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3. lpp. Ko darīt un nedarīt lielajā karstumā?
4. lpp. «Viš i pavisam beigts».
Kas ir «viš» — tēvs, vīrs vai dēls? «Nu mātiš!»
5. lpp. Mūsējie Skolēnu dziesmu un deju svētkos.
6. lpp. Kā klājas zvejniekiem un zemniekiem?
7. lpp. Līvu savienībai jauna vadība.
8. lpp. Latvija mūsu velomaratonistu acīm.

Redaktora ziņa

Pirmoreiz
Ja kaut ko darām pirmoreiz, pēc
tam varam izvēlēties, vai to atkārtot vēl. Ja izšķiramies atkārtot,
mums veidojas tradīcijas. Tādu netrūkst arī mūsu novadā. Dundagai
raksturīga kļuvusi Pils diena, velomaratona Barona taka noslēgums,
sporta diena Sportiskākais uzņēmums, Draudzes diena un liliju izstāde luterāņu baznīcā. Kolkas pagastā tādi bijuši Lībiešu svētki. Tas
nekas, ka to nebūs šogad, bet tik
neatkārtojamus svētkus nedrīkstam pazaudēt. Tādi, visticamāk,
pasaulē ir vienīgie.
Bet iesākam ar pirmo reizi. Arī
jūlija «Dundadzniekā» lasām par
vairākām lietām, kas novada vēs-

turē notiek pirmoreiz. Zvejnieku
svētki Latvijas piekrastē, arī Kolkas pagastā, pārvērtušies par Jūras
svētkiem, bet ne jau nosaukuma
maiņā ir tā sāls. Jūlijā pirmoreiz
tos rīkoja ar daudz plašāku vērienu nekā citugad, un izdevās. Ceram, ka nākamgad būs līdzīgi.
Šajā jūlijā pirmoreiz visu velomaratonu Barona taka no Tartu līdz
Dundagai veica arī dundadznieki — Ilze Iesalniece un Ansis Zadiņš. Uzskaitījumu varētu turpināt, taču lasiet un meklējiet paši!
Domājiet un izvēlieties, ko jums
izdarīt pirmoreiz un ko no tā atkārtot!
Diāna Siliņa

Lieliskais kopdarbs

šanas veidu, dzīves uztveri un emocionālo ievirzi. Turklāt viss bija improvizācija.
17. VII kolcinieki aicināja ciemiņus no tuvienes un tālienes, lai koSadziedāšanās koncertā, ko vadīpīgi svinētu Jūras svētkus.
ja aktieris Mārtiņš Vilsons, skanīgi
un ar milzīgu atdevi dziedāja Kolkas pagasta jauktais koris. Tas, ka
Nodoms rīkot tik lielus svētkus gastu pašdarbnieki.
Aizkustinošs bija piemiņas brīdis tajā savu balsi loka Aldis Pinkens, ir
radās tāpēc, ka šogad aprit 970 gadu, kopš pirmoreiz rakstu avotos jūras paņemtajiem. Noskaņu radīja iepriecinoša, kaut pierasta lieta, taminēts Kolkas raga vārds. Tā nu vi- gan dzeja, gan dziesma. Taču nepa- ču skaistu pārsteigumu visiem sasa diena bija veltīta Kolkas ragam rastu un asociācijām bagātu to darī- gādāja mūsu domes priekšsēdātājs,
un jūrai. Lielākā svētku daļa arī no- ja baltu, garu, vējā plīvojošu plīvu- reizē ar kolciniekiem kāpjot uz skarisinājās Kolkas ragā.
ru nesošā sieviete un puisītis jūras tuves un sparīgi dziedot kopā.
Nevienos svētkos Kolka neiztiek
Tēlaini un precīzi dienu rakstu- krastā.
roja Dundagas amatierteātra dalībAsprātīgs un dzīvs dialogs izvei- bez sava brašā pūtēju orķestra, anniece Ruta Bērziņa: «Kā Kolkas ragā dojās starp Neptūnu un novada do- sambļiem Laula un Sarma. Biežs viesatiekas Mazjūra ar Dižjūru, veido- mes priekšsēdētāju Aldonu Zum- sis ir dziedātājs Viktors Poremskis,
jot neparasti skaistu krusta vilni, tā bergu. Tāpat atraisīti ar jūras vald- kas arī šoreiz izpildīja savas dziesradošai darbībai apvienojās dun- nieku sarunājās Dundagas improvi- mas. Svētkus kuplinja arī nāriņas
dadznieki un kolcinieki, profesi- zācijas teātra dalībnieki: Raitis Bēr- no Dundagas vidusskolas deju gruonāļi un pašdarbnieki, kopā veido- ziņš, Krists Iesalnieks un Edgars Pa- pas Sensus.
jot skaistus Jūras svētkus. Dalībnie- bērzs.
Savdabīgu skanējumu pasākuki šo dienu izjuta gan kā darbu, gan
Duņdžiņu un kolčiņu sievu tikša- mam piešķīra Nurmorkestõr, kura
kā svētkus».
nās bija asprātīgs mēģinājums iepa- dalībnieki spēlēja dažadus mūzikas
Tiesa, dundadznieku un kolcinie- zīt otra pagasta iedzīvotāju domā- instrumentus un dziedāja lībiešu
tautas dziesmas un pašsacerētas
dziesmas lībiešu valodā. Mazākie
svētku dalībnieki sarosījās, kad uz
skatuves parādījās viņu vienaudži
no Jūras akmentiņiem. Jauniešus aizrāva Madara, dziedātāja no Ventspils, ar savu grupu. Ar smeldzīgām
un temperamentīgām dziesmām
iepriecināja brāļi Riči.
• Tiekas divi varas vīri — mūsu domes
priekšsēdētājs un jūras valdnieks.
Autores foto
• Pirātu lomās bija iejutušās Kolkas meitenes.
Ineses Dāvidsones foto

ku sadarbība jau aizsākusies agrāk — ar dzejas izrādi Sibilla un gatavošanos Šlīteres ceļotāju dienai.
Resursu apvienošana izrādījās auglīga.
Kā pastāstīja Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, svētkos iesaistījās ap 200 novada iedzīvotāju. Starp viņiem bija gan aktīvie svētku dalībnieki, gan tehniskais personāls. Lielu atsaucību rīkotāji piedzīvoja no Dundagas un Kolkas jauniešiem.
No visas sirds darbojās abu pa-

• Gunita Tropiņa uzskata — tirdziņā galvenais ir nevis pārdot savus ražojumus, bet
piedalīties.
Daigas Muželovskas foto

Balle, ko spēlēja grupa Klaidonis
jūras krastā uz vislabākās deju grīdas — stingrām smiltīm bija
gana romantiska. Kur nu
vēl solītais uguns šovs
un brīnumlaternas
Kolkas debesīs.
Rīkotāji tiešām
bija ieguldījuši milJūlijā un augustā
zīgu darbu, lai svētDundagā
ki izdotos. Arī laiks
bija labvēlīgs —
31. VII plkst. 10.00 Mazās skolas sporta lausilts, pat karsts, bet
kumā — Dundagas novada sporta diena
jūras krastā pūta
Sportiskākais uzņēmums. Plkst. 17.00
atspirdzinošs vējš.
sportistu apbalvošana, plkst. 22.00 zaļumPadomāts bija arī
balle kopā ar grupu Siluets no Siguldas.
par bērniem — viIeeja Ls 1, sporta spēļu dalībniekiem ar
ņiem bija iespēja
taloniem Ls 0,50. Bērni varēs izklaidēties
izbaudīt piepūšamo
piepūšamajā pilsētiņā. Stadionā un parkā
kuģi un veidot smildarbosies bufete.
šu skulptūras. Jeb14. VIII Mazās skolas stadionā — pludmales
kurš varēja iegādāvolejbola turnīrs.
ties gan siltus ēdie20. VIII plkst. 22. 00 Dundagas parkā ballenus, gan kūpinātas
maskarāde Saldie 70. un 80. gadu ārzemzivis. Ejot uz jūru,
ju un latviešu padomju hīti. Darbosies buacis priecēja amatfete. Ieeja līdz plkst. 22.00 — Ls 2,50, pēc
nieku tirdziņš.
plkst. 23.00 — Ls 3.
Atklāts gan paliek jautājums — kāKolkā
pēc tad, kad pašval21. VIII Kolkas stadionā sporta sacensības
dība rīko tik lielus
volejbolā, minifutbolā un individuālajos
svētkus,
nelielajā
sporta veidos. Vakarā balle. Spēlēs Vigars
Kolkā
vienlaicīgi
un draugi, ieeja Ls 2.
notiek balle divās
vietās.
Diāna Siliņa
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Runas vīriem ir spēks rokās

Novada domē 22. jūnijā
X Maksas Jauniešu mītnē
Vidusskola direktores Aiga
Štrausa ir aicinājusi atbrīvot Dundagas vidusskolas audzēkņus no
maksas par uzturēšanos jauniešu
mītnē pilī.
Jauniešu mītnē pavisam ir 20 vietas, šogad apdzīvotas bija 10. Aizvadītajā mācību gadā viena gultas vieta izmaksājusi Ls 278, bet viens
audzēknis vidēji ir samaksājis Ls
124. Neizmantotās 10 vietas mācību
gada laikā pašvaldībai rada Ls 2780
zaudējumus.
Novads gādā par skolēnu pārvadāšanu 7 maršrutos 400 km garumā
par Ls 167,20 dienā, samaksājot pārvadātājam gadā par 167 mācību dienām Ls 27 922,40.
Tā kā mītnes ieņēmumi nav lieli,
atbrīvojums no maksas par uzturēšanos tajā atvieglotu finansiālo stāvokli vecākiem, kuru bērni ir spiesti uzturēties jauniešu mītnē.
Pēc deputātes Guntas Abajas lūguma protokolā fiksēja viņas viedokli. Viņasprāt, lēmuma pamatojumā
nav norādīts tā mērķis. Ja tas ir Sociālās, izglītības un kultūras (SIK) komitejā izteiktais, ka jāpalielina skolnieku
skaits Dundagas vidusskolā, tad jautājums ir skatīts ļoti šauri. Nav minēts,
cik iespējamie skolēni pašreiz nav gatavi mācīties mūsu vidusskolā, jo tiem
vajadzētu dzīvot jauniešu mītnē, kas ir
pārāk dārga. Daudz aktuālāka ir pamatskolas beidzēju došanās apgūt vidusskolas programmu uz citurieni.
Jauniešu mītne nav izglītības struktūra, tā veic pašvaldības saimniecisko
darbību, un izdevumi par uzturēšanos
jauniešu mītnē nav attaisnojami ar izglītības funkciju veikšanu.
Jebkura ekonomiskā palīdzība indivīdam vai ģimenei, ja tas nav attiecināms uz visu sabiedrību kopumā, ir
sociālā palīdzība, ko pašvaldība skata
uz atsevišķu iesniegumu pamata.
Komitejā minētie Ls 650, ko pašvaldība saņem par vienu skolēnu gadā, ir
mērķfinansējums skolotāju atalgojumam. Ja skolotājs ir novada iedzīvotājs,
tad pašvaldība budžetā saņem tikai
pašvaldībai pienākošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu (ja skolotājam
nav apgādājamo, tad tie ir apmēram Ls
70 gadā). Pēc piedāvātajiem aprēķiniem iznāk, ka novads gatavs atteikties
no Ls 1240, lai varbūtēji saņemtu Ls 70.
Gunta Abaja piedāvāja uzdot vidusskolas vadībai pilnvērtīgi izvērtēt vidusskolas audzēkņu skaita palielināšanas iespējas un veicamos pasākumus
un pašvaldībai izstrādāt noteikumus,
kad Dundagas vidusskolas skolēni var
iegūt atbrīvojuma maksu par uzturēšanos jauniešu mītnē.
Priekšsēdētājs skaidroja, ka ar
šāda lēmuma atbalstīšanu rastos
labvēlīgi priekšnosacījumi vidusskolēniem braucējiem vairāk iesaistīties ārpusskolas nodarbībās, kā arī
ir finansiāls ieguvums no savstarpējiem norēķiniem.
Nolēma atbrīvot novada skolēnus no maksas par uzturēšanos
jauniešu mītnē mācību gada laikā.
Lēmumu pārskatīt katra mācību gada beigās. Lēmums stājas spēkā ar
1. IX.
X Bērnudārza vadīšana
Ar 1. VI darbu beigusi līdzšinējā
bērnudārza vadītāja. Uz 1 mēnesi
iecelta aizvietotāja, bet jādomā par
turpmāko vadītāju vai vadīšanas
formu.
Aplūkoja 3 variantus: 1) izsludināt konkursu vadītāja amatam, 2)
pievienot pirmsskolas izglītības iestādi vidusskolai vai 3) vidusskolas
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direktoram paplašināt amata pienākumus bez iestāžu reorganizācijas.
Par labu reorganizācijai SIK komitejā minēti argumenti, ka skolā
un bērnudārzā samazinās audzēkņu
skaits, abas iestādes atrodas blakus,
bērnudārzs sagatavo bērnus skolai.
Vēl komitejā ieteikts izveidot
bērnudārzā metodiķa darba vietu.
Deputāti iebilda pret jautājuma
risināšanas veidu, jo sēdē nepiedalījās vidusskolas direktore un izglītības speciālists, kurus lēmums skar,
kā arī nav veikts ekonomiskais aprēķins.
Debatēs izskanēja viedokļi, ka
bērnudārzs jāatstāj kā patstāvīga
iestāde un jādod iespēja vadītājam
strādāt, jāsaliedē tā kolektīvs. Vidusskola un bērnudārzs ir pietiekami lielas iestādes, lai darbotos atsevišķi, jaunais vadītājs ir jāmeklē no
kolektīva vidus vai vadītāja amatam
ir jāizsludina konkurss.
Deputāte Gunta Abaja lūdza protokolā fiksēt viņas viedokli, ka vidusskolā
un bērnudārzā ir pietiekami daudz
audzēkņu, lai tie pastāvētu kā neatkarīgas izglītības iestādes. Bērnudārza
pievienošana skolai radītu nesamērīgi
lielu slodzi vidusskolas direktorei. Vidusskolas direktore SIK komitejas sēdē
apšaubīja savas iespējas uzņemties
bērnudārza vadību. Komitejā skatītais
2. un 3. variants prasīs budžetā papildu
līdzekļus, jo ir nepieciešama piemaksa
skolas direktorei par papildu darbu un
bērnudārzā jāizveido metodiķa amata
vieta ar papildu pienākumiem lietvedības uzturēšanai un finanšu dokumentu
sagatavošanai. G. Abaja piedāvāja saglabāt pirmsskolas izglītības iestādi
Kurzemīte kā pastāvīgu izglītības iestādi un bērnudārzam vadītāju izvēlēties
no tā pedagoģiskiem darbiniekiem, rīkojot iekšējo balsošanu par piemērotāko amata vietas izpildītāju.
Tā kā diskusijās deputātu domas
dalījās, dome nobalsoja par priekšsēdētāja ierosinājumu atdot jautājuma izskatīšanu atpakaļ SIK komitejā.
X Dzeramais ūdens Kolkā
Palaižot Kolkas ūdens filtrēšanas
membrānu iekārtas, atklājās tehniskas problēmas, kuru novēršanai
jāuzstāda sūkņu darbības ražības
regulēšanas automātika. Ir aptaujātas trīs firmas, no kurām lētākā bija
SIA Spriegums par Ls 1936,66. Nolēma izdevumus segt no nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas budžeta.
Ar 1. VIII paaugstināja centralizētās ūdens piegādes tarifu Kolkā
(fiziskām personām Ls 0,25, bet juridiskajām personām Ls 0,33 par
kubikmetru) un noteica jaunas
ūdens patēriņa normas.
X Alkohola tirdzniecība
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
6. pants aizliedz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.
Likums Par pašvaldībām nosaka, ka
pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem to var atļaut. Deputātu domas dalījās: tiek izteikts gan atbalsts, jo galvenais klientu loks varētu būt tūristi, gan noraidījums, jo
alkohola tirdzniecības vietas novadā pietiek.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 13 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dundagas
novadā. Noteica Ls 50 nodevu par
alkoholisko dzērienu atļaujas izsniegšanu mazumtirdzniecībai novietnē.

