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3. lpp. Pēc vēlēšanām.  
Ekspertes Annas Seiles viedoklis. 

4. lpp. Vecā aptieka: socsacensības atceroties. 

5. lpp. Pavisam bija atlidojis 601 absolvents. 

5. lpp. Ķirbi ēdu, ķirbi dzēru. 

6. lpp. Deputāts Valdis Rande: «Vairāk un atklātāk». 

6. lpp. Svētki Ģipkas dievnamā. Un Dundagas. 

8. lpp. Pīļu Dīķis, Rumbas kauss un estrādes vieta. 

Jumaros sadzīvo un saimnieko 
trīs paaudzes: Jānis un Vilma, viņu 
meita Gunita ar vīru Ivaru un viņu 
trīs bērni. Edijs Tropiņš, lielākais 
dēls, jau mācās 10. klasē un pērn 
kļuva par laikraksta Diena rīkotā 
konkursa Kas notiek? uzvarētāju 
Kurzemē. Pateicoties viņa neatlai-
dībai un centībai, visai ģimenei bija 
iespēja pavadīt brīnišķīgu dienu Rī-
gā un tikties ar prezidentu Valdi 
Zatleru. Devītklasniecei Evitai un 
ceturtklasniekam Ernestam viss vēl 
priekšā. Gunita par bērniem saka: 
«Viņi mums ir klausīgi. Darbiņus 
izdara ātri».  

Jumaros viss ir savai iztikšanai: 
dārzeņi un augļi, piens un olas. Mā-
jas tuvumā plešas krūmmelleņu 
lauks. Tas jau sācis ražot vairāk, un 
Ivars šad tad redzēts tirgū ar garda-
jām mellenēm.   

Vilma ir dzimusi Jumaros, taču 30 
gadus nodzīvojusi un nostrādājusi 
Ventspilī un nav bijis ne domas par 
atgriešanos. Kad nomira vecāki un 
arī jaunākais brālis aizgāja dzīvot 
citur, viņa kopā ar savu ģimeni un 
radiem regulāri brauca sakopt māju 
un tās apkārtni. Bet cik ilgi tā brau-
kās? Un kā lai iesāk dzīvi laukos? 
Tomēr viss pašķīries un 1994. gadā 
Kukļu ģimene atgriezās Jumaros. Vi-

ņi kopā ar bērniem ir ielikuši milzī-
gu darbu, lai viss izskatītos tik 
skaists kā tagad. Vilma atceras, ka, 
lietum līstot, ceļš kļuvis neizbrau-
cams. Pa šiem gadiem jumarnieki 
ceļu salabojuši. Kad ciemojos šajās 
gaišajās mājās, Jānis devās aizlīdzi-
nāt bedrītes, ko lietus bija izsitis.  

«Ģimene lauku sētā — tieši tā arī 
jūtamies, tāpēc nevarējām nepie-
teikties,» atzīst Gunita. Viņa saka 
paldies Aivai Einštālei, kas bija kopā 
ar viņas ģimeni no paša pieteikša-
nas brīža līdz konkursa beigām. Tā-
pat Gunita ir pateicīga Ilzei Šteinei 
un visiem, kas juta jumarniekiem 
līdzi. Brīnišķīga bijusi vērtēšanas 
komisija: Varis Vētra, Māra Svīre, 
Ingmārs Līdaka, Rasma Freimane 
un Ilze Slokenberga! Uz svinīgo pa-
sākumu Rīgā Gunita vēlējusies 
braukt kaut vai tikai tāpēc, lai sa-
tiktu šos cilvēkus.  

«Mūsu dārzā vēl aug mana vec-
vectēva stādīta ābele, kas dod aug-
ļus. Tā mūsmājās ir ar visu — sēkli-
ņu ir iesējuši mūsu senči, mēs plū-

cam viņu augļus un paši sējam savu 
sēklu,» atzīst Gunita. Viņu priecē, 
ka ģimenē ir saglabājies darba ti-
kums, kas pārmantots no iepriekšē-
jām paaudzēm. Gunitas senči šajā 
vietā dzīvojuši vairākās paaudzēs 
un viņu atstātās zīmes ir, piemē-
ram, koki: ābele, liepa un osis. Tā-
pat viņi bija ierīkojuši dīķus, no ku-
riem vienu jumarnieki atjaunojuši. 

Nu to grezno skaistas ūdensrozes.  
«Viss sākas ar savas vietas 

mīlestību,» saka Gunita, 
un tās jumarniekiem 
patiesi netrūkst. 

 
Diāna Siliņa  

 
 
 

 

 

Nr. 10 (103) oktobris 2010 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Jubileju un sveikšanu zīmē 
 Redaktora ziņa 

 

Dundadznieks 

Novembrī Dundagā ... 
4. XI plkst. 8.30 — 12.00 bērnudārzā At-
vērto durvju diena. 
5. XI Dakterlejas jubilejas ieskaņa 
plkst. 15.00 pie Vecās aptiekas. 
6. XI plkst. 18.00 pilī Santas Zapackas un 
Harija Ozola Veltījums Antrai Liedskalniņai. 
Ieeja: Ls 3, pensionāriem, skolēniem Ls 2. 
11. XI Lāčplēša diena. Plkst. 16.45 pulcē-
šanās pie vidusskolas, lāpu gājiens, pie-
miņas brīdis, plkst. 18.00 pilī koncertēs 
Dobeles zemessargi. Ieeja: Ls 2, pensionā-
riem, skolēniem Ls 1,50.                     
18. XI Latvijas Republikas proklamēšanas 
diena. Plkst. 18.00 koncerts un godināmo 
sveikšana. Balle ar Vēja runu.  
 

… un Kolkā 
7. XI plkst. 14.00 Z. Zundes muzikālā ko-
mēdija Trīsgrašu omlete. No plkst. 13.00 
mazajā zālē kafejnīca. Biļetes: pensionā-
riem, invalīdiem Ls 2,5, iepriekšpārdoša-
nā Ls 3 (Dundagas pilī, tālr. 22021270, 
Kolkas tautas namā, tālr. 26385604, Kol-
kas pagasta pārvaldē), izrādes dienā Ls 4. 
11. XI plkst. 18.00 lāpu gājiens, pulcēša-
nās pie Delfīniem. Piemiņas brīdis jūrmalā 
pie tautas nama, svētku uzrunas un sa-
dziedāšanās. Ugunskurs un karsta tēja.  
18. XI plkst. 13.00 ekumeniskais dievkal-
pojums ev. lut. draudzes baznīcā. Līvu 
karoga iesvētīšana, aizlūgums par valsti 
un tautu. Plkst. 18.00 tautas namā valsts 
proklamēšanas dienas sarīkojums Tev, 
mana Latvija! un Līvu karoga svētki. Labā-
ko ļaužu sveikšana. Pašdarbnieku un Vī-
tolu ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle 
ar Pilnmēnesi par Ls 2. 
20. XI plkst. 14.00 Zigmara Liepiņa un 
Kaspara Dimitera muzikālās drāmas Va-
donis videoversija. 
21. XI plkst. 11.00 ev. lut. draudzes baznī-
cā aizlūgums par mūžībā aizgājušajiem, 
plkst. 16.00 svētbrīdis Kolkas kapos. Vē-
lāk vakarēšana tautas namā. 
27. XI plkst. 16.00 Dundagas amatierteāt-
ra dzejas uzvedums Sibillas diena. Pirms 
izrādes aizdegsim Adventa pirmo sveci!   

www.dundaga.lv 

Sēklas un augļi 
 

Šogad Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa Sējējs 2010 grupā 
Ģimene lauku sētā par uzvarētājiem kļuvuši mūsējie — z/s Jumari 
saimnieki Jānis un Vilma Kukļi. 

Esam sagaidījuši gada tumšāko 
laiku, kas ir bagāts ar svētkiem, 
atceres dienām, jubilejām — tātad 
ar gaismu. 30. X plkst. 18.00 pils 
ielūdz uz Krišjāņa Barona jubilejas 
pasākumu Mana tautasdziesma. 
Lāčplēša dienā ierasti aicinām ie-
degt svecītes māju logos. 17. XI vi-
si, kas vēlas, var domās apsveikt 
Dundadznieku devītajā dzimšanas 
dienā. Nākamgad jācep 10 tortes ... 
Par valsts svētkiem un labāko go-
dināšanu lasāms šajā lappusē, kas 
izrādījās tik maza kā nekad agrāk. 
Visbeidzot, novembra beigās ie-
degsim pirmo Adventa sveci. 

Jā, par notikumu un svētku dau-
dzumu liecina rekordgarais afiš-

stabs, kurā pēdējā brīža ziņām ne-
atlika vieta. Tāpēc te jāpaziņo, ka 
18. novembrī Dundagā sveiksim 
arī Jumaru saimi par uzvaru kon-
kursā Sējējs 2010 un Dundagas Māk-
slas un mūzikas skolas pedagogus 
par augstiem sasniegumiem Latvi-
jas profesionālās ievirzes Mākslas 
skolu Gleznošanas konkursā, īpaši 
audzēkni Lieni Rumpi par 1. vietu 
šajā konkursā kā Izcilāko darbu Kur-
zemes reģionā un viņas skolotāju 
Daci Čoderu.  

Alnis Auziņš 
 

Piebilde. Pilnie domes sēžu pro-
tokoli turpmāk lasāmi pašvaldības 
interneta vietnē www.dundaga.lv. 
 

• No kreisās: Gunita un Ivars Tropiņi.  Dzimtas albuma foto  

«Sēkliņu ir iesējuši mū-
su senči, mēs plūcam viņu 
augļus un paši sējam sa-
vu sēklu». 

Par mūža ieguldījumu savam novadam  
Mārīti Zandbergu par ilggadīgu novadpētniecības darbu, lībiešu valodas un 
kultūras kopšanu un popularizēšanu, jaunās paaudzes izglītošanu. 
 

Es savai Dundagai 
Daci Treinovsku par 30 gadu darbu, vadot deju kolektīvus un izaudzinot 
daudzas dejotāju paaudzes, regulāri piedaloties svētku pasākumos gan 
Dundagā, gan ārpus Latvijas, vadot lielus sarīkojumus un sagatavojot kolek-
tīvus Dziesmu un deju svētkiem. 
 

Es savai Kolkai 
Baibu Šuvcāni par grāmatas Senais lībiešu ciems Kolka sarakstīšanu, par 
ieinteresētību Kolkas saimnieciskās un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā, 
par vēstures apzināšanu. 

 

Par ieguldījumu novada attīstībā  
Dzejas izrādes Sibillas diena radošo komandu par interesanto kopdarbu 
un savdabīgo pils un Dundagas vēstures redzējumu. 
Gunti Kārklevalku par veiksmīgu ūdenssaimniecības projekta īstenošanu. 
 

Gada jaunietis Dundagā 
Agnesi Neparti par sasniegumiem mācībās un sabiedrisko aktivitāti, pie-
dalīšanos reģionālajās un valsts skatēs, konkursos un turnīros. 

 

Gada jaunietis Kolkā 
Elīzu Sakniņu par rosīgu piedalīšanos Kolkas sabiedriskajā dzīvē: skolas 
pašpārvaldē, koklētāju ansamblī, pūtēju orķestrī, Kolkas pagasta jauktajā 
korī, lībiešu valodas kursos un lībiešu rīkotajos pasākumos.    

 

Par varonību  
Edgaru Šteinu par drosmi, vasarā izglābjot jūrā aizpūstu zēnu. 

Novada dome apbalvo 
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Nr. 24 «Detālplānojums nr. 09/ 
01/05 Kolkas pagasta Ušu ciema 
īpašuma Līvkrasti (kad. nr. 8862 009 
0006) teritorijai». 

Nr. 25 «Detālplānojums Nr. 07/ 
02/03 Kolkas pagasta īpašuma 
Strautnieki zemesgabaliem (kad. nr. 
8862 007 0037; 8862 007 0034)». Tas 
ir spēkā īpašumu Strautnieki (kad. 
nr. 8862 007 0034, 8862 007 0037) un 
Burulīči (kad. nr. 8862 007 0328) te-
ritorijās. 

Nr. 26 «Detālplānojums Nr. 06/ 
05/04 Kolkas pagasta nekustama-
jiem īpašumiem īpašumiem Bierandi 
(kad. nr. 8862 006 0002), Dubultvēji 
(kad. nr. 8862 006 0030), Mežrukši 
(kad. nr. 8862 006 0001) un Spuņi 
(kad. nr. 8862 006 0031)».  

Nr. 27 «Nekustamā īpašuma Bērzi 
t e r i t o r i j a s  d e tā l p lānojums 
Nr. 06/06/04». Tas ir spēkā īpašu-
mu Bērzi (kad. nr. 8862 006 0010), 
Ugunspuikas (kad. nr. 8862 006 0073) 
un Ogupilis (kad. nr. 8862 006 0074) 
teritorijās. 

Nr. 28 «Detālplānojums Nr. 06/ 
08/06 Kolkas pagasta Saunaga cie-
ma nekustamā īpašuma Laši (kad. 
nr. 8862 006 0037) teritorijai». Tas 
ir spēkā īpašumu Butes (kad. nr. 
8862 006 0078), Bērzlejas (kad. nr. 
8862 006 0079) un Doņi (kad. nr. 
8862 006 0037) teritorijās. 

Nr. 29 «Kolkas pagasta Vaides 
ciema nekustamā īpašuma Veclekši 
detālplānojums». Tas ir spēkā īpa-
šumu Aires (kad. nr. 8862 006 0129), 
Atvases (kad. nr. 8862 006 0130), 
Brīvnieki (kad. nr. 8862 006 0131), 
Laivinieki (kad. nr. 8862 006 0132), 
Skujas (kad. nr. 8862 006 0133), Vim-
bas (kad. nr. 8862 006 0135) un Vec-
lekši (kad. nr. 8862 006 0008) terito-
rijās. 

Nr. 30 «Detālplānojums Nr. 05/ 
05/04 Kolkas pagasta nekustamā 
īpašuma Taliskeri zemesgabaliem 
(kad. nr. 8862 005 0118 un 8862 005 
0126)». 

Nr. 31 «Detālplānojums Nr. 05/ 
07/04 Kolkas pagasta Saunaga cie-

ma īpašuma Jāņkalni teritorijai (kad. 
nr. 8862 005 0002)». 

Nr. 32 «Detālplānojums Nr. 04/ 
07/05 Kolkas pagasta Pitraga ciema 
īpašuma Zīriņi teritorijai (kad. nr. 
8862 004 0053)». 

Nr. 33 «Detālplānojums Nr. 04/ 
08/05 Kolkas pagasta Pitraga ciema 
nekustamā īpašuma Priežmalas 
(kad. nr. 8862 004 0142) teritorijai». 

Nr. 34 «Detālplānojums Nr. 04/ 
10/05 Kolkas pagasta Pitraga ciema 
nekustamā īpašuma Randi–2 (kad. 
nr. 8862 004 0095) teritorijai,». Tas 
ir spēkā īpašumu Randi–2 (kad. nr. 
8862 004 0095), Brekši (kad. nr. 8862 
004 0148), Bāliņi (kad. nr. 8862 004 
0149) un Pitraga Vimbas (kad. nr. 
8862 004 0157) teritorijās. 

Nr. 35 «Detālplānojums Nr. 04/ 
09/05 Kolkas pagasta nekustamā 
īpašuma Spilves (kad. nr. 8862 004 
0063) teritorijai». 

