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Ieņēmumi 
Z.E.: — Salīdzinājumā ar 2010. gada ieņē-

muma plānu šogad tas ir par 49,4 tūkstošiem 
latu mazāks. Tas ir tāpēc, ka samazinājies ie-
dzīvotāju ienākumu nodoklis par 65,2 tūk-
stošiem, arī dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda par 84,3 tūkstošiem. Sa-
vukārt par 43,1 tūkstoti pieauguši ieņēmumi 
no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un 
par 5,8 tūkstošiem — no nekustamā īpašuma 
nodokļa par ēkām, būvēm un mājokļiem. 

—Vai pašvaldības ieņēmumi ir būtiski at-
karīgi no tā, cik daudz novadā rodas jaunas 
ražotnes? 

Z.E.: — Tas kaut ko dod, bet, ja nodokļus 
maksā no minimālās darba algas, tad nekāda 
lielā pienesuma nav.  
Ģ.K.: — Ieguvums ir tie iedzīvotāji, kas 

deklarējušies šeit, bet strādā citur, piemē-
ram, Rīgā, un saņem lielas algas. 

— Nupat dzirdēju deputāta viedokli, ka 
ieņēmumi ir piesardzīgi plānoti, bet dzīvē 
varētu būt lielāki... 

Z.E.: — Labi, ka beidzot ir piesardzīgi plā-
nots! 
Ģ.K.: — Viena daļa ieņēmumos ir valsts 

garantētie 96% no iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa. Otra daļa — pašu ieņēmumi, kurus sa-
plānot nav tik vienkārši. Bet par to ir do-
māts. Šogad rīcības plānā ir ierakstīts uzde-
vums uzmērīt un ierakstīt zemes grāmatā 
pašvaldības nekustamos īpašumus. Pašvaldī-
bai ir gan nekustamie īpašumi, kas varbūt ir 

jāatsavina, gan izman-
tojami meži, bet, kamēr 
nav šīs darbības izdarītas, ob-
jektu ne tikai nevar pārdot, ar to 
pat projektos nevar piedalīties.  

Z.E.: — No visiem plānotajiem 2,21 
miljoniem ieņēmumu valsts budžeta 
transferti (gadskārtējā valsts budžeta 
likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu 
pārskaitījums pašvaldības budžetā) ir 
1,13 miljoni jeb 51%, to skaitā 565 tūkstoši 
pedagogu darba samaksai un Mazirbes spe-
ciālās internātpamatskolas mācību procesa 
nodrošināšanai, 67,9 tūkstoši — Eiropas Sa-
vienības (ES) finansējums projektu īstenoša-
nai, kurš 2011. gadā samazinās par 29 tūksto-
šiem — tā saucamajiem stipendiātiem. 

 

Izdevumi 
Z.E.: — Izdevumi mums ir 2,26 miljoni, par 

31,78 tūkstošiem mazāki par pērn plānota-
jiem. Gandrīz visās pozīcijās izdevumi ne-
daudz samazinās, visvairāk — uz stipendiātu 
programmas rēķina. Pieaugums ir sadaļā At-
pūta, kultūra, reliģija, jo plānota Kolkas tautas 
nama vienkāršotā rekonstrukcija Lauku at-
balsta dienesta projektā par 73 tūkstošiem. 
Pagaidām budžetā nav iekļauts finansējums 
Kubalu skolas–muzeja LAD projektam, jo vis-
pirms jāveic iepirkuma procedūra, jāprecizē 
aizņēmuma summa un jāsaņem atļauja no 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomes. Tikai tad, 
kad līdzekļi ar lēmumu būs piešķirti, tos va-
rēs iekļaut budžetā ieņēmumu un izdevumu 
daļā. 

Palielinājums ir vides aizsardzības jomā 
saistībā ar Saimnieciskā dienesta izveidi, tā-
pat ceļu uzturēšanai, sniega šķūrēšanai un 
ielu apgaismojumam piešķirti līdzekļi no bu-

džeta, jo ceļu fonda līdzekļi ir ievērojami sa-
mazināti. Nedaudz palielināsies finansējums 
sabiedriskajai kārtībai un drošībai, jo novada 
centrā paredzēts ierīkot videonovērošanu. 

Nekam īpaši nav atņemts. Soci-
ālā aizsardzība, pabalsti trūcī-

gajiem pat palielinās pa 4,9%. 
— Kas darīts taupības la-

bad? 
Ģ.K.: — Esam strādājuši, 

lai samazinātu izdevu-
mus dažādos pašvaldī-

bas pakalpojumos. 
Piemēram, ietaupī-

jumu dos noslēg-

tais līgums ar LMT par mobilo telefonu lieto-
šanu pašvaldības darbinieku vidū. Degvielas 
cenu pieaugumu lūkosim kompensēt ar at-
laidēm degvielas iepirkumos. Esam samazi-
nājuši automašīnu patapinājuma līgumu 
skaitu, lai vairāk noslogotu pašvaldības 
transportu un šoferus. Tas kopā dod zināmu 
ekonomiju. Pašvaldības jurista algai pusi fi-
nansē ES projekts, februārī izsludinām kon-
kursu uz kartogrāfa amatu Attīstības un plā-
nošanas nodaļā, tur arī pusi finansēs ES.  

— Bet budžets ir ar 49 tūkstošu deficītu? 
Z.E.: — Tā gan to sauc, ja ieņēmumi ir ma-

zāki par izdevumiem, bet tas nav nekas ār-
kārtējs, jo mums ir 146 tūkstošu atlikums no 
iepriekšējā gada. Proti, pagājušā gada nogalē 
saņēmām finansējumu skolu informatizāci-
jas projektiem, Mazirbes speciālās internāt-
pamatskolas projekta īstenošanai, jurista al-
gas finansēšanai — tā jau ir kontā ieskaitīta 
nauda, ko šogad izlietos. 

— Tātad deficīts ir tīri teorētisks. 
Z.E.: — Deficīts veidojas, jo kārtējā gada 

izdevumi pārsniedz  ieņēmumus. Tas ir ma-
temātisks aprēķins. Šajā gadā vērtēto ieņē-
mumu prognoze (iedzīvotāju ienākuma no-
doklis un nekustamā īpašuma nodoklis) un 

dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda ir 
par 108 tūkstošiem mazāki nekā pagājušā ga-
dā, un nauda, kas ir palikusi atlikumā, no-
drošina, lai  laikposmā, kuram šie līdzekļi pa-
redzēti, tie segtu atbilstošus izdevumus.  At-
spoguļojot izdevumus nozaru griezumā, vis-
lielākie kā parasti ir izglītībai — 46%, un, tā 
kā septembrī nāks klāt vēl pedagogu atalgo-
jums pēdējiem četriem mēnešiem, tad būs 
51%. Visai daudz atvēlēts sadaļai Atpūta un 
kultūra, jo renovēs tautas namu Kolkā, arī Pā-
rējiem valdības dienestiem, kas ietver ne tikai 
pārvaldi, bet arī grāmatvedību, dotācijas sa-
biedriskajām organizācijām, kas mums ir 
Ls 21 918, kredītprocentus Ls 34 862 lati, sko-
lēnu apmācību Ls 34 641 — par bērniem, kas 
mācās citās pašvaldībās, Ls 7549 — Dzimtsa-
rakstu nodaļu. Pēc tam ar 8% nāk vides aiz-
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Ko skaitām? 

 Redaktora vārdi 

Dundadznieks 

Dundagas pilī 
12. II plkst. 10.00 galda spēļu I kārta: 

zolīte, šautriņu mešana, šaušana, dam-
brete, dambrete uz atdošanu un dator-
spēle.  

18. II 19.00 teātra izrāde Henrijs VIII. 
Karaliskais gambīts. Ieeja Ls 5 un Ls 4. 

19. II plkst. 10.00 galda spēļu II kārta: 
galda teniss, novuss, šahs, galda hokejs 
un prāta spēle. 

19. II plkst. 19.00 dzejas izrāde Sibillas 
diena. Ieeja Ls 2,50, pensionāriem un 
skolēniem — Ls 2. Izrādes ienākumus 
ziedos Lailas Pabērzas dzejoļu grāmatas 
izdošanai.  

25. II plkst. 21.30 Kurzemes reģiona 
amatierteātra skate. Sibillas diena. Ieeja 
Ls 2,50, skolēniem un pensionāriem — 
Ls 2.  

12. III plkst. 19.00 koncerts Ar mīlestī-
bas pinekļiem pēc Dziesma manai paaudzei 
tradīcijām. Ballē spēlēs grupa Nakts zi-
ņas. Ieeja uz koncertu Ls 1, uz balli Ls 
1,50, uz balli un koncertu Ls 2.  

 

Kolkas tautas namā 
5. III plkst. 17.00 koncerts Ar mīlestī-

bas pinekļiem pēc Dziesma manai paaudzei 
tradīcijām. Pēc koncerta plkst. 21.00 
balle kopā ar Lustīgo blūmīzeru. Ieeja uz 
koncertu Ls 1,50, uz balli Ls 3. 

Ieejas maksa uz abiem pasākumiem 
kopā Ls 3. Izmanto izdevību! 

19. III plkst. 14.00 pensionāru pava-
sara balle. Par mūziku gādās Laimonis 
Zemels. Līdzi ņemt groziņus un pavasa-
rīgu noskaņojumu! Ieeja Ls 1.  

www.dundaga.lv 

Budžeta skaitļos veroties 
 

Nupat pieņemto pašvaldības budžetu lūdzu skaidrot finanšu speciālisti Zintu Eizen-
bergu un izpilddirektoru Ģirtu Kalnbirzi. 

Gada sākumā it īpaši — naudu. Pašvaldības deputāti ar otro piegājienu 
apstiprinājuši novada budžetu. Tautas pasakās labas lietas piepildās ar 
trešo mēģinājumu. Otrā reize arī ir labs sniegums un liecina par deputā-
tu un arī nozaru vadītāju vēlmi iedziļināties kopīgās lietas labad, — lai 
naudas sadalījums būtu pēc iespējas līdzsvarots, taisnīgs, aptverot visas 
iedzīvotāju grupas. Ieklausoties, kā galvenos skaitļus, izdevumu un ieņē-
mumu sadaļu skaidro  finanšu lietpratēji, atskārstam, ka ir domāts par 
saprātīgu taupību, kas var dot labumu ilglaicīgi, bet galvenais — pilnvēr-
tīgi var darboties viss pašvaldības sarežģītais organisms. 

Joprojām dzīvojot spiedīgos apstākļos, kad galvu no jauna ceļ dārdzī-
ba, jautājums, kā tikt pie līdzekļiem, uztrauc gan pašvaldību, gan atse-
višķus iedzīvotājus. Arī par to lasāms — gan neklātienes domu apmaiņā 
par Dundagas tautas nama likteni, gan lauku attīstības speciālistes mudi-
nājumā domāt, ražot idejas un tad meklēt lietpratēja palīdzību savu sap-
ņu īstenošanai. 

Un tad jau varbūt rudenī kādu cāli arī saskaitīsim. 
Alnis Auziņš 

2. lpp. Smaida Šnikvalde:  
«Katrs balsojums kaut ko izšķir». 

3. lpp. Jauns seriāls «Ar mācītāja acīm». 

4. lpp. Dundagas tautas namu gatavojas pārdot. 

4. lpp. Gunārs Laicāns grib iekustināt tautu. 

5. lpp. Kam domāts lauku attīstības speciālists? 

6. lpp. Puiku dzimst vairāk par meitenēm.  
Taču ne uz kariem? 

2011. gada pamatbudžeta plāns 
 

Ieņēmumi                                         2 216 182 
       Nodokļu ieņēmumi                        918 568 
       Nenodokļu ieņēmumi                    130 668 
       Valsts budžeta transferti            1 129 646 
       Pašvaldību budžeta transferti         37 300 
Izdevumi atbilstoši  
funkcionālajām kategorijām          2 265 337 
       Vispārējie valdības dienesti          275 457 
       Sabiedriskā kārtība un drošība      32 706 
       Ekonomiskā darbība                     116 806 
       Vides aizsardzība                         181 933 
       Pašvaldības teritoriju un  
       mājokļu apsaimniekošana            120 870 
       Veselība                                          88 594 
       Atpūta, kultūra un reliģija              316 667 
       Izglītība                                      1 051 934 
       Sociālā  aizsardzība                       80 370 

(Nobeigums 2. lappusē) 
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— Tavs kopējais tautas kalpa stāžs ir 
krietni liels...  

— Varbūt liktenis... Jā, deputātu būšana 
nāk jau no padomju gadiem. Toreiz jaunos 
visur virzīja, mani ievēlēja rajona padomē — 
vairākus saukumus, strādāju arī rajona iz-
pildkomitejā.  

