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Misija — izpildīt uzdoto
Saruna ar novada izpilddirektoru Ģirtu Kalnbirzi.
— Kā esi iejuties jaunajā darbavietā?
— Izpildvarā nebiju strādājis, piecos mēnešos ir radies priekšstats par atšķirību starp
izpildvaru un lēmējvaru. Iejuties esmu labi.
— Apsveicu! Vai esi tādā mērā apzinājis
darāmo, ka vari pilnvērtīgi strādāt, nejūtot
pakausī desmit nepaveiktu darbu elpu?
— Līdztekus ar likumu noteiktajām pašvaldības funkcijām izpildvaras pārziņā ir
daudzi citi ikdienas darbi, pat padsmit vienlaikus risināmi. Izpilddirektors viens visu
nepaveiks, tāpēc jāmāk uzticēt to citiem. Tas
arī nosaka pašvaldības darbinieku skaitu. Tāpēc jau pirms pāris mēnešiem nolēmām dibināt iestādes ar vadītājiem, lai mazinātu izpilddirektora nastu, kura pārziņā bija arī sētnieki un apkopēji. Turklāt katrs speciālists
labāk pārzina savu jomu.
— Kā vērtē pašvaldības izpildstruktūru

spēju un nodrošinājumu veikt tai noteiktos
uzdevumus? Un kādus izpildstruktūras darba organizatoriskos pasākumus vajadzētu
veikt kopējā darba uzlabošanai?
— Darbinieki ir amata pratēji un veic savus pienākumus. Iestāžu izveide ir pirmais
solis uz lielāku atbildību un attīstību.
Novadā esam apvienojušās divas pašvaldības. Skaidrs, ka nevar katrā no tām būt darbinieki, kas veic vienus un tos pašus pienākumos. Ir jāapvieno, jācentralizē, un tas skar
daudzas jomas, kaut vai sociālo darbu, grāmatvedību u.c. Datorizētā laikmetā darbus
var rīkot no attāluma. Tehniskais nodrošinājums ir labs. Piemēram, Saimnieciskais dienests izveidots Dundagā, bet darbi noris visā
novadā. Tāpat jādomā par kopēju iepirkumu
veikšanu, vai atkal — ja ir iegādāts viens ģenerators, tad ar to pietiek, lai izmantotu pēc
vajadzības.
Derētu arī izveidot kopēju sistēmu kultūrā, lai
pasākumi
nepārklātos.
Piemēram, ja valsts svētkos domes priekšsēdētājam jāsniedz goda raksti
divās vietās vienlaikus, tas
nav iespējams.
Kultūras darbinieki jau
visu laiku strādā, bet sadarbība varētu būt vēl pārdomātāka.
— Kādi secinājumi, ieviešot pašvaldības darbinieku vērtēšanas sistēmu?
— Pērn stājās spēkā likums par Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Tālab to izveidoja,
un komisija vērtēja darbiniekus. Protams, jaunajā
sistēmā jau atklājušies plusi un mīnusi. Labi, ka vērtēja pēc vienlīdzīgiem nosacījumiem, piemēram, ja
darbinieks ir vadītājs, tad
kā vadītāju. Jaunajā sistēmā maz vietas subjektīvismam. Labi novērtēja arī
katra pieredzi un izglītī• Izpilddirektors rok — ar lāpstu, ko laimējuši mūsu kultūras darbinieki. bu — kam lielāka, tam arī
Tomēr Ģirts Kalnbirze labi apzinās, ka vēl svarīgāk ir rakšanu gudri uzti- lielāks koeficients. Trūcēt citiem.

Par atklātību
Pilnīgi atklāts spēj būt tikai pilnīgs idiots vai arī tāds, kurš uzskata, ka
viņam nav, ko zaudēt. Kam kaut cik saglabājies veselais saprāts, tas noklusē, pietēlo, — to nosaka Viņa augstība pašsaglabāšanās instinkts.
Dažādi valdnieki cēli iestājušies par atklātību, pēc tās brēc sabiedrība,
kaut gan tās rūgto garšu nemaz nevēlas uzzināt ne vieni, ne otri. Prasība
pēc atklātības bieži slēpj tās pretstatu — spēli, izlikšanos. Īsti ticīgajiem
būtu jāatzīst, ka atklāti viņi stāv Radītāja priekšā ik brīdi, lai gan ... arī
liela daļa šo neērto patiesību labprāt aizmirst.
Labi — pilna atklātība vienmēr un visur laikam nav šīs pasaules daļa.
Bet daba nemīl tukšumu. Gluži kā ikkatru ieplaku aizpilda ūdens, tā atklātības vietu ieņem neuzticības, tenku, baiļu, neziņas duļķes. Jautājums:
kurā virzienā mēs katrs atsevišķi un kā mazas valsts neliela daļa kopā
ejam?
Vaicājumu pirmām kārtām adresēju sev. Un, lai arī neesmu sevišķi
gudrs, par pilnīgu muļķi sevi neuzskatu.
Alnis Auziņš

Vajag tik rakt!
Jauno novadu robežas nebija šķērslis 16. II Talsu tautas namā notikt ierastajai
kultūras darbinieku dienai.
Vienkopus pulcējās 4 novadu bibliotekāri, pulciņu vadītāji, muzeja darbinieki un
kultūras dzīves rīkotāji pasākumā Pa vecam
un pa jaunam. Novēlējumus un pateicību
kultūras darbiniekiem veltīja Talsu novada
domes priekšsēdētājs, Mērsraga domes
priekšsēdētājs, Rojas novada domes kultūras komitejas vadītāja un Dundagas novada
Kolkas pagasta pārvaldnieks — nepagurt,
strādāt radoši un turpināt starpnovadu auglīgo sadarbību. Uzzinājām par kaimiņu svētkiem un pasākumiem pērn. Ierasti sumināja
darba jubilārus, arī mūsu novada bibliotekāri Inu Eihleri ar 30 darba gadiem.
Katrs novads ar atzinībām godināja 2010.
gada kultūras notikumus savā pusē. Mūsu
novadā atzinību Gada kultūras cilvēks ieguva
Baiba Šuvcāne par grāmatu Senais lībiešu

ciems Kolka, Gada kultūras lepnums — izrāde
Sibillas diena, Gada kultūras pasākums — Pils
diena un Jūras svētki — Kolkasrags 970.
Pa vidu pasākumam — Laimes Lāča meklējumi Vandzenes modē. Varbūt tāpēc, lai
varētu izrakt ceļu pie lāča, katram pasākuma dalībniekam kā ielūgumu dāvināja mazu
sniega lāpstiņu ar devīzi Vajag rakt! — ārā no
krīzes, arī — izrakt taciņu uz novada iedzīvotāju sirdīm. Bet pašu lielāko lāpstu ar devīzi Atdod darbam sevi, darbs godās tevi! loterijas izlozē vinnējām mēs! Tā ir kultūras
darbinieku sūtība — strādāt, lai kultūras
dārzs Dundagā zaļo un plaukst! Paldies Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļai par
jaukajiem svētkiem!

kums, ka, dažām struktūrvienībām pārtopot
par iestādēm, vairākiem agrākajiem struktūrvienību vadītājiem it kā zuda vadītāja pieredze un līdz ar to — iespēja dabūt papildpunktus.
— Vai nebija lietderīgi jauno sistēmu
skaidrot jau sākumā, pirms pašvērtējuma?
— Pieļauju, ka tā varēja būt labāk.
— Līdz maija komiteju sēdēm varam iesniegt priekšlikumus, lai sistēmu uzlabotu?
— Līdz tam apkopot priekšlikumus ir domes lēmums. Pagaidām priekšlikumus neesmu saņēmis. Nolikumā esam iestrādājuši —
ja pašvērtējums no komisijas vērtējuma atšķiras vairāk par 5%, tad ar šiem darbiniekiem jautājums jāpārrunā. To arī darīsim.
— Laiks pagājis. Manuprāt, vērtēšanas
sistēma domāta arī tam, lai uzlabotu katra
atsevišķa speciālista un tātad visu kopējo
darbu. Vai tomēr nevajag visus darbiniekus
vai vismaz vadītājus iepazīstināt ar komisijas vērtējumu?
— Jā, bet laiks ir tik, cik ir, un mēs domājam, kā to labāk izdarīt. Pieļauju, ka vēl radīsies priekšlikumi kaut ko grozīt. Mērķis nebija samazināt algas! Jā, kādam tā palielinājās, kādam samazinājās, bet jautājums ir
arī — cik objektīvi ir vērtēts iepriekš? Kopīgi
jādomā, kā jauno sistēmu uzlabot.
— Laiks tomēr jāatrod. Ja vienīgais, ko
strādājošajam pasaka — pēc jaunās sistēmas
jau lielākajai daļai algas samazinās, tas ir
par maz!
— Slēpjama nekā nav! Tikai jātiekas ar

darbiniekiem. Varbūt jārīko kopēja sanāksme. Pirmdienas informatīvajās sēdēs, domes sēdēs un domes komitejas sēdēs iestāžu
vadītājiem vairākkārt skaidroja jauno vērtē-

Smaida Šnikvalde

(Nobeigums 2. lappusē)

Dundagas pilī
6. III pasākums pensionāriem.
12. III plkst. 19.00 koncerts Ar mīlestības pinekļiem pēc Dziesma manai paaudzei
tradīcijām. Ballē spēlēs grupa Nakts ziņas. Ieeja uz koncertu Ls 1, uz balli
Ls 1,50, uz balli un koncertu Ls 2.
Sākas biļešu iepriekšpārdošana —
Ls 4 un Ls 3 — uz 3. IV izrādi pilī Tā precas vecpuiši — komēdija pēc Antona Čehova lugu Bildinājums un Lācis motīviem. Lomās Zane Daudziņa, Juris Lisners, Ivars Puga un Indulis Smiltēns.
Aicinām cālēnus līdz 6 gadu vecumam un gailēnus līdz 13 gadu vecumam
sagatavot divas dziesmiņas un līdz 1. IV
pieteikties konkursam, kas notiks pilī
2. IV. Sīkākas ziņas Dundagas Kultūras
pilī, pa tālruņiem 63237859 un
26148416.