Nr. 36 «Detālplānojums Nr. 03/ 
05/06 Kolkas pagasta Košraga cie-
ma nekustamā īpašuma Kalnāji 
(kad. nr. 8862 003 0022) teritorijai». 
Tas ir spēkā īpašumu Kalnāji (kad. 
nr. 8862 003 0022), Zilenes (kad. nr. 
8862 003 0103) un Maijpuķītes (kad. 
nr. 8862 003 0104) teritorijās. 

Nr. 37 «Detālplānojums Kolkas 

pagasta Košraga ciema saimniecībai 
Kinne–Dīķi (Kinne–Dīķi, kad. nr. 8862 
003 0018 un 8862 003 0137, Jaundīķi, 
kad. nr. 8862 003 0009). Tas ir spēkā 
īpašumu Kinne–Dīķi (kad. nr. 8862 
003 0018) un Jaundīķi (kad. nr. 8862 
003 0009) teritorijās. 

Nr. 38 «Detālplānojums Nr. 03/ 
03/05 Kolkas pagasta nekustamā 
īpašuma Pītagi (kad. nr. 8862 003 
0013) teritorijai». 

Nr. 39 «Detālplānojums Nr. 03/ 
04/06 Kolkas pagasta nekustamā 
īpašuma Jaunžoki (kad. nr. 8862 003 
0100) teritorijai». 

Nr. 40 «Detālplānojums Nr. 
02/02 Kolkas pagasta nekustamiem 
īpašumiem Mieri (kad. nr. 8862 002 
0191), Julgi (kad. nr. 8862 002 0210), 
Dainas (kad. nr. 8862 002 0212)». Tas 
ir spēkā īpašumu Julgi (kad. nr. 8862 
002 0210) un Dainas (kad. nr. 8862 
002 0212) teritorijās; 

Nr.  41 «Detālplānojums 
Nr. 02/04/ 05 Kolkas pagasta ne-
kustamā īpašuma Mazirbes Dzelmes 
(kad. nr. 8862 002 0074) teritorijai». 
Tas ir spēkā īpašumu Mazirbes Dzel-
mes (kad. nr. 8862 002 0074), Dingas 
(kad. nr. 8862 002 0183), Brangas 
(kad. nr. 8862 002 0184) un Halzes 
(kad. nr. 8862 0020188) teritorijās. 

Nr. 42 «Detālplānojums Kolkas 
pagasta īpašumam Taizeļi (kad. nr. 
88620020111, 88620020017)». 

Nr.  43 «Detālplānojums 
Nr. 01/04/ 04 Kolkas pagasta ne-
kustamam īpašumam Ķirškalni». Tas 
ir spēkā īpašuma Mārtiņi (kad. nr. 
8862 001 0069) teritorijā. 

Nr.  44 «Detālplānojums 
Nr. 01/07/ 05 Kolkas pagasta Sīkra-
ga ciema nekustamā īpašuma Jaun-
jomi (kad. nr. 8862 001 0032) terito-
rijai». Tas ir spēkā īpašumu Jaunjo-
mi (kad. nr. 8862 001 0032) un Fres-
kas (kad. nr. 8862 001 0150) teritori-
jās. 

Nr. 45 «Detālplānojums Nr. 
05/08/ 05 Kolkas pagasta Saunaga 
ciema nekustamā īpašuma Juri (kad. 
nr. 8862 005 0024) teritorijai». Tas 
ir spēkā īpašumu Juri (kad. nr. 8862 
005 0024) un Lejnieki (kad. nr. 8862 
005 0015) teritorijās. 

 

Ar detālplānojumiem var iepazī-
ties Dundagas novada domes inter-
neta vietnē www.dundaga.lv sadaļā 
Pašvaldība — Dokumenti un novada 
Attīstības un plānošanas nodaļā 
Dundagā, Pils ielā 14. 

Detālplānojumi 
Ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 379 

(protokols Nr. 14, § 7) nolemts izdot šādus saistošos noteikumus. 

Pašvaldība neizmantoja pirm-
pirkuma tiesības uz 6 īpašumiem 
par kopējo summu Ls 47 515. 

Apstiprināja Tautas nama izno-
māšanas konkursa nolikumu un 
vērtēšanas komisiju. Tas lasāms 
pašvaldības interneta vietnē. 

Grozīja vienu zemes nomas līgu-
mu ar juridisku personu. 

Izveidoja vadības grupu projek-
tam Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība Dundagas novada Kolkas 
ciemā (projekta vadītājs, projekta 
vadītāja asistents un lietvedis, fi-
nanšu speciālists, grāmatvedis, 
projekta koordinators — tehniskais 
speciālists). 2011. gadā jāparedz fi-
nansējums ūdenssaimniecības pro-
jekta sagatavošanas un īstenošanas 
administratīvajām izmaksām. 

Grozīja saistošos noteikumus 
par sabiedrisko kārtību. 

Izdeva 22 saistošos noteikumus 
par Kolkas pagasta īpašumu detāl-
plānojumiem. 

Diviem īpašumiem noteica iz-

strādāt zemes ierīcības projektus. 
To izstrādē jāievēro novada saisto-
šie noteikumi un tie jāsaskaņo ar 
Slīteres nacionālā parka adminis-
trāciju. 

Diviem īpašumiem noteikts iz-
strādāt detālplānojumus, vienam 
no tiem dots darba uzdevums. 

Precizēja adresi Pils iela 5 ar čet-
rām telpu grupām, turpmāk nova-
da domes administrācijas telpām 
adrese būs: Pils iela 5-1, Dundaga. 

Vienam iedzīvotājam anulēja 
deklarēto dzīvesvietu. 

Pārņēma apsaimniekošanā ser-
vitūta ceļu īpašumā Niteļi–2. 

Izskatīja 7 iesniegumus par dzī-
vokļu piešķiršanu. Vienu apmieri-
nāja un piešķīra dzīvokli, divus no-
raidīja, divus iedzīvotājus uzņēma 
dzīvokļu piešķiršanas rindā, bet di-
viem papildus jānovērtē apstākļi.  

Uzsāka darbu, lai izveidotu ie-
stādi Dundagas novada Centrālā 
bibliotēka. Paredzēts visas novada 
bibliotēkas apvienot Centrālās bib-

liotēkas pakļautībā. 
Mainīja pedagoģiski medicīnis-

kās komisijas vadību. Turpmāk to 
vadīs Mazirbes speciālās internāt-
pamatskolas pedagoģe Skaidrīte 
Krastiņa. 

Nolēma, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, uzrādot trū-
cīgās personas dokumentu, mājok-
ļa nodokli pirms maksāšanas indi-
viduāli pārrēķinās, samazinājums 
būs 90%. 

Apstiprināja nolikumu Par Dun-
dagas novada pašvaldības transporta 
un saziņas līdzekļu izmantošanu. 

Eiropas struktūrfondu projektā 
nolēma rīkot atklātu konkursu paš-
valdības juriskonsulta un kartogrā-
fa amata vietām. 

Piešķīra papildu finanses: Dun-
dagas vidusskolai Ls 363 ugunsdzē-
sības kastu un krānu atjaunošanai; 
Dundagas Mākslas un mūzikas sko-
lai Ls 3175,85 pedagogu atlīdzībai; 
Dundagas bibliotēkai Ls 500 grāma-
tu iegādei; pašvaldības policijai Ls 
300 degvielai; ielu apgaismošanai 
Ls 2830; ūdenssaimniecībai Kolkā 
Ls 4307,54 iekārtu uzstādīšanai; do-
tāciju SIA Kolkas ūdens Ls 1680,01 
ķimikāliju iegādei. 

No 01.11.2010. paaugstināja dze-

ramā ūdens tarifu Kolkas ciemā uz 
0,45 Ls/m3. 

Priekšsēdētājs un izpilddirek-
tors ziņoja par šī gada budžeta iz-
pildi un pieņemto lēmumu izpildi. 

No 11. X līdz 24. X domes priekš-
sēdētāja atvaļinājuma laikā viņa 
pienākumus pilda vietnieks Guntis 
Pirvits. 

... un  
6. oktobrī 

Nolēma nodot pārdošanai izsolē 
pašvaldības dzīvokli Dundagā, 
Upes ielā 3 dz. 4, apstiprināja izso-
les noteikumus un izsoles rīkoša-
nas komisiju. Noteikumi redzami 
pašvaldības interneta vietnē. 

Izvērtēja Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas vēs-
tulē minētās nepilnības pašvaldī-
bas organizatoriskajā darbā un se-
cināja, ka daļā gadījumu nav ievē-
rota jautājumu virzības procedūra, 
taču tiesiskā puse ir ievērota un 
nekādas tiesiskas sekas nav radītas. 
Deputāti vērtēja arī domes priekš-
sēdētāja darbu, un to atzina par 
apmierinošu un pat ļoti labu. 

Sandra Kokoreviča 

 Runas vīriem ir spēks rokās  
 

Novada domē 29. septembrī... 

Detālplānojuma  
izstrāde 

 

Ar Dundagas novada domes 
29.09.2010. sēdes lēmumu 
Nr.  385 uzsākta detālplānojuma 
izstrāde Dundagas pagasta ne-
kustamā īpašuma Ezeru Spīdolas 
zemes vienībai ar kadastra Nr. 
8850 002 0190. Detālplānojuma 
teritorijā plānots izvietot vēja 
elektroenerģijas ražotnes.  

Uzraudzība par detālplānojuma 
sagatavošanas procedūras izpildi 
uzdota plānotājam Guntim Kļavi-
ņam. Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma izstrā-
dei visas ieinteresētās personas 
var iesniegt Dundagas novada do-
mes kancelejā vai iesūtīt uz pasta 
adresi Pils iela 5, Dundaga, Dunda-
gas pagasts, Dundagas novads, LV 
3270 līdz 17.11.2010.  

 
 

Īpašuma iznomāšana 
 

Novada dome rīko konkursu, 
lai iznomātu pašvaldībai piedero-
šo ēku Pils ielā 9, Dundagā, Dun-
dagas novadā, ar termiņu līdz 12 
gadiem un ar tiesībām to pagari-
nāt. Pretendenti var saņemt kon-
kursa nolikumu novada pašvaldī-
bā, Pils ielā 5, Dundagā, katru dar-
ba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no 13.00 līdz 17.00 vai iepazī-
ties ar to interneta vietnē  
www.dundaga.lv. 
 
 

Dzīvokļa izsole 
 

Novada dome atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
pašvaldībai piederošu divistabu 
dzīvokli Nr. 4 Dundagā, Upes ielā 
3, ar kopējo platību 41,7 m2, ka-
dastra nr. 8850 900 0001. Objekta 
sākumcena ir Ls 1600 un pievieno-
tās vērtības nodoklis. 

Pretendenti ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties un izsolei re-
ģistrēties novada domes kancelejā 
Pils ielā 5, Līkā muiža, Dundagā, 
līdz 22.11.2010. katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 17.00, noteiku-
mus var arī izlasīt interneta viet-
nē www.dundaga.lv. Tuvākas ziņas 
pa tālruni 29419195. 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

Apstiprināti ar Dundagas novada do-
mes 25.08.2010. lēmumu Nr. 352 
(protokols Nr. 13., § 23.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 
25.08.2010. Saistošie noteikumi 
Nr. 22. «Grozījumi Dundagas no-
vada pašvaldības 27.01.2010. no-
teikumos NR. 3 PAR SADZĪVES AT-
KRITUMU APSAIMNIEKOŠANU DUN-
DAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERI-
TORIJĀ»  

 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldī-
bām 43. panta trešo daļu, 43. panta 
pirmās daļas 5. un 6. punktu un Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 9. panta 
pirmās daļas 3. punktu. 
 

Izdarīt Dundagas novada paš-
valdības 2010. gada 27. janvāra no-
teikumos Nr. 3 Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Dundagas no-
vada pašvaldības teritorijā šādus gro-
zījumus: 

1. papildināt 1.3. punktā pirms 
vārda «apsaimniekošanas» ar vārdu 

«atkritumu»; 
2. papildināt 1. punktu ar 1.8.1 

punktu šādā redakcijā: «1.8.1 Sadzī-
ves atkritumu dalītās savākšanas 
punkts — ir speciāli aprīkota vieta da-
žādu veidu atkritumu dalītai savākša-
nai un īslaicīgai uzglabāšanai kontei-
neros ne ilgāk kā nedēļu bioloģiski no-
ārdāmiem atkritumiem un sešas nedē-
ļas — pārējiem sadzīves atkritumiem 
pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkri-
tumu dalītās savākšanas punktā no-
drošina ne mazāk kā divu veidu atkri-
tumu dalītu savākšanu.»; 

3. papildināt 4.2. punktu ar 4.2.6. 
apakšpunktu šādā redakcijā: «4.2.6. 
Nosaka Dundagas administratīvās te-
ritorijas dalījumu 2 atkritumu apsaim-
niekošanas zonās: 

4.2.6.1. Kolkas pagasta Vaides, Sau-
naga, Pitraga, Košraga, Mazirbes, Sīk-
raga ciemi, kur darbojas dalīta sadzī-
ves atkritumu savākšana sistēma; 

4.2.6.2. pārējā Dundagas novada te-
ritorija.»; 

4. izteikt 6.3.2. apakšpunktu šā-

dā redakcijā: «6.3.2. nodrošina māju 
iedzīvotājiem brīvu pieejamību atkri-
tumu tvertņu laukumiem, kas pare-
dzēti sadzīves atkritumu savākšanai 
un uztur tos kārtībā;»;  

5. izteikt 9.1.14. apakšpunktu šā-
dā redakcijā: «9.1.14. pēc Dundagas 
novada domes pieprasījuma sagatavot 
ziņojumu par atkritumu apsaimnieko-
šanas darbību novada teritorijā;»;  

6. izteikt 11.3. punktu šādā re-
dakcijā: «11.3. Šķiroto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāji laikus informē 
atkritumu radītājus par jaunas šķiroto 
atkritumu apsaimniekošanas kārtības 
ieviešanu.»; 

7. izteikt 14.4. punktu šādā re-
dakcijā: «14.4. Maksa par sadzīves at-
kritumu savākšanu un izvešanu tiek 
iekasēta no atkritumu radītājiem — fi-
ziskajām un juridiskajām personām 
(neatkarīgi no īpašuma formas, darbī-
bas profila un izvedamo atkritumu 
daudzuma). Par šķiroto atkritumu ap-
saimniekošanu (stikls, kartons, plast-
masa) atkritumu radītāji nemaksā.» 

8. izteikt 14.5.1. apakšpunktu šā-
dā redakcijā: «14.5.1. pašvaldība — 
atbilstoši tarifam;»; 

9. izteikt 14.5.2. apakšpunktu šā-
dā redakcijā: «14.5.2. atkritumu ap-
saimniekotāji — saskaņā ar apstipri-
nāto tarifu un līgumu.»; 

10. izteikt 14.7. punktu šādā re-
dakcijā:  

«14.7. Maksu par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu (izņemot sadzī-
ves atkritumu pārstrādi) atkritumu 
radītājiem vai valdītājiem (izņemot at-
kritumu radītājus, kuri atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas 
resursu nodokļa maksāšanas par atse-
višķu veidu atkritumu apsaimniekoša-
nu vai kuri piedalās atsevišķu veidu 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmās) 
nosaka pašvaldība, un to veido: 

14.7.1 maksa par sadzīves atkritu-
mu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu; 
14.7.2. sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu at-
kritumu poligonos un izgāztuvēs; 
14.7.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu normatīva-
jos aktos noteiktajā apmērā.».  
 

Domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs 

Atkritumu apsaimniekošana 
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— Ar ko aizvadītais priekšvēlē-
šanu laiks atšķīrās no iepriekšē-
jiem?  

— Pirms 5. un 6. Saeimas vēlēša-
nām politiķi daudz uzstājās dažādās 
vēlētāju auditorijās. 7. un 8. Saei-
mas priekšvēlēšanu laikā aizvien 
vairāk izmantoja elektroniskos me-
dijus — TV, radio, īpaši iecienīti 
kļuva reklāmas rullīši, kuros depu-
tātu kandidāti bija attēloti ģimenes 
locekļu vidū, kopā ar dažādiem 
dzīvniekiem, ministri grieza jaun-
būvju atklāšanas lentītes, dejoja uz 
tiltiem, kā arī atļāva sevi slavināt 
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. 

Savukārt 10. Saeimas priekšvēlē-
šanu laikā vēl nepieredzētos apjo-
mos tērēja naudu reklāmai, izceļot 
galvenokārt partiju līderu paveikto 
un gandrīz aizmirstot par koman-
das principu. Tāpēc zināmu apjuku-
mu vēlētājos, iespējams, radīja 
diezgan nekautrīgās individuālās 
deputātu kandidātu kampaņas, 
aicinot balsot par sevi un reizēm arī 
skaidri aicinot biļetenos svītrot pā-
rējos komandas biedrus. 

— Kāpēc tā neveicās apvienībai 
Par labu Latviju?  

— PLL vēlēšanu rezultātus nevar 
nosaukt par neveiksmi, bet likum-
sakarību: Saeimā apvienībai būs 
pelnītas 8 balsis. Iespējams, apvie-
nības izveidošana radīja alerģiju 
balsotājos. Šlesera un Šķēles darbo-
šanās stili tā atšķīrās, ka nobalsot 
par apvienību nespēja pat šo atse-
višķo partiju atbalstītāji. Summējās 
ne tikai labie darbi, bet arī katras 
partijas grēku nasta. Stendzenieka 
veidotā profesionālā un asprātīgā 
reklāma nespēja pārliecināt tautu, 
kurai svaigā atmiņā vēl bija trekno 
gadu ciniskā politika, agresīvi ie-
viestā administratīvi teritoriālā re-
forma, aizbēgšana no Dombrovska 
valdības grūtā brīdī, kā arī liekulība 
pensiju apgriešanas jautājumā, jo 
tieši Šķēles valdības laikā pirmo rei-
zi liedza saņemt pensijas pilnā ap-
mērā. Cilvēki nevarēja arī aizmirst 
mežonīgo īpašuma privatizācijas 
procesu, bet varbūt arī Bertholda 
Flika spilgtā parādīšanās pie lidos-
tas debesīm atsvaidzināja tautas at-
miņu, jo tieši viņš bija viens no tra-
kās privatizācijas idejas līdzauto-
riem un padomniekiem. 

— Vai Latvijas vēlētāji divos ga-
du desmitos ir kļuvuši politiski iz-
glītotāki, vai tomēr joprojām lielā 
daļā valda emocijas, citos — vien-

aldzība? Kā sabiedrību gudri poli-
tiski aktivizēt? 

— Tas ir mīts, ka Saeimas depu-
tāti ir izolēti no sabiedrībā notieko-
šā. Arī politiķi ar visu savu radu, 
paziņu un draugu loku izjūt krīzes 
laika problēmas, bezdarbu, naba-
dzību, cenu pieaugumu, saskata 
melīgumu un liekulību pat skaidrāk 
nekā tie cilvēki, kas ir attālināti no 
lēmumu pieņemšanas un politikas. 
Tāpēc droši varu teikt, ka pirms 
kārtējām vēlēšanām cilvēki nebūt 
nav vienaldzīgi un īpaša vēlētāju 
izglītošana nav vajadzīga, nepiecie-
šama tikai objektīva un neatkarīga 
informācija par visu Saeimas darbī-
bas laiku. 

10. Saeimas vēlēšanās balsotāju 
vairākums izšķīrās par uzticību 
tiem, kuri neatlaidīgi, bet reizēm 
pat ar nežēlīgām metodēm centās 
atjaunot stabilitāti valstī, izlīdzināja 
atalgojumu valsts un pašvaldību ie-
stādēs un deva cerību taisnīgākai 
attieksmei pret ražotājiem. Ja turp-
māk ekonomiskais stāvoklis neuzla-
bosies, ja neieplānos vajadzīgo at-
balstu izglītībai, kultūras un veselī-
bas aizsardzībai, tad arī Dombrov-
ska valdība piedzīvos labvēlīgās at-
tieksmes norietu. Tāpēc vēlreiz uz-
sveru — vajag grozīt likumus tā, lai 
aizliegtu jebkuru politisko reklāmu 
pirms vēlēšanām, tad politiskās 
partijas vērtēs pēc padarītā darba. 
Man šķiet, ka būtu lietderīgi sa-
biedriskajā TV un radio vismaz rei-
zi mēnesī rīkot politiķu diskusijas 
arī pēc vēlēšanām, lai cilvēki klau-
sās un vērtē, jo patiesība no meliem 
ir viegli atšķirama. 

— Kādu prognozējat valdības 
izveidi un tās ilgmūžību? 

— Ja Saeimā uzticību iegūs jaunā 
valdība — Vienotība + Zaļo un Zem-
nieku savienība + Visu Latvijai!/
Tēvzemei un brīvībai/LNNK —, tā 
nostrādās visu 10. Saeimas darbības 
laiku, un vēlētāju vairākuma cerī-
bas netiks pieviltas. 

— Daži eksperti ieteic Vienotī-
bai draudzēties ar Saskaņas cen-
tru, pat līdz iesaistīšanai valdībā, 
jo pretējā gadījumā otrā vieta varē-
tu ne tikai neatbalstīt Dombrovska 
valdību, bet arī mudināt savus at-
balstītājus uz postošām darbībām.  

— Ne pirmā, ne otrā vieta vēlēša-
nās nedod neapšaubāmas iespējas 
veidot valdību, ja vien Saeimā ie-
kļuvušo deputātu skaits kādai no 

partijām nepārsniedz 50. Tā kā val-
dības vadītāju izvirza Valsts prezi-
dents, partijas un to apvienības 
veic iepriekšējas vienošanās saru-
nas. Valdis Zatlers novērtēs valdī-
bas izveidošanas un ilgmūžības ie-
spējas. Ekspertu prognozes un vēl-
mes diemžēl arī nav brīvas no poli-
tikas piegaršas. Arī es varu sevi uz-
skatīt par ekspertu un saku — tik 
atšķirīgu uzskatu partiju apvienību 
sadarbība vienā valdībā nav vēla-
ma. Tā nebūtu ilgstoša, jo atšķirīgas 
varētu būt gan nostādnes ārpoliti-
kā, gan tautsaimniecības atdzīvinā-
šanā. Ir iespējams, ka Saeimā neie-
kļuvusī partija PCTVL gribēs pietu-
vināties SC, un tādējādi var radika-
lizēties SC attieksme valsts valodas 
un pilsonības jautājumos. 

Lielo vairākumu, 63 balsis, Saei-
mā var dot Vienotības, ZZS un  
VL/TB-LNNK sadarbība. Un nav ko 
baidīt sabiedrību ar Visu Latvijai! 
radikālismu, jo man labi pazīstamas 
personības — Einārs Cilinskis, Rai-
vis Dzintars un Visvaldis Lācis — 
līdzšinējā darbībā ir bijuši pietieka-
mi konstruktīvi un profesionāli, 
turklāt E. Cilinskis būtu ideāls vides 
ministrs, kura zināšanas nevarētu 
apšaubīt neviens. 

— Cilvēki, sevišķi pēdējā laikā, 
baidās no politikas leduskalna ne-
redzamās daļas, kas var uzpeldēt 
pēc vēlēšanām. Vai ir iemesls bai-
dīties no samazinājumiem sociāla-
jā jomā, nodokļu pieaugumiem? 
Kādu paredzat nākamo gadu taut-
saimniecībā? 

— Es darbojos Sadarbības pado-
mē kā Pilsoniskās savienības frakci-
jas vadītāja. Par 2011. gada valsts 
budžetu pārrunas ir ļoti nopietnas, 
bet nevienā sanāksmē nav pieļauts, 
ka varētu pārkāpt priekšvēlēšanu 
apsolījumus sabiedrībai. Pensijas 
nesamazinās, sociālo pabalstu poli-
tika varētu arī mainīties, lai rosinā-
tu cilvēkus darbam, nevis mūžīgai 
pabalstu prasīšanai. No nodokļiem 
finansē izglītību, kultūru, veselības 
aizsardzību un citas nozares. Pēdējā 
laikā sāk atdzīvoties uzņēmējdarbī-
ba, pārtikas nozarē pieaug eks-
ports, atdzīvojas kokmateriālu ce-
nas. Bankas, kaut piesardzīgi, to-
mēr sāk izsniegt kredītus jaunas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, tāpēc 
nedrīkst nožņaugt tos, kas strādā 
un pilda valsts budžetu. To saprot 
Dombrovskis. 2011. gads, manu-
prāt, būs lūzuma gads, kad radīsies 
uzticība valstij un valdībai, tikai 
gribētos, lai arī katrs cilvēks mēģi-
nātu meklēt darbu un plānotu savu 
dzīvi. Nedaudz baidos no tirgotāju 
vēlmes celt plaša patēriņa produk-
tu cenas. 

— Jūs vairs nebūsiet Saeimas 
deputāte. Kā vērtējat ilgo darboša-
nos grūtajā un nebūt ne pateicīga-
jā politikas jomā? Ar kādām atzi-
ņām atstājat augsto namu? Kas de-
vis gandarījumu, kas — rūgtumu, 
vilšanos? Un ko plānojat nākotnē?  

— Par gandarīju-
mu. Manuprāt, esmu 
diezgan būtiski ie-
tekmējusi meža ap-
saimniekošanas poli-
tiku, esmu gandrīz 
vienpersoniski no-
vērsusi slēpto valsts 
mežu privatizāciju, 
un man ir gandarī-
jums, ka neprivati-
zējamo uzņēmumu 
skaitā ir a/s Latvijas 
valsts meži, esmu no-
vērsusi mēģināju-
mus ierakstīt valsts 
mežus zemesgrāma-
tā uz akciju sabiedrī-
bas vārda. Ļoti lielu 
darbu esmu ieguldī-
jusi zemes reformā, 
kaut gan Centrālo 
zemes komisiju es-
mu vadījusi pavisam 
neilgu laiku. Ražīgs 
bija laiks, vadot Ag-
rāro, vides un reģi-
onālās politikas ko-
misiju; izdevās pa-
nākt kompromisu 
Aizsargjoslu likumā 
pēc Satversmes tie-
sas sprieduma. Liku-
mi nepieļāva saim-
niecisko darbību te-
ritorijās, kas var ap-
plūst vismaz reizi 
100 gados, un tas tie-
šām bija par traku! 
Mūsu komisijā iz-
strādāto priekšlikumu nav apstrī-
dējuši ne būvnieki, ne dabas draugi, 
ne Satversmes tiesa.  

Neveiksmju ir vairāk. Gan Šķēles, 
gan Dombrovska valdību laikā es-
mu gatavojusi priekšlikumus pensi-
onāru aizstāvībai, esmu visiem spē-
kiem iebildusi pret lielformāta ad-
ministratīvo reformu, bet visi ska-
ļākie nopelni ir tikuši ZZS, kuras 
deputāti tomēr pēdējā brīdī atsauca 
savus parakstus zem manis sagata-
votā iesnieguma Valsts preziden-
tam. 34 deputātu paraksti būtu no-
bloķējuši varmācīgo reformu. Esmu 
saglabājusi šo sagatavoto iesniegu-
mu, kuru sākumā parakstīja 37 de-
putāti. 

Kopā ar Ilmu Čepāni sagatavo-
jām priekšlikumus par padomju lik-
vidēšanu valsts uzņēmējsabiedrī-
bās, bet kompromisus nevarēja pa-
nākt, ja šo reformu ierosinātu Pilso-
niskās savienības deputāti, tāpēc 
tie pārvērtās par Tautsaimniecības 
komisijas priekšlikumiem, un Saei-
ma, valsts naudu taupot, negribīgi, 
bet tomēr atbalstīja. 

Bet es pēc 9. Saeimas darbības 
beigām sajūtos kā beigusi maratona 
distanci: elpa smaga, kājas neklau-
sa, un gribas atpūsties. 

Darba dēļ esmu nokavējusi kon-
certus un teātra izrādes. Esmu de-
vusi padomus zemes pieprasītājiem 
pēc viņu advokātu lūguma, rīkojusi 

neskaitāmus seminārus, tikusies ar 
novadu pašvaldībām un iedzīvotā-
jiem, likumus skaidrojot un konsul-
tējot. Tomēr pēdējos gados dzīve ir 
kļuvusi nedaudz vieglāka — pārtiku 
vairs neizsniedz uz taloniem, benzī-
nu var nopirkt bez problēmām un 
arī Saeimas autotransports ir bie-
žāk izmantojams lietišķajos brau-
cienos. 5. un 6. Saeimā galvenokārt 
izmantoju bieži lūstošo sabiedrisko 
transportu, esmu iekļuvusi asiņainā 
autobusa avārijā, kuru pieredzēja 
arī vairāki Dundagas novada iedzī-
votāji. 

Ko darīšu? Pirmkārt, pati plāno-
šu savu laiku — gan darbu, gan at-
pūtu. Man ir goda parādi — ir jāsa-
kārto publicēšanai vīratēva Stepo-
na Seiļa (saukta par Latgales Misi-
ņu) dienasgrāmatas, kurās atainojas 
plaša latgaliešu kultūras darbinieku 
un īpaši literātu darbība pirms un 
pēc kara gan Latvijā, gan ārzemēs.  

Jā, pārmaiņas būs, bet tās būs la-
bas un produktīvas. Pārsvarā dzīvo-
šu Birzkalnos, kur jūtos vislabāk. Bet 
politisko darbību pilnīgi vēl nepa-
metīšu: esmu Pilsoniskās savienības 
domē un valdē. Varbūt mani radi-
kālie uzskati vēl var noderēt, tāpat 
kā Atmodas laikā. 

 
Alnis Auziņš 

 Politika tuvplānā  
 

Anna Seile:  
«Jūtos kā pēc maratona» 

 

Oktobra pirmajā pusē, kad vēlēšanu sabangojumi vēl bija svaigā 
atmiņā, uz sarunu aicināju Annu Seili — pieredzējušu politiķi, mūsu 
novada iedzīvotāju, kas aizvadīja pēdējo darba mēnesi Saeimā. To-
brīd nezināju, kā sekmēsies izveidot jauno valdību...  

Novērot vēlēšanas gribēju tāpēc, 
ka mani interesē politika, piemē-
ram, priekšvēlēšanu aģitācija, deba-
tes, tikšanās ar partiju deputātu 
kandidātiem. Vēlēšanas ir pati no-
zīmīgākā šī procesa daļa, kurā var 
piedalīties ikviens balsstiesīgais. 
Vēl viens iemesls bija vēlme redzēt, 
kā skaita balsis.  

