citās 
sētās. Svētkiem  turpinoties,  apgu-
vām līvu dančus, gājām jautrās ro-
taļās, spēlējām spēles. Piedalījos 
vēl kādā neparastā pārgājienā — 
pilnmēness naktī gājām nelielā 
pulciņā meklēt Vilkaču priedi. Gā-

jiens izvērtās divas stundas. Priedi 
neatradām, toties izbaudījām ne-
parastas sajūtas, ejot nakts vidū pa 
pilnmēness gaismas apmirdzētu 
piesnigušu mežu! 

Ja pēc pasākuma emocijas ir la-
bas, tad viss ir izdevies. Liels pal-
dies Ilzei Bernšteinai ar radošo ko-
mandu, kas ļāva būt tādiem svēt-
kiem,  un ceru, ka ar katru nākamo 
gadu tie kļūs arvien lielāki un pil-
nīgāki! Lai spēka un labas domas 
jaunajā gadā! Līvu tautas namam 
novēlu atgūt dzīvības elpu! Sūr tie-
nū!  

Krista Greiško no Košraga 

Jõvvõ tiemi! 
 

Taļžpivād āiga um jõvād tīed āi-
ga. Sīes aigõs äb vajāg uskõ set Taļ-
žpivād vannõ, agā Taļžpivād immõ 
eņtšõs ka. Uskõ eņtš joud pǟl, ku 
võimõ äbţõ muntõn. Nei uskīztõ 
Līvõ fond ja kūolkanikād Jānis 
Dambītis, Inora Sproģe ja Matīss 
Stīpnieks. 

Jõvvõ tiemi aktsij Kūolkõs võļ 

Līvõ fond ja Kūolka pagāst mõtkõz. 
Līvõ fond jaggõ võtīz organizi-
mõks. Jānis Dambītis ja Ilze Bern-
šteine rõkāndiztõ ka Kūolka 
rovkõks, laz äbţõb kis võib. Labu 
lietu aģentūra Rīgõs äbţiz murtõ 
ōriņi ja sīemnaigõ Kūolka pagāst 
juotõmõdõn rovstõn ja Jānis Dam-
bītis viedīz Kuolkõ tǟta viedāmõ! 
Īdõkskimdõ protsentõd ōrõnd 
vȯļţõ lapstõn. Siz Kūolka pagāst vīž 
ammõ Duoņig nuovad sotsiāl 

dienõstõn ja dienõst rovstõn. 
Lopāndõksõs vȯļ knaš kontsert, 

kus lōzliztõ kūolkanikād, 
Nurmorkestõr ja spēļiz Raimonds 
Tiguls. Kontsert kuoŗŗiz vel sadā 
lattõd. Pierrõ siedā vȯļ ball. Kon-
tsert organizatōr võļ Inora Sproģe, 
abţiji Matīss Stīpnieks. Tienū! 

Um kītõmõst, ku se um set ežmi 
kõrd, tulbi kubbõtullimi um mart 
kūs.  

Linda Zonne 

2009. gada nogalē iznāk Salacas 
lībiešu valodas vārdnīca. 

26. XII Labdarības koncerts Kolkā, 
kas ir labdarības akcijas noslēgums. 

31. XII Līvu fonds rīko Jaunā gada 
sagaidīšanu Mazirbē. 

No 8. līdz 10. I Košragā notiek 

Tartu Universitātes, Starptautiskās 
lībiešu draugu biedrības un Līvõ 
Kultūr sidām kopīgais seminārs par 
lībiešu valodu. 

No 7. līdz 14. II notiek Līvu fonda 
rīkota valodas nometne Bōjk.  

 

Apkopoja Linda Zonne 

Ir sācies jauns gads, pilns darbī-
bas un rosības. Gada pirmais Līvu 
laiks ir pilns ar mieru un labestību, 
kādā noslēdzies 2009. gads. Runā: 
kā gadu sāksi, tā tupināsi! Līvu laiks 
vēstī, ka nekas nav apstājies un ka 
šajā gadā iecerēts nopietni strādāt. 
Būs sapulces, nometnes, plānošana, 
tāpēc aicinām visus iesaistīties dar-
bā.  