Kolkā
5. III plkst. 17.00 koncerts Ar mīlestības pinekļiem. Plkst. 21.00 balle ar Lustīgo
blumīzeru. Ieeja uz koncertu Ls 1,50, uz
balli Ls 3, uz abiem kopā Ls 3.
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Trīspadsmit krēsli

«Man patīk politika»
Šoreiz vārds Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputātei Lindai Vīksnai.
— Kāpēc izlēmi kandidēt vietējās vēlēšanās? Kā mainījušies priekšstati, pusotru gadu strādājot pašvaldībā no iekšpuses, un kā
tu raksturotu savas komitejas darbu?
— Pirmoreiz mani uzrunāja, šķiet, 1997.
gadā Gunārs Laicāns, un toreiz kļuvu par
Dundagas pagasta padomes deputāti. Pirms
iepriekšējām vēlēšanām mani aicināja kandidēt Aldons Zumbergs un Gunta Abaja. Rūpīgi
pārdomāju. Aprunājos ar tuviniekiem, kolēģiem, draugiem, un viņi mani atbalstīja. Domāju, ka spēšu strādāt godprātīgi, ar pilnu
atdevi, apzinoties, ka tas ir grūts un ļoti atbildīgs pienākums.
Sākot darbu, uzreiz sapratu, cik viegli bija
90. gadu vidū un cik grūti ir tagad! Pagasti
apvienojušies, pieaudzis deputātu skaits un
izskatāmo un risināmo jautājumu loks. Sākumā bija pat ļoti grūti izprast sarežģītus jautājumus. Balsojuma rezultāts bija atkarīgs no
spējas pārliecināt. Pēc tam, mājās pārdomājot sēžu gaitu, īpaši pirmajā laikā, reizēm esmu sev vaicājusi: vai pareizi nobalsoju?
Bet — man patīk politika! Kādreiz pus pa
jokam pie sevis esmu domājusi: ja būtu vēl
viena iespēja, tad nākotni saistītu ar politikas zinātnes studijām, bet mūzika būtu pakārtota. Strādājot 20 gadus pašvaldībā, apzinos, ka varu tai ko dot.
Manā skatījumā, no sākuma par daudz
pievērsāmies Kolkai, tai devām vairāk — lai
nerastos aizvainojums. Tas mani neapmierināja. Tagad, paskatoties atpakaļ, esmu pielaidīgāka — varbūt tā arī vajadzēja. Taču pāri
visam vienmēr stingri esmu iestājusies par
vienlīdzību pret pagastiem, pret iestādēm un
struktūrvienībām, pret dažādām nozarēm
un iedzīvotājiem.
Mūsu komitejas darbā nav nekā maznozīmīga. Gandrīz katram izskatāmajam jautājumam vajag laiku, lai to pārskatītu, kur nu vēl
iepazītos un izprastu pēc būtības.
Priecē mūsu komitejas deputātu, īpaši jau
pašvaldībā strādājošo, pieredze un aktīvais
darbs, kas ļauj padziļināti diskutēt par risināmajiem jautājumiem, pamanot tādas nianses, kas citiem paslīdējušas garām. No tā visi
mācāmies.
— Vai tev, deputātei un reizē arī iestādes vadītājai, nepārmet interešu konfliktu?
— Diezgan bieži, bet manā skatījumā —
pilnīgi nepamatoti! Nekad neko neesmu prasījusi sev. Es nejaucu deputātes un skolas vadītājas darbu. Jā, kad Dundagas Mākslas un
mūzikas skolai (DMMS) nozares ministrija
atņēma tik daudz, ka nespējām vairs izdzī-

Misija — izpildīt uzdoto
(Turpinājums no 1. lappuses)

šanas sistēmu.
— Tu uzsver, cik labi jaunajā sistēmā ir
novērtēta darba pieredze. Manuprāt, tieši
tā nav novērtēta. Ir pārmērīgi sīks sadalījums līdz 5 gadiem, un tad — vairāk par 5.
Pieredze jāvērtē kā priekšrocība, bet te iznāk — vai tu esi nostrādājis sešus, sešpadsmit vai divdesmit sešus gadus, — alga
viena.
— Var piekrist, ka gradācija ir par smalku
sīkam posmam, bet nav sadalīts pēc 5 gadiem. Tas ir jautājums, ko varētu pārskatīt,
tomēr, izstrādājot jauno metodiku, vērā ņēma Ministru kabineta noteikumus Nr. 533
Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas
un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas
pamatmetodiku no valsts budžeta finasējamo institūciju darbiniekiem.
— Pašvaldības darbinieki arī vaicā, vai
tiešām atļauts strādāt tikai vienu slodzi?
— Pareizāk, Darba likumā noteiktais normālais darba laiks ir 8 stundas dienā un 40
nedēļā. Jāievēro vienlīdzīga pieeja pašvaldības darbiniekiem.
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tēšanas sistēmā ir, tās jau ir daļēji apzinātas,
un, apkopojot priekšlikumus, sistēmu uzlabos.
Man pašai ir vēl cita neskaidrība. Gribu
dzirdēt konkrētu skaidrojumu par prasību
pašvaldības darbiniekiem strādāt tikai vienu
slodzi. Ja es spēju veiksmīgi, kvalitatīvi padarīt darbu, kāpēc nevaru strādāt vairāk nekā
slodzi? Turklāt nav pārliecības, ka šajā jautājumā ir vienlīdzīga attieksme pret visiem

vot, tad lūdzu pašvaldības atbalstu pedagogu
algām. Bet es nelobēju savu individuālo uzņēmumu DMMS! Skola — tie ir audzēkņi, pedagogi, vecāki, vajadzība skolai pastāvēt un attīstīties ir abpusēja. Turklāt vienmēr esmu
centusies godīgi ievērot un izpildīt vadības
uzdevumus un rīkojumus.
— Kas traucē pilnvērtīgi strādāt?
— Apspriežot dažādus jautājumus, par
daudz ir liekas spriedzes un nevajadzīgu strīdu. Nesen paplašināja Finanšu komiteju ar
diviem deputātiem. Tas ir labi. Teorētiski
jebkurš deputāts tajā var būt. Nepatīk kolēģu deputātu argumenti, ka pašvaldības iestāžu vadītāji tur nedrīkstētu būt, lai komiteja
varētu objektīvāk pieņemt lēmumus. Bet vai
tie, kas pašlaik ir šajā komitejā, nepārstāv
nekādas intereses?
Vēl... Ne vienmēr ir vienkārši lietas labad
aizrādīt iestādes vadītājam, pašvaldības darbiniekam ko netīkamu. Cenšos pie viena pateikt, ka tas nav personiski. Mums visiem vēl
jāmācās nejaukt darbu ar attiecībām.
— Un kas devis gandarījumu?
— Vienotais balsojums par Dundagas un
Kolkas bērnudārza pedagogu algām. Nekādas dalīšanās pozīcijā un opozīcijā, un mums
to arī nevajag! Kopā jādara viens darbs — jāstrādā novada iedzīvotājiem, pretējā gadījumā kvalitatīvi lēmumi nav iespējami.
Visās jomās nevar būt lietpratējs, tomēr
uzskatu, ka deputātes darbā esmu sevi pilnveidojusi. Cenšos pamatīgāk iedziļināties ikvienā jautājumā, ieklausoties speciālistu un
pieredzējušu kolēģu viedokļos. Cik laba sajūta, ja tu nobalso pēc sirdsapziņas! Esmu sākusi citādi domāt, vērtēt, pat — iejusties citu
cilvēku ādā, pret kuriem, manuprāt, reizēm
neizturamies tā, kā vajag.
— Kas tev sakāms par pašvaldības darbinieku jauno vērtēšanas kārtību?
— Izveidotās vērtēšanas komisijas darbā
nejaucāmies, un, manuprāt, tā veica savu
pienākumu godprātīgi. Bet jaunā sistēma
nav pietiekami izskaidrota darbiniekiem!
Laikam jau vainīgs milzīgais darba apjoms.
Man teica — to darīs tad, kad pieņems budžetu. Ne no viena darbinieka neesot saņemts protests par algu samazinājumu, ne
ierosinājumi sistēmas uzlabojumiem. Bet vai
nav savā ziņā liekulīgi gaidīt iesniegumus no
darba ņēmējiem, ja viņi saprotamu iemeslu
dēļ nevēlas klaji nostāties pret darba devēju?
Manuprāt, skaidrot jauno sistēmu vajadzēja
jau pirms vērtēšanas, bet pēc vērtēšanas —
vēlreiz. Jāatzīst, ka kļūdas un nepilnības vēr-

pašvaldības darbiniekiem. Mēs tagad gaidām
atbildi no Valsts darba inspekcijas. Bet vai
pareizi nebūtu vispirms iegūt skaidrojumu
un tikai pēc tam lemt, kā pašvaldībā rīkoties? Manuprāt, mūsu pašvaldībā būtu vēlama lielāka atklātība.
— Kas sakāms par budžeta izstrādes gaitu un nu jau par pieņemto budžetu?
— Tas ir gana labs, spējam dzīvot un pat
attīstīties. Budžetu šoreiz sagatavoja labāk
nekā pērn. Uzskatu, ka varēja vēl atrast naudu attīstībai. Kādas bija prasības, sastādot
budžetu? Neplānot vairāk nekā pērn un būt
godprātīgiem, izpilddirektoram un finanšu
speciālistei visu izvērtēt, lai deputātiem nevajadzētu iejaukties. Esmu papētījusi iestāžu
un struktūrvienību budžetus. Kā varēja gadīties, ka dažas iestādes veidoja budžetu, ignorējot šos nosacījumus, pamanījās paslēpt vienu skaitli zem otra?
Dundagas pusē lielum lielā daļa vadītāju
gadu no gada iekļauj budžetā tikai pašu vajadzīgāko savu funkciju veikšanai. Bet visi nebija tik godprātīgi. Un tad nu beigās iznāca,
ka mēs, daļa deputātu, bijām tie sliktie, kas
baksta ar pirkstu, raksta iebildumus un
priekšlikumus.
— Vai vari ieskicēt nākotnē darāmo?
— Visiem deputātiem priekšā atbildīgs

— To arī ievēro?
— Šo jautājumu izzinām. Nav tik vienkārši, jo jāievēro arī citi likumi. Tāpēc arī pašvaldība lūgusi Valsts darba inspekciju paust
savu viedokli par darbinieku noslogojumu
saistībā ar likumiem. Cilvēki atšķirīgi tos
skaidro, tamdēļ arī esam lūguši speciālistus.
Atbildi vēl gaidām.
— Vai jāstrādā viena slodze visiem?
— Tā neesmu teicis. Citi likumi atļauj darbiniekiem, piemēram, pedagogiem, papildu
noslogojumu. Tas ir komplekss jautājums.
— Kas sakāms par tik prozaisku lietu kā
atkritumu savākšana piekrastes ciemos?
— Esam sākuši sarunas ar Talsu novadu,
lai veidotu kopēju iepirkumu un tā iegūtu
lētākas cenas. Sistēmu iedzīvināt nav tik
vienkārši. Tā ir ar likumu noteikta pašvaldības funkcija, diemžēl mums nav tik viegli reģistrēties kā atkritumu savācējiem. Jāiegūst
dažādu institūciju atļaujas. Mazirbē ir iekārtota savākšanas vieta, bet tā vēl neatbilst atļauju devēja prasībām. Budžetā ir paredzēts
finansējums, lai to pilnveidotu.
Nākamvasar visu centīsimies uzturēt kārtībā, lai atkritumi nemētātos. Piekrastē vasarā pārsvarā mīt tūristi un vasarnieki, un neapzinīgie iedzīvotāji speciālos maisus nepērk, bet visu liek tvertnēs.