X Jūras svētki Kolkā
Apstiprināja 17. VII Jūras svētku
tāmi Kolkā.
Atļāva Kolkas pagasta pārvaldei
svētkos Kolkas ragā organizēt ielu
tirdzniecību un deleģēja pagasta
pārvaldei tiesības pieņemt iesniegumus un izsniegt tirgotājiem
tirdzniecības atļaujas. Atbrīvoja no
pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību dalībniekus, kas tirgojas ar
saviem rokdarbiem un citiem mājražojumiem, tai skaitā pārtikas precēm.
X Dubļu sūknis
Sakarā ar plūdiem pavasarī Kolkā
tika pasūtīts profesionālais dubļu
sūknis, kuru piegādāja tikai jūnijā.

Liepu mēnesis
dzīvokļiem.
X Topogrāfiskās informācijas
aprite
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16 Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā. Apstiprināt
deleģējuma līgumu ar SIA ĢeoDati,
apstiprināja SIA ĢeoDati pakalpojumu izcenojumus.
X Zemes ierīcības projekti
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības
projektu īpašuma Pūliņi sadalīšanai
trīs kadastra vienībās un projektu
zemesgabalu ar kadastra Nr. 8850025-0005, Nr. 8850-025-0017, Nr.
8850-025-0017 un Nr. 8850-025-0009
apvienošanai.

Pa ilgiem laikiem kāds deputāts atsevišķi lūdzis ierakstīt savu viedokli protokola tekstā. Tas
arī izdarīts.
Budžetā tam līdzekļi nebija paredzēti.
Izvērsās diskusija par sūkņa iegādes vajadzību, vai tas ietilpst pašvaldības funkcijās, kādēļ neviens no
atbildīgajiem dienestiem to nav paredzējis budžetā, cik liels būtu noslogojums. Vai tas tiks arī iznomāts
privātpersonām vai iestādēm, ja jā,
tad par kādu cenu. Tiek skaidrots,
ka plūdu novēršana ir pašvaldības
pasākums un nav Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņā.
Viena no pašvaldības svarīgākajām
funkcijām ir palīdzības sniegšana
nelaimē nonākušam iedzīvotājam.
Deputāti izsaka pārmetumu par budžetā neplānotu izdarīto darbu legalizēšanas veidu.
Deputāte Gunta Abaja lūdza protokolā ierakstīt viņas viedokli:
«1. Lēmuma pamatojumā ir minēta
atsauce uz Dundagas novada 2010. gada budžetu. Es tajā neatrodu norādi uz
finansējumu profesionālā dubļu sūkņa
iegādei. Vēl jo vairāk, neredzu pamatojumu, kādiem nolūkiem Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas nodaļai tas
ir nepieciešams.
2. Kolkā plūdi sākās marta beigās,
tagad ir jūnija beigas. Ja bija nodoms
iegādāt aprīkojumu dažādiem ārkārtas
gadījumiem, tad trīs mēnešu laikā to
varēja sagatavot un dot domei izvērtēšanai.
3. Ja budžetā būtu paredzēti līdzekļi
ārkārtas gadījumiem, tad varētu saprast nekavējošu sūkņa iegādi avārijas
situāciju novēršanai.
4. Lēmuma pamatojumā nav informācijas par to, kā iegādāto sūkni izmantos, kas to apkalpos, kam un par
kādu maksu tiks sniegti pakalpojumi.
Šāda sūkņa pakalpojumu nodrošināšana ir uzņēmējdarbība, kas nav saistāma ar pašvaldības pamatfunkcijām.
5. Tas, ka dubļu sūknis jau ir pasūtīts un piegādāts, manuprāt, ir vērtējams kā budžeta pārkāpums.»
Nolēma no nekustamā īpašuma
budžeta par Ls 972,04 iegādāties
dubļu sūkni avārijas situāciju novēršanai.
X Koku ciršana ārpus meža zemes
Apstiprināja jaunus saistošos noteikumus Nr.14 Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Dundagas novadā un atcēla iepriekšējos
24.02.2010. noteikumus.
X Ceļa apsaimniekošana
Nodeva ceļa posmu Jauči – Bebri
apsaimniekošanā a/s Latvijas valsts
meži.
X Zemes nomas maksa
Pēc nomnieka lūguma piešķīra
50% zemes nomas maksas atlaidi.
X Īres līgumu pagarināšana
Uz 3 gadiem pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumus 2 dienesta

X Pirmpirkuma tiesības
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem
Rāksti (33,45 ha), Sūdes Strautmaļi
(4,1 ha) un Pāces iela 4 (0,72 ha zemes un ēkas).
X Amata vieta TIC
Lai Dundagas Tūrismas informācijas centrs (TIC) varētu pildīt savus
pienākumus atbilstoši nolikumam,
nolēma tajā izveidot vēl vienu sezonālu darba vietu.
X Kolkas bērnudārzs
Nolēma no 1. VI līdz 28 VII slēgt
Kolkas pirmsskolas izglītības iestādi
Rūķītis. No 2. līdz 20. VIII organizēt
vienu apvienoto dežūrgrupu. 23.
VIII atsākt darbu normālā ritmā.
X Sporta diena
Nolēma 31 VII rīkot novada sporta svētkus un izveidot pasākuma
organizatorisko grupu: Gundega
Lapiņa, Arvis Heniņš, Oskars Sproģis, Andris Kojro un Smaida Šnikvalde.
X Kolkas teritorijas plānojums
Pieņēma zināšanai apkopotos
priekšlikumus ar redakcionāliem
labojumiem Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu pirmās redakcijas dokumentos.
Izveidoja Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu priekšlikumu reģistru.
Apstiprināja Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo
redakciju un nolēma nosūtīt to
Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Kolkas pagasta ciemu robežu
saskaņošanai un apstiprināšanai.
X Izpilddirektora ziņojums
Izpilddirektors pastāstīja par izdarīto, notiekošajiem un vēl veica-

Administratīvajā
komisijā
Komisija 29. VI izskatīja 6 administratīvā pārkāpuma lietas, no
tām 1 administratīvā pārkāpuma
protokolu sastādījis Valsts Robežsardzes inspektors, 1 — Dundagas
novada pašvaldības policijas inspektors un 4 — Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vecākā eksperte.
Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK) 106. p. 1.
d. par dzīvnieku (suņu) turēšanas
noteikumu pārkāpšanu sastādīts 1
protokols, 186. p. 1. d. par dzīvošanu bez derīgas pases — 3 protokoli, 187. p. 2. d. par nolaidīgu pases

majiem darbiem.
Vīdales skolā maina jumtu, ko
pabeigs darīt jūlijā. Cenu aptaujā
uzvarējis lētākais piedāvājums.
Kubalu skolai-muzejam ir izstrādāts veicamo meliorācijas darbu
projekts (izmaksas Ls 300). Ir jāizstrādā tehniskais projekts saimniecības ēkas rekonstrukcijai. Šobrīd
tiek precizēts darba uzdevums, pieaicinot speciālistus. Izstrādes termiņš ir jūlijs.
Secināts, ka Mazirbes skolas klašu remonta projekts ir nepilnīgs, jo
tajā nav paredzēti visi veicamie
darbi. Skolas jumts ir jāpārtaisa. Ir
grūti sameklēt uzņēmumu, kas apņemtos to darīt. Paredzama 4–5
tūkstoši latu izmaksas.
Ir noslēdzies iepirkums gaiteņu
remontam (SIA Stats) un garderobes pārbūvei (SIA CVS) vidusskolā.
Darbu uzsāks jūlijā.
Jūlijā iecerēts ierīkot ugunsdrošības signalizāciju Mākslas un mūzikas skolas telpās pilī.
Dundagas novada robežzīmes izgatavošanas iecere atlikta līdz novada simbolikas apstiprināšanai.
Kolkas pamatskolas pirmā stāva 2
klasēs pavasara plūdos ir ieliekusies
grīda. Ir jāveic izpēte.
Ir izstrādāts tehniskais projekts
ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai bērnudārzā Kurzemīte, kā arī
pasūtīts tehniskais projekts veļas
mazgātuves remonta darbiem.

… un
30. jūnijā
X Publiskais gada pārskats
Apstiprināja Dundagas novada
pašvaldības 2009. gada publisko
pārskatu.
X Dundagas karte
Dundagas Tūrisma informācijas
centrs izgatavojis zīmētu Dundagas
karti latviešu un angļu valodā.
Dome noteica, ka tās cena ir Ls 0,50
(ar PVN).
X Privatizācijas komisija
Beigusies tiesvedība īpašuma Pils
ielā 6 privatizācijai, tāpēc izveidoja
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas komisiju: Guntis Kārklevalks – prieksšēdētājs, Zinta Eizenberga, Raitis Sirkels, Māra Daiga Liniņa un Agita Vagenmeistare.
X Atkritumu apsaimniekošana
Atzina, ka jautājums par atkritumu apsaimniekošanu jūrmalas ciemos nav sagatavots, un atdeva to
atpakaļ izskatīšanai Attīstības un
plānošanas komitejas jūlija sēdē.
X Dzīvokļa lieta
Ugunsgrēkā cietušajai ģimenei
uz vienu gadu piešķīra pagaidu dzīvokli Upes ielā 2.
Protokolus pārlūkoja Aivars Miška

glabāšanu — 2.
Vienas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana, pamatojoties
uz LAPK 260. pantu pēc lietā iesaistītās uzaicinātās personas lūguma, tiek atlikta uz nākamo sēdi
Komisijas sekretāre
Dace Kurpniece

Sēdes augustā
11. VIII plkst. 9.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde.
12. VIII plkst. 9.00 Attīstības un
plānošanas komitejas sēde.
18. VIII plkst. 9.00 Finanšu komitejas sēde.
25. VIII plkst. 9.00 Domes sēde.
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Iesāktais ir jāturpina!
Polijā pavadījām 8 neaizmirstamas dienas.
Skolas nobeiguma un izlaidumu
steigā 13 Dundagas vidusskolas skolēni un 2 skolotājas gatavojās braucienam uz Polijas pilsētiņu Kļimontovu (Klimontów), kas atrodas netālu no Krakovas. Vēl ziemā, uzrakstot projektu Maģija sākas šeit! programmā Jaunatne darbībā, ieguvām
apstiprinājumu no Eiropas Savienības (ES), ka vasarā varam doties uz
Poliju, lai tiktos un darbotos ar
jauniešiem no Bulgārijas un Polijas.
Projekta ierosinātāja, skolotāja Iveta Milta sagatavojās jau maija sākumā, kārtojot dokumentāciju, lai viss
izdotos.
Īpašu paldies visas grupas vārdā
gribu teikt Dundagas novada domei
par finansiālu atbalstu. Tā sedza
30% no ceļa izdevumiem, ko vajadzēja maksāt pašiem, bet pārējo finansējumu saņēmām no ES. Mums
atlika vien sagatavot dāvanas Polijas un Bulgārijas skolām un ģimenēm, pie kurām skolēni viesojās, un
piemiņas veltes Polijas pilsētu pašvaldībām, lai prezentētu Latviju un
savu dzimto Dundagu.