Par novērotāju kļuvu, apmeklē-
jot kluba Māja vēlēšanu novērotāju 
semināru, kurā uzzināju, kam jāpie-

vērš uzmanība, lai vēlēšanas norisē-
tu godīgi. Tas ir pats galvenais ne-
atkarīgo novērotāju mērķis. Dunda-
gas 833. iecirknī nevienu pārkāpu-
mu neredzēju. 

Vēlēšanās viss ir balstiesīgo ie-
dzīvotāju rokās, tāpēc ir svarīgi ta-
jās piedalīties un ar savu balsi ie-
tekmēt politisko dzīvi, kas citkārt 
nav iespējams.  

Cilvēku aktivitāte pārsteidza gan 
mani, gan vēlēšanu komisijas darbi-

niekus, — citās vēlēšanās tā neesot 
bijis. Nevienu brīdi iecirknis nebija 
tukšs. Pirms devos turp, pieļāvu do-
mu, ka iedzīvotāji ir noguruši no 
valstī pastāvošās politiskās situāci-
jas, tomēr kļūdījos. Nāca gan tikko 
balsstiesības ieguvuši jaunieši, gan 
vecāki ar bērniem, gan vecāka ga-
dagājuma cilvēki.  

Bija viegli sadarboties ar vēlēša-
nu komisijas darbiniekiem, viņi bija 
atsaucīgi un sniedza atbildes uz vi-
siem jautājumiem. 

Būtiskākie novērojumi bija vai-
rāki. Pamanīju, ka daļa vēlētāju jau 
iepriekš bija izvēlējušies un vēlēša-
nu kabīnē daudz laika nepavadīja. 
Savukārt otra daļa izvēlējās uz vie-

tas un ilgāku laiku pētīja visus kan-
didātu sarakstus.  

Dundagā balsoja arī cilvēki, kas 
bija ieradušies no citurienes un vē-
lējās aplūkot mūspusi. Mums ir paš-
saprotami, ka vēlēšanu iecirknis at-
rodas pilī, ko nevar teikt par sveši-
niekiem. 
Ļaudis uz vēlēšanām nāca ar 

prieku. Daudzi, īpaši vecāka gada-
gājuma cilvēki, vēlēšanu aploksni 
kastē meta ar laba vēlējumiem, pie-
mēram: «Par gaišāku nākotni!» 

Daudziem radīja grūtības aizlī-
mēt aploksni, taču šis vērojums vai-
rāk attiecas uz Centrālo vēlēšanu 
komisiju (CVK), kas par to atbild. 
Kuriozi, ka vairāki vēlētāji kandidā-

tu sarakstos meklēja Lemberga uz-
vārdu un bija neizpratnē, kāpēc tā 
nav. Dažus vēlētājus pie vēlēšanu 
iecirkņa durvīm apbēdināja atklā-
jums, ka viņu pasēm beidzies derī-
guma termiņš, tāpēc nevar piedalī-
ties vēlēšanās. 

Kopumā novērošana man snie-
dza neatsveramu un citādi neiegūs-
tamu pieredzi. Arī balsu skaitīšana 
bija interesanta. Viss notika raiti, 
lai rezultātus pēc iespējās ātrāk uz-
zinātu CVK.  

 

Evita Feldentāle, LU Sociālo 
zinātņu fakultātes politikas 
zinātnes 2. kursa studente 

 

Vēlēšanu novērotājas piezīmes 
 

2. X vēlēšanās piedalījos Dundagas 833. iecirknī, t. i., pilī,  
kā novērotāja.  

 10. Saeimas vēlēšanās  
no Kurzemes apgabala  
ievēlēto deputātu popularitāte  
Dundagas novadā 
 

Vārds, uzvārds        Punkti   Plusi    Svīt-       Nav  
                                                        rojumi   atzīmju 
 

VIENOTĪBA 
Derīgās zīmes — 858 
Solvita Āboltiņa        1036     262       84        211 
Silva Bendrāte           914     111       55        391 
Janīna Kursīte-Pakule1002   186       42        329 
Ingrīda Circene          913     132       77        348 
 

Politisko partiju apvienība «Saskaņas Centrs» 
Derīgās zīmes — 85 
Valērijs Agešins         101       19        3          10 
Valērijs Kravcovs         90         8        3          21 
 

Zaļo un Zemnieku savienība 
Derīgās zīmes — 802 
Gundars Daudze        926     186       62        126 
Aija Barča                  805       54       51        269 
Oskars Zīds               792       47       57        270 
Dana Reizniece          812       55       45        274 
Jānis Vucāns             787       32       47        295 
 

Partiju apvienība «Par Labu Latviju» 
Derīgās zīmes — 141 
Edgars Zalāns            157          26    10          56 
 

Nacionālā apvienība  
«Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» 
Derīgās zīmes — 238  
Gaidis Bērziņš            292       71       17          35 
 

Skaidrojums Punktu rēķināšanas formulai:  
Zīmes par sarakstu + Plusi – Svītrojumi 
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Darbinieki 
Mainījās daudzi. Lūcija aizgāja uz 

Ventspili ģimenes apstākļu dēļ. 
Strādāja vairākas jaunas meitenes, 
vakarskolnieces. Pabeidza vidus-
skolu un gāja prom. Vi-
sām vārdus un uzvārdus 
gan neatceros. Atminos 
Elitu, kasieri... No viņas 
palika starojošais smaids, 
apbrīnojama meitene. 
Rūta Landmane strādāja 
par fasētāju. Pabeidza 
Dundagā skolu un aizgāja 
un Farmācijas skolu. Tad 
pārcēlās uz Ventspili, 
visbeidzot atgriezās sa-
vās tēva mājās Dundagā 
un kādu laiku strādāja 
jaunajā aptiekā. Dace 
Ernšteine arī strādāja pie 
fasēšanas. 

Kad Lūcija devās 
prom, Liepāja norīkoja 
jaunas asistentes. Tā mēs 
tikām pie Zojas un Tamā-
riņas. Sākumā latviski ru-
nāja pagrūti, kamēr pie-
rada. Reiz sanitāre ir at-
vaļinājumā, un es, būda-
ma vadītāja, saku: «Grīdu 
mazgāsim pašas pēc kār-
tas». Tamāriņa: «Do čevo 
dokaķiļis...» Līdz kam no-
dzīvojušies. Izglītota 
jaunkundze, profesionā-
le, un jāmazgā grīda! Va-
jadzēja pateikt: zagt un lamāties ir 
kauns, nevis strādāt. Kad pēc trim 
gadiem viņas gāja prom, pavadījām 
ar asarām. Pēc tam brauca ciemos. 

Atsūtīja Mazo Māri un Lielo Mā-
ri — divas Mārītes. Mazais Māris te-
pat apprecējās un vēlāk pārcēlās uz 
Ventspili. Par sanitāri kādu laiku 
strādāja Grīvānīte, labs, sirsnīgs cil-
vēks. Melānija Altenberga ilgus ga-
dus nostrādāja par kasieri. Nekad 
nevarēja nostāvēt mierā. Ja kasē 
nebija darba, tad slaucīja putekļus 
vai pārkārtoja skapjus. Un pazina 
visu Dundagu. Ja kādreiz kļūdaini 
bija samainīta pulvera paciņa, tad 
zināja, kur ir īstā māja. Apbrīno-
jams cilvēks. Aizgāja uz Daiļradi, jo 
tuvojās pensija un vajadzēja nopel-
nīt.  

Farmaceitus norīkoja galveno-
kārt pēc skolas, neviena ilgāk par 3 
gadiem neturējās. Atnāca no skolas 
Ingrīda Dreimane (vēlāk uzvārds 
mainījās), tad pārcēlās tuvāk Rīgai, 
pēc tam kļuva Ēdolē par aptiekas 
vadītāju. Rojniece Guntra Blumfel-
de atnāca no institūta, tagad viņa ir 
Sabiles aptiekas vadītāja. Ieradās 
Ieviņa Pāpe no Rīgas. Diemžēl vairs 
nav šajā saulē. 

Nepieminot šos vārdus, aina ne-
būtu pilnīga. Daudzi jauki cilvēki 
strādājuši! Kopīgi svinējām vārda 
un dzimšanas dienas. 

Tad nāca meitenes, kas aptiekā 
strādā joprojām. Nevejniece Lienīte 
Zviņģele ieradās 18—19 gadu vecu-
mā. Viņa ir aptiekas kapitāls, viņai 
te ir pirmā un vienīgā darbavieta. 
Gaļinai darbs bija paredzēts Talsos. 
Bet pēkšņi tur visas vietas aizņem-
tas. Prasa, vai mums ir viena brīva 
vieta labai meitenei? Ir! Te meitene 
apprecējās ar Ēriku Blumbergu, šinī 
mājā piedzima Andris un Sandis. 
Nu jau ir mazbērni. 

No farmskolas atnāca Ina. Viņa 

sāka dejot vidējās paaudzes deju 
kolektīvā. Vienmēr gāju uz koncer-
tiem un galvenokārt redzēju tikai 
viņu. Kad Ina dejoja, tad likās, ka 
uguns ir iekšā.  

Pārvaldniece Ārija 1967. gadā sa-
slima, gan turpināja strādāt, bet at-
kāpās no vadītājas pienākumiem. 
To nebiju ne gaidījusi, ne gribējusi. 
Taču atteikties nevarēju, jo ēst man 
gribējās. Pārējais viss palika tāpat. 
Kuru katru brīdi varēju Ārijai pa-
jautāt padomu, tas daudz ko nozī-
mēja. Ārija aizgāja no darba, kad 
pienāca pensijas laiks. 

Pati nostrādāju līdz 1991. gadam, 
kad mani nomainīja Ingrīda Švam-
pe, kas ir vadītāja joprojām. Man 
jau krietni agrāk vajadzēja pensijā, 
bet tā bija 64 rubļi un dažas kapei-
kas, ļoti laba pensija. 

Jauki nosvinējām aptiekas simt-
gadi. Ieradās priekšniecība no Lie-
pājas, visi rajona pārvaldnieki. Aiz-
braucām uz Anstrupes kapiem pie 
vecā Sinkas kapa. Tad verandā 
ēdām un dzērām. Valentīna Bernā-
ne kultūras namā sarīkoja balli. Me-
dicīnas vēsturnieks Arnis Vīksna, 
kas bija paredzēts kā galvenais gal-
ma runātājs, gan neatbrauca, kā so-
lījis.  

 

Socsacensības, inventarizācijas, 
papīru kalni 

Sociālistiskās sacensības bija kas 
sevišķs. Jāuzņemas saistības un pa-
pildu saistības! To no pirksta izzīda. 
Un katru gadu par to visu jāraksta 
gara atskaite un jāsūta uz rajona 
aptieku. Mocības! Vīrs skubināja 
sākt, bet es tik atliku un atliku. Kur 
tie palagi palikuši? Uzglabāšanas 
laiks dažiem papīriem bija pat 75 ga-
di... Tādus noteikumus izdomā cil-
vēki, kam ar praktisko darbu nav 
nekādas saskares.  

Dundagā nebija veterinārās ap-
tiekas. Kad veterināriem vajadzēja 
dažu labu zāli, jo lopiņš gāzās gar 
zemi, lūdza mums. Tās nedrīkstē-
jām viņiem izsniegt, tomēr iede-
vām, atskaitē minot, ka beidzies de-
rīgums. Un, ja kādām zālēm tiešām 
beidzās termiņš, vetārstiem pajau-
tājām, vai viņu pacientiem tās ne-
der. Ja derēja, tad viņi pieprasīja, 
un viss kārtībā.  

Bija gadskārtējās inventarizācijas 
un pēkšņās pa vidu. Piņķerīga lieta, 
jo bija uz gramiem un pat decimāl-
gramiem sveramas lietas. Tad sau-
cām talkā bijušās darbinieces —  
Āriju Švedenbergu, Melāniju Alten-
bergu.  

Reiz diezgan senos laikos atklā-
jām iztrūkumu. Pārbaudi, cik gribi, 
nav! Aiz virtuves mazajā piebūvītē 
atklājām veselu lērumu kastu ar 
pudelītēm, gandrīz nelietojamām. 
Nu nosedzās trūkstošā 
summa! Citā reizē nespē-
jām atrast divus balonus 
olīveļļas. Jābūt, bet nav! 
Zvanīju uz noliktavu. Esot 
izsnieguši, palīgi vēl bijuši 
pie nešanas. Pēc dažām 
dienām no noliktavas zi-
ņoja, ka baloni tomēr ir 
pie viņiem. Esot kļūdīju-
šies.  

Vitamīni nāca kau-
dzēm. Reiz skaitām un 
skaitām kastes, kaut kas 
nav riktīgi. Atsūtīts du-
bults daudzums. Kad trīs-
reiz esi pārskaitījis, tad 
zvani uz noliktavu. Nāka-
majā mēnesī to ieraksta 
faktūrrēķinā, un viss kār-
tībā. Nekļūdās tad, ja neko 
nedara.  

Reiz atbrauc jauna in-
spektorīte, nupat beigusi 
augstskolu, samācījusies 
likumus. Saprot, ka viņas 
darbs nozīmīgumā ir ot-
rais aiz Dieva. Iebrāžas 
meitenīte un nosēž 7 
stundas, tikai pārbaudot 
un uzmanot, vai te ko ne-
nes iekšā vai ārā. Pat pačurāt neaiz-
iet. Piedāvāju kādu ābolu. Nē, pal-
dies. Tā jau būtu kukuļošana! Bei-
dzot visu saraksta, akts — garum 
garš ar konstatētām kļūdām. Labi, 
izlasu. Parakstu. Gandrīz jau paveru 
muti, lai ko teiktu, bet apraujos. 

Vēlreiz piedāvāju ābolu. Nu paņem. 
Lielā centībā meitene bija sarakstī-
jusi to, ko inspektoram nemaz ne-
vajadzētu minēt. Pēc noteikumiem 
aptiekā narkotiskās vielas var pre-
cīzi nosvērt līdz 5 miligramiem. Ja 
receptē uzrādīts mazāk, piemēram, 
2 miligrami, tad no zālēm jānosver 
5 miligrami, tie jāatšķaida un jāpa-
ņem daudzums, kurā ir 2 miligrami. 
To, ka mēs nesveram mazāk par 5 
miligramiem, jaunā inspektore bija 
atzīmējusi kā briesmīgu pārkāpu-
mu. Īstenībā viņa izdarīja labu dar-
bu. Man par šo aktu pat atrakstīties 
nevajadzēja.  

Sinku dzimtas pēctecība  
un īpašuma lietas 

Zviedrijā Imants Sinka 
apprecējās ar latvieti no 
Pāvilostas, un piedzima Sil-
vija. Tad Imantam izdevās 
izsaukt māti un māsu uz 
Zviedriju. Arī Ilga Zviedrijā 
apprecējās. Deviņdesmita-
jos gados abi Kārļa Sinkas 
bērni pieprasīja aptiekas 
māju kā savu mantojumu. 
Te dokumentus kārtoja 
viens no Imanta korporāci-
jas biedriem.  