Novēlu visiem jaunajā gadā mie-
ru, labestību un padarīt daudz labu, 
vajadzīgu darbu!  

Linda Zonne 

  Līvõ āiga   •  Līvu laiks 
 

Tēriņtš! 
Gadu mija Mazirbē  
Vanāāigast õdag Irēl 

 

Vecgada pēdējā diena — skaistas un baltas atmiņas. 
Ar sniega putināšanu rīta pusē un baltu jo baltu skatu 
pēcpusdienā — tā es ierados Mazirbē. 

Līvu ziņas • Līvõd tieudõd 

Līvu fonds lūdz atbalstīt lībiešu valodas 
mācības,  
lai veiksmīgi turpinātos uzsāktā valodas ap-
mācība Ventspilī, Kolkā, Rīgā, Staicelē un 
Pālē, kas ir ļoti svarīgi valodas saglabāšanai 
un attīstīšanai. Visi, kam ir iespēja ziedot, ziedojumus sūtiet ar norādi Lībiešu valo-
das mācībām. 
 

Līvu fonda rekvizīti: Nodibinājums Līvu fonds; reģ. nr: 40008138633; adrese: Fridri-
ha Candera iela 12k-2-20, LV-1046, Rīga; tālrunis: +37125486038; Nordea banka, 
konts: LV29NDEA0000082361275. 

Līvu jauniešu  
valodas nometne Bōjk Roņu salā 
Līvõd nūord kīel azūm Bōjk Rūnõmōl 

Projekt jūodiji / projekta vadītājs: Jānis Mednis, äbţiji / palīgs: Irbe 
Šmite, azūm jūodiji / nometnes  vadītāja: Monta Kvjatkovska, 
rōntõvȱidaji / grāmatvede: Krista Greiško, rīkotājs / organizātōr: 
Līvu fonds. Finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda. 

Labdarība! 
Ziemassvētku laiks ir labu darbu 

laiks. Šajā laikā nevajag ticēt tikai 
Ziemassvētku vecītim, bet Ziemas-
svētku brīnumam pašos arī. Ticēt 
saviem spēkiem, ka varam palīdzēt 
citiem. Tā ticēja arī Līvu fonds un 
kolcenieki Jānis Dambītis, Inora 
Sproģe un Matīss Stīpnieks.  

Labdarības akcija Kolkā bija Līvu 
fonda un Kolkas pagasta padomes 
iniciatīva. Līvu fonds piedalījās or-

ganizēšanā. Jānis Dambītis kopā ar 
Ilzi Bernšteini informēja Kolkas 
pagastā dzīvojošos populāros cilvē-
kus par iespēju ziedot. Ar Labu lietu 
aģentūras palīdzību Rīgā tika sagā-
dātas drēbes un pārtika sociāli 
maznodrošināto cilvēku atbalstam 
Kolkas pagastā, rezultātā Jānis 
Dambītis nogādāja Kolkā pilnu ve-
zumu. Deviņdesmit procenti drēb-
ju bija paredzētas bērniem. Kolkas 
pagasts visu nodeva Dundagas so-
ciālajam dienestam, bet dienests — 

cilvēkiem.  
Noslēgumā bija skaists koncerts, 

kur dziedāja kolcenieki, Nurm-
orkestõr un spēlēja Raimonds Ti-
guls. Koncertā tika savākti vēl ap 
simt latu. Pēc koncerta bija balle. 
Koncerta organizatore bija Inora 
Sproģe un palīgs — Matīss Stīp-
nieks. Paldies! 

Jāteic, ka šī akcija bija pirmo, 
bet ne pēdējo reizi. Nākamā sanāk-
sme paredzama martā. 

Linda Zonne 

Seminār um Tartu iļīzskūol, 
Līvõd Sõbrād seļtš ja Līvõ Kultūr 
sidām īti projekt laz kuobbõ 
tulkstõ ja rõkāndõkstõ iļ tǟdziži 
ažḑi livoniks.  