Pateicība arī Dundagas pils direktorei Baibai Dūdai par tērpiem
teikas iestudējumam un Tūrisma
informācijas centra vadītājai Alandai Pūliņai par materiāliem un mūsu pienotavai par gardajiem sieriem Dundagas prezentēšanai. Tikai
kopā un ar atbalstu projekts varēja
notikt!
Satiekoties Polijā, katras zemes
pārstāvji iepazīstināja ar savu valsti, kultūru un teikām. Mēs, latvieši, dziedājām skolas himnu, vēlējām
dziesmā krāsainus sapņus, dejojām
tautas dejas un skatītājus iepriecinājām ar iestudējumu par Dundagas Zaļo jumpravu. Sapratām, ka
esam atšķirīgi no partnerskolām, jo
viņu leģendās galvenās lomas ieņēma pūķi un bruņinieki.
Gandrīz katru dienu jaunieši darbojās kopā, veidojot vārdnīcas, nacionālos tērpus, prezentācijas par
savām valstīm un ļoti īsā laikā sadraudzējās. Braucot mājās, autobusā skanēja bulgāru un poļu dziesmas.
Projekta dalībniekiem atmiņas

Vietējo iniciatīvu projektu
konkurss
2009. gadā vietējo iniciatīvu
projektu konkursam pieteikumus
no Dundagas novada iesniedza un
atbalstu saņēma biedrība Kolkas
radošā grupa — krēslu iegādei Kolkas tautas namam sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai Ls 3150
apjomā, biedrība Bērnu dienas
centrs «Mājas» — centra bērnu rotaļu telpu remontam un labiekārtošanai Ls 4175,64, biedrība Zaļais
novads mūzikas instrumentu iegādei jauniešu muzicēšanas nodrošināšanai Ls 3370 apjomā un Agrita
Bokuma aprīkojuma iegādei reitterapijas un jāšanas sporta apmācību
centra nodrošināšanai Ls 2943,82
apjomā.
Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija izsludina projektu konkursa II kārtu Lauku attīstības
programmas 413. pasākumā Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
(piešķirtais finansējuma apmērs
Ls 63 545,12) šādām rīcībām:
1. aktivitāte Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1.3 Informācijas pieejas nodrošināšana, pieejamais finansējums — Ls 4 000.
1.6 Veicināt tirgus pieejamību
vietējo mājražotāju produkcijai,
pieejamais
finansējums
—
Ls 5 000.
2. aktivitāte Iekārtu, tehni-

kas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2.1 Atpūtas vietu izveide un
labiekārtošana, vides sakoptības
nodrošināšana, pieejamais finansējums — Ls 14 000.
2.2 Iniciatīvas un veselības
veicināšanas centru izveide un
labiekārtošana, pieejamais finansējums — Ls 14 000.
2.3 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, pieejamais finansējums —
Ls 14 000.
2.4 Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās
darbnīcas un studija, pieejamais
finansējums
—
Ls
12 545,12.
Projektu pieņemšana paredzēta
no šī gada 28. VII līdz 28. VIII biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā,
Dundagas novadā. Sīkākas ziņas
biedrības mājas lapā www.dundaga.
lv/projekti/partneriba/zba, vai pa
tālruni 63237857.
Turpat var iepazīties ar vietējās
attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva
atzinuma saņemšanai.
Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja

D u n d a d z n i e k s 2 010

par Polijā pieredzēto nav izgaisušas, jo šis laiks bija
vienreizējs un ļoti
piepildīts.
Katrs
šajā laikā ir ieguvis
ko vērtīgu. Tā, piemēram,
Pauls
Ķierpe ir pārliecinājies, cik ļoti svarīgi ir zināt angļu
valodu.
Kristīne
Ivanova saprot, ka
arī citās valstīs iegūtie draugi var
būt tikpat mīļi kā
tuvumā dzīvojošie.
Arnis Sirkels un
Juris
Kolodins,
priecājoties
par
visu
piedzīvoto, • Ojcovas parkā Smillšuklints (Pieskowa Skała) pils dārzā uz nocietinājuma mūra.
tomēr novērtē poFoto no Paula Ķierpes albuma
ļu ēdienus, kas atšķīrās no latviešu, bet tomēr bija salīdzina ar Vecrīgu. Andžela Lepe- ba un drosme, lai nokļūtu kalnos un
ļoti garšīgi. Katrīna Zosa ir sajūsmā re un Liene Rumpe uzskata: vislie- staigātu pa kalnu ejām, kā arī Kļipar dabu, sakoptiem laukiem un to, lākais ieguvums ir pašu latviešu sa- montovas skolas skolotāju un skoka katrā mājā, kur jaunieši ciemo- tuvināšanās un ciešāka sadraudzē- lēnu viesmīlību.
Projekti jauniešiem ir nepieciejās, bija mājdzīvnieki. Līga Tīfen- šanās. Diānai Kristiņai patika kopā
berga par vislabāko uzskata savas pavadītais laiks un pozitīvā dzīves šami, un mums pašiem ir jāizmanto
vārda dienas svinēšanu Polijā. Ed- pieredze. Bet pilnīgi visi audzēkņi visas iespējas! Zinām, ka projekts
garam Zingnikam un Askoldam Jā- uzsver to pašu, ko Linda Milta, — nākamajā mācību gadā vēl turpināvaldam visiespaidīgākās likās Veļič- visneizmēramākais ieguvums ir sies, un ceram tikties ar partnerkas sāls raktuves, kurās nokļūt va- draugi Polijā un Bulgārijā.
skolām vai nu Latvijā, vai Bulgārijā.
rēja, nokāpjot lejā 53 stāvus. SimoVēl gribu pieminēt brīnišķīgi paProjekta grupas vārdā skolotāja
na Bernāne atskārta, ka vēlētos ie- vadīto dienu Ojcovas (Ojców) dabas
Inese Namsone
mācīties poļu valodu, un Krakovu parkā, kur bija nepieciešama izturī-

Izmaiņas Dundagas ciema
dzīvojamo māju adresēs
Saskaņā ar izmaiņām adrešu piešķiršanas noteikumos, kas nosaka:
Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti
ielas nosaukumam. Pēc Valsts Zemes
dienesta Adrešu reģistra pieprasījuma Dundagas novada Dome
26.05.2010. ar lēmumu nr. 199. maina adreses šādām Dundagas ciema
dzīvojamām mājām, kurām turpmāk norādot adresi ir jālieto nevis
ielas nosaukums un mājvārds, bet
ielas nosaukums un mājas numurs:
Iela
Mājvārds
Andreja Upīša iela Kļavas
Rūpnieki
Vismaņi
Brīvības iela
Aizvēji
Krasti
Līdumnieki
Ozolbirzes
Strautnieki

Nr.
7
4
8
15
11
19
8
6

Kolkas pagasta
plānojums
22. 06. 2010. Dundagas novada
Dome apstiprināja Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas daļas
plānojuma grozījumus galīgajā redakcijā. Saskaņā ar valstī noteikto
procedūru plānojuma materiāli
2. VII ir iesniegti Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai un 6.
VII Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma
sniegšanai. Savu atzinumu par ciemu robežām sniegs arī Vides ministrija.
Valsts institūciju atzinumu
sniegšanas termiņš ir četras nedēļas. Pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas Dundagas novada Dome varēs
plānojuma grozījumus apstiprināt
kā saistošos noteikumus un pēc
publikācijas Latvijas Vēstnesī tie stāsies likumīgā spēkā.
Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja

Dakterlejas iela

Ainas
Upeskrasti 1
Upeskrasti 2
Ernesta Dinsberga iela
Ķīkari
Īsā iela
Mazdzintari
Meža iela
Kroņkalni
Rasmas
Sigmas
Pāces iela
Alejas
Laucinieki
Ozollapas
Rumbenieki
Pils iela
Alksnīši
Alpi
Dangas
Dūdas
Līkā muiža
Strautiņi
Priedaines iela
Bišu māja
Rūķīši
Raiņa iela
Padomnieki
Vītoliņi

Šlīteres iela

4
2
2a
2
1
27
7
6a
11
6
21
2
20
4
11b
11a
5
18
12
2
19
21

Karstā laikā
Karstā laika dēļ saīsinātā veidā sniedzam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) ieteikumus, ko pilnībā
var izlasīt viņu mājas lapā.
(Garo, grūti pārrakstāmo adresi
saīsinājām: http://ej.uz/8z9 —
Red.)
Karstajā laikā vairāk jādzer
šķidrums, vislabāk dzert vēsu tēju
vai negāzētu minerālūdeni. Mediķi
iesaka neuzturēties atklātā saulē
no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00. Viņi aicina izvairīties no sauļošanās,
kā arī ilgstošas un fiziskas piepūles
saulē vai karstās, nevēdinātās telpās.
Dodoties ārpus mājas, jāvalkā
cepure vai lakatiņš un saulesbrilles. Mugurā ieteicams vilkt gaišu,
vieglu, elpojošu, ērtu apģērbu no
dabīga materiāla. Līdzi jāņem pietiekami daudz ūdens. Pirms doties
ārā, jāuzklāj saules aizsargkrēms.

Talsu iela

Vīdales iela

1905. gada iela

Vīdales iela

Eglīši
13
Lejasbērzi
4
Priestermāja 15
Segliņi
7
Šosejmalas 11
Timburi
5
Urbāni
9
Aijas
15
Drosmes
14
Grāvmaļi
28
Liepgaļi
30
Sētas
14a
Ezeriņi
12
Liepziedi
5
Upmaļi
14
Vītoli
9
Anšķeni
8
Auri
10
Ausmas
7
Avoti
9
Bērzlīdumi 6
Tenderi
1
Ceļarāji
11
Laktiņi
15

Gunta Abaja,
Attīstības nodaļas vadītāja

Lai atvēsinātos, ieteicams iet vēsā
duša vai vannā.
Uzturā jācenšas vairāk lietot
aukstus ēdienus, īpaši salātus un
augļus, kas satur daudz ūdens. Jābūt uzmanīgiem, lietojot pārtikas
produktus, kas ātri bojājas. Tie ir
piena, gaļas un zivju izstrādājumi,
dažādi jau sagatavoti produkti un
pusfabrikāti.
Piesardzība jāievēro arī peldoties: pārkarsis cilvēks nedrīkst
strauji iet peldēties aukstā ūdenī.
Īpaši karstumā jāuzmana zīdaiņi
un mazi bērni. Sevišķi piesardzīgiem jābūt arī gados vecākiem cilvēkiem.
Ja parādās galvas sāpes, slikta
dūša, krampji rokās, kājās vai vēderā, apziņas traucējumi, nespēks
vai miegainība, jāizsauc ātrā palīdzība. Ja ir aizdomas par karstuma
dūrienu, nekavējoties jāizsauc
NMPD, zvanot pa tālruni 113.
Sagatavoja Diāna Siliņa
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Liepu mēnesis

Dundagas seriāls

Imants Sinka —
nākamais īpašnieks
Kārlis Sinka nomira 1933. gadā,
viņu apglabāja Anstrupes kapos.
Dēls Imants vēl studēja farmāciju,
tad aptieku vadīja pārvaldnieki. ApŠogad aprit 115 gadi, kopš aptieka no Dakterlejas pārcēlusies
tiekas māju 1940. gadā nacionalizēuz ēku tagadējā Talsu ielā 6, kur darbojas vēl aizvien. Šī pusapaļā
ja, bet vācu laikā īpašnieki to dabūjubileja ir pieminēšanas vērta. Aptiekas gadījumā it īpaši, jo tā saisja
atpakaļ. Imants pabeidza studijas
tās ar iedzīvotāju slimošanu, tātad — viņu dzīvi. To raudzīsim at1941.
gada 5. septembrī un ieguva
saukt atmiņā ar aptiekas ilggadīgās darbinieces un pārvaldnieces
Farmācijas maģistra grādu. Viņš
Lidijas Siliņas kundzes palīdzību.
strādāja aptiekā līdz 1944. gadam,
kad
aizbrauca no Latvijas pašā beiSenākie laiki. Vecais Sinka
gan
palīdzēs
lopiņam.
Tā
arī
notiek.
dzamajā
brīdī ar vienu no pēdējām
L. Siliņa:
— Jāteic: mea culpa! Mana vaina. Aptiekārs sataisa zāles un pats iet laivām. Tad jau viņš bija šķīries no
Kad 1958. gadā ierados Dundagā, līdzi apraudzīt savārgušo. Visu nak- sievas. Daļu dokumentu Imants apsastapu vecus ļaudis. Brīžos, kad ti nosēdējis pie vājnieces, laiku pa raka aptiekas dārzā. Jau manā laikā
aptieka bija tukša, viņi gribēja pa- laikam dodams zāles, un pret rītu reiz atnāca Kārlis Filips aprunāties,
runāties par seniem laikiem. Es arī gotiņa piecēlusies. Kā var pateik- vai nevar parakņāties un atrast to
labprāt klausījos, muļķa vientiesībā ties? Bet aptiekārs teic, ka viņš zi- ābeli, zem kuras abi ar Imantu bija
aprakuši kannu ar fotonegatīviem.
nospriezdama, ka visu atcerēšos. not, ko cilvēkam nozīmē lopiņš.
Veco Sinku atcerējās ilgi. To pati Cita starpā viņi bija fotografējuši
Prātā nenāca, ka vajadzētu pierakstīt. Tā nu prātā palikušas vien at- piedzīvoju. Cilvēks atnāk uz aptie- Jauno Eiropu. Bet dārzs 30 gados tā
ku un lūdz zāles pret sāpēm, pa- bija pārmainījies, ka viņš pat nesāmiņu drumslas...
Aptiekas sākums bija 1883. gadā skaidrodams, ka reiz viņam tā jau ka rakt, jo nesaprata, kur lāpstu
tepat blakus, Dakterlejā. 1895. gadā bijis. Toreiz aptiekārs apslimušajam durt.
Par Imantu pastāstīja viens otrs
aptieka no Dakterlejas pārcēlās uz iedevis zāles, un viņš visu laiku dzīvojis
mierīgi.
Tikai
vienu
cilvēks
no
tiem, kas atcerējās viņu kā ļoti
šejieni. Šī ēka ir pielāgota aptiekas
nav ņēmis vērā — viņš kļuvis par rosīgu, sportisku cilvēku. Viņš bija
vajadzībām.
rīkojis dažādas sporta sacīkstes, un
1915. gadā Jelgavā izdotajā Gus- gadiem 30 vecāks...
puiku virtene jaunajam aptiekas
tava Otto monogrāfijā Die Apotheken
īpašniekam allaž staiund Apothekar Kurlands teikts, ka
gājusi pakaļ. Imantam
līdz 1899. gadam aptiekā strādājis
bijis arī skaists suns.
Konrāds Jūliuss Štolcers, pēc tam
Kad viņš jau bijis šķīpar īpašniekiem bijuši Teodors
ries, tad, sastapts ar
Aleksandrs Tīrmans un Pauls Pfeils.
suni, teicis: manas biKārlis Sinka, vidzemnieks no
jušās sievas bijušais
Rankas, 1912. gadā pārnāca no Kriesuns.
Agrākā dzīvesvijas un nopirka aptieku no iepriekbiedre gan šeit vairs
šējiem īpašniekiem. Viņš bijis sanav mitusi. Pēc kara
biedrībā ļoti cienīts cilvēks, savā
dzīvoja
Amerikā un
ziņā pat apbrīnojams, raksturā ļoti
pirms
gadiem
sešiem
labsirdīgs un darbā — entuziasts.
septiņiem apciemoja
Sinkas kundze no Jaunpiebalgas
Dundagu.
bijusi smalka dāma. Saprotams! LaiImants kā bēglis nokam arī reizēm šerpa pret kalpotākļuva Zviedrijā. Imanjiem. Ja kundze ko pārmetusi un
ta māte un māsa Ilga
kungs to manījis, tad viņš pēc tam
jau agrāk bija devušās
apķēris cietušo darbinieci ap pleuz Vāciju. Tas Sinku
ciem un teicis: mīļā, nesaki neko,
ģimenei bija skaidrs —
kundze jau tā nedomāja, kundze ir
Latvija jāatstāj.
nervoza. Uz svētkiem kundze bijusi
Aptieķnieka amats
dāsna.
gan
Imantam neesot
Kārļa Sinkas atsaucīgo dabu rakbijis sirdslieta, bet
sturo šāds sens gadījums, ko man
pienākums.
Imants
sešdesmito gadu sākumā aizkustilabprāt
zīmēja,
viņa
nājumā ar asarām acīs atstāstīja Mīmamma gleznoja, sacīte. Reiz viņas vecākiem saslimusi
vukārt Imanta meita
govs. Vienīgā. Veterināra tuvumā
Silvija Sinka–Boijsena
•
Sinkas
kundze
Zelma,
stāv
Kārļa
bērni
Ilga
un
Imants.
nav bijis. Ko darīs? Ies uz aptieku.
ir profesionāla māk20.
gs.
30.
gadu
otrā
puse,
jo
Kārlis
Sinka
mira
1933.
gadā.
Ja aptiekārs var palīdzēt cilvēkiem,

