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Jaunieši Briselē, Kolkā un Dundagā.
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Būsim pazīstami: SIA Kolkas ūdens!
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Stradivari vijoles kopija — Megijai!
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Ziemassvētku kaujas pieminot.
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Redaktora vārdi

Kā uz to paskatās

Vētra, ekogaisma un ārpasaulīgas skaņas
Kolkasragā.
Dzidra un Valentīns —
zelts, ko kodes un rūsa nemaitā!

Pret? Atturas? PAR!
4. II plkst. 15.00 aicinām visus labas gribas cilvēkus, kam nav vienaldzīga pašu
dzīve un novada attīstība, Dundagas pilī uz iepazīšanos un plānošanas semināru.
Augšas nevar, apakšas negrib... Tā laikam
kādreiz mācību grāmatās raksturoja revolucionāro situāciju. Mēs, domubiedru grupa,
aicinām uz revolucionārām pārmaiņām —
gāzt kūtruma vaļņus un ieņemt pašu aizspriedumu un neuzticēšanās Ziemas pili. Aicinām patiesi iesaistīties sabiedrību savas
dzīves plānošanā un savas dzīves izdzīvošanā
visu kopīgajās mājās — Dundagas novadā.
Uzrakstīju šo tekstu un sapratu, ka vispirms jāpasaka, lūk, kas. Daudzi vārdi, bet
aiz tiem — jēdzieni — laika gaitā iegūst savu
īpašu nozīmi, bieži vien ar sliktu pieskaņu.
Padomju laikos tā notika ar vārdiņiem
«revolūcija», «biedrs», «partija», kas īstenībā ir tikpat neitrāli kā «galds» vai «nazis».
Vai tālab, ka ar virtuves nazi ir pastrādāti
daudzi noziegumi, to uzlūkot par sliktu un
atmetamu priekšmetu? Kā tad nogriezt dienišķo maizi?
Mūsu dienās tā noticis vēl ar visai daudziem vārdiem — jēdzieniem. «Politika» un
«politiķis» kļuvuši teju par lamuvārdiem.
Mēs arī grasāmies veidot politiku. Šo vārdu svešvārdu vārdnīca gan skaidro kā
«līdzdalību sabiedrības un valsts veidošanā».
Lielum lielā daļa novada cilvēku diez vai ir
ļoti apmierināti ar savu dzīvi, un ne jau tikai
ar materiālajiem apstākļiem vien. Arī ar attiecībām, ar iespēju ietekmēt lēmumu pieņēmējus, piedevām viena ģeogrāfiska nostūra
iedzīvotāji maz jauš par citas attālākas malas
cilvēkiem. Ko kaļķenieki zina par mazirbnieku vajadzībām un vīdalnieki — kā elpo kolcinieki? Īstenībā esam diezgan sveši paši savās
mājās. No otras puses, daudzi arī nemaz negrib neko zināt par citiem.
Desmit gados, kopš pats mītu Dundagas
pagastā, esmu piedzīvojis dažus mēģinājumus no augšas veidot pilsonisku sabiedrību,
iesaistīt tautu. Esmu arī pieredzējis, ka labas
idejas noplok, kaut gan reizēm šo ieceru dēļ
ir izlietota liela nauda, kaut vai no Eirosavienības apcirkņiem. Kaut kā allaž projekta vilcieni aiztrauc, bet tauta paliek pie ratiem.
Nevainosim tikai projektētājus un rīkotājus,
vispār vainošanu atliksim malā. Tas tikai ir
secinājums. Tāpat kā atzinums, ka starp vietējiem tautas kalpiem un sabiedrību pastāv
liela plaisa, un droši vien arī tādēļ lietas neiet uz priekšu, kā gribētos.
Savu ideju jau esam dažam labam izklāstījuši, lai pārbaudītu, vai bērniņš piedzims
dzīvs. Bijām pārsteigti, ka, izņemot viena cilvēka godīgi paustu neticību, būtisku iebildu-

mu nebija.
Neapšaubāmi, savā ziņā tas viss ir tā, it kā
ideju ratus aizjūgtu naudas zirgam priekšā.
Nauda šai iecerei pašlaik ir nulle. Bet, ja būs
lemts, tad radīsies arī padoms, kā rast finansējumu. Jau 4. II mēs raudzīsim kopīgi nonākt pie kāda taustāma kopsaucēja. Iespējams, tuvākais mērķis varētu būt izveidot
biedrību. Jā, vēl viens jēdziens, kam mūsu
pusē ir nelāga slava, bet kas mūsu gadījumā
ir pilnīgi nepieciešams tās pašas naudiņas
piesaistei. Tālāk nākotnē derētu izveidot sava novada fondu, kas jau ļautu paveikt dažādus labus darbus. Ir diemžēl vēl tāda bēda,
ka mums veidojas ļaužu kopa, kas pierod tikai prasīt un prasīt, un, ja dome, ja deputāti
vai socdienests neiedod, tad ar to visa saziņa
beidzas. Arī šī domāšana un attieksme pamazām būtu jāmaina pašos pamatos.
Mūsu novadā ir vēsturiski izveidojušies
centri, kuros vēl dzīvo pavairāk ļaužu. Kolkā
un Dundagā, Kaļķos un Vīdalē, Mazirbē. Pro-