Sīekõrd vȯļtõ vaņtlõd seļļizt tē-
mad. Profesor Karl Pajusalu nīžiz iļ 
eņtš ulzāndõkst — Salāts līvõ kīel 
sõnārōntõz. Agā täm kolēg Tiit-
Rein Viitso strōdõb mūkõks 

sõnārōntõks. 
Sõv sōņ līb vaļmõz ūž Pētõr 

Damberg sõnārōntõ ulzāndõks ēsti, 
līvõ ja leţkīelkõks. Valt Ernštreit 
rõkāndiz iļ portāl livones.lv laigti-
mizt ja iļ Līvõ kīel arhīv projekt 
kubbõ Tuuli Tuiskõks. Reinis Zum-
bergs nīžiz iļ võimiži lūodõ 
elektrōnizt sõnārōntõd internets. 
Baiba Damberg kītiz, ku mȯlmõd 

Valtõks tīeb līvõ kuņšt nägţõkst. 
Renāte Blumberga vȯtšīz pōr nõvḑi 
täm rōntõz iļ līvlizt ēsti kīelkõks 
pierāst. Vel Linda Zonne nīžiz 
ēstliztõn iļ Līvõd fond ja rovkuodā 
pīlimõks paldīž. Kītõmõst, ku 
jedmõl lǟmi seminār kūož pǟl kilā-
lizt kuodās Pītagi grup kubbõ 
päztiz Dūoņig nūovadā jūodijizõks 
Zumberg izāndõks. 

 

Reinis Zumbergs 

Kuoštrõgõl sugīz seminār iļ līvõ kīeldõ 

Seminārs ir Tartu universitātes, 
Lībiešu draugu biedrības un Lībie-
šu kultūras centra kopīgs projekts, 
lai sanāktu kopā un runātu par 
svarīgām lietām livonikā.  

Šoreiz tika apskatītas šādas tē-
mas. Profesors Karls Pajusalu stās-
tīja par savu izdevumu — Salacas 
lībiešu valodas vārdnīcu. Savukārt 
viņa kolēģis Tīts Reins Vītso darbo-

jas pie citas vārdnīcas. Līdz vasarai 
būs gatavs jauns Pētera Damberga 
vārdnīcas izdevums igauņu, līvu 
un latviešu valodā. Valts Ernštreits 
runāja par portāla livones.lv papla-
šināšanu un par Līvu valodas arhī-
vu kopā ar Tūli Tuisku. Reinis 
Zumbergs stāstīja par iespējām iz-
veidot elektroniskas vārdnīcas in-
ternetā. Baiba Damberga sacīja, ka 

ar Valtu veido lībiešu mākslas iz-
stādi. Renāte Blumberga uzklausīja 
padomus savai grāmatai igauņu 
valodā par lībiešiem. Vēl Linda 
Zonne stāstīja igauņiem par Līvu 
fondu un tautas nama šābrīža stā-
vokli. Jāpiebilst, ka pirms došanās 
uz semināra vietu viesu namā Pīta-
gi grupa satikās ar Dundagas nova-
da vadītāju Zumberga kungu. 

 

Reinis Zumbergs 

Košragā noticis seminārs par līvu valodu 
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Skapītis nav veikals, bet gan tel-
pa, kur bez maksas varam vajadzī-
bas gadījumā sagādāt saviem bēr-
niem drēbes un apavus, jo samērā 
bieži  naudasmaku saturs  nepavi-
sam neiet kopā ar vajadzībām. Te 
puika no biksēm izaudzis, te meitai 
kāja nesamērīgi ātri izaugusi. At-
skan arī lūgumi no Mazās skolas: 

meitenes, palīdziet, jo man te vie-
nam zābaki galīgi cauri un siltu 
«pufaiku» (vējjaku) arī nav. 