APTIEKA

Pagasta jauktā kora
jubilejas sezona
Atskatīsimies uz pagasta jauktā kora 140 gadu jubilejas sezonu.
Ar lielu neziņu kultūras jomā
valsts līmenī, ar novadu reformu
un pārmaiņām bijušajā Talsu rajona
kultūras nodaļas darbā sākās pagājušā sezona. Jāsaka paldies visiem,
kas spēja bijušā rajona pozitīvās iestrādes un sakārtotās lietas kultūras jomā saglabāt, nomainot tikai
nosaukumu no Talsu rajona uz Talsu, Dundagas un Rojas novadiem.
Jau iepriekšējā gadā kultūras darba
vadīšanas pienākumus sāka veikt
Lita Freimane. Rudenī negaidīts bija paziņojums, ka mūsu rajona koru
virsdiriģenta pienākumus Māris
Sirmais uzticējis Gintam Cepleniekam. Visu šo pārmaiņu rezultātā
sezonas sākumā netika noteikti nekādi kopēji plāni un ieceres. Sezonas darbu katrs kora kolektīvs varēja veidot pēc saviem ieskatiem.
Dundagas jauktā kora mērķis bija skaidrs — sarīkot kora 140 gadu
jubilejas pasākumu, kuram repertuāru sākām gatavot jau iepriekšējā
gadā. Sezonu sākt ar tik atbildīgu
pasākumu kā kora jubilejas kon-
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certs nebija viegli, bet ar gandarījumu jāatzīmē — tas izdevās. Ar daudzu cilvēku iesaistīšanos daudzpusīgi bagātais jubilejas koncerts izskanēja 30. X. Par to tika rakstīts
laikrakstā Talsu Vēstis.
Nākošais lielākais pasākums bija
Ziemassvētkos. Sagatavojām repertuāru gan koncertam pilī 19. XII,
gan baznīcās 24. XII. Ziemassvētki
ir īpašu noskaņu svētki, un tādi tie
vienmēr izskan Dundagā. Luterāņu
baznīcā šogad koncertu veidojām
kopā ar draudzes kori. Pēc svētku
brīža Dundagā devāmies dziedāt
atjaunotajā Ģipkas baznīcā. Tur
koncertējām pirmo reizi. Ne pārāk
lielā baznīca bija cilvēku pārpilna,
sniegs egles zaros altāra priekšā neizkusa līdz pat koncerta beigām,
bet noskaņa bija ļoti silta un aizkustinoša, tikpat cik Valda Randes pateicības vārdi.
6. II Laucienē notika tradicionālais koru sadziedāšanās pasākums,
kurā piedalījās kori no Talsu un
Dundagas novadiem, kā arī viesi no

Jelgavas — kopskaitā 8 kori. Līdzīgs
sadziedāšanās koncerts Jau ziedošais
pavasar’s klāt izskanēja 10. aprīlī
Dundagā, kur kopā ar brīvi izvēlētu
repertuāru pulcējās 4 kori. Dundagas kora uzstāšanās bija vērojama
arī Pils dienā — 12. V.
Janvāra beigās tika izziņota informācija par Kurzemes novada
Dziesmu dienu Dobelē 5. VI ar noteiktu repertuāru un obligātu piedalīšanos skatē (skates laiks tika
noteikts 1. V). Parasti šādi pasāku-

• I. Sinkas laikā ap 1940. gadu.

sliniece Zviedrijā. Tā viņiem ir ģimenes vaina. Man ir saglabājušies
Imanta zīmējumi. Ceļš uz mājām ir
tapis trimdā. 90. gados Rīgā bija sarīkota viņa piemiņas izstāde. Te,
aptiekā, šim nolūkam diemžēl nav
kārtīgu telpu. Pirms trim gadiem
notika Imanta piemiņas izstāde
Zviedrijā. Tur daudzas viņa gleznas
ir pārdotas.
Caur slimībām iepazīta Dundaga
Mēs ar Āriju Apsīti atnācām uz
Dundagas aptieku gandrīz reizē —
Ārija 1958. gada pavasarī, es — rudenī. Ārija teica, ka aptiekas vārds
ir jātur tīrs un augstu, un tā mēs arī
visu laiku mācījām jaunos, kas nāca
klāt. Aptiekas vārda gods jāsargā,
savs darbs kārtīgi jādara.
Mana pirmā pārvaldniece Freija
kundze Rīgā teica: jūs varat smieties un runāties, kad aptiekā neviena nav, bet, kad ienāk kāds apmeklētājs, tad lai būtu miers un klusums! Jūs nezināt, kas katram sāp,
kas mājās notiek.
Toreiz aptieku aptvēra liela dēļu
sēta, vietām ielauzta, un lielais, vecais kastanis auga ielas malā, bet
tas, kas tagad ir liels, bija jaunais
kastanītis — tieviņš, smalciņš. Tagad puse nozāģēta, bet vēl šķiet
pārmērīgi liels. Vēl bija milzīgi
augsti dēļu vārti, bet iekšā, dārzā —
dzērāju paradīze, kas rīkoja savas
asamblejas kā pie Pētera Pirmā. Un
kur nu stikla kalni! Ko mēs ar Āriju
esam cīnījušās! Lejā pie pārvaldnieces virtuves loga atradās viens
kalns, tur bija mesti laukā saplēsti
mi — Dziesmu dienas un skates, kā
arī repertuārs zināms sezonas sākumā, un to apgūst visas sezonas laikā. Bet te — 3 mēneši un skate. Protams, intensīvā darbā repertuāru
apguvām, un skatē ieguvām II pakāpes diplomu. Tas deva iespēju
piedalīties Dziesmu dienā Dobelē,
kur svētki izvērtās ļoti skaisti, skanīgi un sakārtoti. Organizatori bija
ļoti pārdomājuši, kā mazā estrādē
un skatītāju vietās izvietot lielo
dziedātāju pulku. Pirms mēģināju-

Foto no L. Siliņas albuma

stikli, otrs kalns — pie klēts malas.
Laiks pagāja, kamēr tos vien nolīdzināja.
Sēta un aptiekas dārzs pletās
gandrīz līdz Ķīkaru mājai. Toreiz
brauca ar zirdziņiem. Gandrīz katru
vakaru izgājām gar sētu saslaucīt
siena smalkumus un ierakt dārzā
to, ko zirdziņi atstājuši.
Aptiekā bija ap 10 štata vienību:
pārvaldniece, fasētāja, signorante,
kasiere, receptāre, divas sanitāres
un asistentes. Es atnācu kā pārvaldnieces vietas izpildītāja, jo provizore Ārija Apsīte, vienīgā no mums ar
augstāko izglītību, gāja dekrēta atvaļinājumā. Viņa gaidīja Arni.
Man kā receptārei galvenais
darbs bija pieņemt receptes un izsniegt zāles. Tātad jāstrādā ar cilvēkiem, un tā varēju iepazīt Dundagu.
Cilvēkus pazinu pēc slimībām. Joprojām vēl pieķeru sevi prātojam:
tas ir no tiem, kam vecmamma slimoja ar to un to. Reizē arī mācījos
saprast duņdžiņu valodu. Šad un
tad aizmetos no receptāru pults pie
Lūcijas Jansones pajautāt, ko sacītais īsti nozīmē. Asistente Lūcija
Jansone bija no Ventspils puses. Viņa man teica: «Cik jūs savādi rune!»
Visdīvainākais man toreiz likās
«viš». «Viš i pavisam beigts». Kas ir
«viš» — tēvs, vīrs vai dēls? «Nu mātiš!» «Voi man šes!» likās ļoti dīvains teiciens.
Alnis Auziņš
Autors pateicas par atbalstu raksta sagatavošanā L. Siliņai
ma apmeklējām slaveno Ceriņu dārzu, kur sajūsminājāmies par bagātīgām ceriņu kupenām un acis tā
vien meklēja ceriņu laimes. Lai gan
tur ik dienu apmeklētāji plūst simtiem, tās atradām arī mēs. Apskatījām arī ievērojamās Dobeles pilsdrupas un nelielu ieskatu guvām
pilsētas svētku norisē. Dobeles estrādē sajutām uzraukumu ne dziedot, bet runājot, kad reportiere vēlējās mūs intervēt. Bet dziedot uztraukuma nebija nekāda — skanīgas
balsis un pacilātība svētkus padarīja ļoti jaukus.
Mūsu dziedošā sezona izskanēja
Jāņos, bet sezonas noslēgumā devāmies izbraukumā ar laivām no Rindas līdz Miķeļbākai. Te nu varētu ar
smaidu runāt par prasmēm un iemaņām, vadot laivas… Pārsteidzoši,
bet neviena laiva neapgāzās, pat Enkurs ne. Tajā sēdēju es.
Dundagas kora diriģente
Sandra Lielanse
P. S. Kora kolektīvu šajā sezonā
ļoti lutinājuši ne tikai laika apstākļi,
bet arī mūsu kultūras dzīves vadītāja Smaida Šnikvalde. Paldies gan
viņai, gan pagastam par atbalstu
kolektīvam.

• Koris Dundagas parkā Jāņos.

Foto no S. Lielanses albuma
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DUNDADZNIEKS

Dziedāju, dancoju...

Neaizmirstamie mirkļi
Iespēju piedalīties šajos svētkos izcīnīja Dundagas vidusskolas
jauktais koris, ko vada Dace Šmite. Iespaidos par gatavošanos un
svētkiem dalās kora dalībnieki: Klāvs Cirvelis, Dīna Ivanova un Inese Kristiņa. Visi viņi dziesmu un deju svētkos piedalījās pirmoreiz.
— 2008./2009. mācību gadā vidusskolā kora nebija. Kā tas nācās,
ka tikāt pie kora un uz lielajiem
svētkiem?
Klāvs: — Mums bija ansamblis,
kas sasniedza labus panākumus. Tā
kā ļoti gribējām piedalīties dziesmu
un deju svētkos, gan paši, gan mūsu
ansambļa vadītāja aicināja talkā labākos skolas dziedātājus, lai izveidotu kori.
Inese: — Jaunieši bija ļoti atsaucīgi.
— Un gada laikā skolotāja jūs
sagatavoja?
Inese: — Es korī iestājos tikai no-

vembrī, kad tas jau bija nostiprinājies. Kaut arī repertuārā bija vairāk
nekā 30 dziesmu, iemācījāmies tās
ātri.
Klāvs: — Visvairāk gatavojāmies
pavasarī. Piedzīvojām 2 skates: vienā vērtēja katra kora spēcīgās un
vājās puses, otrajā noskaidroja, kuri
kori tiks uz dziesmu un deju svētkiem.
Inese: — Tajā mūs vērtēja stingra
žūrija, kurā piedalījās Latvijā pazīstami diriģenti. Šaubījāmies, vai tiksim.
Klāvs: — Tā kā pirmajā reizē mūs
uzteica par zēnu skanīgajām balsīm

Skaisti izdziedāti un izdejoti X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Prieks, ka tos kuplināja arī mūsējie.
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kos.
— Kā izturējāt lielo karstumu?
Dīna: — Visu laiku bija sasvīdušas sejas, bet izturējām. Kad nodziedājām pēdējo dziesmu pirms
sadziedāšanās, visi sāka mētāt vainadziņus un laistīties.
Klāvs: — Medpunktā atradās 10 gultas, kas visu laiku
bija aizņemtas. Labi,
ka rīkotāji bija padomājuši par dzeramo
ūdeni, to deva par
brīvu, un ūdens netrūka.
— Kas svētkos jūs
visvairāk aizkustināja?
Dīna: — Ļoti skaisti izskatījās, kad koristi cēla augšā krāsainās lapiņas un
veidoja dažādus rakstus. Vēl man patika, ka dziedājām,
reizē rādot kustības.
Jauki bija iet gājienā
pie karoga, tad biju
• Daži vidusskolas jauktā kora dalībnieki pirms gājiena. No tautas tērpā.
kreisās: Laine Šmite, Dārta Vidiņa, Emīls Vīksna, Laura
Kaut gan bija agri
Baļķīte un Dīna Ivanova.
Lindas Kēnigsvaldes foto mēģinājumi un tajos
un bijām no novada vienīgais koris,
domājām — jātiek! Bet satraukumu
jutām gan.
Inese: — Ieguvām II pakāpes diplomu, un punktu skaits izrādījās
pietiekams, lai mēs piedalītos svēt-