Vecgada vakarā pie paziņām ārā vārījām gadu mijas tēju, lecām pār
ugunskuru un gaisā izšāvām divu Mežezera pudeļu korķus. Taču, kamēr
vēl sievieši mājās cepa piparkūkas, mazliet paskatījos dienišķo televīziju — gada notikumu kopsavilkumu. Vecākā meita, garām iedama, iesaucās: četras piektdaļas par slikto vien. Nudien! Katastrofas un nāves —
pāragras un nejēdzīgas, gan pēc krāšņi nodzīvota mūža, bet viss pārskata
rosols pārliets ar tādu kā nolemtības sēru mērci. Teju vienīgais cukurgraudiņš izskaņā — starptautiskie aizdevēji mūs vairs neuzraudzīs.
Dienu vēlāk dievkalpojumā luterāņu mācītājs Armands aicināja novērtēt labo aizvadītajā gadā un par to pateikties Radītājam. Varam taču arī tā
paskatīties uz dzīvi — neatkarīgi no pasaules uzskata: man ir pajumte, apģērbs, darbs, iztika, radi un draugi, dažādas attiecības, tīrs gaiss un
ūdens, man ir viss sadzīvei vajadzīgais, ieskaitot televizoru, ko pēc savas
patikas varu ieslēgt, izslēgt vai vispār neieslēgt. Man pašam ir galva uz
pleciem, tikai žēl, ka reizēm to aizmirstu.
Alnis Auziņš

tams, uzrunājam jau gluži visus novadniekus, lai cik tālā ciemā tie mitinātos. Pirmajā
tikšanās reizē piedāvājam katras ģeogrāfiskās vietas pārstāvjus palauzīt galvu par savas puses svarīgākajām un sāpīgākajām
problēmām, lai noskaidrotu vienu divas neatliekamākās. Pēc tam jau katrs uz vietas izplānotu secīgus soļus, kā šīs lietas risināt. Ja
kādiem darbiem būtu vajadzīgas talkas, tad
mūsu ierosinājums ir atrotīt piedurknes un
doties palīgā: ja darbs noris Kolkā, tad uz turieni brauc no Dundagas, Kaļķiem, Vīdales
utt., tas ir, no visām pārējām vietām. Tāpat
vajadzības gadījumā visi brauc palīgā uz Kaļķiem vai Dundagu.
Taču taustāmi, materiāli ieguvumi, kā saposta vieta, pat nebūtu galvenais. Lielākais
būtu kas cits — pamazām lauzts neuzticēšanās un savrupības ledus. Kopīgi darot, vislabāk iepazīt citam citu, un mēs esam pārliecināti, ka parādītos jauni līderi, kas ir daudz
svarīgāk par atjaunotu objektu.
Jā, to visu pārlasot, vienubrīd uzmācās
déjà vu sajūta — kaut kas no Ostapa Bendera
sapņu vīzijām. Tomēr ir dažas būtiskas atšķirības. Lielais kombinators kala savus plānus
un tajos iesaistīja cilvēkus sava labuma dēļ.
Mūsu nolūks nav pašiem nokļūt Riodežaneiro, pārējos atstājot Sūnu
ciemā. Neesam pašvaldības ierosināta kustība, nepārstāvam kādu partiju vai
politiķi. Otrkārt, bet drīzāk pirmkārt, ideja iesaistīt mūsu novada iedzīvotājus savas dzīves telpas veidošanā biežāk, nekā reizi 4
gados pirms vietējās varas
vēlēšanām, izauga dažādu
konfesiju kristiešu lūgšanu
grupā, kas mazliet vairāk
nekā gadu otrdienu vakaros pulcējas bērnu dienas
centrā Mājas. Tas ir pamats, bet mūsu ideja varētu vienot visus labas gribas
cilvēkus.
Kāds godīgs skeptiķis, uzklausījis mūsu ieceri, sākumā teica: man nevajag, lai
jūs te pie manis brauktu
talkā, es arī ne pie viena
negribu braukt. Man nevajag tik tālu domu. Vai pašvaldība var nodrošināt, lai
es varētu nokļūt novada
centrā, lai, piemēram, noskatītos kādu pasākumu
un pēc tam — mājās? Nevar! Man pašam automašīnas nav, bet kaimiņš tajā

Mēs, domubiedru grupa, piedāvājam veidot ilglaicīgu sabiedrisku kustību, kas izaug no apakšas un turpinās. Tāpēc uzrunājam tos, kam nav
vienalga, kas notiks ar viņiem, ar viņu bērniem un bērnubērniem. Aicinām visādus ļaudis: pensionārus un
jauniešus, uzņēmējus un bezdarbniekus, lībiešus, latviešus un visu citu
tautu pārstāvjus, kristiešus un ateistus, deputātus un bijušos dundadzniekus, iedzīvotājus no lielākiem ciemiem un no pilnīgas ģeogrāfiskās
nomales. Sestdien, 4. II, sāksim veidot pilsonisku sabiedrību, kustību, ko
varētu, piemēram, nosaukt vienā īsā
vārdā ar izsaucēju galā: Par!.
dienā ir noguris...
Taču mūsu tikšanās beigās šis daudzējādā
ziņā brīnišķīgais cilvēks teica: ja nu man tomēr sagribas 4. II aizbraukt paskatīties... Un
pats attīstīja domu gājienu: ja vienam kaimiņam negribas braukt, tad otrs būs ar mieru,
un, ja spēkratā sasēžas četri pieci un samet
naudiņu degvielai, tad jau tas nav tik dārgi...
Apzināmies, ka mūsu iecere ir tik laba, tik
dzīvotspējīga un reizē tik nepilnīga, cik dzīvotspējīgi un nepilnīgi esam kā cilvēki. Taču
izšķirošā ir nostādne «par» vai «pret». Es pasaku «pret» un sev parakstu spriedumu: neko pat nemēģinu mainīt, mierīgi dzīvoju, kā
dzīvodams, piedevām visus citus savās nelaimēs vainodams. Un otra, riskantā iespēja —
izvēlēties «par» ar visām no tā izrietošajām
sekām — dabūt pa galvu un varbūt pat nolauzt kaklu. Bet — kamēr dzīvot, tikmēr patiešām dzīvot. Vai nu, vai nu.
Nāciet tie, kas jau tagad esat «par». Nāciet
godīgie pesimisti, kas tomēr drusku šaubāties par savu neticību. Pagaidām nenāciet
tie, kas līdz šim vēl neesat tikuši pāri senu
aizvainojumu bezdibeņiem un neuzticēšanās
mūriem. Iesākumā prasīsim no jums pavisam
nedaudz, tikai drusciņ savu domu un vēlēšanos ziedot savu laiku un spēku kopīgai nākotnei. Skan skaļi, bet vai mums visiem to
nevajag?
Priecāsimies, ja 4. II atsauksies kaut daži.
Un tik daudz būs uz galvošanu! Priecāsimies,
ja ieradīsies daži reiz divi, daži reiz trīs vai
daži reiz desmit. Par vēlmi piedalīties lūdzam ziņot pa tālruņiem 29180726 (Alnim)
vai 29336530 (Alfai). Varat paņemt līdzi nelielu cienastu.
Alnis Auziņš
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Runas vīriem ir spēks rokās