Nekādi brīnumaini labdari šo 
mazo telpu ar vajadzīgajām lietām 
nepiepilda. Agrāk saņēmām nelie-
lus sūtījumus no Zviedrijas, bet pē-
dējā laikā — tikai no mūsu pašu ģi-
menēm, kas pārskatījušas savus 

drēbju un apavu krājumus. Arī tas 
prasa laiku — drēbītes un apavus 
salikt maisiņos un atnest uz bērnu 
centru Mājas. Gadās pat tā, ka, nā-
kot uz darbu, maisiņš jau atsliets 
pret durvīm. Par šiem cilvēkiem 
mēs patiesi priecājamies. 

Lai cik sarežģītā  laikā dzīvojam, 
citu izvēlēties  nevaram. Mūsuprāt, 
tieši tagad izgaismojas kas ļoti sva-
rīgs — atklājas tas, kādi patiesībā 
esam. 

Ideja par Skapīti kā telpu, kuru 
varam izmantot tikai bērnu centra 
vajadzībām, nu jau sen ir sevi pār-
augusi, jo katru dienu atskan kāds 
lūgums palīdzēt. Diemžēl arvien 
biežāk ir jāatbild, ka palīdzēt neva-
ram, jo vajadzību kļūst arvien vai-
rāk, bet Skapītī  lietu ir tik, cik ir. 

Ļoti vēlētos ar laikraksta starp-
niecību vēlreiz pateikties tiem, kas 
jau ir palīdzējuši, un aicināt visus 
paskatīties, vai  mājās neatrodas 
kaut kas jūsu bērniem vai mazbēr-
niem nevajadzīgs, bet citiem bēr-
niem un pusaudžiem noderīgs. 
Varbūt jums ir draugi vai radi ār-
pus Dundagas, kas arī būtu gatavi 
palīdzēt, jo bērni izaug, bet lietas 
paliek.  

Ja jums ir labas idejas, ja spējat 
kā palīdzēt, nāciet uz bērnu centru 
Mājas. 

Būsim pateicīgi par ikvienu at-
vērtu sirdi!  

Alfa Auziņa 
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Ārija Silmane        (1929) 
Jānis Gulbis           (1947) 
Milda Reinholde     (1921) 
Uldis Bumbiers      (1974) 
Jānis Dinsbergs     (1950) 
Urzula Baļķēna      (1942) 

Aleksandrs Puršels (1964) 
Ausma Alma Kāpnere
                              (1930) 
Rita Lagzdiņa         (1938) 
Edgars Brūkliņš     (1931) 
Elvīra Kiršteine      (1927) 

«Dundadznieks» Nr. 1 (94)  
2010. gada janvāris. 

 

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

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģ i ja :  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 Zum-
bergs. 

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 

 Raibs kā  dzeņa vēders 
 

Nāc palīgā arī tu! 
 

Iespējams, ka, izdzirdot vārdu Skapītis, daļa dundadznieku raus-
tīs plecus, jo neko nebūs dzirdējuši, taču būs pietiekami daudz to, 
kas teiks, ka bērnudārza ēkā blakus bibliotēkas ieejai ir neliela tel-
pa, kur atrodas drēbes un apavi bērniem.  

Jaunie šahisti  
gada nogalē 

 

Ierastajās gada nogales sacen-
sībās Kuldīgas šaha skolā 28. XII 
piedalījās arī grupa jauno dun-
dadznieku. 

 