Sūrais darbs un svētki
Mūsu novada skolēni Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
dziedāja korī un spēlēja orķestrī, bet dundadzniece Dace Treinovska uz Rīgu devās kopā ar Pūņu pamatskolas tautisko deju kolektīvu Irbītes, ko viņa māca 4 gadus. Rīgā pavadīto laiku raksturo pati
kolektīva vadītāja.
Repertuāru uzzinājām pērnajā
augustā. Dejojam A grupā
(augstākajā — Red.). Mazajām skolām bija iespēja izvēlēties no vairākām dejām tās, ko kolektīvi labprātāk dejotu. Sagatavojām četras un
tikām uz svētkiem.
7. VII rītā plkst. 4.00 izbraucām
un plkst. 8.00 jau bija jāmēģina. Tad
sākās smagais darbs. Pirmajā dienā
dejojām no plkst. 8.00 līdz 16.00,
protams, bija arī pusdienas laiks,
kad iestiprinājāmies. Nākamā diena
bija visgrūtākā — uznāca liels lietus, gāza kā balts un jādejo bija no
plkst. 8.00 līdz 20.00. Trešajā dienā
bija koncerts — ģenerālmēģinā-

jums.
Pēc 3 smagām darba dienām sākās svētki. 10. VII devāmies svētku
gājienā, kas mums ļoti patika, jo
norisa ātri, bez kādas kavēšanās un
aizķeršanās. Skatītāji gan būtu vēlējušies lēnāku. Pēc gājiena Irbītes
piedalījās koncertā. 11. VII — jau
nodejoja 2 koncertus.
Nakšņojām Imantā, kas ir pietiekami tālu no svētku norises vietas.
Nepatīkami, ka no 3 dušām 2 nestrādāja. Kā lai tik daudz cilvēku
nomazgājas? Ēdināja gan mūs ļoti
labi. Viss bija garšīgs.
Mums bija laimējies ar brīnišķīgu
šoferi — Raivo Bikavnieku no Tal-

Kolcinieku spilgtākie iespaidi
Septīto reizi skolēnu dziesmu un deju svētkus kopā ar Kolkas
mūzikas skolas pūtēju orķestri nosvinējis tā vadītājs Viesturs Rērihs. Skolotājs un daži viņa orķestranti — flautiste Laura Pinkena,
klarnetiste Elīza Sakniņa, trompetists Oskars Jakobsons un eifonists Oskars Jostiņš — dalās spilgtākajos iespaidos.
Oskars, eifonists: — Priecājos
par iespēju piedalīties noslēguma
koncertā Mežaparka estrādē. Vareni, ka varēju spēlēt kopā ar citiem
pūtējiem. Lielajā estrādē gan bija
ļoti karsts, taču tas nekas.
Oskars, trompetists: — Pirmoreiz uz skolēnu dziesmu un deju
svētkiem biju pirms 5 gadiem. Tie
man likās interesanti.
Šajā reizē vislabāk man patika
noslēguma koncerts, kur mūziku
spēlēja un dziesmas dziedāja skolēni no visas Latvijas. Beigās gaisā palaida balonus. Arī tas bija skaisti.
Laura: — Svētkus gaidīju, jo piedalīšanās ir iespēja sevi un savu orķestri parādīt visai Latvijai. Abi
koncerti — viens Ķīpsalā, otrs Mežaparkā — bija skaisti. Ķīpsalā man
pat patika labāk: tur uzstājās Kurzemes pūtēju orķestri kopā ar Rihardu Zaļupi.
Elīza: — Bez pūtēju orķestra va-

sara būtu garlaicīga. Atbalstu rosību. Svētkus, protams, gaidīju.
Tajos man ļoti patika pirmā vakara sadziedāšanās mūsu naktsmītnē. Kāds no Talsiem spēlēja ģitāru,
un kopā ar viņu dziedāja visi pārējie, kas vien bija šajā vietā apmetušies. Neformālā gaisotnē līdz pusnaktij izskanēja visas tautā iemīļotās dziesmas. Spilgti atmiņā palicis
pūtēju orķestru koncerts Ķīpsalā.
Skolotājs Viesturs: — Svētkiem
lēnām sākām gatavoties pirms 2 gadiem. Repertuārs bija pietiekami
sarežģīts. Lai to apgūtu, bija nepieciešams liels darbs.
Kaut gan finālā šoreiz neiekļuvām, mūsu mērķis tomēr bija spēlēt
noslēguma koncertā, tāpēc aprīlī
un maijā apguvām A un B klases repertuāru — 3 sarežģītus skaņdarbus
un savu mērķi sasniedzām.
Jūlija sākumā Kolkā notika 3 dienu kopīga nometne mums un Talsu

• Gājienā iet Irbītes, priekšplānā — vadītāja D. Treinovska.
Foto no D. Treinovskas albuma

siem. Viņš ar prieku mūs aizvizināja, kur vien vajadzēja. Braucām ļoti
ērtā autobusā.
Piedzīvojām neciešamu karstumu. Pēdējā svētku dienā pirms un

pēc uzstāšanās ugunsdzēsēji no savas mašīnas šļūtenes dejotājus aplēja ar ūdeni.
Lai dzīve maniem dejotājiem Rīgā būtu interesantāka un saldāka,

pūtēju orķestrim. Nometnes noslēgumā, 4. VII, kolceniekiem sniedzām dziesmu svētku ieskaņas koncertu.
Jauku dāvanu pirms svētkiem
mums sagādāja SIA Kolkasrags —
katrs saņēmām sarkanus krekliņus
ar aplicētu uzrakstu Kolka un krekliņus lībiešu karoga krāsās. Sarkanos vilkām mēģinājumos, bet zaļi
balti zilos — gājienā un koncertos.
Krekliņi, īpaši gājienam un koncertiem domātie, bija praktiski un ērti,
piemēroti karstam laikam.
Rīgā darbs bija ļoti saspringts:
strādājām no rīta līdz vakaram. Brīvā laika nebija tikpat kā nemaz. Pietrūka vairāku dienu, lai iestrādātu
to, kas bija izdomāts. Ar tehnisko
pusi gan viss bija pilnīgā kārtībā.
Televīzijā sevi katrs varēja labi saskatīt.
Pūtējiem galvenā uzstāšanās bija
8. VII Ķīpsalā. Visu dienu mēģinājām, bija arī ģenerālmēģinājums,
kas jau līdzinājās koncertam, un vakarā — īstais koncerts.
Ļoti skaists izdevās gājiens: bija
labi sakārtotas rindas un mūzika
skanēja braši. Bija liela atbildība
nest Kolkas pūtēju orķestra karogu
un soļot aiz tā, pārstāvot savu pusi
un parādot sevi visai Latvijai. Kaut

gan bija karsts, gājienu izturējām
godam.
Gala koncertā kori un pūtēju orķestri uzstājās ar milzīgu atdevi.
Bija jūtama katra dalībnieka atbildība un pozitīvā attieksme. Mežaparkā labi nospēlējām 3 skaņdarbus, ko
bijām gatavojuši pavasarī. Paši jutām, cik maz pietrūka, lai iekļūtu
finālā. Tā ir viela pārdomām.
Ļoti emocionāla bija prezidenta
uzruna, lielajā ekrānā varēja saskatīt, ka viņam acīs riešas asaras. Aiz-

ne vienmēr visiem uz skatuves pietika vietas, gājienā un koncertā visas iepriekšējās grūtības aizmirsās.
Klāvs: — Ļoti emocionāli izjutu
gājienu. Pirmoreiz nesu kora karogu, mainoties ar Marinelu Duplavu
un Mārtiņu Abaju. Bijām kopā visi
mūsu novada pārstāvji. Pa priekšu
gāja Kolkas pūtēju orķestris. Ļoti
patika noslēguma koncerts: neaprakstāma gaisotne, brīnišķīgas
dziesmas, vilnīši, ko paši veidojām.
Inese: — Vienmēr esmu dziesmu
svētkus skatījusies televīzijā un gribējusi tajos piedalīties. Nu mana
vēlēšanās bija piepildījusies. Ļoti
patika daudzo tūkstošu sadziedāšanās: dziedāja ne vien koristi, bet arī
skatītāji. Cilvēki, kopā dziedot, piedzīvoja bezgala skaistus mirkļus, ko
viņi bija ilgi gaidījuši.
Par to, ka varējām piedalīties šajos skaistajos, pacilājošajos svētkos
liels paldies mūsu kora vadītājai Dacei.
Klāvs: — Viņai nācās būt gan diriģentei, gan koncertmeistarei. Tas
bija pietiekami sarežģīti. Pateicība
arī skolotājai Sarmītei Dinsbergai,
kas gādāja, lai vidusskolā atjaunotos koris, un ļoti to atbalstīja.
Diāna Siliņa

katru dienu ieplānoju kādu pasākumu. Pirmajā devāmies uz akvaparku Mūku salas ielā. Tur bērni 3
stundas baudīja ūdens priekus. Otrajā izstaigājām Vecrīgu, trešajā
aizbraucām uz jūrmalu Majoru tuvumā. Kādu vakaru naktsmītnē nosvinējām ballīti, kurā katrs dejotājs
saņēma pa pelnītam diplomam.
Par svētkos pavadīto laiku kopā
ar saviem Pūņu dejotājiem esmu
mierā. Paldies viņiem par izturību!
Slodze bija ļoti liela un nogurums —
arī. Kājas bija noberztas vienās tulznās.
Milzīgs paldies visām mammām,
īpaši Sanitai Krūziņai, Paulas mammai, kas vienmēr visur palīdzēja,
Jāņa mammai par gardo medu, Paula mammai par gājienam skaisti sagatavotajiem un atvestajiem pušķiem! Tāpat skolotājai Agitai Lubiņai, kas bija kopā ar mums svētkos,
un Dainai Erenbergai, kas darināja
Irbīšu karogu!
Diāna Siliņa
kustināja arī mazās meitenītes sapņa piepildīšanās — satikties ar prezidentu. Tas bija tik mīļi un sirsnīgi.
Kad atgriezāmies mājās, pie uzraksta Kolka mūs pārsteidza sirsnīgā sagaidīšana — tur bija sapulcējušies vecāki, kas uzdāvināja mums
pašceptu zemeņu kūku un kvasu.
Tā jau notiek vienmēr, bet šogad
atšķirībā no citām reizēm nebijām
ietikuši finālā. Taču vecākiem jau
savi bērni ļoti mīļi tik un tā.
Uzklausīja Diāna Siliņa

• Kolkas pūtēju orķestris koncertā Ķīpsalā kopā ar R. Zaļupi. Antras Laukšteines foto
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Pie jūras dzīve mana

Ciemos
pie Kolkas zvejniekiem
Šomēnes braucām lūkoties, kā dzīvo zvejnieki Kolkā. Katram no
satiktajiem — Ērikam Ļihačevam, Andrim Laukšteinam un Guntim
Otomeram — ir savs stāsts, bet manu sirdi sildīja visu atzīšanās, ka
jūra un zveja nav viņiem vienaldzīga.
«Man viš patīk»
Kad esmu sazvanījusi Ēriku Ļihačevu un vēlos ar viņu sarunāt tikšanos, viņš mani bez garas runāšanas
aicina aiznākamajā rītā pulksten
piecos doties zvejā. Nekad to neesmu darījusi un piekrītu.
Rīts ir silts un bezgala skaists,
jūra un debesis spēlējas pelēkzilās
krāsās. Starp mākoņiem pavīd sārta
saule. Brauciens jūrā — man kaut
kas neparasts, bet Ēriks un viņa
dēls Māris rīkojas lietpratīgi, jo viņi
zina, ko dara. Loms nav liels, bet
kaste ar butēm kūpināšanai sanāk.
Sarunā ar Ēriku uzzinu, ka Kolkā
viņš dzīvo gandrīz 40 gadus. Bērnību pavadījis Aizputē, no kuras 30
km attālumā atradās Āķgals jeb Pāvilosta. Rojā viņš izmācījies par kuģa motoristu. Tur arī braucis zvejā
vienā laivā kopā ar kapteini un traļmeistaru. Strādājis arī par santehniķi un metinātāju.
Kad 55 gados pensionējies, zvejnieku kolhozs Banga atļāvis zvejot,
bet nozvejotie laši bijuši jādod kolhozam. «Man laši neķērās, nevienam pensionāram laši neķērās,»
viltīgi smaidot stāsta Ēriks.
Tagad, lai ietu jūrā un lai varētu
iegādāties vairākus zvejas rīkus, nepieciešams veidot zvejnieku saimniecību vai jākļūst par komersantu. Ja to nedara, tad atļauj izmantot
tikai vienu tīklu, bet ar to jūrā nav,
ko darīt. Dažreiz jau gan iznāk, ko
uzlikt uz pannas, bet nopietna zveja tā nav.
«Atjaunotās Latvijas brīvvalsts
laikā nodarbojos ar individuālo
zvejniecību. Toreiz varēja labi nodot zivis. Man sākumā arī bija viens
stāvvads. Strādājām, ka sviedri līst,
un mēnesī nozvejojām 200 tonnu
zivju. Nodevu tās fabrikai, samaksāju nodokļus. Vienugad nebija zivju:
reņģes aizpeldēja, bet nodokļi tāpat
bija jāmaksā».
Arī tagad Ēriks ir individuālais
komersants. Viņš strādā ar 2 laivām, murdu, luču murdu un 4 tīkliem. Ēriks atzīst, ka ar pensiju iztikt nevar: māja jāuztur, degviela
mašīnai jāpērk. Daudz zivju jau nav,
bet maizītei sanāk. Vēl viņš saka —
nepietiek, lai pašam vien būtu, bet
zivis garšo arī radiem un draugiem.
Pēc zivīm kāro arī ūdri un roņi —

• Ēriks ar dēlu Māri velk lomu.

viņi saplēš tīklus un apēd labās zivis: lašus un sīgas, jo tās garšo vislabāk. Kad nāk pie sala, zvejnieks iemet salaku tīklus. Gadās, ka ūdri
noēd salakas, galvas vien atstāj. Ja
no rīta laicīgi nepaspēj izvilkt ārā
tīklus, zivis noēd kaijas.
Ēriks vērtē, ka šis gads viņam
nav bijis zivīm bagātīgs. Taču zvejniecība nav tikai papildu ienākumu
avots, bet ir arī viņa vaļasprieks.
«Man viš patīk un es iet jūra,» noteic zvejnieks.
Jūras vilinājums
Zvejnieku saimniecības ZvīņasL
īpašnieks Andris Laukšteins saka —
ja tagad būtu jāsāk no nulles, to nebūtu vērts darīt. Bet viņš saimniecību izveidojis pirms vairāk nekā 10
gadiem un šajā laikā daudz tajā ieguldījis. Andris iegādājies laivas, licences uz dažādiem zvejas rīkiem,
pašus rīkus, mašīnas, traktoru. Zvejā viņam palīdz četri pieci cilvēki.
Viss process ir lielākoties mehanizēts. Piemēram, stāvvadus, krātiņus, kur lielākoties dzīvo reņģes,
vīri ceļ augšā ar rokām, ieber laivās
un ved krastā. Laivas ar traktoru
velk ārā. Tad ar ķeselēm samet konteineros, ko ar traktora palīdzību
saceļ smagajās mašīnās. Tas viss notiek jūras krastā.
Andris uzskata, ka ieguldījumi ir
atmaksājušies. Zvejošana ir viņa
sirdslieta. Ja tā nebūtu, neieguldītu