Domes sēdē 12. decembrī ...

Ziemas mēnesis

šķīra nosaukumu Jaunputeri. Atļāva sadalīt
īpašumu Lāse, atdalāmajām zemes vienībām
piešķirot nosaukumu Ezerlāse, un īpašumu
Vecteteri, atdalāmajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu Jaunteteri.
Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu.
Pārdēvēja dežurantu jauniešu mītnē par
jauniešu mītnes — viesnīcas istabeni.
Noteica vienotus darba nosacījumus novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās: dienesta telpu apkopējas 1 darba slodzei atbilst 500 m² ikdienas tīrāmajai platībai, darba samaksa noteikta, ņemot vērā MK
noteikto minimālo darba samaksu; 1 slodzei
ielu tīrītāja atbilst: ikdienas tīrāmā platība — trotuāri, celiņi, laukumi — 1000 m²
(80% no darba samaksas); pārraugāmā platība — zaļā zona, braucamā daļa līdz 5000 m².
Apstiprināja novada Sociālā dienesta nolikumu.
Apstiprināja novada pašvaldības iestādes
Dundagas Mākslas un mūzikas skola nolikumu.
No 01.01.2012. Kolkas pamatskolā apstiprināja ēdināšanas maksu dienā: Ls 0,25 skolā
un Ls 0,30 PII Rūķītis.
Vienu novada iedzīvotāju uzņēma dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
Pieņēma Latvijas Pašvaldību savienības
dāvinājumu (ziedojumu) — astoņdesmit
piecas Elektrības norēķinu kartes — par Ls
53,70 (kopā Ls 4564,50).
Anulēja ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu.

Noteica laikraksta Dundadznieks numura
pārdošanas cenu Ls 0,55 par eksemplāru reizēs, kad avīze iznāk 8 lappušu apjomā.
Nolēma veikt Ls 13 880,81 transfertu —
īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījumu viena līmeņa budžetā — no pašvaldības
pamatbudžeta uz speciālo budžetu.
Apstiprināja grozījumus Dundagas novada pašvaldības nolikumā.
Nodeva dzīvojamās mājas ar Ozoli, Kaļķos,
dzīvokļu īpašniekiem īpašumā zemes vienību bez atlīdzības. Jāslēdz vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem.
Atteica līdzfinansējumu Eiropas Savienības (ES) fonda projektam SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» stacionārās veselības
aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta.
Atlaida SIA Viktorija DR parādu Ls 4579,47.
Atļāva Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt
izdevumos bezcerīgo debitoru Ls 320 parādus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.
Nomainīja projekta Lifta izbūve SIA
«Dundagas veselības centrs» koordinatoru.
Turpmāk tas būs Guntis Kļaviņš.
Nolēma apmaksāt no novada domes budžeta Ls 63,50 Latvijas Pašvaldību savienības
rēķinu par prasības pret Latvenergo sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas apgabaltiesā.
Nolēma piedalīties ES Eiropas zivsaimniecības fonda pasākuma Vietējās attīstības stratēģijas aktivitātē Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība ar
projektu Kolkas peldvietas labiekārtošana par
kopējo summu Ls 2723,04, ieskaitot PVN
22%, projekta attiecināmām izmaksām
Ls 2232 un publisko finansējumu Ls 714,24;
ar projektu Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija par kopējo
summu Ls 6002,86, projekta attiecināmām
izmaksām Ls 4920,37 un publisko finansējumu Ls 4428,33; ar projektu Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā par kopējo

summu Ls 9434,49, projekta attiecināmām
izmaksām Ls 7733,19 un publisko finansējumu Ls 6959,87; ar projektu Sabiedriskā centra
Talsu ielā 7 teritorijas labiekārtošana par kopējo summu Ls 6573,12, projekta attiecināmām
izmaksām Ls 5387,80 un publisko finansējumu Ls 4849,02.
Nolēma finansēt Dundagas vidusskolas
skolēnu un skolotāju starptautiskā sadarbības projekta braucienu uz Lielbritāniju
2012. gada jūnijā, piešķirot Ls 3026.
Nolēma atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas» darbību, piešķirot
2012. gadā Ls 8669,44 dotāciju.
Nolēma piešķirt biedrībai Zaļais novads
kora darbības finansēšanai Ls 2298,00 dotāciju.
Pieņēma saistošos noteikumu Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
Likvidēja amatus: Kolkas pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (0,5
slodze), remontstrādnieks struktūrvienībā
internāts Rūķu nams (0,2 slodze), internāta
vadītājas amata vietu PII Rūķītis (0,3 slodze);
samazināja slodzi automašīnas vadītājam
(0,5 slodze) Kolkas pārvaldē; izveidoja amata
vietu remontstrādnieks Kolkas pārvaldē (1
slodze); palielināja slodzi par 0,25 internāta
audzinātājai.
No Dundagas novada pašvaldības amatu
klasifikatora izslēdza amatu Sociālā darba
organizators un to papildināja ar Iestādes
vadītāja palīgs sociālajos jautājumos.
Apstiprināja novada domes Sporta aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu.
Dundagas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850-001-0080 piešķīra
nosaukumu Priedaiņi.
Piekrita nekustamā īpašuma Jaunpurlauki
sadalīšanai, atdalītajai zemes vienībai pie-