— Kā cīnāmies ar piekrastes ciemu
gruntsūdeni?
— Jā, pērn Kolkā bija applūdis stadions.
Pirms pieciem gadiem brīnījāmies, kāpēc
akās nav ūdens, tagad — ka ir par daudz. Dabas apstākļi mainās! Novadgrāvji ir aizsērējuši, piedevām daļa ir pašvaldības, daļa —
privātā zemē, plus vēl ir aizsargājamā teritorija. Esam pieteikušies dalībai Eiropas Savienības (ES) Baltijas jūras piekrastes pašvaldību projektā, un ceram, ka augustā zināsim,
vai to atbalstīs. Paredzēts par ES līdzekļiem
izpētīt un sagatavot dokumentāciju, lai to
visu pareizi risinātu. Līdztekus tam pašvaldība atvēlējusi finansējumu, un jau rudenī Kolkas ciemā sākām nivelēšanas darbus, proti, ir
noteikti novadgrāvju līmeņi, daļēji sākts tos
tīrīt. Dažos piekrastes ciemos vietējie paši ko
darījuši. Problēmu rada grāvji privātajās
zemēs. Lai vienotos ar īpašniekiem, vajadzīga viņu vienprātība. Kolkas ciemā jāatjauno
ne tikai grāvji, bet arī aizsērējušās caurtekas.
— Tu vadi Kubalu skolas–muzeja (KSM)
projektu. Kāda ir tā īstenošanas pašreizējā
stadija, nākamie soļi, kādā laikā?
— Šis darbs no 10. VIII ir manā pārziņā,
pārmantots no iepriekšējā izpilddirektora.
Pa šo laiku ir bijuši dažādi lēmumi, kaut kas
ir mainīts un pārskatīts. Februāra vidū paš-
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darbs — jāpieņem attīstības plāns tuvākam
laikam un ilglaicīgais. Šajā darbā iesaistīs visu nozaru speciālistus. Izstrādē būs jāņem
vērā visdažādākie paredzamie apstākļi, sākot
ar bēdīgo demogrāfisko stāvokli, ietverot visas jomas, kā izglītību, kultūru, veselību un
sociālo aprūpi, tehniskās infrastruktūras,
novada pārvaldi. Lielā mērā dzīve būs atkarīga no attīstības plāna kvalitātes.
— Kā tu kā tautas kalps izjūti saikni ar
iedzīvotājiem, vēlētājiem?
— Pieņemšanas laikos nav nākuši. Ikdienā
gan jautā — kolēģi un tāpat citi novada iedzīvotāji. Vaicā par Kurzemīti, par vidusskolas
ēdināšanu, par Kubalu skolas–muzeja (KSM)
projektu, par pašvaldības darbinieku vērtēšanas sistēmu, par pašvaldības darbinieku
atalgojuma kārtību, par oranžā skolas autobusa izmantošanu. Priecājos, ka vēlētāji sāk
saprast — ikkatrs var aktīvi piedalīties, lai
ietekmētu lēmumus.
— Tu mēģini skaidrot?
— Protams! Daudzi uzskata, ka pašvaldības darbinieki barojas no uzņēmēju nodokļiem un saņem milzīgas algas. Skaidroju, kā
ir patiesībā. Izklāstu savas domas par Kurzemītes vadītājas konkursu. Pēc manām domām, prasmes var iemācīties, vadītājs var
izrādīt iniciatīvu, uzņemties atbildību, bet,
pats galvenais, lai vadītāja spējas atbilst
amatam. Atzīstu, ka reizēm steiga vai — gluži pretēji — vilcināšanās ir devusi iemeslu
tenkām, negatīvismam.
Par KSM projektu pati vairākkārt esmu
pārdomājusi — vai vairāk nekā pirms gada
balsojot pareizi izšķīros? Toreiz mani pārliecināja citi argumenti. Bet projektam jābūt!
Ļoti ceru, ka tā būs!
— Pastāsti mazliet par sevi ārpus darba
un deputātes pienākumiem!
— Ļoti labprāt ceļotu. Pašlaik tādu iespēju
nav, bet vismaz divreiz gadā gribētu. Agrāk
gan, gadus piecus pēc kārtas ceļoju. Ceļojumā iznāk satikties ar dažādiem cilvēkiem,
gūt daudz jaunu iespaidu. Pēc tam atgriežoties esmu pozitīvi uzlādēta.
Mans darbs, hobijs un sirdslieta ir mūzika.
Man ļoti patīk dziedāt, bet — profesionālā
korī. Kādreiz to esmu darījusi, un, ja būtu iespēja, dziedātu atkal. Dziesma man palīdz.
— Kas sakāms par avīzi?
— Man patīk. Jūs esat kļuvuši drosmīgāki.
Avīze ir saistoša. Kad kārtējais Dundadznieks
tikko tapis, internetā paskatos pieteikumus.
Reizēm nevaru sagaidīt, kad varēšu to izlasīt.
Īpaši gribas uzzināt, kā būs atspoguļoti pasākumi, notikumi, kuros pati esmu piedalījusies un savām acīm redzējusi.
Labi, ka avīze atvēl vietu lībiešu tematikai, bet, manuprāt, par daudz! Jāatzīst, ka
šos rakstus parasti arī nelasu.
Bet redaktora sleju vienmēr izlasu.
Alnis Auziņš
valdība saņēma tehnisko projektu gala redakcijā, tam tūlīt pasūtīsim tehnisko ekspertīzi. Līdzko speciālisti atzīs, ka projekts atbilst būvniecības prasībām, izsludināsim iepirkumu, lai noteiktu celtniecības firmu.
Termiņi būvniecībai ir ļoti spraigi: līdz 1. jūlijam jāatjauno mūri, bet objekts jānodod
ekspluatācijā līdz 1. novembrim.
— Laiks paies ekspertīzei un iepirkumam, pirmās kārtas būvniecībai atliks mēneši divi?
— Apmēram. Iepirkumā uzņēmēja zināšanai ievietosim grafiku. Izdarāms tas ir, ievērojot celtniecības normas.
— Projekta sākumā vēl nestrādāji Dundagā. Tomēr kamdēļ, tavuprāt, tik grūti
viss nākas?
— Nezinu, kāpēc tā notiek ar KSM Lauku
atbalsta dienesta projektu (LAD). Līdzvērtīgi
LAD projekti noris bez aizķeršanās, piemēram, Kolkas tautas nama renovācija, kas sāksies aprīlī. Turklāt pašvaldībai ir pieredze
darbā ar vēsturiskām ēkām, kaut vai ar pili.
KSM projekta specifika ir panākt atbilsmi
aizgājušajam laikam.
Savukārt izpilddirektora misija ir izpildīt
uzdotos pienākumus.
— Panākumus kopīgajā darbā!
Alnis Auziņš
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Dundagas seriāls

AR MĀCĪTĀJA ACĪM
Turpinājums. Sākumu sk. 108. numurā.
Šoreiz turpinām ar manuskripta daļu, kurā autors apkopojis ziņas par pēdējo vāciešu mācītāju Dundagas luterāņu draudzē.
Edgars Ville
Ievēlēts par Mazirbes mācītāju, kalpojis
Mazirbes un Kolkas baznīcās, vēlāk kā palīgs
pie Moltrehta. Kad Pirmajā pasaules karā iedzīvotājiem no jūrmalas — Mazirbes — bija
jāizvācas, Ville atnāk uz Dundagu un apmetas dzīvot skolas namā, augšstāvā, kalpodams par adjunktu pie Moltrehta. Jau dažreiz agrāk, vēl Mazirbē dzīvodams, braucot
kalpot uz Dundagu, parasti apmetās pārnakšņot pie senjora, bet tad laikam sācis tuvoties par daudz Moltrehta meitai jeb, kā ļaudis melš, tur jau bijis pat kas vairāk, — un
Moltrehts vairs nav laidis Villi savā mājā
iekšā. Par Villi visādas romantiskas lietiņas
stāsta. Skolā dzīvojot, turējis sev vienu par
audžu meitu, bet vēlāk tā nav gribējusi par
viņu ne dzirdēt, ne redzēt, — aizmukusi. Ville bijis no sākuma ļoti lustīgs, iedzēris kriet-

• Alberts Karls Johans Moltrehts

• Edgars Ville.
Foto no Dundagas luterāņu draudzes albuma

ni un pat pār strīpai, par ko protokolos atrodami Baznīcas Virsvaldes vairākkārtīgi brīdinājumi Villem. Vēlāk samaitājis māgu no
dzeršanas un kļuvis pilnīgs atturībnieks, lai
gan pātaru ballēs un kapu svētku ballēs alu
vēl labprāt iedzēris. Bijis liels dāmu draugs,
sevišķi mīļas un uzticamas bijušas divas kalpones — Alma (precēta Grīvans) un Mīcīte. Šī
tad nu mācītājam bijusi labā roka gan mājā,
gan visur ceļā līdzi braukdama, ne jau bez
iemesla. Viena — Meļķu Vilma — sajukusi
prātā mācītāja dēļ. Stāsta, ka ķestera vīri reiz
gājuši pa mežu, tā saucamo koku dārzu, un
redz: viena jauna meita, ceļos nometusies,
apkampusi koku un sauc Villes vārdu, un
raud gaužas asaras. Vēlāk šī nelaimīgā mīlētāja bijusi pat kādu laiku psihiatriskā slimnīcā ievietota.
Ville labprāt turējis Bībeles stundas mājā,
bet arī izbraucis perifērijā, darbojies rosīgi
ar jaunatni. No izskata glīts, stalts augumā,
tas pratis pievilkt sevišķi sieviešu kārtas

Par zaļu pat vēl zaļāks
Vidusskolas
mācību kabinetos
Pēc bibliotekāres un informātikas skolotājas Ingas Leistmanes uzaicinājuma
lūkoju jauno aprīkojumu dabaszinātņu
kabinetos.
Jau 2008. gadā vidusskola piedalījās ERAF
projektā Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā. To atbalstīja, un vidusskola ieguva līdzekļus dabaszinātņu kabinetu remontam un mēbeļu iegādei. 2009. gadā matemātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabinetu izremontēja un iekārtoja ar jaunām mēbelēm, bet pērnā gada nogalē tie tika arī pie
jauna, moderna aprīkojuma. Tagad tajos ir
portatīvais dators, interaktīvā tāfele, projektors, datu kamera.
«Ar šo aprīkojumu skolotājs var vispusīgi
darboties, piemēram, uz tāfeles var parādīt
jebkuru grāmatas lapu, var rakstīt, uzzīmēt
ģeometriskas figūras», norādīja I. Leistmane.
To visu savā matemātikas kabinetā parādīja
skolotāja Inese Ķirškalne. Tāfele ir līdzīga
ekrānam, datu kamera atgādina galda lampu. I. Leistmane pastāstīja, ka dabaszinātņu
projekts arī ļāvis vienā no vidusskolas informātikas kabinetiem iekārtot mobilo datorklasi ar 20 portatīvajiem datoriem, kas pieejama visu mācību priekšmetu skolotājiem.
Vēl I. Leistmane parādīja, kā darbojas bal-

sošanas sistēma, ko skola iegādājusies no saviem līdzekļiem jau agrāk, bet vairāk izmantot sākusi tikai šajā mācību gadā. Tie ir kādi
20 aparāti, kas līdzinās mobilajiem telefoniem un saslēgti kopā datorsistēmā. Praktiski balso tā — uz ekrāna rāda jautājumus ar
atbilžu variantiem, bet skolēni atbild, spiežot izvēlēto variantu ar aparāta taustiņu.
Visbiežāk balsošanas sistēmu lieto vidusskolēni zinātniskās pētniecības darbu aptaujām.
Arī skolotājiem tā noder, pārbaudot skolēnu
zināšanas. Turklāt tā ļoti ātri var uzzināt rezultātus.
Savukārt skolotāju Mārītes Pēterhofas un
Sandras Bražes kabinetos uzstādīti stacionārie projektori, ko regulāri izmanto mācību
stundās.
Skolā ciemojās Diāna Siliņa