Pie mums, uz zemēm

Kā veicas zemniekiem?
Kā šogad klājies ziemājiem, kā aug vasarāji un kā veicies ar sienu, stāsta SIA Dundaga valdes priekšsēdētāja Tamāra Zoltāne, z/s
Brauskas īpašnieks Māris Kriķītis, piemājas saimniecības Laikkalni
īpašniece Rota Pētersone, z/s Andžaki saimniece Valda Ludevika
un z/s Auri īpašniece Santa Pētersone.
Tamāra Zoltāne: «Vienīgi rapsis
bija diezgan labi pārziemojis. Rudzi
un kvieši vietām bija izsutuši, nācās
pārsēt 37 ha. Vairāk iesējām vasaras kviešus, bet tas prasīja lielākus
izdevumus, jo bija jāpērk sēkla.
Gan pērn, gan šogad apsējām
515 ha labības. Pērn izaudzējām
vairāk ziemāju, šogad tie ir puse no
sējumiem. Pagājušajā gadā apsējām
80 ha rapsi, 50 ha tie neizdevās tik
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spēcīgi, kā vajadzētu. Šogad rapsis
aug labi. Esam arī vairāk iegādājušies minerālmēslus, fermās diezgan
daudz bija sakrājušies kūtsmēsli. To
visu izmantojām lauku mēslošanai.
Labību izlietojam saviem lopiņiem un arī pārdodam. Ceram, ka
graudaugu cena šogad būs augsta.
Zāle auga griezdamās, spējām
tikai pļaut. Vīri ļoti izturīgi: grāba
un presēja visu dienu arī lielajā kar-

šajā nozarē. Viņš, nodarbodamies
ar zvejniecību, ļoti daudz ko apguvis, uzkrājis pieredzi, taču savos
meklējumos nav apstājies.
Šis gads, viņaprāt, zvejošanai bijis labs: dienā nozvejotas pat 30
tonnas reņģu. Jūlijā kopā ar brāli
Aldi viņš zvejo butes.
Andris arī atzīst, ka ar zvejniecību vien iztikt nevar, tāpēc viņam ir
vēl citi biznesi.

Liepu mēnesis
klājies labāk nekā pašreiz: vasaru
nostrādājuši un ziemā mierīgi labojuši zvejas rīkus. Ko nopelnījuši, ar
to varējuši iztikt. Tagad ar zvejniecību vien iztikt pagrūti, tāpēc Guntis vasarā iet jūrā, bet ziemā strādā
zivju apstrādes cehā. Tad iemet pa
tīklam tikai savam priekam.
Viņš atzīst — ja grib, lai saimniecība izdzīvo, nepieciešami atšķirīgi
zvejas rīki, katrs pietiekamā daudzumā. Nepietiek arī ar 1 murdu, 1
stāvvadu un 1 tīklu. Zvejas rīkus
Smilkšēnos gatavo paši, nopērk linumu, viens griež, otrs šuj, trešais lāpa. Tā tie top. Varētu jau arī pirkt,
bet tas maksā dārgi.
Salīdzinot ar tiem laikiem, kad
Guntis gājis līdzi zvejā savam tēvam, daudz kas mainījies. Toreiz
bijuši kokvilnas linumi, bet tie mitrumā ātri bojājušies. Lai linumi ilgāk kalpotu, visus zvejas rīkus darvojuši. Bijušas speciāli uzrīkotas
kastes, no kurām lēja siltu darvu uz
linumiem. Tie kļuva izturīgāki, bet
arī smagāki. Pašlaik izmantotie
kaprona linumi ir daudz vieglāki.
Toreiz arī nebija putuplasta pludiņu kā tagad, bet stikla bumbas, ko
iešuva linumā, lai varētu piestiprināt pie zvejas rīkiem. Bija jāuzmanās, jo stikls varēja plīst. Stāvvadu

zvejas licenci uz 5 gadiem. Ja licences nav, drīkst zvejot tikai ar 1 tīklu
un 1 luču murdu. Jūras lietu pārvalde izsniedz un savāc arī zvejas žurnālu, tas — katram zvejas rīkam uz
mēnesi.
Smilkšēniem izveidojusies laba sadarbība ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
institūtu BIOR. Pētnieki paši brauc
un piereģistrē, kad zvejnieki devušies jūrā, kurā vietā, kādi bijuši laika apstākļi, cik un kādas sugas zivis
nozvejotas. Īpaši viņus interesē zivju murds. Par iespēju pētīt institūts
arī kaut ko samaksā.
Smilkšēnu saimnieks stāsta arī
par problēmām savā nozarē. Cena
zivtiņai, viņaprāt, ir zema. Iznāk, ka
cenu nosaka nevis zvejnieks, bet
uzpircējs.
Zvejnieki nozvejojuši reņģes un
piegādājuši tās, bet vēl nav saņēmuši visu nopelnīto naudu. Pērn
sanācis tā, ka maijā piegādājuši zivis, taču pēdējo samaksu saņēmuši
novembrī. Bet ko lai dara, ja zivis
nozvejotas? Kaut kur tās jāliek.
Divus pēdējos gadus cehi nepirka
reņģes. Tad paši veduši uz Mērsragu.
Lai labāk aizstāvētu zvejnieku
intereses, Guntis iestājies Latvijas

Ievas Freimutes foto

Andris zina, ka zvejošana ir
smags darbs. Viņš norāda arī uz
problēmām. Zvejnieks ir diezgan
neaizsargāts: viņš atkarīgs no laika
apstākļiem. Uznāk vētra un saplēš
tīklus. Pašam vien ar to jātiek galā.
Ar laiku gājušas mazumā zivju
sugas, un zivju arī paliek mazāk.
Reņģes un butes gan nav pazudušas, to pietiek.
Tāpat ne visi uzņēmumi uzreiz
spējuši samaksāt par piegādātajām
zivīm. Iespējams, ka ir parādi, ko
atpakaļ nedabūs.
Ļoti sasāpējusi problēma ir kādreizējie zvejnieku ceļi, pa kuriem
tikt uz jūru. Pašlaik jābrauc lieli līkumi apkārt, bet tā ir nauda un
laiks. Reņģes divu trīs stundu laikā
jānogādā pie pārstrādātājiem. Ja
būtu kārtībā šie ceļi, pa stundu tiktu līdz jūrai, tagad jābrauc apkārt
un jāpatērē krietni ilgāks laiks un
vairāk degvielas.
No licenču naudām pagasta pārvaldē ir izveidojies uzkrājums, ko
paredzēts izmantot zvejniecībai.
Vienīgais, kā to izlietot, ir sakārtot
kādreizējos zvejnieku ceļus. Andris
ir pārliecināts, ka nav jāgaida, bet
jārīkojas jau šogad.

• Vīri pēc veiksmīgas reņģu zvejas ar stāvvadu. No kreisās: sēž Igors Kuzmins. Stāv
Alberts Švāģers, Modris Anuss, Guntis Otomers un Ivars Avotiņš.
Foto no G. Otomera albuma

Bez zvejniecības Latvija neiztiks
Tā domā kolcinieks Guntis Otomers, kas savu zvejnieku saimniecību Smilkšēni izveidojis 1995. gadā.
Viņš uzskata, ka toreiz zvejniekiem

zveja attīstījās tikai 50. gados,
pirms tam zvejoja ar tīkliem.
Turpinot sarunu par Smilkšēniem
tagad, Guntis uzskata — cik no nopelnītā paliek pāri, saimniecība ieliek attīstībā. Ja gadu no gada neiegulda tehnikā un zvejas rīkos,
draud iznīcība.
Guntis novērojis, ka 90. gados
Kolkā bijis daudz motorlaivu, tagad
palikušas 2. Pārējie dodas zvejā no
krasta.
Pašlaik saimniecība Jūras vides
pārvaldē iegādājusies rūpnieciskās

zvejnieku federācijā — piekrastes
zvejnieku sabiedriskā organizācijā.
Tajā no Kolkas ir 2 saimniecības:
Smilkšēni un Jūrkrasti. Guntis ir ferderācijas Revīzijas komisijā. Kad
tiek, piedalās arī valdes sēdēs. Viņš
gan uzskata — lai veiksmīgāk attīstītu zvejniecību, visai darbībai vajadzētu būt aktīvākai, taču ir labi, ka
vispār ir kāda organizācija, kas domā par piekrastes zvejnieku interesēm.
Diāna Siliņa

stumā. Skābsienu sākām vākt 2. VI.
Centāmies daudz izdarīt līdz Jāņiem, lai skābsienā saglabātos vairāk vitamīnu. Līdz Jāņiem sagatavojām 1120 tonnu. Tagad pavisam kopā ir 1538 tonnas skābsiena, 1120
tonnu jau bijām sagatavojuši līdz
Līgo vakaram. Bet skābsiens būs
vēl. Sienu vācām no 17. VI līdz 10.
VII, kopā mums sanāca 542 tonnas.
Ziemā barības pilnīgi pietiks.
Ar pakalpojumiem palīdzējām
arī tiem, kas to lūdza».
Māris Kriķītis: «Sējumi nepārziemoja. Pavasarī visus izdiskoju un to
vietā sasēju miežus. No vasarājiem
audzēju auzas un miežus. Sējumi
šogad aizņem tikpat lielu platību kā
pērn — 50 ha. Labību audzēju lopbarībai.
Zāle bija labi augusi, laiks — ideāls, tāpēc arī viss siens savākts. Kopā sanāca 360 skābsiena un 100 sie-

na ruļļu. Manai saimniecībai ar to
pilnīgi pietiek».
Rota Pētersone: «No ziemājiem
bijām iesējuši ziemas kviešus un
tritikāli. Ar ziemas kviešiem varēja
iztikt, tritikāle gan nebija īpaši labi
pārziemojusi, bet nepārsējām. Pērn
ziemāji bija labāk auguši. Vasarāji — auzas un mieži — pašlaik izskatās spēcīgi. Visu izaudzēto izbarojam saviem lopiņiem
Darbs siena pļavā pagāja no 5. VI
līdz 1. VII. Laiks bija ļoti labs. Sienu
gandrīz divatā sadzīvoja mans vīrs
Juris un piecpadsmitgadīgais dēls
Dinārs: Juris presēja, Dinārs pieveda ruļļus un satina. Siena un skābbarības pietiks un vēl pāri paliks».
Valda Ludevika: «Pagājušogad
ziemājus neiesējām. No vasarājiem
mums aug auzas. Sienu savācām
daudz: nopļāvām visu zāli. Kopā
vākt sākām pirms Jāņiem. Lēčus no-

pļāvām pēc lietus un ierullējām.
Siena pietiks — ir 250 skābsiena un
apmēram tikpat daudz siena ruļļu.
Paliks vēl pāri. Ja būs barga ziema,
izbarosim meža zvēriem».
Santa Pētersone: «Bijām iesējuši
rudzus. Tā kā pirms sniega neuzsala, tie zem sniega noslāpa. Kaut kas
tāds mums gadījās pirmo reizi, kopš
saimniekojam. Daļu pavasarī sējām
no jauna ar vasarājiem, nedaudz labāk pārziemojušos atstājām. Ceram, ka sēklai sanāks. Izskatās, ka
vasarāji — auzas un mieži — būs labi auguši.
Pavasarī nekur nevarējām nopirkt miežu sēklu. Paldies SIA Dundagai, ka izlīdzēja un pārdeva.
Sienu savācām par ceturto daļu
vairāk nekā citugad. Par to jau
esam aizmirsuši. Gatavojamies labības kulšanai».
Uzklausīja Diāna Siliņa
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Līvu savienības kopsapulce
Līvõd Īt kubbõtulmi

Līvõ āiga • Līvu laiks

Tēriņtš!
Tā nu ir sagadījies, ka gada karstākais laiks ir notikumiem visbagātākais. No iepriekšējā Līvu laika
līdz šim piedzīvoti vairāki svarīgi
notikumi, kas visādā ziņā ietekmēs
lībiešu nākotni. Visiem, kas nebija
klāt šajos notikumos, nu ir iespēja
ar tiem iepazīties.
Drīz Līvu laikam būs gads, bet
visus šos mēnešus man nebija ne

Līvu ziņas
20. VI notika Līvu savienības
kopsapulce, par vecāko ievēlēja
Dāvi Staltu.
23. VI lībiešu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr kopā ar dziedātāju Chilli uzstājās Jāņu koncertā
Latvija līgo Valmierā. Koncertu varēja skatīties televīzijā.
7. VII notika Līvu fonda valdes
sēde, kurā par vadītāju kļūst Linda Zonne. Fonda valdes locekļu
skaitu palielināja uz septiņi.
10. VII notika Līvu savienības
valdes sēde.
17. VII Kolkā svinēja Jūras svētkus. Svētkos bija dažādas sportiskas aktivitātes un priekšnesumi,
bet pulksten 19.00 uzstājās arī lībiešu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr.
31. VII 10.00–19.00 notiks lībiešu talka Brīvdabas muzeja līvu sētā, līdzi jāņem cienasts. Pieteikšanās livufonds@inbox.lv.
7. VIII šogad nenotiks Līvu svētki. Svētku vietā notiks Andreja
Šulca simts gadu jubilejas gleznu
izstādes atklāšana. Sākums plkst.
13.00.
13.–15. VIII Igaunijā pie Munameģa notiks triju tautu spēles. Sabraukšana 13. VIII pēcpusdienā,
vakarā uzstāsies Nurmorkestõr.
Nākamajā dienā sporta spēles un
vakarā Setoq koncerts, svētdien
lekcijas. Laipni aicināti piedalīties
visi gribētāji. Līdzi telts, pārtika,
dvielis.
Apkopoja Linda Zonne
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jausmas, vai ir arī kādi lasītāji. Šomēnes radās iespaids, ka tomēr ir
gan, un tas patiesi priecē. Tādēļ
vēlreiz, kā jau daudzas reizes esmu
lūgusi, ja ir kas tāds, ko vēlaties
šeit redzēt, lasīt, lūdzu, rakstiet,
dodiet ziņu, mans e-pasts linda.
zonne@gmail.com.
Linda Zonne