Uzņēmēju
tikšanās

Grozījumi
veselības aprūpē

Elektrības
norēķina kartes

13. XII uz tikšanos novada uzņēmējus aicināja izpilddirektors Mareks Griciks.
Salīdzinot ar pirmo reizi, uzņēmēju
skaits bija sarucis, taču sanākšana nebija
velta. Noklausījušies Nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja Gunta Kārklevalka stāstīto
par jaunumiem atkritumu apsaimniekošanā un M. Gricika teikto par bankomātiem
Dundagā un Kolkā, kā arī viltus trauksmi
saistībā ar a/s Swedbank, uzņēmēji, izpilddirektora rosināti, domāja, kā veidot kopīgas
interešu grupas. M. Griciks atzina, ka viņš
var tikai uzklausīt un informēt uzņēmējus.
Lai viņi paši kopīgi rosītos, vajadzīgs cits
modelis. Izpilddirektors piedāvāja radīt neoficiālu grupu vai biedrību vai iekļauties
1998. gadā dibinātajā Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā (ZBA). Biedrības un ZBA
priekšrocība ir iespēja, iesaistoties projektos, maksāt mazāku līdzfinansējumu. Asociācijas valdes priekšēdētāja Gunta Abaja
atzina, ka ZBA sākumā darbojās gana rosīgi,
taču ar laiku tās aktivitātes apsīka. Pašlaik
darbība atsākusies: ZBA izstrādā stratēģiju
un skolo jaunus projektu koordinatorus.
Īstas skaidrības, kā rīkoties, uzņēmējiem
vēl neradās, bet viņi vienojās aizbraukt uz
Talsu komersantu klubu pieredzē. Sarīkot
šo braucienu izpilddirektors uzticēja uzņēmējam Ansim Rodertam.
Tikšanās laikā uzņēmēji arī apsprieda
savstarpējās sadarbības iespējas, un radās
ideja rīkot Dundagas novada uzņēmēju dienas. Kur un kā — laiks rādīs. Lai iecerētais
izdodas!

Ir grozīti 2006. gada Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 1046 Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība.
No 01.01.2012. atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācijā,
saņemot veselības aprūpes pakalpojumus
(pacientu iemaksu, dienas stacionāra pakalpojumu apmaksu un 100% zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu), būs tikai trūcīgām
personām, kas par tādām atzītas atbilstoši
MK noteikumiem Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu. Ģimene vai persona atzīstama
par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu
laikā nepārsniedz Ls 90. Par ģimeni uzskatāmas visas kopā dzīvojošās personas, kurām
ir kopēji izdevumi par uzturu un kas mitinās vienā mājoklī.
Atvieglojumi pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācijā no 01.01.2012.
vairs neattieksies uz personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedza Ls 120 un Ls 150
mēnesī. Šīm personām izsniegtās izziņas
ārstniecības iestādēs vairs nebūs jāuzrāda.
Ja pacients būs stacionēts 2011. gadā un uz
stacionēšanas brīdi viņam būs izsniegta izziņa veselības aprūpes pakalpojumu atvieglojumu saņemšanai, bet pacientu izraksta
no stacionārās ārstniecības iestādes 2012.
gadā, tad norēķinus par pacientu iemaksas
kompensāciju veiks atbilstoši normatīvos
noteiktajai kārtībai, kāda tā bija stacionēšanas brīdī.

Sākas jauna Elektrības norēķinu
karšu — Ls 53,70 dāvinājumu kampaņa.
Dāvinājumu saņem: trūcīgo ģimeņu ar
bērniem mājsaimniecības, kas iepriekšējā
dāvinājuma kampaņā ir saņēmušas tikai
vienu Elektrības norēķinu karti — 500 kWh;
ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības; audžuģimeņu mājsaimniecības,
kam piešķirts audžuģimeņu statuss un kurās dzīvo bērns; ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;
daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecības, kas
nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400
kWh patēriņam no a/s Latvenergo.
Elektrības norēķinu kartes — Ls 53,70
(turpmāk — dāvanu karte) no 01.01.2012.
līdz 31.03.2013. izsniegs mājsaimniecībām,
kas pamata dzīvesvietu deklarējušas Dundagas novadā, uzrādot a/s Latvenergo elektrības piegādes līguma numuru, kas slēgts
par adresi, kurā dāvanu kartes saņēmējs
deklarēts, dzīvo un lieto elektroenerģiju.
Atbalsta kampaņā mājsaimniecības saņem
tikai vienu dāvanu karti.
Aizbildņu un audžuģimenēm jāuzrāda
Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa vai
audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Ģimenēm ar bērnu invalīdu jāuzrāda apliecība, kas apliecina invaliditātes statusu. Personai, kas saņem dāvanu karti, jāuzrāda
pase.
Dāvanu kartes var saņemt novada Sociālajā dienestā. Pieņemšanas laiks: pirmdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00; trešdienās
9.00–12.00 un 13.00–16.00; piektdienās
9.00–12.00. Tālruņi 63200803, 26618686.