Tad padsmit gadus strādāju savā lauku 
saimniecībā un sāku ilgoties pēc rosības. 
Austris Kristapsons uzaicināja kandidēt paš-
valdības vēlēšanās. Šauboties piekritu. Bet 
izvēles bija tikai divas — piekrist un tā kaut 
ko savā dzīvē mainīt vai nepiekrist un turpi-
nāt dzīvi, kas vairs neapmierināja. Tālāk nā-
ca Gunāra Laicāna aicinājums strādāt Kultū-
ras centrā. Arī piekritu un nenožēloju. 

 Darbs Kultūras centrā mani satuvināja 
gan ar novada cilvēkiem, gan radās iespēja 
vēl tuvāk iepazīt darbu pašvaldībā. Kandidē-
ju arī nākamajās vēlēšanās, šoreiz Aldona 
Zumberga aicināta, gan bez mērķa par katru 
cenu iekļūt deputātos, klusībā pat domāju — 
varbūt palikšu aiz strīpas. Labi apzinājos, cik 
tas ir grūts un atbildīgs darbs, cik daudz pra-
sa zināšanu un tiešajiem pienākumiem un 
atpūtai atrauta laika. Mana bērnība ir pagā-
jusi Melnsilā un Rojā, tomēr pa 33 Dundagā 
pavadītiem gadiem esmu kļuvusi par šī no-
vada patrioti, un man nav vienalga, kas šeit 
notiek un kā novads attīstās. Cerēju noderēt 
cilvēkiem, pirmām kārtām sava ciema iedzī-
votājiem, skaidrot domes darbību — ātri un 
nepastarpināti. 

— Tu vari salīdzināt pašvaldības darbu — 
agrāk un tagad. 

 — Ir atšķirības. Klāt nākuši 6 jauni depu-
tāti ar jaunu skatījumu, jaunām idejām un 
domāšanu, kas dod jaunas vēsmas domes 
darbā. Pēc novadu apvienošanās palielinājies 
izskatāmo jautājumu apjoms, ir vairāk disku-
tējamu jautājumu. Kā pēc laulībām jāpieslī-
pējas un, galvenais, jāiemācās dalīties — gan 
priekos, gan bēdās, gan bagātībā, gan naba-
dzībā. Sākumā pēc apvienošanās jutu dun-
dadznieku neapmierinātību, ka lielāku vērī-
bu pievērš Kolkai. Gluži kā bērna greizsirdī-
ba. Jā, tur neatrisināta bija un vēl aizvien ir 
daudz. Bet vai Kolkas iedzīvotājs nav pelnījis 
tīru ūdeni? Un kāpēc viņam ar gumijniekiem 
jābrien pa pārplūdušu sētu? Arī kolcinieki 
vēlas svinēt svētkus. 

      Ceru, greizsirdību izslimos, jo dome 
cenšas pieņemt taisnīgus un vienlīdzīgus lē-
mumus pret abiem pagastiem. Ļoti gribētos, 
lai ar laiku izzustu dalījums — mēs un viņi. 
Esam viena novada ļaudis. 

       Jā, bieži atšķiras frakciju skatījums uz 
domē spriežamajiem jautājumiem, tad sākas 
plašas diskusijas un reizēm pat asu vārdu 
pārmaiņa. Strīdos gan mēdz dzimt patiesība 
vai vismaz labākā iespēja. Jā, ir balsojumi, 
kad nobalso pret principa pēc. Reizēm kāda 
sēde notiek saspīlētākā gaisotnē. Atcerēsi-
mies — lai kritizētu, nevajag ne talanta, ne 
gudrības, ne rakstura, ne pašaizliedzības.  

      Bet mums ir labs vadītājs, kas visu lai-
ku tur roku uz novada pulsa, ir par novada 
attīstību un nebaidās uzņemties atbildību. 

— Šķiet, pēdējā laikā atsevišķos balsoju-
mos sadalījums pozīcijā un opozīcijā tik 
strikti vairs neizpaužas. 

— Deputātam ir jāprot uzklausīt un res-
pektēt arī citu viedokli, atšķirt būtisko no 
mazāk svarīgā, būt nelokāmam spriedumos, 
reizē iedziļinoties ikdienas niansēs. Priecā-
jos, ja virsroku ņem lietas būtība.  

— Tātad tautas kalpi aug, vairāk domā ar 
savu galvu un pieņemas dūšā? 

— Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Šeit gan ne-
domāju kažoka mešanu uz otru pusi, bet — ja 
mana iekšējā balss vai izpratne par attiecīgo 
jautājumu nesaskan ar mūsu koalīcijas depu-
tātu vairākumu, es varu nobalsot atšķirīgi. 
Bet mums nekad neuzspiež, nepavēl balsot 
tā un ne citādi. Pati atbildu par savu balsoju-
mu. Labi būtu, ka mūsu lemšana gandarītu 

ikvienu un ka lēmumi būtu tikai novadu at-
tīstības labā, iedzīvotāju labklājībai un drošī-
bai. Izšķirīgais lēmuma pieņemšanā ir mana 
sirdsbalss. 

— Ir dzirdētas deputātu domas, ka ikdie-
nā komitejās pārsvarā risināmi samērā sīki 
jautājumi.  

— Tā īsti negribētos dalīt — sīkos un lie-
los. Iesniedzējam viņa jautājums ir pats sva-
rīgākais. Tas deputātam vienmēr jāapzinās. 
Aiz jautājumiem ir konkrēti cilvēki. Katrs 
balsojums kaut ko izšķir! Un, ja jau konkrēta 
jautājuma virzībai vajag domes lēmumu, tad, 
kaut arī reizēm balsojums ir formāls, depu-
tātiem jautājums ir jāizskata un lēmums jā-
pieņem. Jā, daudzi lielie darbi mūs vēl tikai 
gaida. Jāizstrādā novada attīstības program-
ma uz septiņiem gadiem, ietverot novada at-
tīstības stratēģiju, rīcības plāns un investīci-
ju programma, kā arī visa apvienotā novada 
teritorijas plānojums.  

— Kā vērtē nodomu pārdot tautas namu 
Dundagā? 

— Kā novada iedzīvotāja gribētu, lai to at-
jauno un tas paliktu visu lietošanai. Agrāk 
esam sprieduši, ka tā varētu būt jauniešu 
pulcēšanās vieta. Bet ar katru gadu ēkas stā-
voklis pasliktinās, un nav redzams, kur ņemt 
milzu līdzekļus remontam. Mūsu novadā 
piedzimst aizvien mazāk bērnu, šogad tikai 
29, un pilnīgi iespējams, ka pēc dažiem ga-
diem būs jāapvieno abas skolas ēkas vienā. 
Tādā gadījumā Mazajā skolā varētu izveidot 
centru jauniešiem, arī biedrībām un dažādu 
interešu grupām. Lai piedod vēlētāji, jo savā 
vēlēšanu programmā bijām ielikuši pun-
ktu — risināt tautas nama jautājumu. Izsve-
rot ēkas remontam vajadzīgos ieguldījumus, 
kas patiesībā būtu kā jaunas ēkas celšana, iz-
lēmām to pārdot. Varbūt no jaunajiem īpaš-
niekiem ēku varēs iznomāt kādām darbībām. 

— Ko deputāti ir labu paveikuši? 
— Tas vien ir sasniegums, ka, spītējot krī-

zei, darbs noris, neviena dzīves joma nav ap-
stājusies. Valsts daudzas funkcijas, kā sociālo 
jomu, veselības aprūpi, arī izglītību ir novē-
lusi uz pašvaldības pleciem, un pašvaldība šo 
rūpi arī tur. No mūsu budžeta vairāk nekā 
pusi novirzām izglītībai, prioritāte ir arī so-
ciālā palīdzība, kas ir liels atbalsts mazno-
drošinātām ģimenēm un trūcīgajiem.  

Ar projektiem lūkojam piesaistīt papildu 
līdzekļus. Ūdenssaimniecībā pabeigta pirmā 
kārta, sāksies otrā, arī kolcinieki tikuši pie 
tīra ūdens, remonts noris mācību iestādē — 
pērn Dundagā, šogad plānoti Kolkā — skolā 
un tautas namā. Deputātu skatieni ir vērsti 
nākotnē, jo mums jādara viss, lai dzīvi nova-
dā uzlabotu, pilnveidotu, lai arī aizbraucēji 
vēlētos atgriezties. Bieži vien šķiet, ka dau-
dzi ir apmaldījušies savās skumjās, dusmās, 
un mūsu pienākums ir viņiem palīdzēt.   

— Kā vērtē nupat pieņemto budžetu? Un 
sagatavošanu? 

— Budžets pieņemts, gan ar nelielu deficī-
tu, bet, taupīgi dzīvojot, to varam dzēst. Fi-
nansisti izsprieduši — ko varam atļauties, ko 
ne. Kredītportfelis arī nav tik liels, tāpēc ir 
plānots ņemt kredītu atsevišķu plānu īsteno-
šanai. Deficīts ir tāpēc, ka diezgan piesardzī-
gi esam plānojuši ieņēmumus, kas varētu arī 
palielināties, sevišķi atkritumu apsaimnieko-
šanā un komunālajā jomā.   

Katrai struktūrvienībai jau deva ievirzes 
pa atsevišķām sadaļām, un kopīgā vadlīnija 
bija — nepārkāpt iepriekšējā gada līmeni. Pie 
tā arī centās pieturēties. Sarežģītāk visu ap-
rēķināt bija no jauna izveidotajām iestādēm. 
Pilnīga vienlīdzība budžeta sagatavošanas 
principos nekad nav iespējama. Protams, šeit 
redzama katra vadītāja prasme savas vaja-
dzības pamatot un pārliecināt.  

Objektīvu iemeslu dēļ komitejās neizskatī-
ja visus iestāžu un struktūrvienību budžetus, 
tāpēc domes sēdē 26. janvārī radās daudz ie-
bilžu un jautājumu, kuru dēļ budžeta pie-

ņemšanu pārlika uz 2. februāri. Deputāti ie-
sniedza vairāk nekā 30 dažādu ierosinājumu, 
kurus izpilddirektors un finanšu speciāliste 
izanalizēja un deva atbildes. Arī šoreiz viss 
negāja tik gludi, jo daļa deputātu pieprasīja 
paaugstināt algas arī bērnudārza audzinātā-
jiem, kas saņem valsts noteikto minimālo at-
algojumu 255 lati. Tas bija politisks lēmums, 
bet, manuprāt, pareizs, jo salīdzinājumā ar 
citu pašvaldības darbinieku atalgojumu tas 
bija nesamērojami mazs. Uzskatu, ka algas 
pielikums par 20–30 latiem vēl aizvien ir ne-
atbilstošs cilvēkiem, kam uzticam visdārgā-
ko — bērnus. Tie ir augstāko izglītību iegu-
vuši audzinātāji, kas ieliek pamatus bērnu 
zināšanās, prasmēs, saskarsmes mācībā.  

Par budžetu nobalsoja visi deputāti. Tātad 
esam pareizi pratuši sadalīt naudu, lai izpil-
dītu pašvaldībai uzliktās funkcijas. 

— Kas deputātiem traucē strādāt vēl 
pilnvērtīgāk? 

— Mēs katrs strādājam savā jomā un bieži 
vien ir grūti uzreiz iedziļināties attiecīgā 
jautājumā. Ja vēl jautājuma izskatīšanas gaitā 
rodas 2 pilnīgi pretēji vai stipri atšķirīgi 
skaidrojumi, tad, protams, ir grūti saprast, 
kur slēpjas patiesība. Varbūt patiesība ir tur, 
ārā? Tāpēc apsveicami, ka beidzot ir jurists, 
kas tādās reizēs var juridiski izskaidrot, lai 
mēs pieņemtu pareizu lēmumu. 

      Saprotu, ka deputāts nedrīkstētu būt 
pārāk emocionāls, jo viņam jāpieņem lēmu-
mi pēc būtības, bet jāatzīst, ka reizēm izplūs-
tam emocijās. To saku arī par sevi. 

— Nesen ieviesta jaunā pašvaldības dar-
binieku vērtēšanas sistēma. 

— Jautājums par atalgojumu vienmēr ir 
bijis un būs ļoti jūtīgs. Kurš speciālists teiks, 
ka viņa atalgojums ir par lielu? Iebildīs tie, 
kam samazina. Loģiski ir, ka darbinieks vēlas 
zināt, kāpēc atalgojumu samazina un kas jā-
dara, lai pilnveidotos, kuri pēc vērtējuma ir 
vājie punkti. Mēs izvirzījām komisiju, kurai 
uzticējām darbiniekus vērtēt, un es negribu 
apšaubīt viņu darbu. Tomēr šajā jautājumā 
vēl ir daudz darāmā, metode pilnveidojama, 
un nedrīkstētu izpalikt darbinieka iepazīsti-
nāšana ar komisijas vērtējumu. Trūkums, ka 
daudzi neizprata, kā atsevišķi kritēriji skar 
katru konkrēti, tāpēc pašvērtējums atšķīrās 
no komisijas vērtējuma. Piemēram, daudzi 
nebija izpratuši vadības pieredzes būtību — 
vai domāta pieredze vispār vai tieši šajā dar-
bā? Nepilnības ir bijušas, tāpēc arī dome no-
lēma — līdz maijam jāapkopo priekšlikumi, 
lai vērtēšanas sistēmu uzlabotu, jo katru ga-
du darbiniekus vērtēs no jauna.  