Pavisam sacensības pulcēja 44 
jaunos šahistus, galvenokārt no Kul-
dīgas un Liepājas šaha skolām, kā arī 
6 dundadzniekus. Vislabāk veicās 
mūsu jaunākajam dalībniekam Ervi-
nam Rodertam, kas savās pirmajās 
sacensībās iesācēju grupā uzvarēja ar 
teicamu rezultātu — 6,5 punkti no 7 
iespējamiem — un ar uzviju izpildīja 
4. sporta klases normu. Ļoti labs pa-
nākums arī diviem citiem mūsu ša-
histiem. Rūdolfs Bražis ar 5 pun-
ktiem 7 kārtās ieguva pirmo vietu 4. 
sporta klašu grupā. Tikpat punktu 3. 
vietu deva Paulai Skaidiņai, kas šajā 
grupā bija pārliecinoši labākā starp 
meitenēm. Rūdolfs un Paula izpildīja 
3. sporta klases normatīvu. Tabulas 
vidusdaļā ar 3 punktiem palika Ģirts 
Treinovskis, bet pēdējo vietu šoreiz 
ieņēma Marta Freimute ar vienu ne-
izšķirtu. Spēcīgāko, 3. sporta klašu 
šahistu sacensībās, Edijs Tropiņš ar 4 
punktiem izcīnīja 5. vietu, mazliet 
atpalikdams no 2. sporta klases nor-
mas. Tagad jātrenējas un jāgaida cie-
mos kuldīdznieki. Dažas ierastas sa-
censības šogad diemžēl izpaliks. 

Paldies mūsu dalībniekiem par uz-
ticību šaham, paldies par atbalstu ve-
cākiem un skolai! 

Alnis Auziņš 

Administratīvajā komisijā  

Dati par novadu ir visai daiļru-
nīgi. Izrādās, ka zēnu dzimst vai-
rāk par meitenēm (cerams, ka tas 
nav uz karu), ka laulībā dzimusi 
apmēram tikai trešā daļa bērnu 
(!), ka Kolkas pagastā tikpat kā ne-
dzimst bērni un ka sirds un asins-
vadu slimības ir pārliecinoši pir-
majā vietā nāves cēloņu vidū. 

Iekavās minētie dati par aizpēr-
no gadu attiecas uz Dundagas pa-
gastu. 

Pērn reģistrētas 34 dzimšanas 
(aizpērn — 33), no tām Kolkas pa-
gastā — 2, pavisam 14 meitenes un 
20 zēni. Divām meitenēm un pie-

ciem zēniem doti divi vārdi. 12 
bērni dzimuši laulībā. Māmiņu vi-
dējais vecums ir 25 gadi, tēvu — 32. 
Pirmais bērns piedzimis — 13 ģi-
menēs, otrais — 12 ģimenēs, tre-
šais — 4 ģimenēs, ceturtais — 3 ģi-
menēs, piektais — 2 ģimenēs. 

Reģistrētas 14 laulības, no tām 1 
Kolkas pagastā (2008. gadā — 18), 
no tām 12 laulātie pāri laulības no-
slēgušas pirmo reizi. Laulāto vidē-
jais vecums ir 25 gadi (līgavu vidē-
jais vecums ir 23 gadi, līgavaiņu — 
27 gads). 

Laulāto uzvārdu izvēle, noslē-
dzot laulību: 11 laulātie pāri pēc 

savas vēlēšanās izraudzījušies vīra 
pirmslaulības uzvārdu par savu ko-
pējo uzvārdu; 1 laulātais pāris pēc 
savas vēlēšanās izraudzījies sievas 
pirmslaulības uzvārdu par savu ko-
pējo uzvārdu; 1 laulātais pāris nav 
pieņēmis kopēju uzvārdu, bet katrs 
paturējis savu pirmslaulības uzvār-
du; 1 laulātais pāris savam pirms-
laulības uzvārdam pievienojis otra 
laulātā uzvārdu. 

Dzimtsarakstu nodaļā kārtotas 
divas uzvārda  un viena vārda mai-
ņas lieta saskaņā ar Vārda, uzvārda 
un tautības ieraksta maiņas likumu. 

Reģistrētas 63 miršanas, no tām 
16 — Kolkas pagastā (2008. gadā — 
54) — 24 sievietes un 39 vīrieši. 2 
nelaiķi bija Sociālās aprūpes centra 

Dundaga klienti. Mirušo vidējais ve-
cums ir 69 gadi (sievietēm vidējais 
vecums — 75 gadi, vīriešiem — 66 
gadi). Reģistrēti 5 īpaši miršanas 
reģistrācijas gadījumi, proti, tādi, 
kad kopš miršanas dienas pagājis 
vairāk nekā viens gads. Visas pie-
cas personas bijušas represētas un 
mirušas izsūtījumā. 