Diāna Siliņa
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… un 15. decembrī
Atzina, ka Dundagas novada domes deputāti Valdis Rande un Aldons Zumbergs
21.11.2011. vēstulē Kultūras ministrijai un
Izglītības un zinātnes ministrijai Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores atbilstību ieņemamajam amatam snieguši nepatiesu informāciju un pazemojuši Lindu Pavlovsku. Šāda rīcība ir ētiski nosodāma.
Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča

Prese bibliotēkās
2012. gadā ikvienā novada bibliotēkā interesenti varēs lasīt preses izdevumus. Abonēšanas maksas pilnībā segtas no pašvaldības līdzekļiem.
Dundagas bibliotēkā: Avene, Barbie, Citādā
Pasaule, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Deko,
Disney Princeses, Dundadznieks, GEO, Ieva, Ievas
Stāsti, Ievas Veselība, Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Kabinets,
Kas Jauns, Klubs, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze,
Leģendas, Mājas Dakteris, Mājas Viesis, Mazajam
Floristam, Mazdārziņš, Mūsmājas, Patiesā Dzīve
& Patiesās Dzīves Speciālizdevums, Praktiskais
Latvietis, Rokdarbu Vācelīte, Santa, Sestdiena,
Sīrups, Spicā, Spider – Man, Stella, Talsu Vēstis,
Tom&Jerry, Una, Vāģi, Veselība.
Kaļķu bibliotēkā: Dārza Pasaule, Dundadznieks, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība,
Kas Jauns, Latvijas Avīze, Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis,
Talsu Vēstis, 40+, Una.
Vīdales bibliotēkā: Atbalsts (avīze vecākai
paaudzei), Dundadznieks, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Latvijas Avīze, Mazdārziņš, Patiesā Dzīve & Patiesās Dzīves Speciālizdevums, Praktiskais Latvietis, Talsu Vēstis.
Dundagas vidusskolas bibliotēkā: Diena,
Dundadznieks, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Talsu Vēstis.
Kolkas bibliotēkā: Astes, Avene, Copes Lietas, Dārza Pasaule, Dundadznieks, GEO, Ieva, Ievas Stāsti, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā
Zinātne, Ilustrētā Junioriem, JOY, Klubs, Latvijas
Avīze, Leģendas, Lilit, Mājas Viesis, Mūsmājas,
Patiesā Dzīve, Rokdarbi, Sīrups, Talsu Vēstis, Veselība, Zintnieks.
Mazirbes bibliotēkā: 100 labi padomi, Dundadznieks, Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas
Veselība, Dārza Pasaule, Latvijas Avīze, Mans
Mazais, Mūsmājas, NRA, Patiesā Dzīve, Privātā
Dzīve, Rokdarbu Vācelīte, Stella, Talsu Vēstis,
Tikšanās.
Izmantojiet iespēju lasīt preses izdevumus bez maksas ikvienā novada bibliotēkā!
Ruta Emerberga,
novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Ineta Mauriņa

Pārmaiņas
Ziemeļkurzemes
virsmežniecībā
Finansējuma samazinājums jau vairākus gadus pēc kārtas liek Valsts meža dienestam veikt strukturālās izmaiņas. No 01.01.2012. Valsts meža dienests sāk strādāt ar citu pārvaldes
struktūru.
Darbiniekiem maksā vienas no niecīgākajām darba algām valstī, esam zaudējuši
konkurētspēju gan nozarē, gan valsts pārvaldē. Vidēji divi darbinieki nedēļā aiziet
uz labāk atalgotām darbavietām. Martā izdotais Zemkopības ministrijas rīkojums
Nr. 45 par Valsts meža dienesta funkcionālo un strukturālo optimizāciju paredzēja
izstrādāt jaunu dienesta modeli, nosakot
optimizācijas principus: samazināt lēmumu pieņemšanas kompetences līmeņu
skaitu un izlīdzināt vienāda līmeņa amatpersonu darba noslogojumu un atalgojumu.
No Jaunā gada Ziemeļkurzemes virsmežniecība kontrolēs Ventspils, Talsu,
Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu.
Mežniecības kā struktūrvienības likvidē.
To vietā būs divi biroji Ventspilī un Talsos,
kur meža īpašniekiem būs pieejams pilns
Valsts meža dienesta sniegto pakalpojumu
klāsts. Ventspils birojs atradīsies Tārgales
pagasta Atpūtniekos, bijušajā Ventspils
mežniecībā, Talsu birojs — Ziemeļkurzemes virsmežniecības telpās Talsos, Raiņa
ielā 17.
Meža īpašnieki sev tuvākajā birojā varēs
nokārtot dokumentus par jebkuru meža
īpašumu, neskatoties uz tā atrašanās vietu.
Uldis Frīdenbergs,
Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis

Z i e m agada
s mnovembris
ēnesis
2002.