Līvõd tieudõd
20. VI sugīz Līvõd Īt
kubbõtulmi, vaņīmõks sai Dāv
Stalt.
23. VI līvõd nūord ansambõl
Nurmorkestõr lōlajizõks Chilli
īdskubsõ lōliz Jōņ kontserts Latvija līgo Valmierā. Kontsertõ võiž
nǟdõ televīzijs.
7. VII sugūb Līvõ Fond vald
kubbõtulmi, ja jodijõks sai Linda
Zonne. Fond vald nõtkõmd lug
paldīž um juo sūŗ — se um seis.
10. VII sugūb Līvõd Īt vald
kubbōtullimi.
17. VII Kūolkas um Mer pivād.
Pivši līb pǟgiņ sport aktivitātidi ja
jeddõkāndimi, agā kīela 19.00
võib kūlõ līvõd nūord ansambõl
Nurmorkestõr ka.
31. VII 10.00 — 19.00 um
amādõn strōdõmõst īdskubsõ Vabāilā muzej līvõd kōrands, um
võtāmõst sīemnaigõ īņõ. Ānda
tieudõ ku tulāb livufonds@inbox.lv.
7. VIII tämnāigast äb lī Līvõd
pivḑi. Pivād azmõl līb Andreja
Šulca sadā āigast jubilej mōļtõkst
nägţõks vāldižtīemi. Īrgandõks
kīela 13.00.
13.–15. VIII Ēstimōl, Munāmäg
jūs lībõd kuolm rov mǟngõd.
Kubbõtulmi 13. VIII pierrõ lȭinagstāiga, ȭdan lōlab Nurmorkestõr.
Tulbiz pǟvan sport mǟngõd ja
ȭdan lōlab Setoq, pivāpǟvan lektsijid. Lõpsnõ kutsīstõd amād, kis
tōbõd broutšõ. Īņõ võtāmõst telt,
sīemnaigõ ja sīlmaōrõn.
Linda Zonne

20. jūnijā līvu tautas namā Mazirbē notiek Līvu savienības (LS) delegātu sapulce. No plānotajiem 79
ieradušies 62 delegāti no Kolkas,
Ventspils, Rīgas, Dundagas un Mazirbes grupām. Finansiālu apsvērumu dēļ nav atbraukuši pārstāvji no
Staiceles. Līdzšinējā LS valdes
priekšsēdētāja Brigita Zakare ir uzrakstījusi iesniegumu ne vien par
atbrīvošanu no ieņemamā amata,
bet arī par izstāšanos no LS. Sapulce akceptē viņas lēmumu.
Finansiālo situāciju raksturo valdes loceklis Jānis Mednis. Daudzi
sapulces dalībnieki ir manāmi apjukuši, dzirdot milzīgo parādu summu, kura radusies, nesakārtojot
projektu dokumentāciju. Laikā no

2005. līdz 2008. gadam LS īstenojusi
28 projektus, no tiem tikai pieciem
ir sakārtoti dokumenti. Tieslietu
ministrija atklājusi arī dokumentu
falsifikāciju. Dzirdēto atspēkot cenšas Lilita Kalnāja, stāstot par projektu pārskatiem. Pēc viņas teiktā
gandrīz viss ir kārtībā, trūkst tikai
dažu sarakstu. Nav saprotams, kāpēc pat pēc trešā termiņa pagarinājuma atskaites nav sakārtotas.
Daudz skarbu vārdu LS valdei
nākas uzklausīt debatēs. Bijušos vadītājus salīdzina ar žurkām, kas bēg
no grimstoša kuģa.
Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs uzskata,
ka Līvu savienība ir komā: locekļi
(grupas) strādā, bet rumpis kopā

Līvu savienības valdes sēde
Līvõd Īt vald kubbõtulmi
10. jūlijā notika pirmā jaunievēlētās valdes sēde, es arī tur biju, lai
varētu pavēstīt par jaunumiem. Sēdi vadīja jaunais valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts, uz sapulci bija ieradušies arī ievēlētie valdes locekļi
Jānis Mednis un Ilmārs Geige, kā arī
Ventspils, Mazirbes un Kolkas grupu vadītāji. No malas vērojot un
klusējot, likās, ka jaunā valde ir rīcības spējīga, tiesa, bez garām diskusijām ikkatrā jautājumā valdes
locekļi neiztika. Dāvis Stalts kā sēdes vadītājs izrādījās diezgan
stingrs, un, kā likās, ar vēsu prātu it
visas diskusijas noveda līdz galam,
neatstājot neko pusratā.
Pirmais dienas kārtības punkts
bija vietnieka izvēlēšanās. Pēc garas
tielēšanās no trim kandidātiem par
priekšsēdētāja vietnieku piekrita
būt Ilmārs Geige. Tālāk risināja jau-

tājumu par Līvu savienības (LS) attiecībām ar Tieslietu ministriju. Šai
sakarā klātesošos iepazīstināja ar
Inesi Upmani, Līvu fonda (LF) grāmatvedi, kas turpmāk būs arī LS
grāmatvede, ar vienošanos, ka darbu apmaksā LF. Valde vienojās, ka
jānosūta vēstule Tieslietu ministrijai ar lūgumu precizēt pašreizējo
situāciju saistībā ar LS parādu un
nesakārtotajiem dokumentiem.
Ļoti lielas diskusijas izraisīja jautājums par Līvu svētku atcelšanu.
Dāvis Stalts skaidroja, ka svētkiem
nav naudas un turklāt, pat ja to dabūtu, mēneša laikā sarīkot svētkus
vienkārši nav iespējams. Tas pats
attiecas arī uz bērnu nometnēm.
Svētku vietā Mazirbē 7. augustā
plkst. 13.00 atklās Andreja Šulca
simtgadei veltītu izstādi. Nākamā
gada svētkus un nometnes valde

solās sākt plānot jau rudenī.
Izskatīja arī LF piedāvātos sadarbības un tautas nama īres līgumus.
Sadarbības līgums sniegtu LS iespēju īstenot projektus, līdzekļus piesaistot ar LF palīdzību, savukārt
īres līgums nodotu tautas namu LF
rīcībā uz 15 gadiem. Tādā veidā tautas namā tiktu ieviesta dzīvība un
nams sāktu atpelnīt savu eksistenci, protams, tajā varētu notikt visas
LS un pārējiem lībiešiem nepieciešamās aktivitātes. Sēdei bija sagatavoti līgumu paraugi, tomēr lielākajai daļai valdes locekļu šie jautājumi
likās pārāk būtiski, lai tos spētu uzreiz izlemt. Galu galā apstiprināja
līgumu pamatnostādnes, bet galējos līgumu variantus vēl izstrādās.
Kā vērotāja no malas varu teikt,
ka šīs valdes darbības sākums liekas
daudzsološs, un es ceru, ka nākamgad ap šo laiku Savienība būs pacēlusi savu nokārto galvu un lepni soļos uz priekšu.
Linda Zonne

Līvu fonds aicina ziedot
lībiešu aktivitātēm!
Jānorāda ziedojuma mērķis,
iepriekš par savām idejām
var sazināties pa e-pastu
livufonds@inbox.lv

Andrejam Šulcam 100
Visi laipni aicināti uz lībiešu izcelsmes gleznotāja Andreja Šulca
100 gadu jubilejas izstādi 7. VIII
Mazirbes tautas namā. Pasākumā
varēs aplūkot mākslinieka gleznu
izstādi, filmu par viņu un nogaršot
lībiešu tradicionālos ēdienus.
Andrejs Šulcs (1910) ir ventspilnieks, dzimis Pizē, bērnībā runājis
lībiski. 1938. gadā beidzis Latvijas

nekustas. Viņš uzskata — viss ir atkarīgs no līdera, un aicina ķerties
pie darba un sakārtot lietas.
Sapulcē apspriež arī tautas nama
likteni. Ēkas jumta konstrukcijas ir
nolietojušās, bet pagrabā krājas
ūdens. Izskan priekšlikums namu
iznomāt Līvu fondam, jo tam būtu
vieglāk piesaistīt līdzekļus un veicināt uzņēmējdarbību.
Par LS valdes priekšsēdētāju ar
balsu vairākumu ievēl Dāvi Staltu.
Valdes sastāvs gan būtiski nemainās. Cerams, ka jaunais līderis spēs
saliedēt darboties spējīgu komandu
un Līvu savienība atgūs pašcieņu
un uzticamību. Iespējams, iepriekšējā neveiksme ir lielceļš uz panākumiem, jo tā mudina meklēt to,
kas ir pareizs, un norāda uz kļūdām, no kurām izvairīties. Lai
mums veicas!
Lienīte Iesalniece

Mākslas akadēmiju (LMA), mācījies
pie LMA dibinātāja — profesora
Vilhelma Purvīša. Glezniecībā visvairāk pieskāries jūras tēmai. Kara
laikā dienējis. Pēc kara A. Šulcs nodarbojies ar Ventspils vēstures
muzeja atjaunošanu, vēlāk radījis
ideju par zvejniecības muzeju.
Linda Zonne

Līvu fonda rekvizīti:
Nodibinājums «Līvu Fonds»
Reģ. nr: 40008138633
Adrese:
Fridriha Candera iela 12k-2-20,
LV-1046, Rīga
tālrunis: 25486038
Nordea banka
konts: LV29 NDEA 0000 0823 61275
• Triju tautu spēles Hānjā. • Kuolm rov mǟngõd Hānjamōl. Foto no L. Zonnes albuma

Jōņ päva • Jāņu diena
23. jūnijā, Līgo vakarā, Pauku
priedēs Valmierā notika vērienīga
visu Latvijas novadu populāru mūziķu un folkloras grupu sadziedāšanās — koncerts Latvija līgo Valmierā,
kurā piedalījās arī līvu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr.
Arī man kā Nurmorkestõr dalībniecei bija iespēja uzstāties un pārstāvēt līvu jauniešus, Kurzemi un
Līvu krastu. Pasākuma ideja bija apvienot estrādes mākslinieku ar folkloras grupu, kas, manuprāt, arī ļoti labi izdevās, jo visi priekšnesumi
bija vienlīdz interesanti — ar izpil-

dītāju palīdzību dziesmas ieguva
jaunu skanējumu. Skatītājus un
klausītājus priecēja arī Valmieras
pašdarbības kolektīvi.
Nurmorkestõr uzstājās kopā ar
dziedātāju Čilli no Liepājas. Visu
dienu notika mēģinājumi, lai koncertā viss noritētu gludi un katrs
zinātu savu vietu, laiku un kustību.
Koncertā mūsu uzstāšanos ieplānoja beigu daļā, pēc pulksten 23.00, un
liekas, ka tā bija laba izvēle, jo mūsu līvu tautas dziesma Astā veļ ļoti
labi saderēja ar tumsu un skatuvei
netālu degošo Jāņu nakts ugunsku-

ru. Otra dziesma, ko dziedājām, bija
V. Pūces un A. Neibarta Notiksies,
kam jānotiek, un arī to skatītāji uzņēma ar atsaucību.
Es pirmo reizi uzstājos šāda mēroga pasākumā, bet ne brīdi neizjutu uztraukumu, jo apkārt valdīja
mierīga un ļoti draudzīga gaisotne
un svētku noskaņojums. Man ir
liels gandarījums un lepnums par
paveikto, arī tāpēc, ka viena no divām mūsu dziesmām visā Latvijā
izskanēja līvu valodā. Tas bija ļoti
pacilājoši.
Laura Pinkena
• Nurmorkestõr kopā ar Chilli.
• Nurmorkestõr ja Chilli.
Alda Jonikāna foto
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DUNDADZNIEKS

Visa dzīve man viens ceļojums

Latvija ir skaista
Nu jau par skaistu tradīciju un svētkiem Dundagā kļuvis 22. VII
vakars, kad šeit pēc tāla un tuvāka ceļa iebrauc Projekta Pēdas
ideju iedvesmoti velomaratonisti.
Šoreiz viņus pils pagalmā sagaidīja Dundagas Mākslas un mūzikas
skolas kapela, bet vēlākā vakarā visiem koncertu, kurā dziedāja brāļi
Riči, un balli, kurā spēlēja grupa Apvedceļš, dāvināja Latvijas radio 2 sadarbībā ar Dundagas novada domi.
Starp velomaratonistiem pamanīju arī 3 dundadzniekus. Izrādījās,
ka mūsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks un piensaimnieku

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga valdes priekšsēdētājs Guntis Pirvits
bija devies ar velosipēdu uz Sabili,
kur sagaidījis braucējus, un kopā ar
tiem veicis ceļu atpakaļ uz Dundagu. Prieks par to, ka mums tik sportisks tautas priekšstāvis un uzņēmuma vadītājs!
Taču studente Ilze Iesalniece un
skolnieks Ansis Zadiņš bija veikuši

Pa Zemgali
Tveicīgajā 15. VII rītā Aina mums sarūpējusi kārtējo ekskursiju.
Braucam uz Jelgavas novada zīcija par Čakstu dzimtu, kundzi
Blankenfeldes muižu, bet tā noslē- Justīni un viņu deviņiem bērniem.
pusies, ka atrodam tikai ar trešo Kara vētras viņus izkaisījušas pa vipiegājienu. Muižā divas reizes uztu- su plašo pasauli, bet dzimtas turpirējies Francijas karalis Luijs XVIII nātāji atkal un atkal ierodas Aučos
ar savu svītu. Tā piederējusi vairā- un rūpējas par šo īpašumu.
Tas raisa pārdomas par mūsu
kiem īpašniekiem. Pēdējais bija barons fon Hāns. Viņa laikā tā piedzī- katra dzimtas saknēm, vai tās stipri
vojusi saimniecisku uzplaukumu un turas mūsu zemītē? Un kā tās notuarhitektoniskas izmaiņas. Līdz mūs- rēt?
dienām saglabājusies muižas kungu
Ozolnieku motosporta muzejā
māja, kalpu māja, klēts, stallis, mūs sagaida bruņinieks ar šķēpu.
BaltijāPašreizējā
lielākā pastāvīgā
medaļu ekspozīcija
Dundagas
pilī 13.
VI
parks.
muižas apbūve
Atraktīvais Frīdis
ir bijušais
motopapildinājusies
ar
51
jaunieguvumu.
veidojusies 19. gs. sākumā. Šogad sportists. Entuziasts, kas savācis viturpinās muižas kompleksa atjau- sus retro braucamos, tos atjaunojis,
nošana. Galma dāmas mūs pacienā nospodrinājis no maza trīsriteņa
ar tēju. Paņemam enerģiju no 400 līdz cirka divritenim. Tur ir seni ragadus veca Spēka oša.
dioaparāti, šujmašīnas, akordeoni,
Tālāk dodamies uz Latvijas valsts afišas, diplomi, liecības...To visu nepirmā prezidenta Jāņa Čakstes var aprakstīt, tas jāredz pašiem gadzimtas mājām Auči. Pirmajā stāvā rāžā, blakus vidusskolai.
Pusdienojam kafejnīcā Līči, goda
trīs telpas atvēlētas muzejam. Apskatām J. Čakstes darba kabinetu. istabā mums klāti galdi. Patīkami
Klausāmies gides interesanto stāstī- un garšīgi, jo dārzeņi, augļi, ogas
jumu par Jāni Čaksti kā juristu, sa- nāk no pašu dārza. Aplūkojam
biedrisku darbinieku, valstsvīru un skaisti iekārtotās puķu dobes, kas
ģimenes galvu. Otrā telpā ir ekspo- mijas ar garšvielu rindām, kabaču