Volejbolā
2. II Talsu novada skolēnu sacensībās
volejbolā mūsu vidusskolas zēni kļuva
par uzvarētājiem, bet meitenes ieguva
otro vietu.
Uzvaru izcīnīja 1995.–1996. gadā dzimušie
Askolds Roberts Jāvalds, Egils Muņķevics,
Roberts Freibergs, Matīss Apsāns, Mariss
Klucis, Juris Bērziņš un Igors Oļeksjuks. Tāpat 1. vieta 1992.–1994. gadā dzimušajiem
Kristam Dambergam, Ernestam Salcevičam,
Paulam Ķierpem, Edgaram Cīrulim, Tomam

klausītājas. Arhibīskaps Grīnbergs nolēmis
Villi izprecināt, ieprecinot viņam vienu no
savām daudzajām audžu meitām, un esot ieprecinājis arī īsto. Ļaudis mācītāja kundzi
nav ieredzējuši, viņa visur esot bijusi noteicēja, ne vien saimnieciskajās lietās, bet galvenais — baznīcas lietās visos sīkumos jaukusies iekšā un vēl citus ļaunumus pieraksta —
cienmāte šīberējusies arī romantiskā plāksnē
uz visām pusēm, sevišķi ar jaunajiem kandidātiem, kas kalpojuši, Dundagas senjoru aizvietojot, kamēr tas atradies Rīgā kā baznīcas
ģimnāzijas direktors inspektors. Bērnu Villes
pārim pašiem nav bijis. Stāsta, ka visi jaunie
kandidāti krituši cienmātei par upuriem,
vienīgi Frišenfelds noraidījis viņas mīlestību,
un par to viņam klājies tāpat kā Jāzepam Potivara namā. Mācītājs Saulītis turēts kā
audžu dēls, un tas bijis ar vājām pretošanās
spējām. Bārenis būdams bez vecākiem, bijis
pazemīgs un pieticīgs, un Villes viņu pieņēmuši, bet cienmāte ņem savu daļu un likusi
Saulītim viņai vakaros kājas mazgāt. Draudzes locekļi aizrādījuši vairākas reizes pašam
kungam, ka tas gan tā neklājas, bet kungs
smiedamies atbild: «Vai tad es uz puiku lai
būtu greizsirdīgs?»
Kad Ville vēl bijis puiša cilvēks, Dundagā
pastāvējis liels koris, bet, līdzko apprecējies,
izjucis koris un meitas un kalpones šķīdušas
uz visām pusēm. Alma tūliņ apprecējusies ar
Grīvanu, tāpat arī Vilma, vienīgi Mīcīte vēl
palikusi uzticīga savam kungam līdz pēdējam. Baznīcas dzīvē iestājies klusums.
Ville savā ziņā bijis naivi interesants cilvēks, un daudz kas par viņu stāstīts no komiskās puses. Reiz Mazirbes draudzes loceklis Kristjāns (Aumanis) kopīgi ar Villi braukuši no Kolkas dievkalpojuma atpakaļ uz
Mazirbi rudens vakarā. Ceļš, smilšains un ļoti
slikts, lokās pa mežu. Satumst nakts. Kristjāns kučierē, bet Baltiņš, Villes zirgs, negrib
vairs iet. Kristjāns uzdod ar pātagu, bet
kungs neļauj zirdziņu sist, skubina ar labu,
ar mīļiem vārdiem, lūdzas, paņem pats grožus. Brauc gabaliņu, un te zirgs — blaukš! —
visā garumā izstiepjas gar zemi. Ville izkāpj
no ratiem un mēģina, pie astes velkot, dabūt
zirgu uz kājām, bet velti. Kristjāns uzšauj ar
pātagu, un zirgs ir augšā. Kungs nekāpj vis
ratos, bet iet zirgam pa priekšu, velkot sērkociņus — rādot ceļu.
Iecienīta vieta mācītājam bijusi Ūķene,
kur tas allaž braucis dievvārdus turēt pa mājām un kur to vienmēr sirsnīgi uzņēmuši. Arī
pie baznīcas parka Pūcēs mācītājs allaž viesojies un, uz to pusi braucot, nekad nepabrauŠeptem, Henrijam Bernānam un Emīlam Petrovicam. 1995.–1996. gadā dzimušās meitenes — Sabīne Rutule, Krista Sustriņa, Evelīna
Treize, Laine Šmite, Andžela Lepere un Alise
Ralle — ierindojās 2. vietā. Sveicam skolotājas Unu Silu un Gundegu Lapiņu, kā arī sportistus!
Diāna Siliņa

Panākumi olimpiādēs
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu
novada olimpiādēs mūsējie guvuši labus
panākumus.
Latviešu valodas un literatūras olimpiādē
1. vieta mūsu vidusskolas 8.a klases skolniecei Lienei Rumpei, 2. vieta 12.b klases skolniecei Zanei Ansabergai (skolotāja Inta Freiverte), atzinība Kolkas pamatskolas 9. klases
skolniecei Terēzei Runcei (Aisma Brande),
angļu valodas olimpiādē 2. vieta vidusskolas
8.a klases skolniecei Katrīnai Zosai (Sandra
Salceviča), fizikas olimpiādē 2. vieta 12.a klases skolniekam Jēkabam Krūziņam (Tālis
Ziņģis), ķīmijas olimpiādē 3. vieta 10.b klases
skolniekam Armandam Antmanim (Nice Jankovska), matemātikas olimpiādē 2. vieta 10.a
klases skolniecei Beātei Sidrai, 3. — 10.a klases skolniekam Edgaram Pabērzam (Inese
Ķiršakmene). K. Zosa, izveidojot un nosūtot
vērtēšanā atklātnes, kļuvusi arī par vienu no
uzvarētājām skolas mājas lapā eTwinning
projektā. Sveicam skolotājus un skolniekus,
kas izmantojuši dabas dotos talantus un pielikuši pūles, lai gūtu atzīstamus rezultātus!
Aprunājos ar vidusskolēniem, kas veik-
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cis garām neiegriezies. Pūču saimniece, apaļa
mamma, īsta Kurzemes saimniece, saliek varenus cienastus galdā, lai tik cienīgtēvs labi
pamielojas, bet cik nu cilvēks, kas nav badā,
var ieēst. Kad šķiet, ka mācītājs par daudz
maz ēdis, saimniece saka: «Vai jess, jūs ne
sūda neapēdāt», bet pats saimnieks, gribēdams izlabot sievas nekvalificēto teicienu,
saka: «Nu mana sieva jau ir tāda neaptēsta,
viņa neizšķir, kas ir maz un kas ir dirš».
Krievu laikiem tuvojoties, Ville repatriējās uz Vāciju, bet vakantā Dundagas draudze ievēl sev jaunu mācītāju Augustu Briedi — pirmo latviešu mācītāju Dundagā. Pēc
Baigā gada, vāciešiem ieņemot Latviju, arī
Ville atgriežas un grib tikt atpakaļ Dundagas
draudzē. Cienmāte ceļ visādas intrigas par
Briedi, vāc draudzes locekļu parakstus uz
blanka lapām, bombardē Baznīcas Virsvaldi,
arhibīskapu, bet viss velti. Dundagas draudzes vadība atkal reiz pierādīja savu taisnīgo,
vīrišķīgo nostāju. Gājis, aizgājis, kā lai tagad
to, kas palicis, sviež no vietas ārā, kas likumīgi ievēlēts. Ville apmetās pie Talsiem un kalpoja Stendes draudzē, uzturēdams sakarus
ar saviem draugiem un labvēļiem Dundagā.
Karam tuvojoties nobeigumam, Ville atkal
pamet Latviju un aizbrauc — šoreiz uz neatgriešanos. Vācijā miris.
(Turpinājums nākamajā numurā.)

smīgi piedalījušies vairākās olimpiādēs:
J. Krūziņu, Z. Ansabergu, K. Zosu un
L. Rumpi.
Jēkabs sacenties ar citiem angļu valodā,
fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē un kultūras
vēsturē, spējas pārbaudījis arī valsts olimpiādē angļu valodā. Puisis atzīst — jāiegulda
pamatīgs darbs, lai gūtu labus sasniegumus.
Liene piedalās latviešu valodas, vizuālās
mākslas, angļu valodas un matemātikas
olimpiādē. Viņa teic, ka īpaši daudz papildus
nestrādā: kas padodas, tas padodas. Zane
spējas likusi lietā latviešu valodas, angļu valodas un kultūras vēstures olimpiādē, bet
Katrīna — angļu valodas un vizuālās mākslas
olimpiādē.
Jēkabs uzskata, ka sarežģītības pakāpe dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs katrreiz
atšķiras. Šogad, viņaprāt, ļoti grūti uzdevumi
bijuši fizikā un ķīmijā. Zane domā, ka arī latviešu valodā nebija viegli: daudz bija jādomā,
jāanalizē un jāveic radoši uzdevumi. 2. vieta
starpnovadu olimpiādē latviešu valodā viņai
bijis īpašs pārsteigums. Katrīna norāda — angļu valodā grūtākie uzdevumi bijuši visvērtīgākie, jo papildinājuši zināšanas. Lienei
šķiet, ka vissmagākie uzdevumi ir matemātikā.
Nākotnes nodomi meitenēm skaidri: Zane
vēlas studēt informācijas tehnoloģijas, Liene
nākotni saista ar literatūru un mākslu, Katrīna — ar mākslu. Vienīgi Jēkabam ir tik daudz
ieceru, ka grūti izšķirties. Varbūt viņš kļūs
par slavenu zinātnieku vai lielisku ārstu.
Diāna Siliņa
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Ko tie nolemj, tas paliek
Dundagas novada pašvaldības 26.01.2011. saistošie noteikumi nr. 1

Par Dundagas novada pašvaldības
2010. gada budžeta izpildi
2011. gada 26. janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta 2. punktu un 46. pantu un likumu «Par
pašvaldību budžetiem»
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības
pamatbudžeta 2010. gada izpildi (latos).
1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. 116 953
1.2. Ieņēmumi:
2 560 644
1.1.0.0. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
802 317
4.1.1.0. nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi (t. sk. iepriekšējo gadu parāda maksājumi)
119 523
4.1.2.0. nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām
7 151
8.6.2.2. pašvaldības budžeta procentu
ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs
1 341
9.4. 0.0. valsts nodevas
723
9.5.0.0. pašvaldības nodevas
389
10.0.0.0. naudas sodi
366
13.4.0.0. ieņēmumi no pašvaldības kustamā
īpašuma un mantas realizācijas
964
18.6.1.0. pašvaldību budžetā saņemtās
valsts budžeta dotācijas
69 189