DUNDADZNIEKS

Par zaļu pat vēl zaļāks

Balvā brauciens uz Briseli
Par Dundagas vidusskolas skolēnu veiksmīgo piedalīšanos konkursā Andreja Eglīša Dzejas svētki esam jau rakstījuši. Šoreiz par balvu — braucienu uz Briseli decembrī — stāsta latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Freiverte un 12. klases skolniece Simona Bernāne.
Inta Freiverte: «Grupā no Latvijas bijām
24 cilvēki: 19 jaunieši un 5 pieaugušie. Briselē vispirms apmeklējām Eiropas Parlamentu.
Tur mūs sagaidīja EP Apmeklējuma un semināru nodaļas vadītāja Laura Zandersone. Viņa ļoti priecājās, ka ieradušies arī rojinieki
un dundadznieki, jo pati ir Talsu ģimnāzijas
absolvente. Laura pastāstīja par EP vēsturi,
politisko nozīmi un mērķiem. Jaunieši brīvi
uzdeva jautājumus. Eiropas parlamentārietis
Roberts Zīle iepazīstināja ar aktualitātēm ES
un pasaulē, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem.
Vakarā devāmies pastaigā pa Briseles vecpilsētu. Tur mūs pavadīja Zanda, jauniete,
kas nāk no Latvijas, bet tagad dzīvo un strādā Beļģijas galvaspilsētā. Aplūkojām Grand–
Place laukumu, Briseles vēsturisko centru.
Grandiozais laukums lepojas ar rātsnamu,
15. gs. gotikas šedevru, un izsmalcinātajām
ģilžu ēkām. Tas ir vispopulārākais tūristu
piesaistes objekts, ko decembrī izdaiļo grezna Ziemassvētku egle un kur valda pirmssvētku noskaņa.

Apskatījām čurājošā puisēna statuju —
strūklaku, kas ir viens no Beļģijas nacionālajiem simboliem, un čurājošo meitenīti, ko
uzstādījušas feministes. Izrādās, vecpilsētā ir
arī čurājoša sunīša skulptūra, ko neatradām.
Redzējām daudz suvenīru ar puisēnu: viņa
attēls rotāja krūzes, glāzes un šķīvjus, viņš
bija izliets pat šokolādē.
Vakara noslēgumā devāmies uz krodziņu,
kur nobaudījām karsto torti ar dažādu sieru,
dārzeņu, jūras velšu un garšvielu pildījumu.
Saldajā ēdienā bija slavenās beļģu vafeles.
Viss garšoja lieliski!
Nākamajā dienā devāmies uz Svētā Miķeļa
un Svētās Gudulas katedrāli, kas nosaukta
divu svēto Briseles patronu vārdā. Greznajā
katedrālē bija redzamas dažādu valstu Ziemassvētku stāsta ekspozīcijas. Pārsteidza
materiālu dažādība un mākslinieku izdoma,
tāpēc visu apskatījām ar lielu interesi.
No ārpuses aplūkojām arī karaļa Alberta II
pili, kas ir oficiālā Beļģijas monarha darba
vieta.
Viens no mūsu mērķiem bija aplūkot di-

Kolkas pamatskolā

vus neparastus muzejus — mūzikas instrumentu un beļģu sirreālista Renē Magrita
(René Magritte) muzeju. Mūzikas instrumentu
muzejā glabājas mūzikas instrumenti no visas pasaules un dažādiem laikmetiem. Lai
mūsdienu cilvēkam būtu priekšstats par to,
kā kādreiz amatnieki strādājuši, muzejā bija
izveidota stilizēta vijoļdarbnīca. Ar liftu uzbraukuši mūzikas muzeja 10. stāvā, vērojām
skaisto Briseles panorāmu.
Pārsteigta vēroju, kā veselumu veido Renē
Magrita muzeja vienkāršais iekārtojums un
mūsdienu tehnoloģiju izmantošana. Kādā
telpā skanēja mūzika, uz ekrāna pāršķīrās
nošu lapas. Kā viena melodija beidzās, atskanēja cita, un atkal uz ekrāna parādījās atbilstīga nošu lapa. Protams, šeit aplūkojām 20.
un 21. gs. sirreālistu gleznas. Muzejs iekārtots 4 stāvos. Vienas gleznas fragmentus varēja vērot, arī braucot ar liftu no 1. līdz 4.
stāvam.
Briseles iedzīvotāji ir ļoti izpalīdzīgi. Meklējot rātslaukumu, bijām nedaudz nomaldījušies un skatījāmies kartē. Nepaspējām pat
lūgt palīdzību, kad kāds cilvēks gluži kā eņģelis jau pienāca mums klāt un piedāvāja aizvest uz meklēto vietu, kaut gan tā atradās
pusstundas gājiena attālumā.
Briselē reiz jau esmu bijusi — pirms 10 gadiem kopā ar latviešu valodas skolotājiem.
Tas bija pavasarī. Šajā reizē ar interesi vēroju, kāda pilsēta izskatās, tuvojoties Ziemassvētkiem».
Simona Bernāne: «Briselē piedzīvoju spilgtus iespaidus. Patika, ka paši varējām izvē-

Vidusskolā

Gada nogale paskrēja ātri — spraigos darbos.
20. XII pamatskolā viesojās Līvu kultūras
centra (Līvõ kultūr sidām) vadītāja Gundega
Blumberga, Latviešu valodas aģentūras pārstāve Gunta Kļava un rakstniece Nora Ikstena. Viešņas mūsu skolas bērniem — ilustrāciju autoriem — pasniedza nesen izdoto Lībiešu ābeci. Skolā šo projektu pārraudzīja
lībiešu valodas skolotāja Mārīte Zandberga.
Pagājušā gada februārī filoloģe, lībiete
Zoja Sīle rosināja skolas audzēkņus darināt
ilustrācijas topošajai Lībiešu ābecei. Pirms
kāda laika izdevās atrast Kārļa Staltes 1935.
gadā sarakstīto ābeces manuskriptu, ko
Valts Ernštreits tagad pārtulkoja latviski.
Četrdesmit pieci mūsu skolas audzēkņi atsaucās aicinājumam, un maijā bērnu zīmējumus nosūtījām G. Blumbergai.
Tagad ilustrāciju autoriem bija liels
prieks iegūt savā īpašumā jaunās ābeces,
turklāt grāmatā ievietoti visu 45 autoru darbi. Pasākums sākās ar mūsu pūtēju orķestra
atskaņotu un kopīgu nodziedātu lībiešu
himnu, ar dziesmām iepriecināja arī ansamblis Laula. Jāpiebilst, ka ābeces ilustrēšanā
bija iesaistījušās arī Pāles skola Vidzemē un
divas skolas Igaunijā. Vienu igauņu skolu
maija beigās ceram apmeklēt.
Rakstniece N. Ikstena rosināja skolēnus