Ja Imants būtu bijis 
dzīvs, viņš aptieku būtu da-
būjis. Bet Imants sāka sli-
mot un nomira. Māja pie-
nācās Ilgai, bet viņa nebija 
farmaceite, un pēc likuma 
aptieku nevarēja pārņemt 
mantinieks, kas nav farma-
ceits. Ilga vaicāja, vai neuz-
ņemšos aptiekas pārvald-
nieka darbu. Mani pierunā-
ja, Gunārs Laicāns apzvērē-

ja, ka palīdzēs. Palīdzēja arī. Vēlāk 
pēc Ilgas nāves viņas meita Silvija 
pierunāja mani turpināt, un es es-
mu mājas pārvaldniece. Ar ģenerāl-
pilnvaru esmu kārtojusi visu nepie-
ciešamo. 

Kad Imants nomira, Dundagas 
baznīcā Ziemassvētkos viņu piemi-
nēja. Mācītājs laikam bija Jānis Ro-
ga. Koris dziedāja Tur augšā, aiz 
zvaigznēm... Palika viena mantiniece 
Ilga. Ilga tūlīt uzrakstīja testamen-
tu, novēlot īpašumu Silvijai. Ilga 
nosvinēja 90 gadu jubileju un pērn 
Ziemassvētkos nomira.  

Dundagā pirmā ieradās Silvija. 
Atceros: Lieldienu rīts, un pie ma-
nis ienāk divas sievietes, kāda Dun-
dagas sieva un viena iepriekš nere-
dzēta. Nepazīstamā sevi nosauc par 
Silviju. Un man bez domāšanas pa-
spruka: Imanta meita.  

Ilgas dēls Jānis Priedītis no aptie-
kas mantojuma atteicās, jo saņēma 
sava tēva mantojumu — Pāces dzir-
navas — un namus Rīgā, kur tagad 
dzīvo. Dzirnavas kopīgi ar māsīcu 
pārdeva Dainim Derkevicam. Inte-
resanti, ka Silvija runā latviski ar 
akcentu, bet Jānim nav ne mazākā 
akcenta.  

Tagadējā īpašniece Silvija ir dek-
larējusies brālēna dzīvoklī Rīgā. Pa-
ti gan reti šurp atbrauc. Pagājušo-
gad viņa kārtoja izstādes lietas, bet 
nedabūja atbilstošas telpas. Viena 
izstāde Latvijā gan sarīkota.  

Silvijas dēlam Andreasam tagad 
vēl nav divdesmit. Pirmo reizi viņš 
te bija divu gadu vecumā. Kad viņš 
bija mazs, mēs tīri labi sapratāmies. 
Es runāju latviski, viņš — zviedriski, 
un Silvija pārtulkoja. 

Alnis Auziņš 
 

Foto no L. Siliņas albuma 
Autors pateicas par atbalstu raksta 

sagatavošanā L. Siliņai! 
Nobeigums nākamreiz. 

APTIEKA 
 

Turpinājums. Sākums 7. (100.) numurā. 
 

Šajā reizē par darbiniekiem, socsacensībām, inventarizācijām un 
Sinku dzimtas pēctecību. 

 Dundagas seriāls  

• Aptiekas māja 90. gadu vidū. 

• Lidija Siliņa, Silvijas dēls Andreass, vīrs Tomass un Silvija. Ap gadsimtu miju. 

• Dundagas aptiekai — 100. 1983. gadā. Priekšā Ārija 
Apsīte, Gunta, rajona aptiekas pārvaldniece un Lidija 
Siliņa.  

• Asistente Liene Zviņģele 70. gados. L. Siliņa: «Arī ar 
kartupeļu maisu mugurā būtu skaistāka par visām. 
Uz viņu aptiekas turas». 

• Lielais Māris Dundagas estrādē.  
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Seminārs izvērtās tikpat vispu-
sīgs un krāsains kā pats ķirbis. Ar-
vien biežāk dzird runājam par ķir-
bja veselīgajām īpašībām, un ne 
velti. Tajā ir ļoti maz kaloriju, toties 
ir daudz vitamīnu, kālija, šķiedrvie-
lu un beta karotīna. Ķirbis arī lielis-
ki aizsargā no veselībai kaitīgajiem 
oksidantiem, tajā ir daudz nepiesā-
tinātās augu eļļas, kas ir E, A, B un C 
vitamīnu avots. Izmantojama ir ne 
tikai ķirbja miesa, bet arī sēklas un 
pat miza. Un  ķirbis ilgi glabājas! 

Interesenti guva vērtīgas ziņas — 
par īsto mēnesi, kad sēklas modi-
nāt, kā stādu pārstādīt, par ķirbim 
vajadzīgajām barības vielām, mēs-
lošanu, laistīšanu un, visbeidzot, 
par šķirņu lielo klāstu un milzīgo 
kulinārijas bagātību. Saimniece 
dāsni dalījās pieredzē un padomos. 

Degustācija sagādāja īstu piedzī-
vojumu garšu kārpiņām. Svaigs, ne-
apstrādāts ķirbis ir neparasti gards, 
ja zini, kura lielās ogas šķirne ēda-
ma svaigi. To atzina pat tie, kas sevi 
dēvē par ķirbju neēdājiem. Burvī-

gas ir ķirbju picas, ķirbi izmantojot 
par picas pamatni. Labi garšo arī 
vienkārši cepts ķirbis, bet vēl jau ir 
iespēja pagatavot pildītus ķirbjus, 
zupas, sacepumus, kotletes, pankū-
kas, saldos ēdienus un vēl dažādus 
kulinārijas brīnumus. 

Katrs dalībnieks varēja saņemt 

sev noderīgas ziņas un iegādāties 
ķirbju un tomātu sēklas, nu jau zi-
not, kā tas garšos, cik tas vērtīgs, 
kam labāk piemērots un kā tas iz-
skatīsies.  

Semināra izskaņā ikviens atzina, 
ka ir pārsteigts par tik lielu jaunu-
mu bagātību un, šķiet, katram ra-
dās pārliecība, ka ķirbis dara brīnu-
mus! 

Paldies Amaļu saimniecei Edītei, 
lai pietiek spēka un darbi sokas! 

 

Ilze Šteine, novada  
lauku attīstības speciāliste 
Aivas Einštāles foto 

Galvenie pieturas punkti atkalre-
dzēšanās un atmiņu svētkos bija šā-
di. 

Visus ciemiņus pie skolas sagai-
da viesmīlīgs aicinājums, jau rude-
nīgas meijas un jauks košu ābolu, 
samtainu samteņu un krāsainu lapu 
kārtojums skolas zālienā. 

Absolventus reģistrē pašreizējie 
divpadsmitie. Sabraukuši tuvi un 
tāli, kā nu dzīve katram iegrozīju-
sies, pat no Dānijas. 

Visi, kas vēlas, piedalās svētbrīdī 
luterāņu baznīca. Mācītājs Ar-
mands Klāvs runā par ģimeni, sko-
lu, skolotājiem un Skolotāju Kristu, 
kas savā skolā aicina ikvienu. 

Dundagas novada domes priekš-
sēdētājs Aldons Zumbergs un viņa 
vietnieks Guntis Pirvits pašreizējos 
un bijušos pedagogus un skolas 
darbiniekus svinīgi pieņem novada 
domes ēkā — Līkajā muižā. Skolotā-
jas Sarmīte Dinsberga, Skaidrīte 

Motmillere un Valda Parema saņem 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
Atzinības rakstus par ilggadēju dar-
bu un nozīmīgu ieguldījumu vidus-
skolas attīstībā. Daudz atzinības 
rakstu no pašvaldības iegūst 
krietns pulks bijušo un pašreizējo 
vidusskolas skolotāju un darbinie-
ku. Novada izglītības darba speci-
ālists Uldis Katlaps uzsauc tostu, 
novēlot pašreizējai vidusskolas sai-
mei turpināt un tālāk attīstīt visu 
labo, ko aizsākušas iepriekšējās pe-
dagogu paaudzes. 

Ierasto absolventu gājienu no 
pašreizējās vidusskolas ēkas uz mā-
cību iestādes pirmsākumiem Dun-
dagas pilī vada jaunieši ar skolas 
karogu, braši spēlējot Kolkas pūtēju 
orķestrim maestro Viestura Rēriha 
vadībā. 

Un kur nu absolventu atkalre-
dzēšanās prieki, bučas, izsaucieni, 
jautras dzēlības un sentimentālas 
nopūtas! Kāds secina, ka pats ne-
maz nav kļuvis vecāks, bet viņa 
skolasbiedri gan, kāds lietderīgi iz-
mantojis laiku līdz koncertam pilī 
un bērnības dienu dārzā salasījis 
ābolus, citi paguvuši palūkot, vai no 
Kolkas raga vēl kas palicis pāri, vēl 
daži, gaidīdami rindā pie pils maz-
mājas (cilvēki visi vien esam!), 
spriež, kur skolas gados atradušās 
labierīcības — šķiet, gaiteņa galā. 

Tad — koncerts, kura sākumā 
spoži piepildās režisores Vairas Ka-
maras iecere. Dažus valša riņķus 
skatuvei pāri nodejo pirmo izlaidu-
mu absolventi Elma Zadiņa un Ar-
nolds Auziņš, tūlīt dejā aizslīd vidē-
jās paaudzes pāris, tad aizvirpuļo 
divpadsmitie un visbeidzot — mūsu 
nākamo skolēnu pāris. Pēc maza 
brīža visi aizdejo atpakaļ, tikai ap-
grieztā secībā — sākot ar visjaunā-
kajiem un beidzot ar viscienījamā-
kajiem. Skaists absolventu salidoju-
ma emocionālais ietvars, ko katrs 
var piepildīt ar savām izjūtām, at-
miņām, noskaņām. 

Aizsākas jauna tradīcija. Skolotā-
ja Austra Auziņa ierosinājusi iedibi-
nāt Ernesta Dinsberga piemiņas 
balvu skolotajiem, kas Dundagas 
vidusskolā nostrādājuši 40 gadus, — 
tieši tik gadu skolotāja darbam bija 
veltījis E. Dinsbergs. Balvas mece-
nāti — bijušie viduskolas skolēni 
Irina Vītola (dz. Kabaļska) un Gatis 
Jurčs. Pirmās balvas, greznas pild-
spalvas, saņem skolotājas Sarmīte 
Dinsberga Skaidrīte Motmillere un 
Valda Parema. 

Ir direktores Aigas Štrausas un 
domes priekšsēdētāja uzruna, ir pa-
šu absolventu atmiņas un apsveiku-
mi, ir pārpildītas abas zāles un 
priekšnesumi uz skatuves. Ir arī 
piektā izlaiduma absolventa Arnol-
da Auziņa noskaitīti daži jaunākie 
dzejoļi pirms skolas himnas nobei-
gumā, jaukā kompozicionālā ielocē 
ietverot šo svētku sadaļu. 

Tad absolventi sačupojas pa ga-
dagājumiem — kur kurais. Šo rindi-
ņu autors saprotamu iemeslu dēļ 
pievienojas piektā izlaiduma kom-
pānijai un bauda atmiņas kopā ar 
Veltas Metenes nepārspējamo skā-
bo kāpostu zupu. Un secinājums — 
gardās zupas porcijas kļuvušas 
krietni lielākas nekā pirms pieciem 
gadiem. Bet varbūt tā šķiet tikai tā-
pēc, ka klātesošo skaits pie galda uz 
pusi mazāks... 

Priecāties kāros gaida balle, un 
izturīgākie paliek Dundagā arī nā-
kamajā dienā. Brīnišķīgā atvasara, 
kā scenārijā iecerēts, turpinās pre-
cīzi vēl vienu dienu. 

Paldies visiem rīkotājiem un da-
lībniekiem! Šī ir tā reize, kad no 
katra klātesošā darbības veidojas 
svētku kopaina. Un šis gobelēns iz-

devās daudzkrāsains kā rudenīgais 
kārtojums skolas zālienā. 

 

Alnis Auziņš,  
pavisam citas skolas absolvents 

 
*  *  * 

Pavisam bija atlidojis 601 absol-
vents. Neviena pārstāvja nebija 
1946./47. un 1952./53. mācību gada 
absolventiem. Pils skolas laikus no 
1945. līdz 1975. gadam pārstāvēja 134 
vidusskolas beidzēji. Visvairāk bija 
ieradušies paša jaunākā izlaiduma ab-
solventi — 26.  

Tālāk dilstošā secībā: no 1981./82. 
m. g. — 21, no 2004./2005. m. g. — 19, 
no 2007./2008. m. g. un no 1988./89. 
m. g. — pa 18, no 1965./66. m. g. un 
no 2008./2009. m. g. —  pa 17, no 
1990./91. m. g. — 15, no 1956./57. 
m. g. un no 1963./64. m.  g. — pa 12.  

  Atmiņu svētkos 
 

Vidusskolas jubileja 
 

Brīnišķīgā atvasaras dienā pagāja Dundagas vidusskolas 
65. gadskārtas svinības un absolventu salidojums. 

Aigars Zadiņš:  
«Grūtības radīja bargie laika ap-

stākļi pagājušajā ziemā un īsais 
kulšanas laiks vasaras beigās. Lie-
lāko daļu pagājušā gada ziemāju 
nācās pārsēt. Ko nepārsējām, tos 
kūlām pēdējos.  

Iesētie vasarāji, īpaši rapsis, bija 
auguši labi, ražu novācām 4 tonnas 
un pat vairāk no hektāra. Situāciju 
glāba arī graudaugu cenu kāpums. 
Salīdzinot ar pērno gadu, tā bija 
palielinājusies par 35%. Ja cena bū-
tu saglabājusies pagājušā gada lī-
menī, tad gan klātos ļoti grūti.  

Šogad problēmas sagādāja ne-
mitīgais lietus vasaras nogalē. Bija 
jāpaspēj nokult, kamēr sauss laiks, 
un tāds tas bija pavisam neilgi.  

Tā kā iekavējās labības novākša-
na, radās grūtības ar ziemāju sēju. 
Esam uzaruši vairāk nekā 100 ha 
un iesējuši ziemājus. Gribējām uz-

art un apsēt vēl lielāku platību, bet 
laika apstākļu dēļ nevarējām. Līdz 
ar to palielināsies darba apjoms 
pavasarī».  

 
Raimonds Kumerdanks:  
«Tā kā rudzi pa ziemu aizgāja 

bojā, pavasarī to vietā iesēju mie-
žus. Tie izauga labi, tikai, kā jau 
Dundagas pusē notiek, labību pa-
postīja mežacūkas.  

Graudus gan audzēju savas  
saimniecības vajadzībām, un ar iz-
audzēto mūsu lopiņiem pilnīgi 
pietiks.  

Ilgstoši lietainā laika dēļ labību 
nokūlu vēlu, līdz ar to arī ziemājus 
iesēju vēlu. Tie ilgi nedīga, bet nu 
ir sadīguši. Visa aršanai paredzētā 
zeme ir uzarta». 

  

Diāna Siliņa 

Zemes darbi apdarīti 
 

Drīz jau Mārtiņi, kad visiem zemes darbiem jābūt apdarītiem, tā-
pēc par apkūlībām, zemes aršanu un ziemāju sēšanu jautājām SIA 
Gavsene valdes loceklim Aigaram Zadiņam un piemājas saimniecī-
bas Oļkalni saimniekam Raimondam Kumerdankam. 