Papildinājums medaļu izstādei

Dundaga Latvijas šaha kartē
No 9. līdz 11. VII pilī jau piekto reizi notika vietējais atklātais
čempionāts šahā Dundagas torņi, pulcējot lielu dalībnieku skaitu.
Trīs dienās 41 dalībnieks sacentās atklātajā turnīrā un 26 — ātrspēlē. Pirmajā pārāks par sāncenšiem bija meistarkandidāts Verners Putka no Ogres, bet ātrspēlē — FIDE meistars Andris Starostīts, kas bija mērojis vistālāko ceļu — no Rēzeknes. Duņdžiņu ieskaitē abās sacensībās veiksmīgākais izrādījās šo rindiņu autors.
Dundagas šaha dzīves svarīgākais notikums apliecināja senās
spēles devīzi: Gens una sumus — Mēs
esam viena saime. Vienotā saime bija plaša un dažāda daudzējādi: ģeogrāfiski — spēlētāji pārstāvēja Rīgu, Rēzekni, Talsus, Ogri, Jūrmalu,
Kuldīgu, Tukumu, Roju, Saulkrastus un Dundagu, vecuma ziņā — no
10 līdz 80 gadiem, meistarības zi-

ņā — seši II klases šahisti, divdesmit septiņi I klases šahisti, septiņi
meistarkandidāti un FIDE meistars.
Ciemiņi bija iepriecināti par sacensību raito norisi, ko lietpratīgi
vadīja tiesnese no Liepājas Gaļina
Sudmale, un labajiem sadzīves apstākļiem. Jūlija tveicē patīkami vēsā pils ir īsti piemērota karstajām
šaha cīņām! Jauki, ka mūsu pašvaldība saglabājusi vēsturisko celtni,
kas var kalpot arī senās spēles cienītājiem. Ciemiņi nakšņoja turpat
sacīkšu vietā un jūsmoja par lielisko jauniešu mītni. Pārmaiņas sevišķi novērtēja tie, kas iepriekš Dundagā bija spēlējuši aizpērn.
Brīvajā laikā katrs izvēlējās tuvāko: daži izmantoja izdevību iepazīties ar pili un apkaimi gides pa-

Par zveju

Kopā Kolkas pagasta piekrastē
2010. gadā zvejo ar 24 reņģu stāvvadiem, 16 zivju murdiem, 13 lucīšu murdiem, 5 sīkzivju murdiem,
111 zivju tīkliem, 27 reņģu tīkliem,
600 zivju āķiem, 12 plekstu vadiem.
Par pašreiz piešķirtajiem zvejas
rīkiem iekasēs Ls 6235, no tiem daļu pārskaitīs Zemkopības ministrijas Zivju fondam, bet atlikusī daļa
paliks pašvaldības budžetā zvejas

2010. gadā Dundagas novadā
iesniegumus piekrastes zvejas rīku izmantošanai ir iesnieguši 95
zvejnieki (pērn Kolkas pagastā bija 61 piekrastes zvejnieks).
No tiem 18 ir komerczvejnieki
un 77 — pašpatēriņa zvejnieki. 12
zvejniekiem deklarētā dzīvesvieta
ir Dundagas pagastā, 6 — ārpus
Dundagas novada.
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Liepu mēnesis

visu Barona taku — no Tartu līdz
Dundagai. Neviens vēl no dundadzniekiem līdz šim nav piedalījies tik
garā Projekta Pēdas velomaratonā.
Protams, Krišjānis Barons ir ārpus
konkurences, jo viņš gāja kājām.
Ansis par Barona taku uzzinājis
nejauši, kad kādu reizi ieraudzījis
savu māju pagalmā daudz velosipēdistu. Jautājis mammai, kas tie tādi.
Viņa pastāstījusi, ka velomaratonisti, kas brauc Barona taku. Bet velomaratonisti Jaunsniķeros bija iebraukuši, lai nogaršotu Anša vecmāmiņas Elmas gardos dižraušus un pūteli. Re, ko nozīmē gudra mamma
un saimnieciska vecmāmiņa!
Ansim, protams, arī gribējās
braukt, jo viņš trenējas ne tikai biatlonā, bet arī riteņbraukšanā. Tā
nolēmis šogad izmēģināt spēkus.

Tagad, atgriezies Dundagā, atzīst,
ka nebijis tik viegli, kā iedomājies.
Vissmagākais pārbaudījums izrādījusies karstā saule.
Ieguvumi? Latvija likusies skaista. Braucot ar velosipēdu, Ansis to
ieraudzījis pilnīgi citādāku. Pa ceļam redzējis aizsargājamos dabas
objektus un dažādus kultūras pieminekļus, ieguvis jaunus draugus.
Vidzemē paciemojies pie vecmāmiņas Elmas bijušajiem darba biedriem un savas otras vecmāmiņas, jo
viņu dzīves vietā bijusi velomaratonistu apmešanās.
Ilze devusies ceļā, lai apskatītu
Latviju un pārbaudītu savus spēkus.
Pirmās 3 dienas bijušas visgrūtākās,
jo nav iepriekš trenējusies, bet pēc
tam kļuvis arvien vieglāk. Licies, ka
varētu braukt un braukt.

Ceļojot ar velosipēdu, nav licies,
ka ir tik karsts, kā ejot kājām. Braucot jūt, ka pūš vējš.
Ceļā vērojot, Ilze katru reizi pārliecinājusies, ka Latvija ir skaistāka,
nekā mēs domājam. Tā ir tik dažāda! Vidzemē bijis jābrauc te augšā,
te lejā, pēc tam nākuši līdzenumi.
Velomaratona laikā viņa ar prieku vērojusi, ka cilvēki Latvijā strādā
un lauki ir sakopti, siens novākts.
Ilzei paticis viss pasākums kopumā. Viņa guvusi daudz pozitīvu
emociju. Sirsnīgi bijuši gan ceļabiedri, gan sagaidītāji dažādās Latvijas vietās. Ar mīlestību stādījuši
katru kociņu. Viņa sapratusi, ka velosipēdisti ir īpaša tauta.

dobēm, tomātu siltumnīcām. Bērniem izveidots plašs rotaļlaukums.
Atceļā mūs pārsteidz lietus gāzes, kas šovasar Zemgalei tiek bagātīgi. Kartupeļu vagās ūdens. Labībai
laikam vēl nekaitē mitrums. Lauki
līdzeni līdz apvārsnim — kvieši, rudzi, tritikāle. Vietām mieži veldrē.
Zemgale — mūsu maizes klēts. Dodamies pie īstā zemkopja uz Kārļa
Ulmaņa dzimto vietu Pikšām. Senā
ēka mūs sagaida ar latvisku pamatīgumu, mieru un sakoptību. Muzejs
veidots pēdējā brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa radītajā paraugsaimniecībā, kurā apskatāma kuļmašīna, dampis, piensaimniecības
iekārtas un cita tā laika bagātāko
saimniecību tehnika. Ekspozīcija
veidota Kārļa Ulmaņa dzīves gājumam, paustajām idejām, valstiskajam devumam un politiskajai darbībai. Gides stāsta ar reti latvisku patriotismu, pārliecību un cerību, ka
tiksim visam pāri. Atmiņā iespiedušās frāzes: «Šis muzejs ir veltījums
latvietībai», «Kārlim Ulmanim jau
12 gadu vecumā bija vīzija par
plaukstošu tautsaimniecību»,
«K. Ulmanis nebija diplomāts, bet
saimnieks», «K. Ulmanis neko neprasīja sev — vienīgi mūža dusu

Bērzes kapos blakus vecākiem; to
vienīgo lūgumu mēs nevaram izpildīt», «Mēs strādājam par minimālo
algu ar maksimālu atdevi». Tas redzams jaunuzceltajā ēkā par Eiropas Savienības projekta naudu.
Mūsu pēdējā pietura ir Bērzes
pagasta Lejnieki, ko kopj Skaidrīte
un Haralds Bauzes. Dārzā ir puķu
un garšaugu kolekcijas, vīnogulāju
aleja, dzērveņu purviņš. Dārzu puš-

ķo saimnieka darinātas koka skulptūras un krāšņi, no gliemežvākiem
un pupiņām veidoti saimnieces rotājumi. Apbrīnojot ap 50 pāru krāsainos cimdu rakstus, jādomā, ka
zemgalietes ir ļoti čaklas. Mājupceļā Aina mūs smīdina, stāstot anekdotes.

Smalkā
rokdarbu izstāde

Krista atzīst, ka apmeklētāju bijis daudz. Visi bijuši patīkami pārsteigti par darbu daudzveidību, jo
cilvēkiem knipelēšana saistās tikai
ar mežģīnēm. Izstādē mežģīņu netrūka, bet acis priecēja arī knipelētas daudzkrāsainas šalles, glezniņas, grāmatzīmes, Lieldienu un Ziemassvētku rotājumi, rotaslietas.
Brēmeniete sapratusi, ka knipelēšana ir darbs visam mūžam. Tai
ļoti daudz veidu un tehniku. Tradicionāli ir baltie knipelējumi. Būdama radoša, Krista baltajos iejauc arī
citas krāsas pavedienus.
Viņa apmeklētājiem rādīja, kā
darbi top. Tas interesēja daudzus.
Īsti sievišķīgi izstādē iederējās
arī Ilzes apgleznotās šalles.
Diāna Siliņa

vadībā, citi peldējās, vēl kādi deva
priekšroku dažāda lieluma bumbu
spēlēm, sākot ar galda tenisu un
beidzot ar futbolu.
Čempionāta labvēļi — bijušais
pagastvecis Gunārs Laicāns, Dundagas piensaimnieku vadītājs Guntis Pirvits un politiķis Kārlis Šadurskis. Noslēgumā Šadurska kungs
stiprākajiem pasniedza balvas un
dalījās atmiņās par savu tēvu, ievērojamo šaha pedagogu Pēteri Šadurski, kas izaudzinājis vairākas
spēlētāju paaudzes. Neviena jaunā
šahista izaugsme nav iedomājama
bez skolotāja, trenera nesavtīga
darba. Tāpēc svarīgi atcerēties un
godāt bijušo paaudžu veikumu, lai
šaha dzīve Latvijā būtu jēgpilna un
turpinātos.
Prieks, ka sacensības ieguvušas
stabilu vietu Latvijas šaha apritē,
kas reizē ļauj daudzināt Dundagas
vārdu, bet jaunajiem spēlētājiem
liek tiekties pēc tālākiem mērķiem.
Alnis Auziņš
organizēšanas un pārvaldes vajadzībām.
Vēl joprojām ir iespējams iegūt
tiesības zvejot ar visiem Dundagas
novadam piešķirtajiem zvejas rīku
veidiem, izņemot sīkzivju murdus,
tāpēc, ja kādam rodas vēlme nodarboties ar piekrastes zveju, —
rakstiet iesniegumus!
Aldis Pinkens,
Kolkas pagasta pārvaldnieks

No 3. līdz 17. VII pils salonā
apmeklētājus priecēja brēmenietes Kristas Litjenas (Christa
Lütjen) smalkie, skaistie knipelējumi un usminieces Ilze Spriņķes gaisīgās, krāsainās apgleznotās šalles.
Sarīkot izstādi Dundagas pilī un
šeit padzīvot bijis abu rokdarbnieču
sapnis, kas nu piepildījies. Krista
pirms 3 gadiem pirmo reizi ieradās
Dundagā un pils viņai iepatikās.
Pirms pusgada radās sapnis te rīkot
kopīgu izstādi, un Krista bijusi izbrīnīta, ka tas varēja tik ātri notikt.

Pērku siena presi Kirgistan, vācu siena pļāvēju E 302, E 303 un automašīnu Kamaz. Var būt jebkādā stāvoklī.
Tālrunis: 29486713.
Būvmateriālu veikalā MASTERS
Rojā, Bangu ielā 2
(Rojas Auto teritorijā),
e-buvserviss@inbox.lv,
tālruņi: 63291045; 29169490,
plašā sortimentā:
) krāsas un krāsu tonēšana,
) kanalizācijas un drenāžas caurules,
) dažādi jumta segumi un ūdensnoteku sistēmas,
) siltināšanas materiāls — PAROC,
ISOVER, URSA, FIBO un AEROC
bloki.

Lielais paldies!
Liels paldies Inorai, Evitai, Dzintrai, Līvai, Ilzei, Ievai, Ilonai, Vairai,
Smaidai, Baibai, Sandrai, Dainai, Ilmāram, Gatim, Oskaram, Viesturam, Jānītim, Andrim, kā arī lielajam Kolkas jauniešu — brīvprātīgo
un citu palīgu un draugu pulkam
par pašaizliedzīgo un rūpīgo darbu,
radot un vadot Jūras svētkus Kolkas
ragam 970 17. jūlijā Kolkā.
Kopā mums izdevās izveidot fantastiskus svētkus!
Kolkas pagasta
pārvaldes vadītājs
Aldis

Diāna Siliņa

Pateicībā 45 ekskursantu vārdā
Ārija Jāvalde

Vasilijs Antaļiks (1958)
Kārlis Klauzels
(1938)
Juris Dāvidsons (1939)
Skaidrīte Eltermane
(1941)
Gunārs Avotiņš
(1933)
Paulis Krasons
(1919)
Guntis Čeksters (1972)
Ligita Sprūde
(1961)
Reinis Burlakovs (1971)
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