jaunām izpausmēm, proti, jaunrades darbos
atspoguļot tēmas «saltkurpji» un «Bažu Ansis». Pirmais ir pazīstams līvu folkloras jēdziens, savukārt Bažu purvs ir zināms dabas
veidojums, bet kā abas tēmas atainotu skolēni? Iespējams, ka tas ir aizsākums jaunam
kopkrājumam.
Dienu vēlāk, 21. XII, 7.–9. klašu skolēni
klausījās lekciju Īsta mīlestība gaida par ģimeniskajām vērtībām, nesavtīgu mīlestību,
uzticību vienam cilvēkam visas dzīves garumā, atbildību par otru, pašapziņas celšanu.
Savukārt 23. XII audzēkņi skolā darbojās
Ziemassvētku darbnīcās: Saldumu pasaule,
Sveču fabrika, Egles skaistumam, darbnīca
Flying, Eņģeļu darbnīca, Ķēpīgais Ziemsvētku brīnums. Noslēgumā visi sapulcējās kopīgā pasākumā. Pēc Ekopadomes dalībnieku
ierosmes bija iestudēts Ziemassvētku stāsts.
Dažādu pasaku varoņi bija tapuši pavisam
mūsdienīgi un tāpat kā bērni gaidīja un
meklēja Ziemassvētku vecīti. Viņš katram
bērnam atnesa dāvanu, ko bija sarūpējušas
ziedotājas Ruta Kvencere un Manuela Geigere no Šveices. Laimīgu Jauno gadu!
Antra Laukšteine, Mārīte Zandberga
un Aiga Ūdre

• Kolkas pamatskolas skolēni ar jaunajām lībiešu ābecēm.

Ineses Dāvidsones foto

Lielajā skolā
Atskatīsimies uz padarīto iepriekšējā semestra beigās.
Lai sagaidītu ciemos Ziemassvētku rūķus
un Ziemassvētku vecīti, mums ne mazums
bija jāpaspēj izdarīt darbiņu, par ko pašiem
un citiem prieks. Tad gan varējām teikt, ka
esam pelnījuši konfekšu maisiņus, labas atzīmes, goda rakstus un labus vārdus. Bet īstus Ziemassvētku vecīšus 3. stāva foajē bija
uzbūrušas 9.–12. klases — gan modernus un
stilīgus, gan tīri klasiski ģērbušos.
Kopš oktobra Mazajā un Lielajā skolā
audzēkņi vāca makulatūru, iesaistīja vecākus, kaimiņus un draugus. Pavisam Līgatnes
papīrfabrikai esam savākuši vairāk nekā 10
tonnu makulatūras. Par lielo darbu tāpat kā
iepriekšējo reizi ceram pretī saņemt papīru,
ko izmantot ikdienas vajadzībām.
Bateriju vākšanā bijām kūtrāki, bet bija
klases, kas no mājām atnesa 4 kg bateriju.
Tas priecē, jo tādējādi dabai kaitīgās vielas
neizmet ārā, bet nodod tālākai pārstrādei.
Decembra vidū iepriecinājām arī dzīvnieku patversmes iemītniekus. Kupls Mazās skolas bērnu pulks aizveda sveicienus no Dundagas četrkājainajiem draugiem. Bērni savāca apģērba gabalus, lielas sausās barības pakas, putraimus, konservus kaķēniem. To visu mazie dundadznieki sagādāja ar rūpēm
un mīlestību pret dzīvniekiem.
Kā jau katru gadu, īsi pirms brīvdienām
devāmies apciemot Dundagas aprūpes nama
Stacija un Valsts sociālās aprūpes centra
Dundaga iemītniekus ar dziesmām, dejām un
laba novēlējumiem. Kopā ar piparkūku sirsniņām visiem šiem cilvēkiem vēlējām veselību, dzīvesprieku, gaišas domas un dienas.
Kā zināms, kas otram palīdz, tam arī kāds
palīdzēs. Gatavojoties svētkiem, deju kolektīvam vajadzēja šuvējas prasmīgo roku. Mūsu lūgumam atsaucās Andželas mamma Inga Lepere un dažās dienās mums sašuva eglīšu tērpus. Sakām Ingai lielu paldies deju
kolektīva meiteņu vārdā!
Pēc padarītiem darbiem ir jāatvēl laiks
atpūtai, un mēs to arī darām. Daudzās klasēs
notika klases vakari ar Ziemassvētkiem raksturīgām izdarībām, apdāvināšanos, kā arī
bija skolas kopējā diskotēka. Iepriecinoši, ka
jau kārtējo reizi tā notika bez ieejas maksas,
tāpēc arī dejotgribētāju skaits bija lielāks,
lai gan pēdējā laikā diskotēkas aktīvākie apmeklētāji ir 5.– 7. klašu skolēni.
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lēties, kurp doties. Vadījāmies pēc kartes.
Mani saistīja daudzās, skaistās baznīcas, arī
citas celtnes. Pārsvarā ēkām bija raksturīgs
jūgendstils. Pamanīju rasu atšķirību: uz ielām bija daudz ieceļotāju, arī melnādaino.
Sastaptie cilvēki bija laipni un atsaucīgi. Lielākā daļa iedzīvotāju Briselē ir ieceļotāji, beļģu ir ļoti maz, tāpēc arī reti kuram bija labas
angļu valodas zināšanas, bet sapratāmies labi. Bija jūtams ieceļotāju temperaments: cilvēki bija aktīvāki, smaidīgāki. Ļoti patika sasveicināšanās franciski. Latviešu «labdien»
var pateikt dažādās intonācijās, bet
«bonjour» vienmēr skanēja priecīgi.
Apskatot slaveno čurājošo puisīti, secinājām — kas nebija viņu dzīvē redzējuši, bija
iedomājušies, ka statuja ir lielāka.
Briseles jaunieši bija ģērbušies stilīgi. Izskatījās, ka šeit cilvēki nav pieraduši pie aukstuma. Dažas meitenes staigāja laiviņās, citas — zābakos un mēteļos. Pie mums, Latvijā,
kā kļūst auksts, tā visi valkā biezus vamžus.
Pārsteidzoši, ka decembra vidū Briselē
pilnos ziedos bija savvaļas narcises.
Pirmajā vakarā notika visu 19 Latvijas
jauniešu iepazīšanās. Tajā sapratu, ka kurzemnieki un latgalieši ir pretstati. Pirmie savu nākotni saista ar profesiju, kurā varētu
vairāk nopelnīt un kas arī patīk. Otrie izcēlās
ar lielu mērķtiecību un vēlmi būt atpazīstamiem, piemēram, kļūt par aktieriem un
māksliniekiem.
Briselē pavadītais laiks lika aizmirst visus
pusgada stresus. Varēju pilnībā atpūsties».
Diāna Siliņa