18.6.2.0. pašvaldību budžetā saņemtās
valsts budžeta mērķdotācijas
731 011
18.6.3.0. pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no
valsts budžeta iestādēm
10 540
18.6.4.0. pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
493 918
18.6.9.0. pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti
1 000
18.8.0.0. pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
155817
19.0.0.0. pašvaldību budžeta transferti
39 545
21.3.0.0. maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
126 850
1.3. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
2 474 056
01.000. vispārējie valdības dienesti
254 071
03.000. sabiedriskā kārtība un drošība
28 040
04.000. ekonomiskā darbība
144 517

Dundagas novada pašvaldības 02.02.2011. saistošie noteikumi nr. 3

Par Dundagas novada pašvaldības budžetu
2011. gadam
2011. gada 2. februārī
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta 2. p. un 46. pantu un likumu «Par pašvaldību budžetiem»
I. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības
pamatbudžeta plānu 2011. gadam (latos)
1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. 146 632
1.2. Ieņēmumi:
2 216 182
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
759 734
1.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta
8941
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi (t. sk. iepriekšējo gadu parāda maksājumi)
130 286
4.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas
2000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām, būvēm un mājokļiem
17 607
8.6.2.2. Pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs
668
9.4. 0.0. Valsts nodevas
674
9.5.0.0. Pašvaldības nodevas
445
10.0.0.0. Naudas sodi
425

Novada domes deputātu
pieņemšanas laiki
martā un aprīlī
Domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
pirmdienās 9.00–12.00 domes ēkā; 1. un 3.
ceturtdienā 14.00–16.00 Kolkas pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits
9. III 15.00–17.00 domes ēkā.
Gunta Abaja 7. III un 11. IV 16.00–18.00
pilī, Attīstības un plānošanas nodaļā.
Ēriks Bērzkalns 8. IV 8.00–10.00 domes
ēkā.
Asja Felta 30. III 12.00–13.00 Veselības
centrā.
Irina Jānberga 1. III 9.00–11.00 bērnudārzā Kurzemīte.
Uldis Katlaps 10. III 13.00–15.00 domes
ēkā.
Tija Liepa 8. IV 8.00–10.00 SIA Kolkas
ūdens telpās.
Valdis Rande 14. III 13.00–15.00 domes

4

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu parāda kapitalizācijas
32 300
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtās
valsts budžeta dotācijas
63 061
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās
valsts budžeta mērķdotācijas
507 776
18.6.3.0. Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no
valsts budžeta iestādēm
28 367
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda (tajā skaitā PFIF 2010. gada nesadalītais atlikums)
457 936
18.8.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
72 506
19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti
37 300
21.3.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
96 156
1.3. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
2 265 337
01.000. vispārējie valdības dienesti
275 457
03.000. sabiedriskā kārtība un drošība
32 706
ēkā.
Regīna Rūmniece 8. IV 8.00–10.00 SIA Kolkas ūdens telpās.
Smaida Šnikvalde 15. III un 5. IV 10.00–
11.00 Kultūras pilī.
Linda Vīksna 11. IV 10.00–12.00 Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā.
Aigars Zadiņš 24. III 16.00–18.00 Kolkas
pagasta pārvaldē.

Jaunumi nodokļos
7. III plkst. 10.00 Dundagas pils mazajā
zālē SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsu nodaļa rīko semināru Aktualitātes nodokļos un nodevās.
Tēmas: IIN Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas pamatnosacījumi; EDS sistēma un tās
lietošanas iespējas. Pēc semināra individuālas
apmācības pēc saraksta! Ja vajadzīgas praktiskas nodarbības patstāvīgam darbam ar
datoru elektroniskās deklarēšanās sistēmas
apguvei, lūdzu, zvanīt Ilzei Šteinei līdz 4. III
pa tālruni 28717810.

05.000. vides aizsardzība
144 708
06.000. pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
106 045
07.000. veselība
86 360
08.000. atpūta, kultūra un reliģija 211 812
09.000. izglītība
1 431 302
10.000. sociālā aizsardzība
67 201
1.4. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
2 474 056
1100 atalgojumi
1 130 672
1210 darba devēja VSAO iemaksas 268 771
2100 komandējumi un dienesta braucieni
1 824
2200 pakalpojumi
367 892
2300 krājumi, materiāli, ko neuzskaita kodā 5000
173 555
2400 periodika
3 395
3000 subsīdijas un dotācijas
24 287
4000 procentu izdevumi
40 617
5000 kapitālie izdevumi
258 355
6000 sociālie pabalsti
151 412
7000 pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
53 276
1.5. Aizņēmuma atmaksa
55 909
1.6. Akcijas un cita līdzdalība komersantu
pašu kapitālā
1 000
1.7. Ieņēmumu pārsniegums (+)
vai deficīts(-)
86 588
1.8. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2011.
146 632

Sveču

2.1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2010. 15 902
2.2. Ieņēmumi
53 680
5.5.3.0. dabas resursu nodoklis
3 458
12.3.1.0. ieņēmumi no privatizācijas
4
19.3.0.0. ieņēmumi no autoceļu fonda 44 784
21.3.4.0. procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem 30
23.0.0.0. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
5 404
2.3. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
59 589
04.000. Ekonomiskā darbība
46 900
05.000. Vides aizsardzība
6 343
06.000. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
716
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
1 132
09.000. Izglītība
1 188
10.000. Sociālā aizsardzība
3 310
2.4. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
59 589
01100 Atalgojumi
180
1210 darba devēja VSAO iemaksas
43
2200 pakalpojumi
48 814
2300 krājumi, materiāli, ko neuzskaita kodā
5000
2 165
5200 kapitālie izdevumi
5 080
6000 sociālā palīdzība
3 307
2.5. Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu
atlikumu uz 01.01.2011.
9 993
Domes priekšsēdētājs A. Zumbergs

II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta 2010. gada izpildi
04.000. ekonomiskā darbība
116 806
05.000. vides aizsardzība
181 933
06.000. pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
120 870
07.000. veselība
88 594
08.000. atpūta, kultūra un reliģija 316 667
09.000. izglītība
1 051 934
10.000. sociālā aizsardzība
80 370
1.4. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
2 265 337
1100 atalgojumi
1 025 396
1210 darba devēja VSAO iemaksas 247 852
2100 komandējumi un dienesta braucieni
1 835
2200 pakalpojumi
384 389
2300 krājumi, materiāli,
ko neuzskaita kodā 5000
198 814
2400 periodika
4 197
2500 budžeta iestāžu nodokļa maksājumi
150
3000 subsīdijas un dotācijas
27 798
4000 procentu izdevumi
52 890
5000 kapitālie izdevumi
183 659
6000 sociālie pabalsti
102 506
7000 pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 35 851
1.5. Aizņēmuma atmaksa
53 053
1.6. Ieņēmumu pārsniegums (+)
vai deficīts (-)
-49 155
1.7. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2012.
44 424

mēnesis

bas speciālā budžeta plānu 2011. gadam
(latos)
2.1. Līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. 9 993
2.2. Ieņēmumi:
47 794
5.5.3.0. dabas resursu nodoklis
2 500
19.3.0.0. ieņēmumi no autoceļu fonda
44 784
21.3.4.0. procentu ieņēmumi par maksas
pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem
10
23.0.0.0. ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
500
2.3. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
45 707
04.000. Ekonomiskā darbība
36 084
05.000. Vides aizsardzība
8 000
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 1 000
09.000. Izglītība
323
10.000. Sociālā aizsardzība
300
2.4. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
45 707
01100 Atalgojumi
180
1210 Darba devēja VSAO iemaksas
43
2200 Pakalpojumi
43 784
2300 krājumi, materiāli,
ko neuzskaita kodā 5000
500
5200 kapitālie izdevumi
1 000
6000 sociālā palīdzība
200
2.5. Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu
atlikumu uz 01.01.2012.
12 080

II. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldī-

Domes priekšsēdētājs A. Zumbergs

Desmitais Dunduriņš
17. II Kurzemīte svinēja visjaunāko izpildītājmākslinieku konkursa 10. jubileju.
Pasākumu kuplināja izaugušie dunduriņi,
arī tādi, kas pirmoreiz bija zumējuši un skanējuši pirms 10 gadiem, būdami divgadnieki.
Viesmākslinieki pārliecinājās par skatuves
brīnumainajām pārvērtībām — tā no biedējoši lielas sarāvusies gluži maza. Dzirdējām un
redzējām vijoļspēļi, klavierspēli, solodziesmas, dzejoļus un pat baletu. Jauki atgriezties
pagātnē līdzēja paseni videoieraksti, kas izraisīja klātesošo sajūsmu, dzīvajās bildītēs
sazīmējot sevi jaunus un smukus.
Galvenais Dundurs, muzikālā audzinātāja,
idejas autore un īstenotāja Rudīte Baļķīte, ne
tikai vadīja un skaidroja norisi, ik brīdi atgādinot pirms gadiem piedzīvoto, bet arī minēja iespaidīgus skaitļus un apbalvoja cītīgākos
dalībniekus un viņu tuviniekus. Goda ģimeņu
tituls Bergmaņiem, kas piedalījušies 8 reizes,
ar sešām reizēm 2. vietu ieņem Sili, bet pa
reizei mazāk ir Rallēm un Bogdanovičiem.

Deviņas māmiņas kļuva par Dižmammām, jo
diždrosmīgi kāpušas kopā ar bērniem uz skatuves. Pavisam Dunduriņā uzstājušies 125
bērni. Piecas reizes piedalījušās Alise Jurča,
Žanete un Loreta Bergmanes, četrreiz —
Kristīne Ralle, Māra Sila un Annija Paula Heiberga. Visas meitenes kļuva par Lieldunduriem.
Publika sēdēja pie galdiņiem, kopā ar
priekšnesumiem baudot tēju un plātsmaizes.
Vakara noslēgumā visiem mutē kusa arī Alda
Anzenava uzsaukts svētku kliņģeris, vienādsmeķīgs kā no vieninieka, tā no nulles
gabala.
Rudītdundurs, aizvadītajos gados pamatīgā darbā zaudējis pusi spārnu, pašlaik slīgst
pārdomās. Vai skaitlis 10 ir gana cienīgs, lai
apstātos? Dzīvosim — redzēsim. Bet par pirmajiem desmit — zumskanīgs paldies!
Alnis Auziņš
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Līvõd īt tieudtõb 2011. āigast līvõ kīel āigastõks

Līvõ āiga • Līvu laiks

Tēriņtš!
Februāris atnācis ar lielu aukstumu, un
šorīt aiz loga ieraudzīju sarmu. Tik lielos mīnusos prātīgie lībieši apkārt neskraida un rīko gudras sanāksmes iekštelpās. Tā nu šajā
Līvu laikā varat lasīt, ko viņi sanāksmēs izdomājuši.