— Vai ļaudis tevi bieži uzrunā kā deputā-
ti? 

— Bieži ne, bet uzrunā. Prasa parūpēties, 
lai greiderētu ceļu uz Kaļķiem, pēdējā laikā 
par tautas namu, par sociālo palīdzību. Jāuz-
sver, ka Sociālajam dienestam ļoti iejūtīgi 
jāizturas pret ikvienu, arī tad, ja pēc notei-
kumiem cilvēkam palīdzība nepienākas. Tas 
gudri jāizskaidro. Turklāt Sociālais dienests 
var griezties domē, lai pieņemtu papildu lē-
mumu par atsevišķu cilvēku, ja viņam vajag 
palīdzēt. Līdz šim palīdzības saņemšanu ie-
robežoja arī tas, ka cilvēku neatzina par 
maznodrošinātu, ja viņam ir 3 ha zemes. Ta-
gad šī robeža ir 5 hektāri.   

— Vai izsludinātos deputātu pieņemša-
nas laikus jūt? 

— To gan ne. Ja ir kas uz sirds, tad tāpat 
satiekoties pajautā. 

— Pastāsti par sevi ārpus darbiem un 
pienākumiem!  

— Mājas ir mana miera osta. Pēc profesijas 
esmu daiļdārzniece, un, cik nu brīvie brīži 
ļauj, no pavasara līdz vēlam rudenim ņemos 
pa dārzu. Prātā esmu izsapņojusi, kādu vēlē-
tos iekopt sētu, bet sapņi laikam drusku jāat-
liek, jo, kultūras darbā strādājot, vaļasprie-
kam laika atliek ļoti maz. Labprāt lasu, minu 
krustvārdu mīklas. Jaunākā aizraušanās — 
esmu sākusi dejot senioru deju kolektīvā. 
Lielisks vaļasprieks, jo dejas laikā jādomā par 
soļiem, un visas problēmas no galvās ārā. Di-
vas reizes nedēļā pēc darba braucu uz Tal-
siem, uz projektu vadības kursiem, jo tā ir 
vēl viena neizmantota iespēja, kā piesaistīt 
līdzekļus kultūrai. Varbūt, kad būšu pensijā, 
varēšu padomāt, kā darboties savā saimnie-
cībā. 

Gandrīz katra darba diena man beidzas ap 
desmitiem. Šķiet, ka dzīves ritms ar gadiem 
kļuvis stipri ātrāks. Galvenais — izturēt! To 
gribu novēlēt arī avīzes lasītājiem un saviem 
vēlētājiem. Katra diena ir pārāk vērtīga, lai 
to izšķiestu kritizējot, meklējot slikto, čīk-
stot. Atrodiet kādu aizraušanos, kaut ko sa-
vam sirds priekam, un  ticu, ka dzīve izrādī-
sies daudz krāsaināka un interesantāka, nekā 
sēžot četrās sienās un sūkstoties.  

— Ko teiksi par avīzi? 
— Kopš iznāk divreiz, tā ātrāk izlasāma! 

Man patīk jaunais izskats, sevišķi pirmā lap-
puse šķiet vieglāka, tīrāka. Patīk lasīt par no-
vada ļaudīm, uzņēmējiem, vēl varētu par ģi-
menēm, arī — izveidot rubriku par tiem no-
vada iedzīvotājiem, kas aizbraukuši uz ārze-
mēm, kā viņi dzīvo, ko domā, kas viņiem ir 
Dundaga. Arī tad, ja šī patiesība būtu rūgta, 
mums tā varētu noderēt. Arī par tiem aktī-
viem jauniešiem, kas jau kādu laiku dzīvo un 
strādā citur Latvijā. Saprotu, ka daudzveidī-
bas dēļ ir daudz sīku rakstu, no kuriem dažu 
labu gribētos vairāk izvērstu, bet es apzi-
nos — joprojām visam vietas nepietiek. 

  

Alnis Auziņš 

  Trīspadsmit krēsli 

«Katrs balsojums kaut ko izšķir» 
  

Iespēju pateikt visu, kas sakrājies uz sirds, piedāvājam Attīstības un plānošanas 
komitejas deputātei Smaidai Šnikvaldei. 

sardzība, kurā ietilpst Saimnieciskais die-
nests un ielu apsaimniekošana. 

 

Rīcības plānā paredzētie pasākumi  
— Kā budžets kopumā vērtējams? 
Ģ.K.: — Visām iestādēm finansējums ir 

pietiekams, lai pildītu savus uzdevumus, 
turklāt izstrādāts rīcības plāns, paredzot fi-
nansējumu gandrīz visu iestāžu attīstībai — 
remontam, dažādām iegādēm, kas nav ikdie-
nas vajadzības. Pavisam ierakstīti 35 punkti, 
aptverot visas lielās jomas — izglītību, soci-
ālo un veselības aprūpi, tehniskās infra-
struktūras, kultūrvidi un novada pārvaldi, 
kā arī publiskā sektora pakalpojumus. 

Z.E.: — Piemēram, tehniskā projekta iz-
strāde virsūdeņu novadīšanai Dundagā Brī-
vības, Talsu, Pils, Saules un Maija ielas rajo-
nā. Kolkas skolai šogad 85 gadu jubileja, tai 
piešķirti 26 tūkstoši gaiteņu un grīdu re-

montam. Kubalu skolai-muzejam neliela 
nauda jumtam piešķirta jau pērn, šogad 
4000 latu jumtam un vēl nauda manteļskur-
steņa remontam. Kurzemītei iedalīta nauda 
apkures sistēmas rekonstrukcijai un siltā 
ūdens padevei un jumta remontam.  
Ģ.K.: — Elektrība šogad ievērojami sadār-

dzināsies, tāpēc, lai nelietotu daudz ūdens 
sildītāju katrā grupiņā, lietderīgi silto ūdeni 
pievadīt no katlu mājas. Kopumā Dundagas 
pagastam rīcības plānā atvēlēti Ls 68430, 
Kolkas — Ls 39005. 

Visbeidzot jāuzsver, ka nav plānots sama-
zināt darbinieku skaitu, nedz arī izdevumus 
iestādēm, kas kopumā palikuši iepriekšējā 
gada līmenī. Atliek visiem godprātīgi strā-
dāt! 

 
Uzklausīja Alnis Auziņš 

 
 

(Turpinājums no 1. lappuses) 
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Uzziņai par Voldemāru Dekšenieku 
Dzimis Rīgā 1910. gada 30. VIII. Beidzis Latvi-

jas Universitāti, 1937. gada 31. I ordinēts kā Gro-
biņas iecirkņa vikārs, 1938. IX 01. nozīmēts par 
Liepnas un Pokrovas ev. lut. draudžu mācītāju. 
Miris 1972. gada 17. XII. Avoti: Es viņu pazīstu, 
R., 1939; Baznīcas kalendārs, R., 1943; Svētdie-
nas Rīts, 6/1937., 35/1938. 

 
Vecais tirgus laukums bijis starp pili un 

baznīcu, vēl tagad (šķiet, domāti 20. gs. 60. 
gadi. – Red.) redzama gara, daudziem nodalī-
jumiem senā tirgus ēka, bet tagad tirgus lau-
kums augšā pie pasta ēkas un vecām vējdzir-
navām starp Vīdales un Mazirbes ceļu. Dun-
dagā vēl pastāv tirgi trešdienās un svētdie-
nās. Svētdienās gan uz tirgus laukuma re-
dzamas tikai dažas sieviņas ar pienu, olām, 
toties varens ir trešdienu tirgus — tā ir īsta 
satikšanās vieta, kur var satikt jebkuru cilvē-
ku, ko tu vēlies, pat no vistālākiem nova-
diem. Dundadznieki tā arī visas savas darīša-
nas kārto trešdienās, tad var jebkuram padot 
ziņu, kādu vien vēlies. Trešdienās ir arī mā-
cītāju pieņemšanas diena — runas stundas 
no plkst. 10 līdz 1 baznīcas sakristejā, kur tad 
dundadznieki tiešām godpilni nāk un kārto 
savas darīšanas arī baznīcas lietās, maksā no-
dokļus, tā ka apkārt pa perifēriju nav jāiet 
draudzes nodokli iekasēt. 

 

Dundagas draudzes mācītāji* 
Līdz 1696. gadam ziņas nav pilnīgas. Johans 

Višmans (1696–1699), Kristians Gothards Hart-
mans (1703–1710), Jēkabs Fridrihs Bankavs (1711–
1725), Jēkabs Hugenbergers (1726–1768), Ulrihs 
Johans Cimmermans      (1769–1795), vikārs Jo-
hans Kristofs Cimmermans (1795–1796), Georgs 
Karls Pēters Rode (1796–1830), Karls Glēzers 
(1830–1873), Karls Vilhelms Teodors Blūms (1874–
1879), Rihards Timotejs Krauze (1880–1891), Al-
berts Karls Johans Moltrehts (1891–1919), Edgars 
Ville (1921–1941), Augusts Briedis (1941–1950), 

Voldemārs Dekšenieks (1951–1956), Jānis Melbār-
dis (1957–1966), Voldemārs Frišenfelds (1966–
1985), Valda Krūmāja (1985–1992), Jānis Kalniņš 
(1992–1993), Jānis Roga (1994–1997), Ēvalds Bēr-
ziņš (1998–2000), Mārcis Zeiferts (2000–2003), no 
2004. gada — Armands Klāvs. 

 

Johans Višmans 
     Baltvācietis, dzimis ap 17. gs. vidu Jelgavā. 

No 1677. līdz 1683. gadam studējis teoloģiju Kē-
nigsbergas universitātē. Pēc studijām strādājis 
par mācītāju Bērstelē, Zemgalē, kur labi apguvis 
latviešu valodu, — viņa sacerētajās dziesmās at-
rodamas zemgalisko izlokšņu īpatnības. No 1696. 
gada mācītāja gaitas turpinājis Dundagā, kur arī 
miris. Viņš sacerējis un tulkojis baznīcas dzies-
mas. Tās atrodamas daudzos 18., 19. un pat vēl 20. 
gs. reliģisko dziesmu krājumos. Višmans sarakstī-
jis pirmo latviešu dzejas poētiku Nevācu Opics 
jeb īss ievads latviešu dzejas mākslā 1697. ga-
dā. 

Višmana dzejas paraugs: Cel / Cilvēks! Cilā 
vaigu: No garda miega pamodies! Voj ne redz rīta 
laiku? Ar saules celies / Priecājies! Ņem rokā ska-
ņās kokles! / Ne ļaujies prātam ģībt! 

Par pirmajiem .. mācītājiem nekādu tuvā-
ku ziņu nav, bet par .. Jēkabu Bankavu ir zi-
nāms, ka tas ir bijis populārs latviešu spredi-
ķu grāmatas autors. 

 

Jēkabs Fridrihs Bankavs 
Vācu tautības latviešu garīgās literatūras au-

tors, dzimis Kurzemē, miris 1725. gadā Dundagā. 
Strādājis par luterāņu mācītāju Kurzemē — Liel-
zalvē, Zemītē (no 1707), Dundagā (no 1711). Ban-
kava apjomīgā sprediķu grāmata Latviski svēt-
dienas darbi (1725) atkārtoti izdota vairāk nekā 
10 reižu. Bankava sacerētajos sprediķos pirmo 
reizi latviešu valodā publicēti samērā plaši tēloju-
mi un nostāsti par latviešu izcelsmi, ticību, par 
vācu misionāriem. Bankavs 1721. gadā vācu valo-
dā sacerējis dzejojumu par Dundagas pili. 

Fragments no Bankava sprediķu grāmatas — 

sprediķa Lielajai Piektdienai: «Ak, kaut tie pasau-
les bērni to vērā liktu, kas visai par lieku pēc lai-
cīgām lietām dzenās. Tie tek un skrej pēc mantas, 
ik kā viens ērglis pēc laupījuma, un, kad tie no-
mirst, rodas citi, kas to sēdēdami un gulēdami 
aprij. Tie sakrāj un ne zina, kas to dabūs. Jo tā 
netaisna manta ne nāk uz trešu augumu, bet, kā 
tā nākusi, tā iet tā atkal projām. Tāpēc ir svēti tie 
ļaudis, kas vairāk pēc debesu lietām dzenās, ne kā 
pēc tās laicīgas mantas». 