Nāves cēloņi: sirds un asinsvadu 
slimības — 27, ļaundabīgi audzēji — 
15, vecums — 7, alkoholisms — 5, 
aknu slimības — 3, plaušu slimī-
bas — 1, kuņģa slimības — 1, neno-
teikti dabīgi cēloņi — 1, pašnāvī-
ba — 1, cukura diabēts — 1, nelai-
mes gadījumi — 1.  

 

Rita Podkalne 

Pērn Dzimtsarakstu nodaļā 

Komisija 2009. gada 15. XII sēdē 
izskatīja 12 administratīvā pārkā-
puma lietas, no tām 3 administratī-
vā pārkāpuma protokolus sastādī-
jusi Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Talsu nodaļa, 9 — Dunda-
gas novada pašvaldības policijas in-
spektors. 

Pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpuma kodeksa 187. panta 2. daļas 
par nolaidīgu pases glabāšanu un 
pazaudēšanu sastādīti 3 protokoli; 
173. p. 1. d. par bērna aprūpes pie-
nākumu nepildīšanu — 4; 186. p. 

2. d.  par dzīvošanu LR teritorijā 
bez deklarētas dzīvesvietas sastā-
dīts 1 protokols; 51.1 p. par lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
patvaļīgu transformēšanu — 1.  

Pēc pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 15 Par sabiedrisko kārtību 
Dundagas novadā 5. 14. punkta sa-
stādīti 3 protokoli par pārmērīgu 
alkoholisko dzērienu lietošanu, kas 
traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. 

 

Dace Kurpniece,  Administratīvās 
komisijas sekretāre 

Ģipkas evaņģēliski luteriskā  
draudze no sirds pateicas Dunda-
gas jauktajam korim un diriģentei 
Sandrai Lielansei par skaistajām 
dziesmām, labo dziedāšanu un sirds 
siltumu, ko dāvājāt Ziemassvētkos 
Ģipkas baznīcā!  

 

Valdis Rande, draudzes priekšnieks 

Sirsnīgs paldies Dundagas novada deputātiem par finansiālo atbalstu grāmatas «Senais 
lībiešu ciems Kolka» tapšanā! Pateicos par izpratni, ka kultūras mantojuma saglabāšanai, 
spītējot ekonomiskajām grūtībām, ir sava būtiska nozīme. 

 

Vēlot radošu, veiksmīgu un pārticīgu Jauno, 2010. gadu, grāmatas autore  
Baiba Šuvcāne 

Caur sniegotu rītu 
Tu projām aizgāji klusi, 
Savas baltās un nebaltās dienas 
Mūža kamolā satinusi. 

Ārija Elksne 
 

Elvīra Kiršteine ir dzimusi Lat-
galē — Rēzeknes rajona Rogovkā, 
bet pēc kara dzīves ceļš viņu atve-
dis uz Kurzemi, kur uzsākusi dar-
ba gaitas, būdama skolotāja vairā-

kās lauku skolās Valdemārpils ap-
kārtnē. Neklātienē pabeigusi Sko-
lotāju institūtu un ieguvusi vēs-
turnieces diplomu. 

Dundagas vidusskolā sākusi 
strādāt 1956. gadā, te pavadot 26 
darba gadus: mācību un audzinā-
šanas darbs sākumskolas klasēs, 
vēstures mācību stundas pamat-
skolā un vidusskolā, sabiedriskā 
dzīve. 

No 1970. gada līdz aiziešanai 
pensijā E. Kiršteine bija audzinātā-
ja vidusskolas internātā. Audzēkņi 
ar mīlestību un pateicību atceras 
kopā pavadītās pēcpusdienas, va-
kara un rīta stundas, kad skolotāja 
rūpējusies un gādājusi par viņiem 
kā mamma. Tāda viņa atmiņā pali-
kusi arī tā laika jaunajiem pedago-
giem, kuriem pirmā mājvieta, uz-

sākot darbu Dundagas vidusskolā, 
bija istabiņas internātā, kur vien-
mēr saņemts atbalsts, gudrs pa-
doms un praktiska palīdzība. 