Viss par ķirbi 
 

23. IX burvīgi rudenīgā dienā Dundagas novada Amaļu saimnie-
cībā pie saimnieces Edītes Seipules notika seminārs Ķirbis veselī-
gam uzturam un tā audzēšanas pamatprasības.  

 Pie mums, uz zemēm 
 

Arnolds Auziņš 
 

Dundagas vidusskolas  
absolventu salidojumā 

«Tie pastāvēs, kas pārvērtīsies» — 
Man šodien gribas citēt Raini, 
Kad sirmas meitenes nāk pretī 
Un vecie zēni — plikpauraini. 

Mums reizēm ūdens mutē smeļas, 
Sāp mugura, un prāts ir īdzīgs, 
Bet, kopā sanākot, pils augšup ceļas, 
Mēs arī ceļamies tai līdzi. 

Ja atceramies izlaidumu,  
Bij skuķiem kājās tenisčības,  
Bet es vēl ilgi Rīgā skumu 
Pēc savas pirmās mīlestības. 

Ko nepateikšu savā runā, 
To saklausīsiet jūs ar sirdi, 
Jo Dundagu un viņas dunu 
Mēs cauri ilgiem gadiem dzirdam. 

Es zinu — mani neapstrīdēs: 
Lai cik mūs tālu aizved ceļi, 
Bet attopamies kādā brīdī — 
Ir Dundagā mums sargeņģeļi. 
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Skaisti atjaunotā Ģipkas baznīca 
tiešām ir kā brīnums. Zinot, kā 
dievnams tapis no jauna, un redzot, 
kāds tas tagad izskatās, nāk prātā 
127. psalma vārdi: «Ja Tas Kungs 
namu neuzceļ, tad darbojas velti, 

kas gar to strādā». 
Arī svētki bija ļoti skanīgi un 

priecīgi. Kalpoja Latvijas evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas Liepājas die-
cēzes bīskaps Pāvils Brūvers, Pilte-
nes iecirkņa prāvests Valters Ozo-
liņš, Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes 
baznīcas mācītājs Jānis Ginters un 
Dundagas, Ģipkas mācītājs Ar-
mands Klāvs. Dievnamu pieskandē-
ja no Anglijas atvestās un tepat res-
taurētās ērģeles, ko dievkalpojumā 
spēlēja Talsu luterāņu draudzes ēr-
ģelnieks Raimonds Felšs, bet svētku 
noslēgumā — Rīgas Doma ērģelnie-
ce Larisa Bulava. Skanēja vareni! 
Tikpat braši skan arī baznīcas jau-
nais zvans. Dievnamā sapulcējušos 
iepriecināja arī Talsu luterāņu 
draudzes ansambļa Sanctus dzidrais 
dziedājums, kas lika pat aizdomā-
ties par to, kā mēs dziedāsim kopā 
ar eņģeļu kori debesīs. 
Ģipkas luterāņu draudzes priekš-

nieks Valdis Rande pateicās visiem, 
kas bija ziedojuši dievnama atjau-
nošanai. Viņš izteica vēlēšanos 
draudzēties ar 2 luterāņu drau-
dzēm: dundadzniekiem un rīdzinie-
kiem no Jaunās Svētās Ģertrūdes 

baznīcas.  
Jauks bija mācītāja J. Gintera vē-

lējums. Viņš sacīja, ka Rīgā kādreiz 
bijusi tikai viena Svētās Ģertrūdes 
baznīca, taču, tā kā šis dievnams 
kļuvis par šauru, netālu uzcelta vēl 
viena Svētās Ģertrūdes baznīca, un 
tā senākā baznīca kļuvusi par Veco 
Svētās Ģertrūdes baznīcu, bet jau-
nākā — par Jauno Svētās Ģertrūdes 
baznīcu. To pašu viņš vēlēja arī Ģip-
kai: lai atjaunotais dievnams kļūtu 
par mazu kupli apmeklētā dievka-
lopojuma dēļ un nāktos celt vēl vie-
nu luterāņu baznīcu. Tad būtu Vecā 
Ģipkas baznīca un Jaunā Ģipkas 
baznīca.  

 

Uzklausīja Diāna Siliņa 
Elīnas Mierkalnes foto  

  Ne no maizes vien 
 

Svētki Ģipkas dievnamā 
 

9. X ar altāra, kanceles un ērģeļu iesvētīšanu, skaistu koncertu, 
smaržīgiem ziediem, dāvanām, laba vēlējumiem un daudziem vie-
siem atjaunotais Ģipkas luterāņu dievnams nosvinēja 150. jubileju. 
Par svētkos piedzīvoto stāsta dundadzniece Ieva Freimute. 

• Svētku dievkalpojumā Ģipkas baznīcā. 

— Lūdzu, salīdzini darbu pagas-
ta padomes laikā un novada do-
mē!  

— Darba apjoms ir pieaudzis, do-
mes sēdes pat ieilgst no deviņiem 
līdz trim pēcpusdienā. Vairāk dis-
kutējam, arī pastrīdamies. Vairāk 
valda atklātība, katru jautājumu 
aplūko dziļāk. Agrākos laikos pie 
Kristapsona kunga biežāk izpaudās 
asumi un vienvaldība, līdera domu 
uzspiešana. Man tagad darbs patīk 
labāk. Turklāt īsā laikā esam daudz 
paveikuši, lai uzlabotu stāvokli 
Kolkā, kur pašvaldībā pirms apvie-
nošanās bija visai lielas nekārtības.  

— Lūdzu, raksturo Sociālās, iz-
glītības un kultūras komitejas ik-
dienu! Vai tagad nav jūtams, ka 
dzīves pabērniem kļuvis vēl grū-
tāk? Ko tur var līdzēt dome, attie-
cīgās komitejas? 

— Mūsu komitejai ir viena no 
svarīgākajām lomām krīzes laikos. 
Bezdarbs ir pieaudzis, trūcīgo — 
vairāk. Bet ar prieku jāsecina, ka 
SIK komitejas darba apjoms nav tā 
palielinājies, kā būtu gaidāms. Tas 
norāda, ka novadā ļoti labi strādā 
gan sociālais dienests, gan izglītī-
bas sistēma, gan kultūras nozare. 
Man arī patīk, kā Regīna Rūmniece 
vada SIK komitejas sēdes. Vēl 
trūkst pieredzes, bet tā nāks!  

— Kā tu vērtē savas komitejas 
un deputātu darbu kopumā? Kas 
padodas labi un kas — ne tik ļoti? 
Kā darbu uzlabot?  

— Nesen domes sēdē lēmām 
turpmāk uz komiteju un domes sē-
dēm aicināt visu iestāžu un struk-
tūrvienību vadītājus. Nekad nevar 
paredzēt, kāds jautājums pēkšņi 
var rasties, un tad bez attiecīgās 

nozares lietpratēja neiztikt. 
— Un uzreiz jau gadījās dzirdēt 

iebildumus. 
— Jā, it kā tā būtu laika tērēšana. 

Bet, ja nepiedalās, piemēram, Kol-
kas pagasta pārvaldnieks, tad de-
putāti nevar pajautāt ko svarīgu 
par Kolku, turklāt pārvaldniekam 
pašam svarīgi zināt, kādus jautāju-
mus aplūko. 

— Tu esi deputāts un reizē SIA 
Dundagas veselības centrs vadītājs. 
Vai vari būt brīvs, pieņemot lē-
mumus? 

— Pērn, kad vēl bijām struktūr-
vienība Dundagas Veselības un soci-
ālās palīdzības centrs un dome mūs 
dotēja, patiesi varēja gadīties, ka es 
kā vadītājs esmu ieinteresēts, lai 
manai struktūrvienībai piešķirtu 
vairāk dotācijas, lai manu viedokli 
atbalstītu. No šī gada esam SIA un 
paši pelnām sev naudu. Novada do-
me veic likumā noteiktās funkcijas, 
tas ir, par sociālo aprūpi, un ir stin-
gri noteikts, ka pašvaldība finansē 
mums iztrūkstošo daļu, ko nevar 

segt vientuļais iedzīvotājs, kam 
pensija ir, piemēram, 90 latu. Tad 
starpību sedz dome, taču tā nav 
dotācija, nav līdzfinansējums, bet 
gan samaksa par sociālo pakalpoju-
mu. Mums pašiem jārēķina, cik ku-
ra nozare nopelna. Es jūtos ļoti la-
bi, jo man katrs sīkums ne ar vienu 
nav jāsaskaņo. Jā, lielos jautājumus 
apspriežu ar domes priekšsēdētāju. 
Mana atbildība palielinājusies, bet 
rokas ir brīvākas.  

Bet jautājums ir vietā, jo, ja esi 
deputāts un struktūrvienības vadī-
tājs, interešu konflikts var būt.  

— Kā, caur tavas komitejas 
prizmu lūkojoties, izdodas saska-
ņot abu pagastu intereses? Vai 
pastāvēja atšķirības veselības ap-
rūpē un sociālajā palīdzībā, uzsā-
kot kopdzīvi? Un tagad?  

— Man ir liels prieks, ka Kolka 
un Dundaga, piejūras un kalna cil-
vēki, kaut arī drusku atšķirīgi, to-
mēr nestrīdas un sadzīvo labi. Tais-
nība, Kolkas pagasta iepriekšējā va-
dība nebija izdarījusi visu iedzīvo-
tāju labad. Kopš apvienošanas no-
vada pašvaldība mainīja šo nostād-
ni, un kolcenieki to novērtējuši. 
Tas palīdzējis saliedēties. Mums 
nav bijusi neviena asa diskusija. 

Jā, vairāki sociālie jautājumi pa-
rādās no Kolkas pagasta, kura vadī-
ba pirms apvienošanās gan teica, 
ka viņiem tādu vispār nav. Tagad 
sēdēs diezgan bieži spriežam par 
dzīvokļu piešķiršanu, par personu 
ievietošanu sociālās palīdzības ie-
stādēs. 

No savas ilggadīgās pieredzes 
varu teikt — lai Kolkā darbs vēl uz-
labotos, jāpanāk, ka tur strādātu 
sociālajā nozarē labi izglītots un 
pieredzējis cilvēks.  

— Vai cilvēki bieži uzrunā Valdi 
Randi kā vienu no pazīstamāka-
jiem tautas kalpiem?  

— Bieži gan ne. Iedzīvotāji vaja-
dzības gadījumā mēdz iet pie 
priekšsēdētāja, tā cerot drīzāk sa-
sniegt vēlamo. Tas aizsācies vismaz 
kopš Gunāra Laicāna laikiem. Pie 

manis vēršas tie, kas dzīvē bijuši 
saistīti ar medicīnu, piemēram, 
Jaundundagas ļaudis. Viņi nevaicā 
par medicīnu, bet par sev svarīgām 
sadzīves ķibelēm. Varbūt mums, 
deputātiem, jāpadomā par pieņem-
šanas laiku — kādas stundas vismaz 
reizi mēnesī? Tas tuvinātu iedzīvo-
tājus un arī samazinātu staigāšanu 
pie priekšsēdētāja. Iecere jau biju-
si, bet nav īstenota.  

— Kā vērtē avīzes Dundadznieks 
darbu pēdējā gadā? Vai jūtamas 
būtiskas pārmaiņas? Kas būtu jā-
uzlabo turpmāk? 

— Lasu, diemžēl neregulāri. Man 
patīk avīzes noformējums, saturs, 
stils, tas, ka joprojām rakstāt arī 
par veciem laikiem, ko jaunie nezi-
na. Vairāk gribētos par deputātu 
ikdienas darbu, sevišķi par tiem, 
kas mazāk izsakās sēdēs. Iespē-
jams, līdz šim kādu deputātu akti-
vitātes atspoguļotas vairāk, kādu — 
mazāk. 

Aizsāktā deputātu sērija ir ļoti 
laba, un jāatzīst, ka pašreizējie tau-
tas kalpi kopumā ir rosīgāki nekā 
pēdējās Dundagas pagasta pado-
mes laikā. Tātad iedzīvotāji izvēlē-
jušies enerģiskākus deputātus. 

Turpiniet uz priekšu tādā pašā 
garā un centieties, īpaši svarīgus 
jautājumus aprakstot, vairāk at-
spoguļot dažādus viedokļus. Es 
pats gan nejūtos apiets. Ceru no 
nākamā gada pats vairāk lasīt mū-
su avīzi. Priecājos, ka nolēmām to 
izdot divreiz mēnesī. 

— Tavs novēlējums visiem no-
vada iedzīvotājiem! 

— Man ļoti sāp, kā audzinām 
jaunatni. Visā valstī. Kārļa Ulmaņa 
laikos mīlestību pret Latviju audzi-
nāja katru dienu. Novēlu visām ģi-
menēm, bērnudārziem un skolām 
to darīt neatlaidīgi. Ievērot desmit 
baušļus un mīlēt savu dzimteni — 
tas ir pamatu pamats. Ja tā nebūs, 
tad nekā nebūs. Un, protams, vi-
siem vēlu veselību! 

— Paldies! 
Alnis Auziņš 

«Vairāk un atklātāk» 
 

Turpinot iepazīstināt ar tautas kalpiem, izteikties lūdzām Soci-
ālās, izglītības un kultūras (SIK) komitejas deputātu Valdi Randi. 

  Trīspadsmit krēsli 
 

• Mācītājs Armands Klāvs un draudzes 
priekšnieks Valdis Rande. 

... — Tagad jautājums Ērikam 
Ešenvaldam! Tā kā zālē sēdošo vi-
dū ir daudz jauniešu ar muzikālo 
izglītību, tad — Ērik, kas ir pats 
svarīgākais, lai veidotos mūziķa 
karjera? 
Ēriks (smaidot): — Jāpelna labas 

atzīmes mūzikas skolā. Protams, 
arī es sākumā to apmeklēju, tāpēc 
ka tā vēlējās vecāki. Pēc skolas 
beigšanas papildinājos starptautis-
kās meistarklasēs, jo sapratu, ka 
komponēšana ir mans aicinājums. 

Tā sacīja 33 gadus vecais kom-
ponists, kura kontā jau ir 51 autor-

darbs, ieskaitot operu Augļu koks ir 
Jāzeps. 

Bet ieradās Ēriks Ešenvalds Dun-
dagā kopā ar Rīgas Vīlandes bap-
tistu draudzes kori, lai svinētu mū-
su draudzes dzimšanas dienu. 
Svētku sprediķis bija veltīts slave-
nam citātam no Vecās Derības Ha-
bakuka grāmatas (3:17-19) par gai-
dāmās ražas novērtējumu: «Ja vī-
ģes koks arī neziedēs, un vīna ko-
kam nebūs ogu ... un arī tīrumi ne-
sniedz nekādu barību ... un kūtīs 
nebūtu arī vairs neviena liello-
pa, — tad es tomēr gribu gavilēt 

savam Kungam ... Jo Dievs tas 
Kungs ir mans spēks un darīs ma-
nas kājas vieglas kā kalnu ka-
zai ... ». 

Kāda raža šogad bijusi mūsu 
draudzei? Jau otro gadu muzikālo 
izglītību Rīgā papildinājuši drau-
dzes jaunieši, jau otro gadu drau-
dzes koris sagatavo dziesmas un 
piedalās baptistu dziesmu svētkos. 
Šogad tie bija veltīti baptisma kus-
tības 150 gadu jubilejai. Jau trešo 
gadu draudze augusta beigās rīko 
vasaras Bībeles skolu, kurā šogad 
piedalījās 65 bērni. Šis gads būs no-
zīmīgs arī tādēļ, ka oktobra pēdējā 
svētdienā draudzē kristīs 3 jau-
niešus. 