     Arī mācītājam Rodem 1835. gadā bijusi iz-
dota Jauna sprediķu grāmata uz visām svēt-
dienām. 

 

Karls Glēzers  
     Mācītājs, dzimis 1806. gada 10. augustā Lie-

pājā, miris 1873. gada 24. augustā Dundagā. Glē-
zeram ir nopelni Kubeles skolas dibināšanā un 
Ernesta Dinsberga izglītošanā, kurš 5 gadus bija 
viņa kučieris. Savas darbības laikā strādājis arī 
Izglītības ministrijas sistēmā par skolu referentu 
(1850–1861). 

 

Rihards Krauze 
Atmiņas par šo vīru saglabājušās jaukas. 

Krauze bijis ļoti labsirdīgs, jauks cilvēks, ne-
liela auguma, lielu bārdu, dziļi reliģiozs, lie-
lisks zīmētājs — gleznotājs. Vēl tagad baznī-
cas ģērbkambarī glabājas viņas gleznas Kris-
tus [ar] ērkšķu vaiņagu galvā un Mārtiņš Lu-
ters. Krauze zīmējis arī savus priekšgājējus, 
kā mācītāju Rodi un Glēzeru, tāpat Bībele, 
kuru Krauze dāvinājis draudzei, ir ar pašzī-
mētu burtu novēlējumu. Ticīgs un pazemīgs, 
mīļš un visiem pretimnākošs cilvēks bijis, 
kas sevišķi mīlējis nabagos, zemas kārtas ļau-
dis, — īsts Jaunās Derības Jēkabs. Parasti 
sestdienas nakti pirms svētdienas dievkalpo-
juma Krauze nav gājis uz guļamistabu, bet 
visu nakti pavadījis vienmēr nomodā par sa-
viem baznīcas darbiniekiem. Reiz abi ar 
cienmāti gājuši apraudzīt, kāpēc no Ķesteru 

mājām neviens nav bijis pie dievgalda. 
Lāga vīram bijušas nepatikšanas ar cara 

valdību. 
Dzimis 1851. gada 4. jūlijā Vidzemē, miris 1903. 

gadā. Krauze Dundagas luterāņu draudzē kalpo-
jis no 1880. līdz 1891. gadam. 1891. gadā tiesa viņu 
sodīja par pareizticīgā pieņemšanu pie dievgalda 
ar 4 mēnešus cietuma, bez tam ķeizars viņu atcē-
la no amata. Krauze izceļoja uz Vāciju.  

 

Karls Moltrehts 
Piltenes iecirkņa prāvests, ļoti solīds cil-

vēks, cienījams un godājams kungs. Uz baz-
nīcu vienmēr braucis, nekad kājām. Kad 
braucis lejā no pasta kalna pie dīķa, ķesteru 
vīri, kas tornī vērojuši, likuši zvaniķim zva-
nīt, kamēr mācītājs piebraucis pie baznīcas 
vārtiem. Amattērpā bijis ļoti nopietns un ko-
rekts, ļoti mīlējis kārtību, bijis punktuāls, bet 
privātā dzīvē — ļoti jautrs, laipns, runīgs, 
vārdu sakot, patīkams sabiedrisks cilvēks.  

Dundagā jau no nezināmiem laikiem ie-
viesušās tā saucamās pātaru balles, kurās ie-
radies prāvests Moltrehts, arī pārklaušinājis 
bērnus, un kuras bijušas sarīkotas kā īstas 
viesības ar ēdieniem un dzērieniem. Pēc pa-
darīta darba prāvests parasti nosēdies starp 
vecajiem vīriem, izņēmis lielu, garu pīpi un 
tad no sava tabakmaka vai dozes cienājis vi-
sus apkārtējos vīrus, un tā kopīgi sapīpējuši, 
pārrunādami saimnieciskās dzīves jautāju-
mus. Prāvests nav atturējies arī no sniegta-
jiem dzērieniem, bet gan mēra robežās tos 
lietojis. Miris mocekļa nāvē 1919. gadā.  

Nošauts pie Tukuma. 
 
 

(Turpinājums nākamajā numurā) 
 
 
 

* Manuskripta autors devis nepilnīgu un 
gadskaitļos neprecīzu mācītāju sarakstu, tā-
dēļ sniedzam to, draudzes apzinātu, papildi-
nātu un līdz pat mūsdienām. 

AR MĀCĪTĀJA ACĪM 
 

Nudien neatceros, kurš vietējais un kādos apstākļos manu Dundadznieka redakto-
ra gaitu sākumā uzticēja manuskriptu. Deviņas lappuses mašīnrakstā bez sākuma, 
bez virsraksta. Priecājos par rakstītāja literāro ķērienu, mazliet vecmodīgo, bet sav-
dabīgo izteiksmi, prasmi raksturot sastaptos cilvēkus. Pēc teksta spriežot, autors ir 
Dundagas mācītājs Voldemārs Dekšenieks. Izbrīnīja, cik ļoti ienācējs ieinteresējies 
par vietu, kurā nokļuvis, par saviem priekštečiem un pat diviem pēctečiem, par sadzī-
viskiem sīkumiem un ļaužu tikumiem. Pārsteidza arī autora brīvie uzskati. Pa pusei 
vēsturnieka amatiera pētījums, pa pusei dienasgrāmata, manuskripts ir savdabīgs 
Dundagas, tajā kalpojošo mācītāju un citu tās ļaužu portretējums, kas ļauj nojaust 
arī paša autora daudzpusīgo personību. Tagad manuskriptu esam sagatavojuši publi-
cēšanai, lielā mērā saglabājot autora rakstību, kā arī papildinot to ar dažiem piederī-
giem tekstiem un atbilstošiem fotoattēliem. Par sameklēto pateicamies arī bibliote-
kārei Daigai Muželovskai un Kubalu skolas–muzeja vadītājam Ivaram Abajam! Rind-
kopas kursīvā — papildu teksti, kas nav no šī manuskripta. 

Alnis Auziņš 

  Dundagas seriāls 

Uz Mazirbi braucu ar lielām gaidām, un 
Dievs piepildīja vairāk, nekā biju cerējis. Tā 
bija liela žēlastība, ka spēju ātri norimt, uz-
reiz atbrīvoties no pasaules trokšņa, — pa-
rasti tas tik strauji nenotiekot. Piecu dienu 
viela ietilpināta tik tikko pusotrā — tas var-
būt ir par spraigu, lai gan man laika pietrūka 
citam — rīta sarunām ar garīgo vadītāju. 

Armands deva uzdevumus, konkrētas 
Svēto Rakstu vietas, nelielus, bet būtiskus 
metodiskus ieteikumus, kā lūgt, kā jēgpilni 
lasīt. Svarīgs šajās dienās bija klusums, garas, 
nesteidzīgas pastaigas, krietna izgulēšanās 
naktīs (svarīgs priekšnosacījums!), jauka gal-
da kopība ēdienreizēs muižas ēkā. 

Tekstus agrāk tādā veidā nebiju lasījis. Tas 

bija kas jauns. Pārliecinājos, ka šajā metodē 
cieši apvienojas lūgšana un lasīšana. Nešķira-
mas! Dievs katrā Bībeles vietā uzrāda to, kas 
būtisks tieši man un tieši tagad. Tiešām, to 
piedzīvot — vesels atklājums. Laikam nekad 
vairs nelasīšu Bībeli kā kuru katru grāmatu. 

Ar pārsteigumu atklāju, ka pat no tik īsas 
Bībeles vietas kā Atklāsmes grāmatas 3:20 
«Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzi-
nu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, 
Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, 
un viņš ar Mani» bija ko domāt un domāt. 
Pēc 136. psalma apgūšanas bija jāuzraksta, 
kā Dieva žēlastība darbojas manā dzīvē. Uz-
rakstīju arī — daudz lappušu, lai gan tuvu ne 
visu. Pēdējais uzdevums bija svētdienas rī-

tā — pēc pašu izvēles atgriezties pie viena no 
iepriekš aplūkotajiem tekstiem. Sestdienas 
vakarā nešaubījos, ka jāatgriežas pie Atklās-
mes grāmatas rindiņām, jo nepaspēju šo te-
matu līdz galam izdomāt. Tomēr ... no rīta 
pārlasīju ko citu — 103. psalmu: «Bet Tā Kun-
ga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva ta-
jos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bēr-
nu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā, ne-
aizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt».  

Atklāju sev ļoti svarīgu vārdu — «cenšas», 
kas atrisināja man būtisku morālu jautāju-
mu. Manuprāt, daļa kristiešu iekrīt 2 galējī-
bās. Ir ļaudis, kas, tikko ienākuši draudzē, 
jūtas jau kā itin visu izpildījuši un tālāk dzīvo 
zaļi, lai gan tas ir nevis piepildījums, bet gan 
tikai pats sākums. Un ir otri — cilvēki, kas 
gandrīz vienmēr jūtas kā paši lielākie grēci-
nieki, pat tik ļoti, ka šī apziņa traucē kalpot, 
bezmaz vai pat dzīvot. Jo — kā tu grēcīgā pa-
saulē neaptraipīsies, un ja vēl mācītājs no 
kanceles teic (uz tevi paskatoties!), ka grēko-
šana ir otrā biežākā nodarbe pēc elpošanas... 
Un te nu pēkšņi mani skāra vārds «cenšas». 
Tas neatbrīvo no pienākumiem, neatvieglo 
dzīvi, neatceļ baušļus, bet gudrā mīlestībā 
norāda — saprotams, tu kā grēcinieks krīti 

un kritīsi, bet tev ir jāpieceļas, patiesi jāno-
žēlo un tikpat patiesi jācenšas atkal — un la-
bāk! Daudz vēlāk literārā veidolā to ietērpis, 
šķiet, Ibsens Brandā — piedots taps, ja neva-
rēji, mūžam ne, ja negribēji. 

Līdztekus piedzīvoju vēl daudz citu auglī-
gu pārdomu. Varbūt pirmoreiz aizsākas di-
alogs ar Radītāju... Rekolekciju laikā izjutu 
lielu, gaišu mieru. Atgriezos mājās, gandrīz 
vai lidinoties virs zemes. Paldies Dievam par 
šo metodi un Mazirbes laiku! 

Lai viss neliktos pārlieku rožaini, piebildī-
šu, ka pavisam drīz nobumsījos. Labi vēl, ka 
biju lidinājies tikai kādus 15 centimetrus virs 
zemes, nevis metru. Aprunājies ar citiem, 
ilgākas rekolekcijas piedzīvojušiem, sapratu, 
ka tā notiek. Ikdiena ievelk. Tur, Mazirbē, arī 
citās līdzīgās klusuma oāzēs, ir radīti zināmā 
mērā garīgas siltumnīcas apstākļi.  

Taču labās ievirzes un metodes neesmu 
aizmirsis, joprojām jūtu vilinājumu to darīt 
un laiku pa laikam to arī praktizēju. Mani 
virza un iedrošina vārds «cenšas».  

 

Alnis Auziņš  
 

  Ne no maizes vien 

Klusumā, Mazirbē, cenšoties 
 

Aizvadītajā gadā vasaras sākumā intervēju mācītāju Armandu Klāvu, kas tikko bi-
ja atgriezies no klusuma rekolekcijām Lietuvā. Novembra sākumā jau Armanda vadī-
bā kaut ko mazliet līdzīgu piedzīvoju pats, tikai no piektdienas vakara līdz svētdienas 
rītam. Pēc ilgāka laika vēlos padalīties plašāk. 

• Dundagas tirgus laukums 1958. gada 23.septembrī.          Kārļa Geiges foto no Kubalu skolas-muzeja krājuma 
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Par tautas namu  
Dundadzniekā nr. 1 
Edvīns Zemtiņš, bijušais sakaru speciālists:  

«Strādājot telefonu tīklā, esmu pārliecinā-
jies, ka tautas nams tiešām ir nolietojies. Jau 
padomju laikos secināja, ka lētāk namu būtu 
uzcelt no jauna, nekā remontēt... Visa pama-
tā ir naudiņa. .. Saprotams, ka pagasts tautas 
namu pašreizējā stāvoklī pavilkt nevarēja ..». 

Gunārs Laicāns,  
pagasta padomes priekšsēdētājs:  

«.. Pagasta aprūpē ir pils, vidusskola, bēr-
nudārzs. Tie visi prasa daudz līdzekļu. Mums 
nav naudas, ko ieguldīt tautas nama remon-
tā. Tā liktenis pagastam nav vienaldzīgs! 
Sirds sāp, skatoties, kā māja pamazām sa-
grūst. Kā pareizāk rīkoties, kā piesaistīt kapi-
tālu? Tagad ir atrasts lielākajai daļai pieņe-
mams risinājums. Konkursā par tiesībām no-
māt tautas namu uzvarējusi Vārpa, es viņiem 
vēlu visu labu. Taču nevaru ar pārliecību ap-
galvot, ka tagad ēka būs pasargāta no laika 
zoba. Namā jāiegulda simtiem tūkstošu la-
tu ..».  