Visu mūžu E. Kiršteines sirds-
lieta ir bijusi dziedāšana. Daudzus 
gadus, būdama Dundagas jauktā 
kora dalībniece, piedalījusies visos 
Dziesmu svētkos Rīgā. Skolotāja 
bijusi arī prasmīga šuvēja, darinā-
jusi dundadzniecēm tērpus gan 
svinību gadījumiem, gan ikdienai. 

Pasaulē ienākusi pašā vasaras 
plaukumā — Līgo dienā, bet mūžī-
bā aizgājusi pa baltu, sniega klātu 
ziemas ceļu. 

Mūsu līdzjūtība abām skolotā-
jas meitām — Gundegai un Sar-
mai, kā arī pārējiem tuviniekiem.  

 
Dundagas vidusskola 

Atvadu vārdi skolotājai  
Elvīrai Kiršteinei 
(1927. g. 23. VI – 2010. g. 15. I) 

 

Veselības centrā 
 
SIA Dundagas Veselības centrs 

sāk darbu balneoterapijas kabi-
nets (zemūdens masāža ar 12 
ūdens un 22 gaisa strūklām). 
Zemūdens masāža ir maksas pa-
kalpojums. Pieteikties pie med-
māsas Anitas Lavrēnovas pa tāl-
runi 29391899. 

Pieņem zobārstniecības speci-
ālists no Rīgas. Pieteikties pa 
telefonu 63232304 vai reģistratū-
rā. 

 

Paldies! 
 

Pateicamies Saimnie-
ciskā dienesta vadītājam 
Andrim Kojro un traktoris-
tam Andim Upītim par at-
saucību un palīdzību lai-
kā, kad mūsu māja bija 
iesnigusi un ieputināta!  

 

Skaidrīte Mediņa

 

Mīļš paldies Dundagas 
sociālā aprūpes centra un 
novada domes  darbinie-
kiem, vidusskolai, katoļu 
draudzei un mīļajiem dun-
dadzniekiem par atbalstu, 
mūsu mammu Elvīru Kir-
šteini mūžībā aizvadot! 

  

Sarma un Gundega

 

Pateicamies SIA KU-
REKSS par Dundagas 
vidusskolai uzdāvināto 
tablo, LG plazmas televi-
zoru un video atskaņotāju 
ar ieraksta iespēju. Tele-
vizors un atskaņotājs at-
rodas bibliotēkā, bet tab-
lo — Lielās skolas sporta 
zālē. 

 

Dundagas vidusskola 

Pašvaldības policists izsaka pa-
teicību Ģirtam Petrovicam, kas ne-
pagāja garām sniegā pakritušam 
cilvēkam, tā izglābjot no nosalšanas. 



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela «Līkā muiža», Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Reģ. nr. 90009115209,  tālrunis un fakss 63237851

APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada Domes

2010. gada 27 .janvāra lēmumu Nr. 29
(prot. Nr. 2., 19. §)

Dundagas novada Dundagas pagastā

Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  NR. 2

Par  ģenētiski modificēto kultūrauguPar  ģenētiski modificēto kultūrauguPar  ģenētiski modificēto kultūrauguPar  ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu Dundagas novadāaudzēšanas aizliegumu Dundagas novadāaudzēšanas aizliegumu Dundagas novadāaudzēšanas aizliegumu Dundagas novadā

Dundagas novada Dundagas pagastā
2010. gada 27. janvārī Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»14. panta trešo daļu un «Ģenētiski modificētoorganismu aprites likuma» 22. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā

Dundagas novada teritorijā.

2. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana aizliegta līdz 2014. gada 31. decembrim.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā atbilstoši likumā «Par pašvaldībām» 45. pantā noteiktajai

kārtībai.

Domes priekšsēdētājs:                                                                                                             A. Zumbergs