Sarmīte Zumberga 

Dzimšanas dienā  
 

26. IX Dundagas baptistu draudze svinēja 83. dzimšanas dienu. 

Sarmas  
rudens balle 

 

16. X saulainajā pēcpusdie-
nā pacilāti posāmies uz Kolkas 
tautas namu, lai kopā satiktu 
draugus un lustīgi izdancotos 
nu jau tradicionālajā rudens 
ballē.  

 
Tautas nams sagaidīja, izrotāts 

ar krāšņām kļavu lapām un skais-
tām ziedu kompozīcijām. Kā čak-
las bitītes tur darbojās mūsu pen-
sionāres, lai uzņemtu viesus no 
Lubes, Rojas un Dundagas pensi-
onāru klubiem. Vispirms — iepa-
zīšanās un apsveikumi. Ar klāt-
būtni un apsveikuma vārdiem pa-
godināja deputāts Guntis Pirvits 
un mūsu luteriskās draudzes mā-
cītājs Ainārs Kostanda ar kundzi 
Andu. Anda ar izcilo vijoles spēli 
brīnišķīgi pavadīja mūsu ansam-
bļa dziesmas. Dziedājumu kupli-
nāja Evitas un Valtera duets. An-
sambļa vārdā mīļš paldies par cie-
miņu gādātajiem skaistajiem ru-
dens ziedu pušķiem! Pēc nelielā 
koncerta mūsu Laimonis sāka ie-
sildīt publiku ar savu mūziku, un 
visi devās raitā dejas solī. Notika 
arī atrakcijas, kas dažbrīd izsauca 
skaļus smieklus. 

Vakars izdevās jautrs, un šķiet, 
ka visi bija apmierināti. Mīļš pal-
dies mūsu Ružānītei par nenogur-
stošo vakara vadīšanu un Inorai 
par atsaucību un kopā saturēšanu. 
Mīļš paldies ikvienam, kas pielika 
roku skaistā vakara tapšanā! Do-
māju, ka ikkatrs saņēma pozitīvu 
lādiņu ilgākam laikam. Lai visiem 
gaišas domas tumšajos rudens va-
karos! Lai katrā ģimenē saticība, 
mīlestība un Dieva svētība! 

 
Ansambļa Sarma vārdā  
Ilze Soja  



2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   D u n d a d z n i e k s  2 010  Ve ļu   mēn e s i s  

7 

Sigž nu um täsā ja āiga um kīl-
ma, vaišti sadāb vīm, mis um kīlma 
ka. Liedõd äb ūo nei knašõd kui 
mūliņ võļ. Ku pǟvaļiki äb pēstab 
sidāmt, siz kultūr kil. Siepierāst 
oktōbõr Līvõd āigas um kultūr kū. 
Vǟnta kīel nadīļ, kus opīztõ līvõ 

kieldõ, nīžiztõ iļ līvõd kultūr ja 
istōrij, lōliztõ ja dantšiztõ. 
Vidūmōl ja Kurāmōl ūoļikšizmõ iļ 
ilā monumentõd. Nei lekš oktōbõr. 
Tarmõb Täddõn pǟgiņ kultūrõ ja 
vȯndzi sigž! 

 

*  *  * 
Rudens nu ir klāt un laiks 

auksts, reizēm krīt lietus, kurš arī 
ir auksts. Lapas nav tik skaistas kā 
pērn bija. Ja saulīte nesilda sirdi, 
tad kultūra gan. Tādēļ oktobris Lī-
vu laikā ir kultūras mēnesis. Vents-
pilī valodas nedēļa, kur mācīja lī-
biešu valodu, stāstīja par lībiešu 
kultūru un vēsturi, dziedāja un de-
joja. Vidzemē un Kurzemē rūpējā-
mies par dabas pieminekļiem. Tā 
pagāja oktobris. Vēlu jums daudz 
kultūras un laimīgu rudeni! 

 

Linda Zonne  
linda.zonne@gmail.com 

Salacgrīvas novada Kuiķulē at-
rodas Latvijā vienas no garākajām 
un vienīgās valsts nozīmes aizsar-
gājamās upuralas. Svētupes upur-
alām ir dubults valsts nozīmes aiz-
sardzības statuss — tās ir atzītas 
gan par arheoloģisku, gan par da-
bas vērtību. 

Alas atrodas Svētupes krastā pie 
Kuiķules līča. 1973. gadā Juris Ur-
tāns atklājis, ka šeit no 14. līdz 19. 
gs. bijusi kulta vieta, kur likti zie-
dojumi. Unikāli, ka avoti vēsta par 
cītīgiem pagāniem — lībiešiem, kas 
līdz pat 19. gs. vidum te dzīvojuši, 
piekopjot senticīgo dzīvesveidu un 
ziedojot saviem dieviem. 19. gs. vi-
dū baznīca nolēma lībiešus no šī 
apgabala izraidīt, atstājot tikai ne-
daudzus. Vēl joprojām nostāsti 
vēsta par vietējiem iedzīvotājiem, 
kas mūsdienās slepeni turpina alās 
piekopt rituālus. Alu pētnieks Gun-
tis Eniņš tās sienās atradis senās 
maģijas zīmes — lietuvēna krustus, 
Jumja zīmes, taisnos un slīpos 
krustus un citas. Patlaban alu pēt-

niecībai pievērsies arī mūsdienu 
alu pētnieks, folklorists Sandis Lai-
me. Lībiešu upuralas Kuiķulē ir se-
nā Metsepoles novada lībiešu nozī-
mīgākā kulta vieta, par ko liecina 
arheoloģiskajos izrakumos atrastās 
628 monētas un senlietas, alu sie-
nās iegravētās senās maģijas zīmes 
un visvecākais Latvijā datētais ga-
da skaitļa uzraksts — 1664. gads (2 
vietās) un 1667. gads. Šī ir viena no 
visgarākajām alām Latvijā vidusde-
vona smilšakmeņos. Senāk tā bijusi 
viena ala ar diviem atzariem, taču 
lielā ieejas zāle 19. gadsimtā sabru-
kusi, un tagad ir divas alas, starp 
kuru ieejām ir daži metri.  

Šovasar uzliesmojušais publis-
kais skandāls, ko izraisīja Salacgrī-
vas novada domes mēģinājums iz-
nomāt ap upuralām piekrītošo di-
vu hektāru zemes platību bez īpa-
šiem alu aizsardzības noteikumiem 
ir norimis. Paldies Līvu fonda un 
Salacgrīvas novada domes priekš-
sēdētāja Dagņa Strauberga rosinā-
tājām pārrunām un iesūtītajiem 

priekšlikumiem. Alu pētnieki 
S. Laime un G. Eniņš aktīvi iesaistī-
jušies alu aizstāvībā un nākotnes 
plānošanā. 30. septembrī notika 
vēsturiska sapulce Salacgrīvas no-
vada domē, kurā piedalījās Ziemeļ-
vidzemes biosfēras rezervāta un tā 
atbalsta biedrības pārstāvji, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija, Vides aizsardzības 
klubs, Līvu fonds, Līvu savienība 
un abi alu pētnieki. Pēc asākām de-
batēm, kurās varēja just viedokļu 
atšķirību par alu nākotni un to iz-
mantošanu, sapulcē pieņēma Līvu 
fonda priekšlikumus dibināt Lībie-
šu upuralu fondu un izstrādāt tā 
nolikumu. Visu norises vadību un 
saskaņošanu klātesošie piekrita uz-
ticēt Līvu fondam, kas savukārt kā 
vadošos fonda pārstāvjus deleģēs 
Pēteri Dambergu un Jāni Ati Krū-
miņu. Sekojiet līdzi notikumiem 
arī turpmāk! 

Dāvis Stalts 

  Līvõ āiga   •  Līvu laiks 
 

Tēriņtš! 

4. – 15. X notika Lībiešu valodas 
nedēļa Ventspilī, ko rīkoja Līvu 
fonds ar Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstu. 

9. X daži Līvu fonda jaunieši ko-
pā ar dabas pieminekļu pētnieku 
Gunti Eniņu devās nelielā ekspedī-

cijā pa Dundagas novadu. 
22. X Nurmorkestõr uzstājās Pā-

les skolā kopā ar Jāni Dambīti un 
piedāvāja prezentāciju par lībiešu 
dzīvi. 

Līvu fonds iesaistās Salacgrīvas 
lībiešu upuralu apsaimniekošanā. 

Līvu ziņas • Līvõd tieudõd 

Oktobra nogalē Tartu notiek 
tradicionālo deju festivāls. 

Nu jau ierastais Tartu tradici-
onālo deju festivāls atkal ir klāt! 
Tāpat kā pērn, arī šogad tajā būs 
iespēja mācīties līvu tautas dejas. 
Festivāla mērķis — iepazīstināt ar 
XVIII gs. beigu, XIX gs. un XX gs. 
sākuma Baltijas valstīs un Baltkrie-
vijā izplatītām tradicionālajām de-
jām, dziesmām un dziedamajām 
rotaļām. 

Festivāls notiek no 28. līdz 
31. oktobrim. To rīko nevalstiskā 
organizācija Pärimuskoda. Šogad 
festivāla dalībnieki ir ne tikai som-
ugru tautas, kā tas bija ierasts līdz 
šim, bet arī latvieši, lietuvieši un 

pat baltkrievi, par kuru folkloru 
Baltijā sāk interesēties aizvien vai-
rāk. Zīmīgi, ka visi festivāla pasā-
kumi ir bezmaksas! 

Festivāla atklāšana un noslē-
gums jau ierasti ir danču vakars. 
Pēcpusdienas un vakari atvēlēti 
deju meistarklasēm, bet starp 
tām — tradicionālās mūzikas kon-
certi. Igauņu deju mācības uzticē-
tas Kristīnai Kapperei un Kārelai 
Keivapū, bet baltkrievu dejas mā-
cīs kopa Essa no Minskas. Lietuvie-

šu mūziku un dančus pārstāv ka-
pela ByTikZyz no Viļņas Lietuvā, 
bet latviešu — Jēkabpils jauniešu 
centra folkloras kopa Raksti. Tāpat 
festivāla dalībnieku vidū ir setu 
tradicionālo dziedājumu koris 
Tsibihärbläseq no Obinicas Igaunijā. 
Seti ir etnogrāfiska igauņu daļa, 
kas dzīvo abās pusēs Igaunijas un 
Krievijas robežai. Viņi ir saglabāju-
ši ļoti senas tautas tradīcijas, kaut 
arī pēc ticības ir pareizticīgie. Setu 
senā dziedāšanas maniere ir plaši 
pazīstama Igaunijā. 

Svētdien, 31. oktobrī, divas 
stundas  līvu deju  meistarklases 
piedāvās muzikantu un dejotāju 
apvienība Kīlmakǟngad no Rīgas. 

Apvienība piedalījās 2009. gada 
festivālā, tāpēc ir īpašs prieks, ka 
rīkotāji arī šogad ir izvēlējušies 
programmā iekļaut līvu deju mācī-
bas. 

Šogad festivāla koncerti notiek 
Igaunijas Literatūras muzeja zālē, 
bet deju mācības un danču vaka-
ri — Tīgi biedrības namā, kurā ik-
dienā darbojas Tartu tradicionālo 
deju klubs. 

Põddõrz — Alnis 

Līvu dejas Tartu 

Līvõd dantšõd Tartus 

No 5. līdz 16. oktobrim Ventspilī 
notika projekts, kurā ventspilnieki 
un pilsētas viesi varēja iepazīties 
ar lībiešu valodu un kultūru. Visi 
projekta pasākumi notika Vents-
pils Amatu mājā, kur bija gaidīts 

ikviens interesents. 
Ar valodu un tautas vēsturi ie-

pazīstināja Zoja un Edgars Sīļi, lī-
biešu dziesmas varēja izdziedāt 
kopā ar Andu Fišeri un Ausmu Er-
nestovski, bet dančus rādīja Vents 
Priedoliņš. Tāpat paldies jāsaka 
Ilzei Tarvidai, kas arī ierādīja jau 
sen aizmirstus līvu un ventiņu 
danču soļus. Bet Līga Reitere mā-
cīja, kā taisīt kartiņas trīs lībiešu 
pamatkrāsās — zaļā, baltā un zilā. 
Vislielāko darbu paveica Māra Vī-
gerte, nodrošinot Līvu fonda iece-
rēto projektu sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Tieslietu ministriju un 
Sabiedrības integrācijas fondu, 

kas sniedza vajadzīgo finansiālo 
palīdzību. Projekta nedēļas noslē-
dza Līvu sestdiena turpat, Amatu 
mājā, kad Ventspilī viesojās arī Līv-
list no Rīgas.  

Vislielāko interesi izrādīja tie, 

kas sevi jau kaut kādā veidā saista 
ar lībiešiem, bet bija apmeklētāji, 
kas vienkārši interesējās par vienu 
no Latvijas pamatnācijām. Tas tikai 
pierāda šādu pasākumu vajadzību, 
jo interese ir. Ar lielu prieku dalīb-
nieki uzņēma arī ziņu, ka Ventspi-
lī varēs turpināt mācīties līvu va-
lodu, kā tas jau notiek Rīgā, Kolkā, 
Pālē un Staicelē.  

Varbūt mazliet pietrūka jau-
nāko paaudžu klātbūtnes, bet, ja 
tik labas emocijas ieguva visi da-
lībnieki, tad jau nākotnē nepazu-
dīs arī jaunākie līvi un viņu drau-
gi! Ar labām izjūtām un gaišu ska-
tu nākotnē —  

 

Vents Priedoliņš 

Kui vanā ni attõ Pētõr ja Īļ-
dža? (Cik veci šobrīd ir Pēteris un 
Ilze?) 

 

Vastūks (27.09.2010.): sīepie-
rāst ku kastõs attõ seis lašīd, agā 
tikkiž sǟl um 22 (kakškimdõ kakš) 
kalād. 

Vents vaicā: Kā tu domā? 
Vänt kizūb: Kui sa mõtlõd? 

Kā gāja Līvu valodas nedēļā Ventspilī   
Kui lekš Līvõ kīel nadīļs Väntas 

• Valodas mācības Ventspils valodas 
nedēļā. 
• Kīel oppimi Vǟnta kīel nadīļs. 

Līgas Gabrānes foto 

Lībiešu upuralu nākotne  
Līvõd oppõroukõd tulbizāiga 

 Pētõr (Pēteris) Īļdža (Ilze) 

paldīž (tagad) x 3x 

10 āigast pierrõ (pēc 10 gadiem) y–10 y 

VANNIT (VECUMS) 
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Šāda iespēja radusies tāpēc, ka 
Dundagas vidusskola jau 3. gadu ir 
e-skola. Tas nozīmē — visa doku-
mentācija ir datorizēta, piemēram, 
nav vairs ierasto papīra žurnālu, 
visu informāciju ievada un saņem 
elektroniski. Un šis konkurss bija 
paredzēts tikai e-skolas 5. un 6. 
klasēm. 