Austris Kristapsons,  
Dundagas vārpas priekšsēdētājs: 

«.. Pirms gadiem pieciem sacēlās troksnis 
ap tautas namu. To neesot iespējams apsaim-
niekot, vajagot daudz līdzekļu, izskanēja pat 
doma tautas namu atdot par vienu latu, pēc 
tam bija viedoklis pārdot, visbeidzot, tomēr 
nepārdot. .. Mēs paņēmām namu galvenokārt 
cilvēku dēļ. .. tautas nams ir jāatdzīvina! Ne-
vienu dienu telpas nedrīkst stāvēt tukšas! .. 
Pie mums sev tīkamu nodarbi radīs ikviena 
iedzīvotāju grupa. Notiks kultūras, atpūtas 
un sporta pasākumi, pulciņu darbs. Audē-
jiem, keramiķiem, kokgriezējiem, bērniem 
un jauniešiem būs iespēja spēlēt dambreti un 
novusu, vakarus varēs rīkot lauksaimnieki un 
gados vecie iedzīvotāji ..». 

— Kāpēc tu apmeklē gandrīz visas komi-
teju un domes sēdes?  

— Pēc četriem gadiem esmu atgriezies, un 
kā bezdarbniekam laika man gana. Taču gal-
venais — mani joprojām ļoti saista vietējā 
dzīve, pašreizējās norises un kā tās saistās ar 
novada nākotni. Gribu arī uzrakstīt grāmatu 
par Dundagu.  

Kā uzzināt par pašvaldības darbu? Novada 
interneta vietnē, Dundadzniekā, ierodoties 
pie deputātiem pieņemšanas laikā un tad, ja 
tautas kalpi rīko tikšanās ar iedzīvotājiem. 
Un — piedaloties sēdēs. Tieši tā visātrāk un 
no pirmavotiem var uzzināt par pašvaldībā 
notiekošo, nolemto.  

— Kāds no malas šķiet domes darbs? 
— Atgādināšu: deputātus ievēlēja no čet-

rām vēlēšanu apvienībām. Rūpīgi pārlasīju 
visu apvienību programmas, pirms vēlēša-
nām solīto. Tikai tā var patiesi sekot līdzi de-
putātu darbam un viņu lēmumiem. Man do-
mās radās līdzība ar lielajām politiskajām 
partijām, kas dalās daudzskaitlīgās un maz-
skaitlīgās jeb tā saucamajās kadru partijās, 
kas gatavojas konkrētajām vēlēšanām, un, 
iekļuvušas parlamentā, guļ uz lauriem. Vai 
pie mums arī nav izveidojušās tādas kadru 
apvienības? Vai reizēm saikne ar iedzīvotā-
jiem nav pavisam vāja vai jel pavisam pa-
stāv? Vai programmā solītais nepaliek uz pa-
pīra un kā tas saskan ar deputātu balsoju-
mu? 

— Jājautā pretī: vai lielajā politikā, ja Lat-
vijas mērogā par tādu var runāt, nav tāpat? 
Es arī pirms Saeimas vēlēšanām esmu aici-
nājis ļaudis rūpīgi iedziļināties program-
mās, labi apzinoties, cik reizēm tālu no tām 
aizklīst attiecīgo partiju un konkrēto tautas 

kalpu reālpolitika. 
— Taisnība, tā diemžēl ir. Taču atšķirībai 

starp programmā pausto un dzīvē īstenoto 
politiku var būt arī objektīvi iemesli, ja ap-
stākļi mainās. Bet tad politiķu pienākums ir 
šo pamatojumu skaidrot saviem vēlētā-
jiem, — lai uzzina, vērtē un secina. 

Pavisam konkrēti. Mūsu domē ir deputāti, 
kas pārstāv priekšvēlēšanu programmu, ku-
rā solīts cīnīties par Kolkas un Dundagas tau-
tas namu rekonstrukciju. Bet nu viņi paceļ 
roku, lai Dundagas tautas namu atsavinātu, 
tas nozīmē, lai vēlāk pārdotu. Kur skaidrota 
tik klaji pretrunīga rīcība? (Jau pēc šīs inter-
vijas deputāte Smaida Šnikvalde sarunā to 
vairāk vai mazāk skaidroja. — A.A.) Dundadz-
niekā iztaujā deputātus — labi! Bet cik bieži 
deputāti paši ar saviem rakstiem vai intervi-
jās skaidrojuši svarīgus jautājumus? Piemē-
ram, gadījumā, kad viņu pieņemtie lēmumi 
atšķiras no programmatiskām nostādnēm. 
Vai tu kādreiz esi atteicis? 

— Neesmu atteicis, bet šādi gadījumi, 
šķiet, tikpat kā nav bijuši. Gan jāteic, arī ta-
vas valdīšanas laikos. 

— Taisnība. Un tas ir slikti! Tieši to gribu 
likt cilvēkiem pie sirds: kļūt politiski aktīvā-
kiem, apmeklēt sēdes, pārlasīt programmas, 
jautāt saviem deputātiem, sevišķi, ja neiz-
prot viņu rīcību, ja tā klaji atšķiras no solīju-
miem. Citādi viss turpināsies pa veicam: 
nāks 2013. gada pašvaldību vēlēšanas, atkal 
rakstīs skaistas programmas konkrētai rei-
zei, bet pēc ievēlēšanas tās aizmirsīs. Ja tauta 
neatgādinās. Pats tagad cītīgi vēroju, kā lemj 
tās apvienības deputāti, par ko es balsoju, kā 
viņu balsojums saskan ar priekšvēlēšanu 
programmu. Un redzu, ka nesaskan. 

— Kādi vēl vērojumi? 
— Tautas kalpiem būtu jāspriež par bu-

džetu, par novada attīstību — par lielām līni-
jām, nevis par sīkumiem vai arī par izpildva-
ras jautājumiem, kā tas bieži notiek. Manu-
prāt, vispār par maz vērības pievērš attīstī-
bai. Krīze nebūs mūžīga. Kas notiks pēc gada, 
pieciem, desmit? Vai novadā ir konkrētas 
programmas? 

Pašvaldības uzdevums ir veicināt uzņē-
mējdarbību. Vai ir programma vietējo uzņē-
mēju atbalstam? Bēdīgi, ja deputāts, kas pats 
ir no ražotājiem, par to nespēj neko pateikt. 
Vai ir izstrādāta mājokļu politika, kas atbal-
stītu sakarīgus cilvēkus, kas pie mums ieras-
tos strādāt un dzīvot? Un kā ar pašvaldības 
tēlu? Protams, to spodrina atsevišķi veiksmī-
gi pasākumi, kā Minhauzena svētki, kurus 
atceras vēl tagad. 

— Lielu un veiksmīgu svētku jau nu ne-
trūkst, katru gadu notiek. Kaut vai regulā-
rās Pils dienas, kuras allaž saistās ar Dunda-
gas vārdu, pērn Ceļotāju diena, kas šogad 
būs ar īpašu uzsvaru novada centrā, turklāt 
sakritīs ar Dziesmu dienu 4. jūnijā. Sadarbī-
ba ar Lauku ceļotāju un Slīteres nacionālo 
parku ir bijusi auglīga, un mēs jau esam ga-
na daudzināti. 

— Es domāju mērķtiecīgu ikdienas darbu. 
Bet, iespējams, vairāk par visu vajadzētu 
programmu jaunatnei. Jūs avīzē pēdējā laikā 
par to mēģināt runāt, tieši par to sāp sirds 
arī deputātei Irinai Jānbergai (decembra nu-
murā. – Red.), — ka pietrūkst skatījuma uz 
priekšu. Kā piesaistīt mūsu novadam bērnus, 
jauniešus? Valdemārpilī Igurds Baņķis aizrā-
vis jauniešus galdniecībā. Vai mēs nevaram 
izdomāt savu ievirzi, kas, piemēram, dotu 
veselu klasi Kolkas skolā, kur ir pateicīga, 
dabiska, veselīga vide? 

— Es jau domāju, ka dzirdēsim recepti 
dzimstības palielināšanai... 

— Tas, ko pašvaldība var un tai vajag da-
rīt, — veicināt uzņēmējdarbību, lai ļaudis te 
noturētu, un pirmām kārtām jaunos. Tad arī 
bērnu būs vairāk. Un te es varu atbildēt uz 
jautājumu par Dundagas tautas namu, ko tu 
prasīji pirms sarunas. Tā vien šķiet, ka tagad 
gribam visu pārdot.  

— Arī valstī ir tāda iezīme. Un šajā nu-
murā citēju Gunāru Laicānu, kurš pirms ga-
diem desmit saka: tautas nams kā pārāk 
smaga nasta jāpārdod. 

— Taisnība, toreiz tā teicu. Laiks pagājis, 
esmu mainījis uzskatus. Atcerēsimies, ka li-
kumā par pašvaldībām ir ierakstīts, ka paš-
valdību ekonomiskais pamats ir īpašums, un 
tie ir gudri jāapsaimnieko. Tautas nams atro-
das ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Ja vēl to tie-
šām nopirktu īsts kultūras cilvēks, tad būtu 
labi, bet tam nav garantijas. Turklāt tirgū 
nav piemērotākais laiks! 

Manuprāt, tautas nams jāparedz novada 
jauniešiem. Vajadzētu uzrunāt vairākus aktī-
vākos jauniešus, palīdzēt viņiem izveidot ne-
valstisko organizāciju, lai lūko rakstīt pro-
jektus un piesaistīt naudu, tas tagad ir gan 
populāri, gan perspektīvi. Un tautas nams 
būtu īsti piemērota vieta. Dundagas lībiešu 
grupa arī meklē vietu. Nevajag pilnīgi visu 
ietilpināt pilī.  

— Bet atzīsti tomēr: tev tagad ir daudz 
vieglāk runāt. Uz tāda līmeņa vadītāju — 
agrāk pagasta, tagad novada — gulstas mil-
zu atbildība. Vienmēr līdzekļus prasa lielie 
objekti, piedevām tagad esam piedzīvojuši 
krīzi.  

— Jā, protams, to atzīstu. Kā vienkāršam 
iedzīvotājam man ir vieglāk. Tagad esmu 
frontes otrā pusē. 

— Man kā miermīlīgam cilvēkam tāda 
militāra terminoloģija ne visai tīk.  Tā jau 
mūsu kopīga bēda, ka teju visur saskatām 
dalīšanos «savējos» un «viņējos». 

— Taisnība. To es ne pārāk veikli pateicu. 
Gribu tikai uzsvērt, ka mans nolūks nav kri-
tizēt kritizēšanas pēc, bet gan iekustināt ie-
dzīvotājus. Man arī nepatīk, ja lamā Saeimu 
vai pašvaldību, bet paši neko nedara. Tāpēc 
aicinu domāt līdzi un paust attieksmi. Vēlos 
iekustināt cilvēkus. Konkrēti, svarīgi darba 
kārtības jautājumi ir tie, kas spēj uzrunāt un 
pulcināt ļaudis. To piedzīvojām saistībā ar 
Kubalu skolas–muzeja projektu, par ko mani 
joprojām māc lielas šaubas, vai līdz finansē-
juma beigām pagūs īstenot, tāpat vajadzētu 
domāt par Dundagas tautas nama likteni. 
Nebūsim vienaldzīgi! 

  Lauzīsim galvu dotajā  virzienā  

Politika jāveido visiem kopā 
 

Bijušais pašvaldības vadītājs un Saeimas deputāts Gunārs Laicāns tagad cītīgi ap-
meklē pastāvīgo komiteju sēdes. Grasījos pajautāt — vai viedoklis tautas nama jau-
tājumā ir tāds pats kā pirms desmit gadiem? Bet saruna izvērtās garāka. 

— Pirms gadiem desmit, man ierodoties 
Dundagā, tautas nams bija visiem mutē. 
Daļēji arī kā politiska futbolbumba, taču 
lietas būtība palika: māja ir sliktā stāvoklī, 
pašvaldībai līdzekļus vajag citu objektu uz-
turēšanai. Toreiz ēku iznomāja sabiedris-
kajai organizācijai Dundagas vārpa... To visu 
var izlasīt Dundadznieka pirmajā numurā, 
no kura dažus izvilkumus publicējam. Kā-
pēc tagad nams jāpārdod? 