Nezinu, vai Dundagas novadā kāds seko
ķīniešu horoskopiem, bet pēc tiem jaunais
kaķa jeb zaķa gads sākas februārī, tādēļ piedāvāju jums izlasīt Julgī Staltes sarakstīto
stāstu par senajām lībiešu gudrībām.
Nenosalsim un tiksimies martā!
Linda Zonne

Līvu fonds izsludina konkursus
Līvõd fond kutsūb
Līvu fonds izsludina konkursus Sezonas āra
kafejnīcas un hosteļa veidošanai Mazirbes Lībiešu tautas namā. Konkursu mērķis — atrast
piemērotāko un izdevīgāko apakšnomnieku
abu minēto pakalpojumu organizēšanai.
Visus interesentus no 1. III līdz 15. III lūdzam pieteikties pa e-pastu livufonds@inbox.
lv, kur tiem līdz marta sākumam nosūtīs
konkursa noteikumus. Satikties noteikumu
precizēšanai un vietas apskatei, iepriekš vienojoties ar Līvu fonda valdes locekli Dāvi
Staltu pa telefonu 27876112. Rezultātus paziņosim jau 20. III.
Ar Līvu savienības 2010. gada kopsapulces
lēmumu un 2010./2011. gadā notikušo valdes
sēžu lēmumiem nodibinājums Līvu fonds
turpmākos 15 gadus no Līvu savienības iznomās Lībiešu tautas namu Mazirbē. Līvu savienībai un citām lībiešu organizācijām, laikus

saskaņojot datumus ar Līvu fondu, tautas namā atvēlēs zāli, kurā tās var pulcēties un rīkot pasākumus. Tautas nama otro stāvu —
četras atdalītas telpas — plānots nodot
apakšīrniekam ar piecu gadu īres līgumu, kura uzdevums būs izveidot un apsaimniekot
hosteli ar lībiešu tematikas dizainu. Tāpat
plānots arī uz 5 gadiem iznomāt konkrētu
teritoriju pie Tautas nama apakšnomniekam,
lai varētu veidot un apsaimniekot ar lībiešu
tematiku saistītu sezonas āra kafejnīcu.
Līvu fonds paziņo
Šovasar Lībiešu tautas nams Mazirbē būs
atvērts apmeklētāju apskatei no 1. VI līdz
31. VIII katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00.
Ieejas biļete Ls 1,00.
Ar cieņu
Līvu fonds

bā. Skaidrojām pašreizējo stāvokli, ka Līvu
fonds uzņemas finanšu piesaistītāja un projektu vadītāja lomu daudzos ar lībiešu tematiku saistītos pasākumos, kā arī Līvu savienības tradicionāli rīkotajos pasākumos — Līvu
svētkos un bērnu nometnēs. Grupas vadītāja
J. Stalte stāstīja par projektiem, kurus pati
iesniegusi Rīgas domē saistībā ar lībiskās vides integrēšanu galvaspilsētā, — 2014. gadā
Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Sapulci pagodināja arī profesors Tenu Karma,
izsakot novēlējumu, lai viss iesāktais izdodas,
arī — noturēt un stiprināt vēl nebijušo vienotību lībiešu sabiedrībā.
Pats izklāstīju grupas biedriem patieso
stāvokli, gan labo, gan negatīvo. Šī sapulce
beidzās ļoti pacilāti un vienojoši, un tas, cerams, iezīmēja Līvu savienības Rīgas grupas
turpmāko darbības atjaunošanu. Lai veicas
J. Staltei, visus Līvu savienības Rīgas biedrus
atkal kopā vienojot un jaunus piesaistot!
Dāvis Stalts

Mūsu stāsts • Mäd nīž
Reiz bija tikai lielie ledi. Lielie ledi gāja un
izveidoja seno jūru. No veļu pasaules nāca
ūdens putns un sargāja robežas. Bet ūdens
putns gribēja vīt ligzdu. Nebija tam vietas,
kur ligzdu vīt. Viņš ienira lielajā senjūrā un
iznesa gabaliņu zemes. Uz tās viņš vija savu
ligzdu un izdēja olu, spožu un degošu. Putns
nesa olu debesīs, un tā radās saule, bet no zemes gabaliņa sāka augt kalns, kalns pletās
platumā. Ola sildīja jo silti, un ledi atkāpās.
Atnāca tundra un teica: es te dzīvošu, bet
tundra negribēja būt viena, viņa sauca līdzi
sūnas, dažu mazu kociņu un ziemeļbriežus.
Zemes māte dāvāja lāču mātei dēlu bez spalvas, un tas skrēja līdz ar ziemeļbriežiem. Lāču māšu meitas un dēli satikās lielajā skrējienā, un ūdens putni deva tiem dvēseles. Viņi
nāca uz zemi, kur bija cēlies pirmais kalns,
tas, ko tagad saucam par Gaiziņkalnu. Saule
spīdēja arvien spožāk un sūtīja uz mūsu zemīti arvien jaunus zvērus un augus. Tundra
devās tālāk uz ziemeļiem, daļa ļaužu aizgāja
līdzi, bet daļa palika, jo šī zeme runāja ar viņiem. Kalniem, lejām, ūdeņiem, kokiem bija
savi gari, un tos ļaudis bija pieņēmuši par sa-

Līvõd īt — nei ku sūŗimi līvōd seļtš —
tieudtõb 2011. āigast līvõ kīel āigastõks ja
tigtõb nei Līvō kultūr sidām mõtkõzt tīedõ
sīe āigast kīel āigastõks.
Sīe āigast līb tǟdzi līvõ kīel ja kūltūr
jelāmizõs, laz līvōd kīel ja kultūr rūim sōgõ
jo joudzizõks ja tǟdzizõks Leţmōl.
Kīel āigastõs lībõd seļļizt suggimizt: līvõd
lapst azūm Mierlinkizt Irēl, irdizt Līvõd pivād, 23. jūnijs Jōņȭdõn kīela 22.00 jegās

Pūojkurāmō līvõd kilās Sīkrõgõld Kūolka
sōņõ sīel īž āigal sōbõd palātõd
Jōņpȭrandõkst.
18. novembõrs Irēl līb īžki līvõd plagā
pǟva suggimi.
Iļ nänt ja munt Līvõ kīel āigast suggimizt
tulāb jemīņ tieuḑi tulbižis Līvõd āiga
nummõris ja mūši āigakēriš.
Līvõd īt

Līvu savienība izsludina lībiešu valodas gadu

Līvu savienības Rīgas grupas atmoda
Līvõd īt Rīgõ jag ilzõb nūzõ
Aukstam vējam plosoties Rīgas ielās, 10.
februārī plkst. 18.00 Krišjāņa Barona muzejā
notika Līvu savienības Rīgas grupas sapulce.
Jāpiebilst, ka tāda nebija notikusi vairāk nekā
pusgadu, un iemesls — lielā šķelšanās Rīgas
grupas biedros, kurā vairums dalībnieku atbalstīja aiziepriekšējo Līvu savienības vadītāju Aldi Ermanbriku, kurš bija Rīgas grupas
loceklis. Ilggadējais vadītājs beigu beigās no
savienības ir izstājies, zinot, kādas nepatikšanas pa gadiem savārītas. Intrigu un mūžīgās
Līvu savienības varas cīņas nomocīta, Rīgas
grupa, kuras sastāvā uz papīra ir ap 60 biedru, nu sanāca kopā tikai desmit cilvēki, un
nezinu, vai tas bija tikai aukstā vēja dēļ.
Iesākums izdevās labs. Sapulces ievadā uzstājās līvu–igauņu muzikālais kopprojekts
Taitai ar somugru tautasdziesmām, vēlāk runāju gan es, gan grupas vadītāja Julgī Stalte.
Nolēmām beidzot atjaunot ikmēneša grupas
sanākšanas, un visiem biedriem paziņoja par
lielajiem darbiem, kas iepriekšējā pusgadā
notikuši Līvu fonda un Līvu savienības vadī-
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viem bērniem. Uz vilkiem — dievu suņiem —
sajāja vēl citi dabas bērni. Tā radās kalnu ļaudis, mežu ļaudis, upju ļaudis, jūras ļaudis,
purvu ļaudis. Tie bija Lāču mātes bērni, vilku
mātes pienu dzēruši, kas prata čūsku vārdus
un spēja sarunāties arī ar vējiem. Dievi, mātes un gari sargāja šos ļaudis, deva tiem zināšanas un brīvību, deva tiem valodu, ar ko sarunāties ar apkārtējo pasauli. Bet reiz krita
ugunsdievs no debesīm. Pēc tam vairs nekas
nebija tā, kā agrāk. Un ļaudis mācījās sargāt
senās zintis. Nāca citi ļaudis, prasīja maksāt
meslus, prasīja zemi, meitas, mantu, lika ticēt citiem dieviem, kas esot varenāki un īstāki. Lai nosargātu to, ko senie dievi un gari
bija iemācījuši, ļaudis radīja jaunu valodu,
un, lai kas ar tiem notika pēcāk, lai krita karos, lai puva vergu važās, lai tika sadedzināti
raganu sārtos, tie nodeva tālāk zintis. Un, ja
ugunsdievs reiz celsies atpakaļ debesīs, te
būs ļaudis, kam ugunsdievs dos zināšanu atslēgu, un tad dievi un gari atkal runās ar lāčumātes bērniem.
Julgī Stalte

Līvu savienība kā lielākā lībiešu organizācija izsludina 2011. gadu par lībiešu valodas
gadu, tā pievienojoties Lībiešu Kultūras centra ierosmei šīs ieceres īstenošanā. Gads būs
īpaši svarīgs lībiešu kultūras dzīvē, padarot
lībiešu valodas un kultūras tēlu Latvijas sabiedrībā pazīstamāku un nozīmīgāku.
Valodas gadā paredzēti pasākumi: lībiešu bērnu nometne Mierļinkizt, tradicionālie
lībiešu svētki, šogad pirmo reizi atjaunos
seno lībiešu Jāņu tradīciju, 23. jūnijā

plkst. 22.00 katrā Ziemeļkurzemes lībiešu
ciemā no Sīkraga līdz pat Kolkai jūras krastā
vienlaikus aizdedzinot pa Jāņu ugunskuram.
18. novembrī Mazirbē paredzēts īpašs lībiešu karoga dienas pasākums.
Par šiem un citiem lībiešu valodas gada
pasākumiem ziņosim atsevišķi nākamajos
Līvõd āiga numuros un citos saziņas līdzekļos.
Līvu savienība