5. klases audzinātāja Inta Frei-
verte pastāstīja, ka viņa audzēkņus 
aicinājusi konkursā piedalīties un 
bērni uzreiz atsaukušies. Roku pie-
licis ikkatrs. Divas dienas skolēni 

pildījuši dažādus mājas darbus: 
meklējuši informāciju par pīlēm, 
rakstījuši radošos darbus, izdomā-
juši mīklas, zīmējuši. Taču vislielā-
ko darbu uzņēmās un veica Daiga 
Gleglu, Kristīne Ralle un Loreta 
Bergmane: viņas visus mājas dar-
bus apkopoja un ar datora palīdzī-
bu izveidoja žurnālu, ko sūtīt uz 
konkursu. Protams, uzvara kon-
kursā ir arī liels audzinātājas laika 
un darba papildu ieguldījums. 

Vēstulē, kurā mūsējie atzīti par 
konkursa uzvarētājiem, atklātas 

arī odziņas, kāpēc vērtētājiem tieši 
šis darbs iekritis sirdī: katrs bērns 
bija iejuties pīlēna ādā un pīļu ho-
roskops iznācis lielisks, jo atbil-
stošs tieši pīlēm, nevis cilvēkiem. 
Pāršķirstot žurnālu, man īpaši pa-
tika sadaļa Stils un mode, kurā vēro-
jamas interesantas pīļu pārvērtības 
ar aizkustinošiem komentāriem un 
attēliem, kā arī viens no asprātīgā-
kajiem un pīlēm piemērotajiem 
aicinājumiem uz 1. vāka — Lasi un 
pēkšķini līdzi!.  

1. X, kad audzēkņi uzzināja kon-
kursa rezultātus, viņi to uzņēma ar 
patiesu prieku. 23. X mūsu piekt-
klasnieki kopā ar audzinātāju de-
vās uz Tukuma rajona atpūtas 
kompleksu Valguma pasaule, lai tur 
pavadītu piedzīvojumiem bagātu 
dienu. Tā bija balva par uzvaru. 

Diāna Siliņa 
 

Divdesmit sešu dalībnieču kon-
kurencē Paula izcīnīja 3. vietu. Pau-
lai pagaidām ir tikai III sporta klase, 
taču viņa aiz sevis atstāja trīs I 
sporta klases un deviņas II sporta 
klases šahistes. Apsveicam! 

No puišiem jāuzslavē Rūdolfs 
Bražis, kam pie pirmā galdiņa bija 
jāspēkojas ar pretinieku līderiem. 
Pirmajā diena palicis uz nullīti, Rū-

dolfs otrajā dienā ieguva 3 punktus 
no 4. Riharda Pētersona 2 punkti 
arī vērtējami atzīstami, jo puisim 
vēl niecīga sacensību pieredze. To 
pašu var teikt par Ervinu Rodertu, 
kas diemžēl spēlēja tikai pirmo die-
nu. Bet Ģirts Treinovskis pagaidām 
netiek galā ar milzīgo steigu, tā sa-
bojājot labas ieceres.    

Alnis Auziņš 

Jūnijā noslēdzās arhitektūras me-
tu konkurss estrādes būvniecībai 
Dundagas parkā. 

Saņēmām 7 priekšlikumus. Žū-
rija izvēlējās 3 piemērotākos tālā-
kai attīstībai un vienu atzīmēja kā 
interesantu citādu ideju. Darbi sī-
kāk apskatāmi novada mājas lapā 
rakstā Estrādes metu vērtējums. 

Piedāvājumi aplūkoja vairākas 
iespējamās novietnes. Katrai ir sa-
vas priekšrocības un trūkumi, par 
ko speciālisti dod vērtējumu. To-
mēr ne mazāk svarīgas ir arī  Dun-
dagas iedzīvotāju, parka un pasā-
kumu apmeklētāju, dalībnieku un 
svētku galveno svinētāju domas. 
Kura no 3 iespējamajām estrādes 
vietām būtu vispiemērotākā un 
kāpēc? 

Iespējamās estrādes vietas 
A) Pils pusē pie dīķa ar skatu uz 

pili — lielisks skats, ierasta vieta, 
bet grūtāk piekļūt ar transportu 
pie estrādes, turklāt vakara saule 
var spīdēt acīs. 

B) Pils pusē tuvāk tautas na-
mam — mazāk ietekmē saule un 
vieglāk piekļūt, bet lielie koki iero-
bežo estrādes lielumu, vietu un 
pārveides iespējas. 

C) Tautas nama pusē ar skatu uz 
Kalnadārza saliņu — mazāk ietek-
mē saule, viegli piekļūt, iespējams 
tautas namu izmantot pasākumos, 
toties neierasta vieta un sagaidāmi 
lielāka apjoma zemesdarbi palie-
nes uzbēršanai. 

Uģis Kaugurs 
 
Dundagas novada Būvvalde, Pils 

iela 5, Dundaga, LV–3270, tālrunis 
63237857 — pirmdienās darba lai-
kā pilī, Attīstības nodaļā. 

Likuma Par nodokļiem un node-
vām 15. pantā Nodokļu maksātāju 
pienākumi ir noteikts, ka konkrēto 
nodokļu likumos paredzētās no-
dokļu un informatīvās deklarācijas 
(turpmāk — atskaites) rakstiski vai 
elektroniski iesniedz nodokļu nor-
matīvajos aktos noteiktajos termi-
ņos. Nodokļu maksātāji, iesniedzot 
atskaites, izmanto Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS). 

Šā likuma Pārejas noteikumos 
skaidrots, ka elektroniski iesniegtu 
atskaiti uzskata par iesniegtu ter-
miņā, ja VID teritoriālā iestāde, ku-
rā nodokļu maksātājs reģistrēts, to 

saņēmusi 5 dienu laikā pēc norma-
tīvajos aktos noteiktā termiņa.  

Atgādinām, ka visiem nodokļu 
maksātājiem, izņemot fiziskās per-
sonas, kuras neveic saimniecisko 
darbību, a t s k a i t e s  E D S  o b l i -
gā t i  i e s n i e d z a m a s ,  sāk o t  a r  
0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 . , tādēļ sistēmas ap-
gūšanu lūdzam neatlikt uz pēdējo 
brīdi. 

Lai VID iesniegtu atskaites elek-
troniski, jānoslēdz līgums VID 
KNMA Talsu nodaļā par EDS pakal-
pojumu izmantošanu. Iesnieguma 
veidlapas paraugs atrodams VID 
mājas lapā. Pēc līguma noslēgšanas 
uz jūsu norādīto e-pasta adresi no-

sūtīs lietotāja indentifikācijas pie-
ejas kodu un pirmreizējo paroli, ar 
ko turpmāk varēsiet pieslēgties 
EDS VID mājas lapai: www.vid.gov.
lv. 

EDS dod iespēju VID iesniegt at-
skaites t i k a i  e l e k t r o n i s k i  u n  
n a v  v a i r s  jā i e s n i e d z  r a k -
s t i s k i . EDS nodokļu maksātājam 
ir iespēja sekot līdzi nodokļu no-
maksas stāvoklim atsevišķi katram 
nodoklim gan par veiktajām no-
dokļu nomaksām, gan par iesnieg-
tajām atskaitēm. 

VID KNMA Talsu nodaļā katru 
mēnesi notiek teorētiskās un prak-
tiskās apmācības tiem EDS lietotā-
jiem, kuri sāk lietot šo sistēmu, lai 
zinātu, kā pareizi piemērot EDS. 
 

Arvīds Dailidovičs,  
VID Kurzemes nodokļu un muitas 
administrācijas Talsu nodaļas No-
dokļu maksātāju konsultāciju da-
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Administratīvajā  
komisijā  

 

28. IX sēdē izskatīja 2 admi-
nistratīvā pārkāpuma lietas, no 
tām vienu administratīvā pārkā-
puma protokolu sastādījusi 
Valsts policijas Kārtības policijas 
nodaļas inspektors un vienu – 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes vecākā eksperte. Abi 
protokoli sastādīti pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpuma ko-
deksa: viens pēc 421. p. 4. d. — 
par nepilngadīgas personas 
smēķēšanu, otrs pēc 187. p. 2. 
d. — par nolaidīgu pases glabā-
šanu.               Dace Kurpniece,  

komisijas sekretāre 

«Dundadznieks» Nr. 10 (103)  
2010. gada oktobrī. 

 

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, Baiba 
Dūda, Velta Metene, Aivars Miška, Al-
dis Pinkens, Smaida Šnikvalde, Aiga 
Štrausa.  

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 

Uzvara e-klases konkursā 
 

Vidusskolas 5. klase šoruden radījusi tik savdabīgu žurnāla Pīļu 
Dīķis 1. numuru, ka kļuvusi par uzvarētāju e-klases konkursā.  

 Raibs kā  dzeņa vēders 
 

Kur īstā vieta estrādei? Energoefektīva 
apkure 
 

 

Privātmāju un daudzdzī-
vokļu māju īpašnieki un 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotas perso-
nas varēs pieteikt projektus 
ES finansējuma saņemšanai, 
lai uzlabotu mājokļu energo-
efektivitāti. 

 

Biedrības Live Green Organisa-
tion siltumtehnikas speciālisti 
Latvijas iedzīvotājiem sniedz 
bezmaksas konsultācijas par 
energoefektīviem apkures risi-
nājumiem. Konsultāciju pamat-
ideja — pāriet no fosilā kurinā-
mā uz atjaunojamiem energore-
sursiem, veicināt siltumnīcas 
efekta gāzu emisiju samazināša-
nu mājsaimniecību sektorā un 
samazināt pieaugošās apkures 
izmaksas. Zvaniet pa tālr. 
27000095 vai rakstiet uz e-pastu: 
info@lgo.lv. 

 

Iveta Gaile, Live Green  
Organisation projektu vadītāja 

Teicams panākums! 
 

15. un 16. X starptautiskajās šaha sacensībās jaunākā vecuma 
skolēniem Rumbas kauss–2010 Kuldīgā ļoti labu panākumu guva 
Dundagas vidusskolas 5. klases audzēkne Paula Skaidiņa.  

Pērkam visa veida meža īpašumus 
un cirsmas, kā arī palīdzam nokārtot 
nepieciešamo dokumentāciju.  

Tālr. 26660151.  

Iepērkam melnos un krāsainos me-
tāllūžņus. Nodrošinām to sagriešanu 
un transportēšanu. Samaksa tūlītēja.  

Tālr. 28477217. 

Ekskursijā skolotāji un darbinie-
ki iepazinās ar ceptuves darbību 
un īstas rudzu maizes vērtībām, 
nogaršoja maizi un grauzdiņus. 
Ceptuves darbinieki Skolotāju die-
nā deva iespēju izcept īstu svētku 
kliņģeri un katram savas laimes 
cepumiņu.  

Pēc tam apmeklējām trīs di-
mensiju dokumentālo filmu Okeāna 
pasaule 3D. Atgriešanās, kuras gal-
venais varonis logerheda jūras 
bruņurupucis, senču aicinājuma 
vadīts, aicina satriecošā ceļojumā 

cauri visam Atlantijas okeānam, 
nemitīgi sastopoties ar neskaitā-
mām briesmām.  

Ekskursijas noslēgumā mūs sa-
gaidīja pārsteigums Bērzciema jūr-
malā — gulbju salidojums rudenīgā 
līča rāmajos ūdeņos. Paldies par 
jaukajiem mirkļiem un iespaidiem, 
kas deva spēku un uzmundrināju-
mu jaunā darba cēliena turpināju-
mam! 

Antra Laukšteine,  
Kolkas pamatskolas direktore 

Abi ir lugas personāžu spēlētāji, 
izrādes vides veidotāji, gaismotāji, 
arī muzikālā noformējuma autori. 
Veikli izrādes laikā mazā skatuvīte 
pārtop par mežu, karaļa pili, par 
citām vietām, kurās norisinās Sprī-
dīša, laimes meklētāja, piedzīvoju-
mi. 

Iespaidīgi atveidota Sprīdīša un 
Vēja mātes dēlu cīņa: Laimes ze-
mes meklētājs uz īsu brīdi nonāk 
brāzmaina Rieteņa, Austreņa, Zie-
meļa varā. Mazie skatītāji ļaujas 
brīnumu valstībai. Jāsaka — dators 
un tajā notiekošie virtuālie brīnu-
mi nedaudz konkurē ar īstu spēli, 

tomēr skatītāju interese noturas 
līdz pat beigām. Tāpēc leļļu teātra 
izrādes ir īsti vietā un laikā. Annas 
Brigaderes luga bērnus aizved pa-
saku valstībā.  

Lugai cauri vijas vēstījums par 
cilvēka patiesajām vērtībām: laimi, 
ģimeni un dzimtenes mīlestību, ko 
abi aktieri izrādes beigās pasniedz 
ar dziesmu Uz mājām, uz mājām, ku-
rās atgriežas lielais laimes meklē-
tājs, apslēptās naudas racējs, ma-
zais, apņēmīgais Sprīdītis. 

 

Ar liela cilvēka acīm izrādi skatījās 
Velga Eizenberga   

Ņiprais Sprīdītis Dundagā 
 

Septembra beigās, Miķeļdienā, Dundagā ar divām Annas Briga-
deres lugas Sprīdītis izrādēm viesojās ilggadējā leļļu teātra aktrise 
Dzintra Duka-Maisaka un aktieris Māris Podnieks.  

Elektroniskā deklarēšanas sistēma 
 

Atskaišu, pārskatu un deklarāciju iesniegšana VID elektroniski, iz-
mantojot EDS. 

Tuvojoties 11. un 18. XI, pašval-
dības policists Jānis Simsons nova-
da iedzīvotājiem liek pie sirds, ka 
šajās dienās pēc Latvijas valsts karo-
ga likuma III nodaļas 7. panta 1. 
punkta valsts karogam jāplīvo «pie 
publisko personu ēkām, privāto 
tiesību juridisko personu un perso-
nu apvienību ēkām, kā arī dzīvoja-
mām ēkām». 

Pēc Ministru kabineta (MK) no-
teikumu nr. 405 10. punkta valsts 
karogu paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 
un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00. 

Pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpuma kodeksa 201.43 panta par 
valsts karoga nepacelšanu vai pa-

celšanas veida vai kārtības pārkāp-
šanu izsaka brīdinājumu. Ja tas tiek 
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda uzlikšanas — iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 35. 

Pašvaldības policists 11. un 
18. XI veiks reidus, lai pārbaudītu, 
kā novadā ievēro Latvijas valsts ka-
roga likumu un norādītos MK notei-
kumus.  

Uzklausīja Diāna Siliņa 
 

Ziņo pašvaldības policists 

Lilija Kēnigsvalde (1926) 
Vilma Letauere (1927) 
Laimonis Ernovics (1935) 
Ilze Bāliņa (1968) 
Rainis Soja (1953) 
Austra Esbaha (1927) 

Paldies! 
 

Būt skolotājam — tā nav tikai misija, bet gan sirdsdegsme un 
izaicinājums! Kolkas izglītības iestāžu darbinieki saka sirsnīgu 
paldies novada deputātei Regīnai Rūmniecei par doto iespēju 
baudīt atvasaru un paplašināt redzesloku Skolotāju dienas ieska-
ņā 1. X, dodoties ekskursijā uz maizes ceptuvi Lāči.  

Īrē dzīvokli. Tālrunis 29174944. 

Akcija novembrī! Visu veidu ķīmis-
kajiem ilgviļņiem 15% atlaide. Tālr. 
63242653, 29279901.          Pils friziere 
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