— Vecākā paaudze glabā atmiņas par tau-
tas nama zelta laikiem, kad strādāja ļoti 
enerģiskā kultūras dzīves organizatore Va-
lentīna Bernāne. Darbojās koris, deju kolek-
tīvs, vadītāja stāvēja un krita par savējiem, 
un visu norišu centrs bija kultūras nams — 
pacelts lielos augstumos. Lai tur iekļūtu, va-
jadzēja ģērbties gandrīz kā uz operu... Jauki, 
diemžēl naudu tērēja tikai pasākumiem, bet 
ne pašai ēkai. Daudzajos padomju gados tur 
neieguldīja ne kapeikas! Ne velti jau izpild-
komitejas priekšsēdētāja Arnolda Vērdiņa 
laikos pirms vairākiem gadu desmitiem ra-
dās iecere celt jaunu kultūras namu — tur, 
kur tagad slejas viesu nams Krūziņi. Pirms 
gadiem desmit izpētē secināja, ka tautas 
nams ir ļoti sliktā stāvoklī. Tad arī nolēma 
visu kultūras dzīvi pārcelt uz pili. 

Vienīgais arguments par labu tautas na-
mam būtu lielā zāle, bet tā ir visbēdīgākā. 
Uz priekšdienām der padomāt: varbūt liet-
derīgi iegādāties krēslus, lai ļoti liela cilvēku 
skaita gadījumā pasākumos izmantotu vi-

dusskolas sporta zāli. Cik nu bieži tas varētu 
notikt... Turklāt vasarā mūsu rīcībā ir parka 
estrāde. 

Tā arī pēdējos desmit gadus kultūras dzī-
ve un vispār pasākumi noris pilī. Tāpēc arī 
tur ieguldīja lauvas tiesu valsts piešķirtās 
pagastu apvienošanās naudas — jauniešu 
mītnes remontam, pirms tam valsts investī-
ciju piesaiste ļāva nomainīt logus. Tāpat 
pašvaldības prioritātes ir skolas, bērnudārzi, 
veselības centrs, tagad arī — Kolkas tautas 
nams.  

Domes priekšsēdētāja Aldona Zumberga 
piebilde: «Vēl priekšsēdētāja Austra Kris-
tapsona laikā katram pagastam bija pieeja-
ma programma lauku attīstībai Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzīvotājiem. Varēja bū-
vēt kultūras un sporta celtnes, tehnisko in-
frastruktūru. Pieejamā nauda bija par mazu 
tautas nama jumta nomaiņai, turklāt prog-
rammas prasība bija iegūt auditējamu, tas ir, 
lietojamu vērtību. Tautas namā līdztekus 
jumtam vēl būtu jāiegulda milzum daudz. 
Tāpēc deputāti nolēma par pieejamiem lī-
dzekļiem izremontēt vidusskolas abu ēku 
sporta zāles, Lielās skolas ģērbtuves, nomai-
nīt Vīdales skolai jumtu, un vēl atlika nauda, 
par ko gatavojamies atjaunot parka estrā-
di».  

— No 2001. gada namu apsaimniekoja 
Dundagas vārpa. Cerības loloja lielas, ko re-
dzam arī, pārlasot avīzes pirmo numuru, 
diemžēl nepiepildījās paredzējumi pulcināt 

namā visu gadagājumu ļaudis. Pēdējos ga-
dus īrnieki ir draudze Prieka vēsts, kas pēc 
līguma iegulda ēkā zināmu summu. Vai vi-
ņi tagad nepaliks uz ielas? 

 — Prieka vēsts kā īrnieki jau pirms 2 ga-
diem gribēja veidot investīciju programmu 
kopā ar pašvaldību, sadarboties projektu 
rakstīšanā. Bet viņiem atteica. Jā, viņi savu 
īres maksu ir ieguldījuši telpu remontā. Bet 
tā kā ēka kopumā ir sliktā stāvoklī, jumts ir 
katastrofāls, tad viņu ieguldītais darbs jau 
iet bojā. 

Pašvaldība gribēja izīrēt visu ēku ilgter-
miņā, prasot 50 santīmus par kvadrātmetru 
mēnesī, — pēc likuma mazāku summu ne-
drīkstēja. Tālākos likumā atļautos soļus paš-
valdība nespēra, jo neredzēja tam jēgu. 

Prieka vēsts un ielas nepaliks. Esmu runā-
jis ar viņu pārstāvi, viņi meklē citas telpas. 
Ja pārdošanas cena būs samērīga, varbūt arī 
viņi nopirks.  

— Kas noteiks nama pārdošanas cenu un 
kad tas varētu notikt? 

— Atsavināšanas noteikumi paredz, ka 
jārīko izsole, bet sākotnējo vērtību nosaka, 
ekspertiem novērtējot objektu. Galējo cenu 
noteiks komisija un nolems dome. Ekspertu 
ieteikto cenu vajadzētu likt kā sākotnējo. 
Tas ir apmēram pusgada jautājums. 

— Vai tirgus ir gana atdzīvojies un pār-
dot būs iespējams? 

— To man grūti atbildēt. Var jau arī pār-
dot ar lejupejošu izsoli. Kad pirms 12–13 ga-
diem mācījos nekustamo īpašumu vērtēša-
nu LU Ekonomikas fakultātē, profesors Va-
sermanis uzsvēra — jebkurš īpašums nozīmē 
atbildību. Ja nevar izdomāt, ko ar to darīt, 
tad, iespējams, labākais ir pārdot.  

 
Alnis Auziņš 

 
 

  Pie mums, uz zemēm 

Dundagas tautas namu pārdos 
 

Tā lēmuši deputāti, bet skaidrot aicināju Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistu 
Gunti Kārklevalku.  
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12. I 
Papildināja Finanšu komitejas sastāvu ar 

vēl 2 deputātiem: Tiju Liepu un Valdi Randi. 
 

26. I 
Apstiprināja 3 zemes ierīcības projektus 

(īpašumiem Apsītes, Dūņstūri, Jaunpīlādži). 
Iekļāva teritorijas plānojuma grozījumu 

reģistrā priekšlikumu par īpašuma Indrāniņi 
lauksaimniecības zemes apmežošanu. 

Nekustamajam īpašumam Zēņu dīķis Kolkā 
noteica lietošanas mērķi (15,6442 ha dabas 
pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme un 
2,1347 ha inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme). 

Pieņēma grozījumus saistošajos noteiku-
mos Par sociālo palīdzību Dundagas novada ie-
dzīvotājiem, kuros noteica atvieglojumus pa-
balstu prasītājiem. 

Vienai ģimenei piešķīra apdzīvojamo pla-
tību Dundagā, Puķu ielā 4–1, un vienu ģime-
ni uzņēma dzīvokļu piešķiršanas rindā. 

Apstiprināja sadarbības līgumu ar Rīgas 
Tehnisko universitāti par pētījumu Latvijas 
piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā 

reģenerācija novada piekrastes ciemos. 
Iznomāja telpas Alfa kursa rīkošanai pilī. 
Dzēsa Bulgārijas pilsoņa Ls 231 uzturēša-

nās izdevumus pansijā. 
Apstiprināja pašvaldības iestādes Centrālā 

administrācija nolikumu. 
Apstiprināja pašvaldības iestādes Kubalu 

skola-muzejs nolikumu un par tās vadītāju ie-
cēla Ivaru Abaju. 

Nolēma pārdot izsolē pašvaldības nekusta-
mo īpašumu Dundagā, Pils ielā 9 (tautas 
nams) un veikt tam nepieciešamos priekš-
darbus: novērtēt īpašumu, brīdināt nomnie-
ku, sagatavot izsoles noteikumus u.c. 

Atļāva grozīt telpu nomas līgumu ar drau-
dzi Prieka vēsts, samazinot iznomājamo platī-
bu un mainot maksāšanas kārtību, kā arī at-
brīvoja no nomas maksas par 2010. gadu par 
neizmantotajām telpām (Ls 452,42). 

Nolēma atkārtoti pārdot izsolē automašī-
nu Opel Vectra Caravan.  

Atlika jautājumu par tūrisma uzdevumu 
deleģēšanu SIA Kolkasrags, un nolēma papil-
dus izpētīt arī citus iespējamos risinājumus 

tūrisma sadarbības jomā. 
Apstiprināja saistošos noteikumus Par 

2010. gada budžeta izpildi. 
2011. gadā piešķīra finansējumu, lai no-

drošinātu darbību un veiktu pašvaldības fun-
kcijas pēc noslēgtajiem līgumiem: Dundagas 
invalīdu biedrībai Ls 500; Dundagas pensi-
onāru klubam Ls 500; biedrībai Dundagas bēr-
nu centrs «Mājas» Ls 9128,06; biedrībai Dun-
dagas aprūpes nams «Stacija» Ls 6500; biedrī-
bai Zaļais novads Ls 2559,60 (jauktā kora dar-
bībai); dotāciju SIA Ziemeļkurzeme Ls 0,06 par 
katru kubikmetru paceltā ūdens un SIA Kol-
kas ūdens Ls 0,03 par katru kubikmetru pa-
celtā ūdens; SIA Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca Ls 1939. 

Nolēma nepiemērot 2011. gadā fiziskā un 
kvalificētā darba novērtēšanas metodiku 
amatalgas noteikšanai. 

Nolēma noteikt sociālo pakalpojumu sa-
maksu vienam cilvēkam mēnesī norēķiniem 
ar SIA Dundagas veselības centrs — janvārī un 
februārī Ls 250, martā un aprīlī piemērot MK 
noteikumus Nr. 257. Līdz 9. III sagatavot sais-
tošos noteikumus par ievietošanu, uzturēša-
nos un maksājumiem SIA Dundagas veselības 
centrs, kā arī novērtēt vienas personas vienas 
dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē. 
 

2. II 
Apstiprināja 2011. gada budžetu un pieņē-

ma blakus lēmumus: Jūras svētkiem Kolkā 

atvēlēt Ls 3500; iekļaut budžetā Ls 6209 no-
vada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksas palielināšanai un sociālo 
maksājumu veikšanai; sagatavot un izsolīt 
cirsmu līdz 2000 m3; apzināt pašvaldības īpa-
šumus, ko neizmanto pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, un sagatavot tos atsavināša-
nai; pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem vismaz reizi gadā atskaitīties do-
mes komitejās; noteikt pašvaldības pulciņu 
vadītājiem apmaksājamo darba laiku — ne 
vairāk kā 20 stundu mēnesī — un noteikt, ka 
kolektīviem gadā jāpiedalās vismaz 5 publis-
kos pasākumos novadā. 

Apstiprināja novada izglītības iestāžu iz-
devumu tāmes norēķiniem ar citām pašval-
dībām. 

Izdarīja izmaiņas projekta Lauku saimniecī-
bas vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu sko-
la-muzejs sētā, lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību 
programmu iespējām apraksta daļā, samazinot 
plānoto žoga apjomu un neturot lopus. 

 
 
 

Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča 
 

Domes sēdēs  

    Runas vīriem ir spēks rokās  

— Novadā vajadzēja lauku attīstības spe-
ciālistu. Acīmredzot man reizēm gribas ļau-
ties nezināmajam. Neilgu laiku pirms tam 
jau biju strādājusi šajā jomā Kolkā. Jāpiebilst 
gan, ka neesmu pašvaldības algota darbinie-
ce. 

— Kāda ir jūsu darba būtība? 
— Man ir pieņemšanas laiks: Dundagā ce-

turtdienās, Kolkā otrdienās, pārējo laiku pa-
vadu Kolkā, un lielākais darbs saistās ar in-
formācijas ieguvi un apstrādi pie datora. 
Analizēju to un šķiroju, domājot, kas kuram 
derētu: zemniekiem, amatniekiem, mājražo-
tājiem, biedrībām. Labi jāorientējas likumos 
un normatīvajos aktos, lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmējiem pieejamo atbalsta fondu 
ieviešanas mehānismā. Tas viss jāsagrupē, 
jānosaka labākie risinājumi un jānogādā līdz 
iedzīvotājiem. Nav nemaz tik vienkārši. Ska-
tos, kādus aktuālus tematus piedāvāt, un rī-
koju seminārus. Vēlamies palīdzēt jebkuram 
lauku iedzīvotājam. Arī jauniešiem, arī tiem, 
kurus interesē brīvprātīgo darbs. Noteikti 
aicinām atnākt cilvēkus, kam ir kāda ideja, 
bet kas nezina, kā to īstenot. 

— Par saviem pakalpojumiem esat rak-
stījusi pašvaldības interneta vietnē, mazliet 
mūsu avīzē, bet varētu biežāk — par iespē-
jām iegūt finanses ideju īstenošanai, par 
gaidāmajiem semināriem.  

— Taisnība. Pārsvarā izmantoju interne-
tu, bet tas ir pieejams visai nedaudziem, zva-
nu pa tālruni, dažreiz uzrunāju personīgi. 
Pērn krietni palīdzēja kooperatīvā sabiedrī-
ba Dundaga, ar viņu piena mašīnām sūtīju 
zemniekiem noderīgas ziņas, uzrakstītas uz 
mazām lapiņām.  

Cilvēki par maz izmanto Eiropas Savienī-
bas projektu iespējas. Saprotu, ka diezgan 
daudziem tie šķiet gana sarežģīti. Jāiedroši-
na. 