Saruna ar Ilzi Bernšteini
Rõk Īļdžõks Bernšteinõks
— Tu esi viena
no
jauniešiem,
kas pieteicās Līvu
jaunajā gadā mainīt pases ierakstu
uz «lībiete». Kāpēc? Un kā tu nonāci pie šīs izvēles?
— Tā nebija
grūta izvēle. Man
tādu ierakstu gribējās jau pasen.
Pirms gadiem diviem opapa pasē
ieraudzīju,
cik
skaisti tas izskatās. Kad uzzināju,
ka ierakstu iespējams
nomainīt,
tad, protams, nopriecājos. Kāpēc?
Īsi grūti pateikt. Tāpēc, ka apzinos, cik maz
mēs, lībieši, esam, un šķiet svarīgi būt lībietim arī oficiāli, nevis tikai «sirdī», kā mēdzu
daudzināt. Arī lepnums, ka esmu viena no
tik mazas un senas tautas turpinātājām...
Gribu savas tautas apliecinājumu arī pasē.
— Kurā mirklī sāki sevi apzināties kā lībieti?
— Tas sasaucās ar mūsu vadītāju — Jāņa
Medņa un Dāvja Stalta — aicinājumu. Pirms
tam nebiju domājusi, ka esmu lībiete vai latviete. Taču, jo vairāk iedziļinās un uzzina
par mūsu tautas vēsturi, kultūru, dzīvi, jo
dedzīgāka vēlēšanās un mīlestība pret šo
tautu. Kā lībieti sevi apzinos iekšēji, tāda
pārliecinoša izjūta dvēselē. Man patīk redzēt sevī izdaudzinātās lībiešu rakstura īpašības: spītība, lepnums, nelokāmība, izturība, darba mīlestība.
— Atceros, ka pie Līvu ministrijas galdiņa
pienāca divas meitenes un jautāja: vai iespējams dabūt pasē abu tautību ierakstus.
To nevar. Meitenes aizgāja. Kā tev šķiet,
kas ir iemesls, kādēļ cilvēki nobīstas no šī
apstākļa? Vai, nomainot ierakstu pasē, notiek kāda iekšēja neatgriezeniska pārveidošanās?
— Domāju, ka drīzāk tā ir nedrošība, un

Vänt kizūb: Kui sa mõtlõd?
Vents jautā: Kā tu domā?
Jarrõ jelābõd ounõzõd ja kuolm aigõ. Ikš
aig pǟvan sīeb jarā kakš ounõzõ. Pierrõ 50
päuvõ jarrõ ounõzõd jemīņ äb līb. Mits
ounõzõd attõ īrgandõksõs?
Ezerā dzīvo asari un 3 līdakas. Viena līda-

ne jau par iekšējo pārveidošanos, bet, gluži
otrādi, par ārējo, politisko. Cilvēki baidās
izkrist no bara, kurā ir drošāk, pēc viņu domām. Bet par to jau nu gan baidīties nevajadzētu, jo Latvijas pilsonis taču tu paliec tik
un tā, un svarīga ir valsts piederība, kuru ar
tautības maiņu uz lībietis neviens nezaudē.
— Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas īsti nevar izlemt — mainīt, nemainīt? Kā nonākt
pie īstā lēmuma?
— Tā kā man ir svarīgi, lai cilvēku sirdis ir
tīras, tad ieteiktu ieklausīties katram savā
sirdsbalsī. Ja jūti mīlestību pret saviem senčiem lībiešiem, pret šo kultūru, tad gandrīz
droši, ka esi lībietis. Manuprāt, tas ir svarīgi,
ka cilvēki, kas patiešām ir lībieši, kas cēlusies no šīs tautas, to arī apliecina ar tautības
ierakstu pasē. Visbiežāk sastopamais arguments, kāpēc nemainīt tautības ierakstu, ir:
bet neviens nav tīrs lībietis, visi esam arī
latvieši, tādi tīrasinīgi lībieši vispār nepastāv. Tad man ir jautājums: vai esam tīrasiņu latvieši? Balstoties uz to, ir tikai viens
veids, kā nonākt pie lēmuma, proti, ieklausoties sirdsbalsī, kas pateiks priekšā — esi
latvietis vai lībietis.
Sarunājās Linda Zonne

ka dienā apēd divus asarus. Pēc 50 dienām
ezerā asaru vairs nebūs. Cik asaru ir sākumā?
Vastūks (01.2011.): Tubās istābõd nēļa
rištīngtõ — mīez izāks ja kōd pūogõks.
Atbilde (01.2011.): Istabā sēž četri cilvēki — vīrs ar tēvu un trīs dēliem.
Sastādījis Vents Priedoliņš
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Lauzīsim galvas dotajā virzienā

ju kūpinātavām, kas nudien rada sajūtu, ka
karstie dūmi kairina ne vien vīru acis, kad
tie rīkojas ap saviem dūmnamiem, bet to
radītā smarža ievirmo zālē un skatītāju nāsī
(www.kolkasrags.lv). Tā ieklikšķina zemapziņā — būs jānobauda... nesteidzoties.
Kaut arī katra Kurzemes pilsēta sevi piesaka atšķirīgi, tomēr tās meklē arī kopīgo
identitāti, šogad zem zīmola Ražots Kurzemē.
Dažnedažādi kurzemnieku labumi veselīgam un dabai draudzīgam dzīvesveidam.
Galu galā tūrisma pakalpojumu jau arī ražo
uz vietas Kurzemē un piegādā atbraucējiem.
Par kopīgo jumtu rūpējusies Kurzemes tūrisma asociācija, un zem tā patvērušies visi
Kurzemes tūrisma piedāvājumi. Labi saprotams un uzrunājošs ir pilsētu vēstījums:
Kuldīgā aizrautīgi mīs velopedāļus, meklējot
pilsētas dvēseli, bet Ventspilī trauksies pretī rītdienai ar mazbānīti pa pagājušogad izbūvēto, bet vēl īsti neiesildīto šaursliežu
dzelzceļa maršrutu. Tūrisma ceļvedis Talsi
un Ziemeļkurzeme izskatās neatvairāmi košs
un uz piedzīvojumiem aicinošs. Lielākais no
tiem gaidāms Dižmāras tirgū — kāpostu cīņas. Lai tam pienācīgi sagatavotos, ceļotgribētājiem tiek dāļātas kāpostu sēklas, solot
bagātīgu ražu.
Tomēr mūsu pašu nesenā pagātnē administratīvo patstāvību ieguvušā Dundagas
novada vēstījuma čukstus nevar saklausīt.
Labi izstrādātā EDEN projekta galamērķa viļņi klusu noplakšķ pret krasta smiltīm, sašķīst un ieraujas atpakaļ Latvijas tūrisma jūrā, nemaz nesaputojuši piekrastes ūdeņus.
Reizē ir arī nelieli, bet trāpīgi iezīmēti galamērķi, kā Laimīgā zeme Līgatnes novadā.
Līgatnes novada tūrisma informācijas
centrs, apzinoties sava mazā novada lielās
iespējas, nekautrējas to nodēvēt par Laimīgo
zemi. Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskais
ciemats, padomju laika slepenais bunkurs,
koka amatniecība un zaļi domājošo idejas
Vienkoču parkā, dabas takas Gaujas nacionālajā parkā... Vienkārši un oriģināli — ceļojums uz Laimīgo zemi. Izklausās vilinoši. Es
došos.
Dženeta Marinska

Atklāta vēstule novada domes deputātiem,
īpaši Attīstības un plānošanas komitejai
Novada dome pērnā gada nogalē ir lēmusi
«ar līgumu nodot Dundagas Tūrisma informācijas centra (TIC) funkcijas SIA Kolkasrags,
kur pašvaldība ir 49% akciju turētāja». Bet
26. I ar domes lēmumu tūrisma uzdevumu
deleģēšana SIA Kolkasrags ir atlikta un nolemts izpētīt citus risinājumus tūrisma sadarbības jomā. Šie divi lēmumi liecina, ka
jautājums par tūrismu nav bijis diskutēts.
«Dundagas TIC funkcijas nodot» un
«sadarbības joma» ir divas dažādas lietas.
Pirmkārt, kopš pastāvēšanas minētās 49%
kapitāldaļas nav ienesušas nevienu santīmu

pašvaldības budžetā, jo ik gadu darbību noslēdz ar lielāku vai mazāku mīnusu. Otrkārt,
galalēmumus nosaka 51% kapitāldaļu turētājs, kas nav pašvaldība. SIA Kolkasrags ir reģistrēts Rīgā, kur ir virsvadība un grāmatvedība, un visa finanšu plūsma iet uz turieni
un caur to. Treškārt, SIA Kolkasrags nodibināja konkrētas vietas uzturēšanai, lai veiktu
īpašu uzdevumu, kura izpildi organizē Jānis
Dambītis. Bet tas jau ir personālijas jautājums. Ja kādu funkciju nodod, loģiski, ka līdzi
nodod arī finansējumu. Tad kāpēc tam būtu
jāiet caur Rīgu? Lai tūrisma organizēšana,

Ernesta Dinsberga vārdos klausoties
Dundagas, Talsu, Ventspils bibliotēkas, Kolkas tautas nams — vietas, kurās no 24. I
līdz 9. II izskanēja dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas.
Šogad, kad Ernestam Dinsbergam aprit
195 gadi, pasākumos ikvienam bija iespēja
izteikt savas domas. Vai rakstnieka vārdiem
ir nozīme arī mūsu dienās? Cik svarīgas
mums tagad ir tādas vērtības kā vara, pašapziņa, tautas gods, godprātība, dzimtā valoda,
attiecības ar cilvēkiem, bērnu — kā Dinsbergs saka, Dieva svētības — audzināšana?
Tik pašsaprotami uztveram šodienu, ka
bieži vien rītdienu atstājam laika plūsmas
ziņā — kā būs, tā būs, kam jānotiek, tas notiks. Bet Dinsbergs atgādina: «Cilvēkam jāgādā par savu laicīgu pārtikšanu; cilvēkam jā-
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Mēs tūrisma izstādē
No 11. līdz 13. II izstāžu centrā Ķīpsalā kārtējā starptautiskajā tūrisma izstādē līdztekus ar Talsu, Rojas un Mērsraga novadu bija pārstāvēts arī Dundagas novads.