— Ar kādām iecerēm un jautājumiem 
pēc padoma apmeklētāji ierodas? 

— Piemēram, cilvēks gribētu darboties ar 
bērniem, veidot un vadīt radošās darbnīcas. 
Šajā jomā gan grūti piesaistīt finansējumu, 
tomēr ieceri paturam prātā. Patlaban Lauku 
atbalsta dienests izsludinājis projektu kon-
kursu Lauku saimniecību modernizācija, — ap-
meklētāji interesējas par to. Sasparojušies 
mājražotāji. Pēc konkrēta semināra vairāki 

ir reģistrējušies, vēlas tālāk attīstīties, papla-
šināties, jautā par projektiem. Tas mani ie-
priecina. Svarīgi cilvēkiem pašiem saredzēt 

izaugsmes iespējas, jomu, kurā varētu būt 
noderīgs. 

Veiksmīga bija asociācijas Lauku ceļotājs 
pērn rīkotā Ceļotāju diena sadarbībā ar Slīte-
res nacionālo parku un arī pašvaldību, kas 
lika sarosīties mājražotājiem. Šis notikums 
var izvērsties par gadskārtēju, katrā ziņā šo-
gad jūnijā Ceļotāju dienas būs divu dienu pa-
sākums ar centru Dundagā. Tas ir labs at-
balsts, iedrošinājums un pamudinājums. Jā-
atbalsta jebkurš individuālā darba veicējs, 
mazie ražotāji.  

— Cik bieži tiekaties ar nozares lietpra-
tējiem, tāda paša un līdzīga darba darītā-
jiem? 

— Reizi gadā tiekas visas Latvijas lauku 
attīstības speciālisti, kad ir iespēja apmainī-
ties ar domām, kā arī satikt citus nozares 
lietpratējus un zemkopības ministru. Savu-
kārt reizi mēnesī Lauku konsultāciju biroja 

Talsu nodaļā tiekas bijušā Talsu un arī 
Ventspils rajona lauku attīstības speciālisti. 
Notiek pieredzes apmaiņas braucieni sadar-
bībai un informācijas apmaiņai ar citu nova-
du speciālistiem. 

Šajā darbā jābūt pietiekami radošam, aktī-
vam, pašam izvēloties galvenās darbības jo-
mas, bet lielos vilcienos jāpārzina visi lauku 
attīstības virzieni, un kā jebkurā darbā — re-
zultāts atkarīgs no darītāja.  

— Kā sokas kolēģiem citās vietās, vai vi-
siem ir vienādas problēmas, vai arī ir sava 
specifika? 

— Ir problēmas, kas vienādas visā valstī. 
Pašlaik aktuāla ir Valsts ieņēmuma dienesta 
ieviestā elektroniskā deklarēšanās sistēma, 
kas rada bažas par lauku ļaudīm — saimnie-
ciskās darbības veicējiem, kam nav iemaņu 
darbā ar datoru un kam grūti pieejams in-
ternets. Dundagas novadā šim nolūkam 7. 
martā paredzēts mācību seminārs. Liela no-
zīme ir novada atrašanās vietai tīri ģeogrā-
fiski. Tā, piemēram, Zemgale jau kopš se-
niem laikiem ir Latvijas maizes klēts, tur ir 
lielākie graudu audzētāji, Latgalei kā depresī-
vajam reģionam pašlaik sniedz vislielāko at-
balstu no Eiropas Savienības projektiem ar 
vislabvēlīgākajiem noteikumiem un lielāko 
piešķirto finansējumu, kas paredzēts lauku 
teritorijām.  Dundagas novads zemes un rel-
jefa ziņā ir labvēlīgs ilggadīgā zālāja audzē-
šanai, tādēļ lauksaimniekam pateicīgākā 
lauksaimniecības nozare šeit ir piena un ga-
ļas lopkopība. Novadā procentuāli lielu teri-
toriju klāj meži. Pēdējā laikā liela zemnieku 
problēma ir meža zvēri, kas noposta sēju-
mus, radot nopietnus zaudējumus lauksaim-
niekiem. 

Jāpiebilst, ka novada lauku attīstības spe-
ciālists ir SIA Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs darbinieks, tādējādi šis darbs 
pavisam tieši sasaucas ar Zemkopības minis-
trijas kursu. Lielākoties ziņu pirmavots ir 
tieši nozares ministrija.  

— Vai pieņemšanas dienās plūst apmek-
lētāju straume? 

— Ir tukšais laiks un ir laiks, kad nāk 
diezgan daudz — konkrētu projektu konkur-
su izsludināšanas laikā ierodas apmeklētāji 
ar gatavām idejām un lūdz palīdzību, nāk ar 
lauku bloku kartēm, ar deklarācijām, tāpat 
vaicā par semināriem, kādreiz atnāk parunāt 
par ideju aizmetņiem. Vai arī piezvana. 

Negaidu tikai, ka nāks pie manis vai zva-
nīs. Man ir datu bāze, un es daudzmaz zinu 
cilvēku intereses. Piemēram, jāpavēsta par 
mācībām attiecīgās nozares speciālistiem. 
Zvanu, meklēju cilvēkus rokā, lai izstāstītu 
par iespējām, kas pavērušās, par izsludināta-
jiem projektu konkursiem. Gadās arī, ka cil-

vēks spirinās pretī. Pierunāt nedrīkstu. Jā-
pārliecina, ka ideja ir to vērta. Reizēm arī iz-
dodas. 

— Un tad pašai ir gandarījums? 
— Gandarījums par tām saimniecībām, 

kuras pēc pārrunām startējušas un guvušas 
atbalstu projektu konkursos, piemēram, 
Lauku saimniecību modernizācija. Pašlaik Eiro-
pas Zivsaimniecības fonda projektu konkur-
sā Vietējām rīcības grupām vērtēšanas stadi-
jā ir projekts, kas man kā pie jūras dzīvojošai 
ir tuvs — jūras velosipēdu iegādei, ļoti gribē-
tos, lai iznākums būtu labvēlīgs. Kolkas pa-
gastā tūrismam ir liela nozīme ar izaugsmes 
iespējām, vide tur ir īpaši pievilcīga. Bija se-
minārs sadarbībā ar Biznesa inkubatoru, kas 
ņem savā paspārnē jaunos uzņēmējus, ja uz-
ņēmums jaunāks par diviem gadiem, palī-
dzot ar darba telpām, piedāvājot dažādas at-
balsta iespējas, tomēr visas piedāvātās iespē-
jas neizmantoja. Seminārā Mājražošana kā ie-
nākumu gūšanas veids Pārtikas veterinārā die-
nesta pārstāvis ziņoja par birokrātiskā sloga 
samazināšanu, un dažs labs uzdrīkstējās re-
ģistrēt saimniecisko darbību tieši kā mājra-
žotājs. Priecē, ka dalībnieku vidū ir ļaudis arī 
no citiem novadiem. Vērtīgs, spriežot pēc 
dalībnieku skaita, bija seminārs par grozīju-
miem likumos un nodokļos, atraktīvs un pa-
domiem vērtīgs bija seminārs par ķirbi pie 
Amaļu saimnieces ar degustāciju un sēklu ie-
gādi noslēgumā. Ir vēl vairāku labu ideju aiz-
metņi.  

Patiesībā man ļoti patīk redzēt uzskatāmu 
rezultātu. Šajā jomā tas var būt tikai pastar-
pināti. Tomēr uzskatu, ka darbs ir patiesi ra-
došs, un man patīk, ja cilvēkiem varu ieteikt 
labas lietas un tā palīdzēt.  

Alnis Auziņš 

«Gribu cilvēkiem palīdzēt» 
 

Ilze Šteine vairāk nekā gadu strādā par novada lauku attīstības speciālisti. Visi dro-
ši vien vēl nezina, kā savā labā izmantot šāda lietpratēja pakalpojumus.  

    Liekam aiz auss Ilze Šteine par sevi: «Esmu dzi-
musi Cēsīs, augusi un skolojusies 
Jelgavā. Tad mani vecāki pārcē-
lās uz Kolku, un vidusskolu jau 
beidzu Rojā. Gribēju studēt arhi-
tektūru, tomēr izraudzījos Latvi-
jas Lauksaimniecības universitā-
ti un kļuvu par diplomētu zemes 
ierīkotāju. Ar profesijas izvēli trā-
pīju vilnī — 1994. gadā tas bija 
ļoti svarīgi. Turklāt man patika 
zīmēt kartes. Kolkā strādāju par 
zemes ierīkotāju un tad Zemes 
dienestā — par kadastra daļas 
inspektori».  

Novada domē 
 

16. II plkst. 9.00 Finanšu komiteja. 
24. II plkst. 9.00 domes sēde. 
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— Laidzes pašvaldībā bija radusies iecere 
rīkot koncertu savu mazturīgo ģimeņu at-
balstam. Dažādu apstākļu dēļ gan pasākumu 
pārcēla uz Talsu tautas namu. Tajā piedalījās 
senioru dejotāji no Talsiem, Liepājas, Laidzes 
un arī mēs — no Dundagas, stāža ziņā laikam 
visjaunākie. Rīkotāji dalībniekiem bija lūguši 
sarūpēt dāvanu grozu ar grāmatām, rotaļlie-
tām, arī pārtiku un apģērbu. Ar tādu ciema-
kukuli ieradāmies arī mēs, un vēlāk visu sa-
rūpēto saņēma Laidzes pagasta mazturīgās 
ģimenes. 

— Kā radās jūsu dejotāju saime? 

— Nodomu izveidot Dundagā senioru de-
jotāju kopu vairāki cilvēki loloja jau ilgāku 
laiku, līdz pērnā gada oktobrī iecere īsteno-
jās. Apzinājām cilvēkus, kas kādreiz dejojuši 
un apmēram atbilst senioru vecumam, kas 
iestājas ātri, jau pēc 30 gadiem. Atsaucās glu-
ži labi, un spējām izveidot astoņus pārus. 
Varbūt vēl dažām dejotājām vajadzētu par-
tnerus. Mums ļoti patīk gan mēģināt, gan uz-
stāties! 

— Pārsvarā droši vien sapulcējušies sa-
vulaik dejojuši cilvēki. Kāda tev pašai agrā-
kā dejas pieredze? 

— Iepriekš neesmu dejojusi! Tādi, kas tau-
tas deju soļus sper pirmo reizi, esam četri.  

— Apbrīnojami! Tad kā tu tiec līdzi tiem 
ar pieredzi?  

— Pašai šķiet, ka tieku. Tas droši vien ir 
arī Daces nopelns. Varbūt man vairāk jādo-
mā, lai nesajauktu soļus. 

— Skatītāji grib redzēt uzstāšanos. Kādas 
ir tuvākās un tālākās ieceres? 

— Astoņpadsmito novembri varētu uzska-
tīt par mūsu dzimšanas dienu. Esam jau pa-
manīti un uzaicināti uz dančiem kaimiņos — 
šomēnes Pastendē, martā Ancē. Gatavoja-
mies deju kolektīvu skatei Talsos kopā ar vi-
siem bijušā rajona dejotājiem. Sapnis — lielie 
Dziesmu un deju svētki, kas nozīmē arī ap-
gūt lielo svētku repertuāru. Talsos skate būs 
aprīlī, un Dace vēlas pirms tam sarīkot nelie-
lu koncertu Dundagā. Noteikti dejosim Pils 
dienā maija vidū, kad ceram uzaicināt arī kā-
dus ciemiņus. Nosaukuma vēl īsti nav, pagai-
dām izlīdzamies ar garo — Dundagas senioru 
deju kolektīvs.  

— Tātad jūs vēl ņemat pretī dancot gri-

bētājus?  
 — Jā, mums vajag puišu. Neatraidīsim ne-

vienu, jo vajadzīga arī rezerve, ne jau visi 
tiek uz visiem koncertiem, tāpēc, dejot gri-
bētāji, nāciet pulciņā! Bet līdz ar mums nodi-
binājās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs, 
un viņiem īpaši trūkst puišu. Arī viņus vada 
Dace Treinovska. Vidējie mēģina ceturtdie-
nās septiņos vakarā pilī, mēs, seniori, — treš-
dienās tajā pašā laikā.  

— Vairāki duņdžiņi labu laiku dejo Pūņu 
kolektīvā. Vai viņus nevar pārvilināt atpa-
kaļ zem Dundagas karoga? 

— Ikviens kolektīvs, kura kodols ilgāku 
laiku ir sadejojies mēģinājumos un koncer-
tos, turas kopā. To novēlu visiem. 

— Pēdējā laikā neesmu dzirdējis par līnij-
dejotājiem. 

— Viņi tiešām iepauzē. Vadītāja Daina 
Freiberga mācās un pašlaik ir stipri aizņem-
ta. Bet gan ar laiku līnijdejotāji atdzīvosies! 

 
Alnis Auziņš 
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Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV 3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Ģirts 
Kalnbirze, Velta Metene, Aivars Miška, Santa 
Namsone, Aldis Pinkens, Kristīne Savicka, Smai-
da Šnikvalde, Aiga Štrausa.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 500 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Visjaunākie seniori 
 

Pērn valsts svētku sarīkojumā Dundagā plašāka publika pirmo reizi redzēja seni-
oru dejotājus. Tikai rudenī tapušo kolektīvu māca un vada dundadzniekiem labi pa-
zīstamā deju meistare Dace Treinovska. 29. I Talsos mūsu visjaunākie seniori pirmo-
reiz uzstājās ārpus savas pils sienām. Stāsta Smaida Šnikvalde.  

 Raibs kā  dzeņa vēders 

Ervīns Arnis Kuģenieks   (1944) 
Feliks Piliksers                (1933) 
Herberts Vērpējs             (1949) 

Ikvienā novada bibliotēkā interesenti var 
lasīt preses izdevumus. Abonēšanas maksas 
pilnībā segtas no pašvaldības līdzekļiem.  

Dundagas bibliotēkā  
Avene, Barbie, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, 

Deko, Dundadznieks, Ieva, Ievas Stāsti, Ilustrētā 
Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Ju-
nioriem, Kabinets, Klubs, Lauku Avīzes Tematis-
kā Avīze, Leģendas, Mājas Dakteris, Mājas Viesis, 
Mazajam Floristam, Mazdārziņš, Mūsmājas, Pa-
tiesā Dzīve & Patiesās Dzīves Speciālizdevums, 
Praktiskais Latvietis, Princeses, Psiholoģija 
Mums, Rokdarbu Vācelīte ar specizdevumiem, 
Santa, Sīrups+, Spicā, Talsu Vēstis, Tom&Jerry, 
Una, Vāģi, Veselība. 

Paldies mūsu bibliotēkas lasītājam Mier-

valdim Ceimuram par laikraksta DDD pusga-
da abonementu! 

Kaļķu bibliotēkā 
Dundadznieks, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, 

Kas Jauns, Latvijas Avīze, Patiesā Dzīve, Praktis-
kais Latvietis, Santa, Talsu Vēstis, 40+. 

Vīdales bibliotēkā 
Dārzā, Dundadznieks, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas 

Veselība, Latvijas Avīze, Mazdārziņš, Patiesā Dzī-
ve, Praktiskais Latvietis, Talsu Vēstis. 
Dundagas vidusskolas bibliotēkā 

Diena, Dundadznieks, Ilustrētā Pasaules Vēs-
ture, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Talsu 
Vēstis. Izdevniecības dāvinājums — žurnāls 
Ir. 

Kolkas bibliotēkā 
Visam gadam abonēti šādi preses izdevu-

mi: Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, 
Ilustrētā Junioriem, Ieva, Leģendas, Rokdarbi, 
Vides Vēstis. Pusgadam abonēti: Patiesā Dzīve, 
Sīrups+. 

I ceturksnim abonēti: Avene, Copes Lietas, 
Dārza Pasaule, Klubs, Latvijas Avīze, Lilit, Mājas 
Viesis, Mūsmājas, NRA, Talsu Vēstis, Veselība, 
Zintnieks. 

Mazirbes bibliotēkā 
Preses izdevumi abonēti I ceturksnim: 

Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, La-
ta Romāns, Latvijas Avīze, Mans Mazais, Marta, 
Mūsmājas, NRA, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, 
Rokdarbu Vācelīte, Talsu Vēstis, Tikšanās.  

 

Apkopoja Dundagas novada centrālās 
bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga 

Prese novada bibliotēkās 

Konkursā  
 

14. I divas Dundagas vidusskolas koman-
das Rīgā piedalījās konkursa Aizej tur, nezin 
kur, atnes to, nezin ko! finālā. 

Konkursu rīkoja uzņēmums Getliņi EKO un 
laikraksts Latvijas Avīze. Tajā vidusskolēni 
rakstīja zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) 
par kāda uzņēmuma saimniecisko darbību. 
Mērķis bija rosināt skolēnus pētīt, cik radoši 
un efektīvi uzņēmumi saimnieko, ko uzņē-
mēji varētu darīt, lai strādātu vēl radošāk.  

Pieteicās 30 komandas, bet ZPD iesniedza 
tikai 14. Finālā iekļuva 8, starp tām divas no 

mūsu vidusskolas: Piensaimnieki un Par zaļu 
Latviju. Rīgā tām bija jāpastāsta par saviem 
pētījumiem. Piensaimnieki — Kristīne Savicka, 
Dīna Ivanova, Baiba Leskovska, Luīze Čaunā-
ne un Juta Freimane — bija pētījuši pien-
saimnieku lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga 
saimniekošanu, secinot, ka Dundagas pieno-
tava ir videi draudzīgs uzņēmums, kas iz-
manto vietējās izejvielas. Komanda bija no-
skaidrojusi, ka līdzīgs uzņēmums atrodas Ar-
gentīnā un tas ražo sauso piena pulveri. To 
darīt meitenes iesaka arī PLPKS. Ir arī tādi 
ieteikumi: uzņēmuma vadītājam uz darbu 

braukt ar velosipēdu un uzņēmumam ražot 
pašiem savu saldējumu ar ogām, rabarbe-
riem, āboliem, bumbieriem un smiltsērk-
šķiem. Meitenes vērtētājiem un citu koman-
du dalībniekiem piedāvāja nogaršot arī mūsu 
pienotavas sierus, ko tie atzinīgi novērtēja.  

Komanda Par zaļu Latviju — Agate Pipare, 
Vita Egle un Alise Rozenberga — savu zināt-
niskās pētniecības darbu bija veltījušas kai-
miņu novada tūrisma uzņēmumam — Laumu 
dabas parkam.  

Komandu darbu konsultēja skolotāja Lie-
nīte Iesalniece.  

Diāna Siliņa 

Joks ar bārdu 
Kā dundadznieks noķēris meža kuili 
 

Kāds dundadznieks, atgriežoties no me-
dībām, pēkšņi ieraudzījis no krūmiem izlie-
nam mežacūkas sivēnu. Aiz tā čāpojis mil-
zīgs, vecs kuilis. Mednieks visai pārsteigts 
skatījies, ka kuilis tur mutē sivēna astes 
gredzenu. Tūdaļ viņš aptvēris, ka kuilis ir 
pilnīgi akls un sivēns to ved. Pa nelaimi, 
dundadzniekam bisē bijis vairs tikai viens 
lādiņš. Kā gan ar vienu šāvienu tikt pie si-
vēna cepeša un kuiļa ādas?  

Atrisinājumu lasiet nākamajā numurā. 
Kam luste, pats var sacerēt nobeigumu un 
var pat piegādāt redakcijā. 

2010. gadā Dundagas novadā darbojās jau 
2009. gada 1. jūlijā izveidotā vienotā dzimt-
sarakstu nodaļa, un no šī laika Dundagas un 
Kolkas pagasta iedzīvotāju dzimšanas un 
miršanas faktus reģistrē vienotā reģistrā. 
Laulību var noslēgt pēc laulāto izvēles jebku-
rā dzimtsarakstu nodaļā. Novada iedzīvotā-
jus apkalpo Dundagā, Pils ielā 5–1. 

Pērn reģistrētas 29 dzimšanas, 11 meite-
nes un 18 zēni, no tām Kolkas pagastā 3 jaun-
dzimušie. Četrām meitenēm un trim zēniem 
doti divi vārdi, 5 bērni dzimuši laulībā. Mā-
miņu vidējais vecums ir 26 gadi, tēvu — 29 
gadi. Pirmais bērns piedzimis 13 ģimenēs, 
otrais — 12, trešais — 4 ģimenēs. 

Viena no lielākajām dāvanām, ko vecāki 
dod bērnam uz mūžu, ir vārds. Aizvadītajā 
gadā meitenēm visvairāk dots Lauras vārds. 
Vecāki izraudzījušies arī tādus vārdus kā An-
na, Marta, Agate Jete un Adelīna, bet zē-
niem — Francis, Oskars, Gustavs, Arturs un 
Roberts. Pie diviem vārdiem tikuši bērni, 
kam otrs vārds ielikts par godu kādam vec-
vecākam, vai arī gadījumos, ja tētim paticis 
viens vārds, mammai — otrs. Ikdienā visdrī-
zāk lietos vienu, bet jāraugās, lai turpmāka-
jos dokumentos — bērnudārzā, skolā utt. — 
norādītu abus vārdus. 

Pērn reģistrētas 11 laulības (2009. gadā — 
14), no tām 5 laulātie pāri laulības noslēgušas 
pirmo reizi. Laulāto vidējais vecums ir 33 ga-
di, līgavu vidējais vecums ir 31 gads, līgavai-
ņu — 36 gadi. Līdztekus dundadzniekiem uz 
Dundagas pili laulību noslēgt braukuši jaun-
laulātie no Rīgas pilsētas, Mārupes, Inčukal-
na, Ķekavas, Saulkrastu, Talsu un Ventspils 
novada. 

 Noslēdzot laulību, 10 laulātie pāri pēc sa-
vas vēlēšanās izraudzījušies vīra pirmslaulī-
bas uzvārdu par savu kopējo uzvārdu; 1 lau-
lātais pāris izvēlējies dažādus uzvārdus — 
viens laulātais paturējis savu pirmslaulības 
uzvārdu, otrs izvēlējies savam pirmslaulības 
uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu. 

Atzīmes par laulības šķiršanu izdarītas 4 
reģistros. 

Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ierak-
sta maiņas likumu izsniegta viena apliecība 
par uzvārda maiņu. Valsts nodeva par vārda, 
uzvārda un tautības ieraksta maiņu ir Ls 50.  

Zelta kāzu jubilāru pulkam piepulcējušās 
vēl trīs ģimenes, kuru laulātie «jā» vārdu 
viens otram teikuši pirms 50 gadiem, un 
viens pāris nosvinējis dimanta kāzas, atska-
toties uz kopā aizvadītiem 60 gadiem. 

Reģistrētas 70 miršanas (33 sievietes un 37 

vīrieši), no tām Kolkas pagastā — 18, kur ļau-
dis aizgājuši mūžībā vairāk nekā iepriekšējos 
gados. Dzīves pavediens agri pārtrūcis 12 no-
vadniekiem. Cienījamu vecumu, 90 gadu 
slieksni, bija pārkāpušas divas sievietes un 
viens vīrietis. 

Pērn miruši 3 valsts sociālās aprūpes cen-
tra Kurzeme Dundagas filiāles klienti. Mirušo 
vidējais vecums ir 67 gadi; sievietēm — 73 
gadi, vīriešiem — 61 gads. Divi īpaši miršanas 
reģistrācijas gadījumi, kad kopš miršanas 
dienas pagājis vairāk nekā gads, — abas ir re-
presētās personas un mirušas izsūtījumā 
1941. gadā.  

Nāves cēloņi: sirds un asinsvadu slimī-
bas — 30, ļaundabīgi audzēji  — 17, vecums — 
13, nelaimes gadījumi (noslīkšana) —  3, trau-
mas — 3, aknu slimības — 1, plaušu slimī-
bas — 1, kuņģa slimības — 1, slepkavība — 1. 

 

Rita Podkalne,  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Dzimtsarakstu nodaļā 
 

Laiks atskatīties uz aizvadīto gadu.  Dundagas pagasts Kolkas pagasts 
dzimuši miruši dzimuši miruši 

2010.  26 52 3 18 
2009.  34 47 2 16 
2008.  33 54 4 8 
2007.  33 57 2 10 

Gads 

Iepriekšējos gados  
reģistrētās dzimšanas un miršanas 

Šahs decembrī 
 

Gada nogalē ierastajās kvalifikācijas 
sacensībās Kuldīgas šaha skolā piedalī-
jās arī jaunie dundadznieki. 

 

Ceturto sporta klašu grupā sparīgi cīnī-
jās Ervins Roderts. Bija gan jūtams treniņu 
un spēļu prakses trūkums, — Ervins ir pa-
slimojis un kādu laiku arī pavadījis mājās 
ieputināts. Puiša 2 punkti 7 kārtās vērtēja-
mi atzīstami, jo partijas zēns aizvadīja spa-
rīgi un ar izdomu, traucēja rupjas pārskatī-
šanās kļūdas. 

Paula Skaidiņa, Rūdolfs Bražis un Edijs 
Tropiņš spēlēja III sporta klašu grupā. Rīko-
tāju pēkšņi mainītais apdomas laiks, tikai 
10 minūtes partijai, mūsējiem nāca par slik-
tu, īpaši Paulai. Visi gan ieguva pa 5 pun-
ktiem un dalītu 2.–4.vietu, bet līdz II sporta 
klasei šoreiz pietrūka. To sasniegt visiem ir 
tuvākā gada uzdevums. 

Alnis Auziņš 
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