Februāra mozaīka
Februāris paiet ar lauska piesitieniem,
bet domas un darbi jau tiecas pretī saulei un
pavasarim. Pretī jaunajai sezonai traucas
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas Ķīpsalas
izstāžu hallē februāra otrās nedēļas nogalē
izstādīja ceļazīmes iespējamiem ceļotājiem,
lai tie, metot cilpas un līkločus pa dzimtās
zemes ārēm, nonāktu tiešu viņu iezīmētajā
galamērķī.
Vai tā būs Kuldīga — pilsēta ar dvēseli,
Ventspils — pilsēta ar rītdienu vai Saldus — saldā pilsēta? Tas atkarīgs no tā, cik saredzams
un vilinošs galamērķis liksies ceļiniekam.
Rīgas pilsētas tūrisma tēla Live Rīga veidotāji uzskata, ka Rīga ir labākā vieta dzīvošanai un atpūtai, un jūgendstila Mekā turpina pušķot vecāko Ziemassvētku egli pasaulē. Bet Tūrisma attīstības valsts aģentūra
(TAVA) Latviju piedāvā Baudīt nesteidzoties.
Un pareizi vien ir. Nav jau mums ātrgaitas
vilcienu, kas aizrautu nepilnā stundā pāri
visai valstij. Toties ir nostūri, kurus ar ārpasauli sabiedriskā satiksme savieno gaužām
reti vai nesavieno nemaz. Mēs varētu sevi
pie tādiem pieskaitīt.
Pēc visa spriežot, zīmols atbilst mūsu
identitātei un apstākļiem, kādos esam nolikti. Turklāt izskatās, ka šī gada braucamrīks
nr. 1 būs velosipēds. Projekta Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju partneri piedāvā
1296 km (!) garu riteņbraukšanas piedzīvojumu. Kurzemes mazpilsēta Kuldīga velopedāļus mīs ne tikai Velodienā, bet arī Velonaktī. Pat nacionālā aviokompānija AirBaltic rūpēsies ne tik vien par to, lai mūsu valsts piederīgos aizrautu uz visām debess pusēm, ka
tik tālāk no Latvijas, bet izstrādājusi zīmolu
BalticBike un rosinās rīdziniekus un Rīgas
viesus pārvietoties zaļi tiešā un pārnestā
nozīmē.
Dundagas novads ar pagājušogad EDEN
(European Destinations o Excellence) projektā
izstrādāto piekrastes tūrisma galamērķa
pieteikumu noteikti iederas Baudi nesteidzoties koncepcijā. Zīmīgi, ka pirmais, ko apmeklētājs ierauga, ieejot izstāžu hallē Apceļo
Latviju, — TAVA stendā uz videoekrāna šajā
projektā iegūtais videoklips ar kokļu mūzikas skaņām jūras krastā un dūmojošām ziv-
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gādā par savu labklāšanos; cilvēkam jāgādā
par savas miesas veselību un spirgtumu, par
viņas jaukumu un visu, kas pie tās pieder, jo
miesa ir gara mājoklis».
Kā atzina kāda pasākuma dalībniece: Dinsberga vārdi raisa dziļas pārdomas. Smeļot un
baudot no Dinsberga rakstu avotiem, nācās
dzirdēt — tas jau kā šodien. Jā, kā pašlaik, un
varam katrs sev pajautāt: Cik jēgpilni es piepildu savu dzīvi? Vai esmu savas dzīves
kungs vai tomēr — vergs? Vai spēju ko mainīt? Ko man nozīmē līdzcilvēki?
Dinsbergs saka: «Par visām lietām cilvē-

Tūristus neinteresē novadu robežas, tādēļ
ilglaicīgus panākumus var sasniegt tikai sadarbībā. Esam Kurzemes tūrisma asociācijas
(KTA) biedri un šajā izstādē ierasti piedalījāmies kopā ar tuvākajiem kaimiņiem, sadarbībā ar Talsu, Rojas un Mērsraga TIC izdodam
ceļvežus. Tā kā Dundagas novada teritorija
veiksmīgi iekļaujas divos lielos projektos, tad
apmeklētāji ar mūsu piedāvājumu varēja iepazīties, lasot avīzi Slīteres nacionālā parka ziņas ceļotājiem, kurā daudz vēstīts par dažādām norisēm mūsu novadā šogad, un jauno
un ļoti krāšņo ceļvedi Talsi un Ziemeļkurzeme,
kurā ietverts Dundagas novads. Centāmies
spodrināt mūspuses pūteļa labo slavu, ieinteresēt par Dundagas Dakterlejas bokstābiem, kā arī par iespēju doties ekstrēmā izbraucienā pa Tankcēļ dižbōgen ar GAZ-66. Lauku ceļotāja stendā bija pieejams jaunais kalendārs Slītere aicina!, kurā cilvēkus mudina apmeklēt lielākos mūsu novada svētkus, kā arī
divu jaunu mūspuses maršrutu ceļveži — Augi jūras piekrastē un Mazbānīša dabas taka. Dažādu labumu ražotāju pulkā ar jauno preču
zīmi Ražots Kurzemē Dundagas novadu godam
pārstāvēja arī Pāces vilnas fabrika.
Liels ieguvums ir Eiropas izcilāko galamērķu projektā iegūtais videoklips par
ūdenstūrismu mūsu novadā, ko rāda arī LTV.
Jaunajā novada teritorijā esam tikuši pie
divām jūrām, kas ir nepārvērtējams tūristu
magnēts. Līdztekus jāstrādā pie tās novada
daļas, kas vēl nav kļuvusi par tūristu iecienītu galamērķi.
Kā KTA biedri ar saviem tūrisma objektiem piedalāmies veselā mārketinga pasāku-

mu klāstā: Kurzemes tūrisma kartē ar 6 mūsu novada objektiem, ko izdod dažādās valodās, akcijā Apceļo Kurzemi!, ar KTA izdevumu
starpniecību — starptautiskos tūrisma gadatirgos Vācijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, jaunā zīmola Ražots Kurzemē u.c. pasākumos. Nupat dundadzniece Laila Pabērza atgriezusies no Tallinas, kur 3 dienas pārstāvēja gan Talsus, gan Ziemeļkurzemi starptautiskā tūrisma gadatirgū, tuvinot novada tūrisma reklāmu tuvāk klientiem kaimiņvalstī.
Jebkurā jomā jāstrādā sistemātiski. Viena
izstāde noteikti nav brīnumnūjiņa, un šādi
gadatirgi varbūt nav pati efektīvākā reklāma.
Mūsu puses celšanai saulītē svarīgi izstrādāt
novada mārketinga plānu, sākot ar novada
tūrisma zīmola izveidi un beidzot ar visdažādāko virzienu attīstību, atsijājot būtisko no
mazsvarīgā. Tas — darbs šim gadam. Ieskatam varu minēt dažus laikus iecerētus vai no
jauna plānotus darbus novada sekmīgākai
pārdošanai. Tās būs jau pērn izmēģinātās Slīteres ceļotāju dienas (SCD), kurās pārsvarā
būs bezmaksas iespējas iepazīties ar mūsu
arvien daudzveidīgākajiem piedāvājumiem,
apjomīga žurnālistu vizīte visā novadā pirms
šīm dienām un pirms Pils svētkiem. Tā ir
stratēģija jaunu ceļa norāžu izvietošanā un
mūsu tūrisma interneta vietnes uzlabošana
un tulkošana svešvalodās.
Tūrisma jomā augam stabili. Lielā mērā arī
pateicoties Lauku ceļotāja un SNP aktivitātēm, pagājušajā gadā ieliktajām iestrādēm
vajadzētu nest augļus šogad un turpmāk.

Kaimiņi sasparojušies
Mēs esam mazi un diženi, stipri un sīksti,
pieticīgi un pacietīgi! Beidzot Dundagas novada tūristu uzņēmēji var izriest krūti, saspļaut saujās, lepoties ar Šlīteres bāku, mazbānīša atjaunoto maršruta ieskici piejūras
ciemos, Slīteres nacionālā parka vērtībām un
gaidīt zaļi domājošus ceļotgribētājus Slīteres
ceļotāju dienās! Tās notiks pašā sezonas sākumā 4. un 5. VI!
Tikai sadarbojoties Latvijas lauku tūrisma

aģentūrai Lauku ceļotājs, Dabas aizsardzības
pārvaldes Slīteres nacionālā parka ļaudīm,
Dundagas novada pašvaldībai kopā ar visiem
tūrisma skartajiem, ir tapuši jauni tūrisma
produkti — gan zivju kūpināšanas prieki Kolkā un Mazirbē, gan radošas izziņu darbnīcas
Kur mīkla rūgst un ratiņš dūc, Bērīt’s man(i)s kumeliņš, Liela vilna, maza brēka, gan desmit
Dundagas bogeni… Visu pat nevajag zināt!
Es arī piedalīšos. Mani sastapsiet maršrutā
Kājām pa lībiešu ciemiem!.
Inese Roze, Talsu novada TIC direktore

sadarbība, virsvadība un informācija visā novadā būtu ērti sasniedzama, TIC vispiemērotākā vieta ir novada centrs Dundagā.
Atcerēsimies, ka 2002. gadā Dundagas pagasts ar lepnumu, īstenojot projektu, iegādājas datoru, iekārtoja telpas un atvēra TIC, un
to kopš iedibināšanas vada Alanda Pūliņa,
kas plaši sadarbojas gan vietējā, gan ienākošā tūrismā, kā arī ļoti veiksmīgi sastrādājas
ar Talsu TIC. Kas vēl būtu jāmeklē?
Ierosinu: nodot un izskatīt materiālus par
tūrismu Attīstības un plānošanas komitejā.
Gribu atgādināt, ka aiz katras darbības un
pārorganizācijas stāv cilvēks. Šoreiz Dundagas TIC vadītāja Alanda Pūliņa nepamatoti
ielikta izvērtēšanas šūpolēs.
Pasekosim sabiedrībā redzamai daļai.
22.11.2010. reorganizē struktūrvienības, at-

skaitot TIC; 22.12.2010. apstiprina pašvaldības nolikumu, kas stājas spēkā ar 1.01. 2011.
un kurā nav TIC ne kā struktūrvienība, ne kā
iestādes daļa. Tātad TIC it kā de facto ir, bet
de jure nav, un nolikumu jau neizstrādāja
vienā dienā. Idejas autors varētu nākt klajā
ar savu atklāsmi. Nolikuma 30. p. — Attīstības un plānošanas komiteja sagatavo un nodod izskatīšanai domes sēdē ... par tūrismu.
Mūsu novadā tūrisma organizēšanai un
veicināšanai būtu ierādāma sevišķa vieta,
īpaši piekrastē. Gribu atgādināt, ka tūrismam kā nozarei jārada visi apstākļi, lai tas
attīstītos kopumā, nevis kalpotu kā spalvu
spodrināšanas līdzeklis kādai atsevišķai personai.
Tūrisma lauku mājas saimniece
Rasma Sakne Sīkragā

kam dalība jāņem pie savas brāļu un tuvāku
miesīgas un garīgas dzīves, un pēc patiesības
viņš nedrīkst no cilvēcīgas biedrības atrauties un, viens priekš sevis palikdams, sacīt:
«Kas man daļas gar citiem! Katrs priekš sevis, Dievs priekš visiem!»»
Muzeja darbinieki Ivars Abajs un Gunita
Tropiņa saka lielu paldies visiem, kas ņēma
dalību pasākumos, par atsaucību, par kopā
būšanu un atbalstu!

«Dundadznieks» Nr. 4 (109)
2011. gada februārī.

Gunita Tropiņa, muzeja vecākā speciāliste

Joka nobeigums
(Sākumu sk. 108. nr.) Atjautīgais mednieks
acumirklī jautājumu atrisinājis — labi notēmējis uz sivēnu un nogāzis to gar zemi. Tad
zibenīgi, pirms kuilis dabūjis atjēgties, nogriezis sivēnam asti, paņēmis to rokā un pārvedis kuili dzīvu mājās. Atpūta, 1938, nr. 752.

Alanda Pūliņa, Dundagas TIC vadītāja
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