Bet svētku izjūtu mūsos radīja koncerti
gan skolā, gan pilī, kuros piedalījās lieli un
mazi runātāji, dejotāji, dziedātāji un teātra
pulciņa aktieri. Ar svētku liesmu sirdī, sapratni un mīlestības dzirksteli mēs ceram
izbaudīt Sniega mātes brīnumus. Un tad jau
uz priekšu, pavasari gaidot!
Inese Freimute
Mazajā skolā
Dundadznieka lasītāj! Kad iepazīsies ar
šīm ziņām, skolā jau būs iesācies II semestris, bet mēs aicinām ieskatīties I semestra
noslēgumā un iepazīt mūsu skolēnus, kas
saņēma skolas direktores parakstītus Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm un labu uzvedību.
Labi un teicami mācījušies, kā arī izrādījuši nopietnu attieksmi pret mācību darbu
ir 2. a (audzinātāja Jolanta Ģērmane) — Dāvis Alkšbirze, Tīna Aukmane, Līna Blumberga, Markuss Ekers, Maija Freimute, Madars
Mauriņš; 2. b (audzinātāja Vēsma Frišenfelde) — Nils Arnis Kuģinieks, Rūdolfs Andis
Remess, Daniela Vēze, Matīss Vīksna; 3. a
(audzinātāja Marita Čaunāne) — Marks Aukmanis, Žanete Bergmane, Evelīna Bernāne,
Alise Ceple, Līga Emerberga, Kate Nierliņa,
Eva Zvirbule; 3. b (audzinātāja Gundega Lapiņa) — Anete Adamoviča, Kristīne Bumbiere, Kristīne Emerberga, Anna Iesalniece,
Viktorija Ozoliņa, Anda Šmēdiņa.
4. klases audzēkņiem jau rēķinām vidējo
vērtējumu mācību rezultātos. Vidējo atzīmi
7,5 un augstāku ir saņēmuši ceturtklasnieki:
4. a (audzinātāja Zanda Napska) — Marta
Damberga, Ginta Egle, Guntis Egle, Krista
Ludevika, Elēna Ozoliņa, Anna Pavlovska,
Laura Šermukšne, Āris Zanders; 4. b
(audzinātāja Zinta Vidiņa) — Ēriks Rodions
Eihlers, Agnija Ozollapa, Māra Apine, Hanna
Monta Kuģiniece.
1. a (audzinātāja Džeila Dzalbe) un 1. b
klases skolēni (audzinātāja Biruta Kinčiusa)
visi čakli un centīgi mācījušies vienu semestri, tāpēc saņēma siltus aplausus un labu
sekmju vēlējumus. Priecājamies par mūsu
skolēnu mācību sasniegumiem, tāpat par
ikvienu no sirds padarītu darbu!
Mūsu skolnieki piedalījās akcijā Zaļā josta,
vācot makulatūru. Tāpat 1. b, 2. a, 2. b, 3. a
un 4. b klases skolēni piedalījās labdarības
akcijā Palīdzēsim četrkājainajam draugam!, kā
arī apciemoja dzīvnieku patversmi Talsos.
Jaunajā gadā ikvienam vēlam stipru veselību un prieka pilnas dienas!
Mazās skolas saimes vārdā
skolotāja Zanda Napska
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Skaidro lietpratējs

SIA Kolkas ūdens:
ikdiena un vērienīgi darbi
Par Dundagas pagasta ūdenssaimniecību esam rakstījuši diezgan daudz. Laiks
pienācis Kolkai, jo arī šajā pagastā sācies apjomīgs ūdenssaimniecības projekts.
Vārds SIA Kolkas ūdens valdes loceklim Aigaram Keheram.
— Kā jūs raksturotu savu darba gaitu sākumu SIA Kolkas ūdens?
— Uzņēmums tikai 2006. gadā bija pārgājis pašvaldības īpašumā. Iepriekšējie saimnieki nebija pievērsuši lielu uzmanību nedz
ieguldījumiem, nedz iedzīvotāju maksas iekasēšanai. Tāpēc vispirms skaidrojām kolciniekiem, ka līgumi ir jāslēdz un par pakalpojumiem — jāmaksā. Kad sāku strādāt, iekasējām ap 200 latiem mēnesī, pašlaik vidēji — ap
1000–1200... Ja tagad samaksātu pilnīgi visi,
tad mēnesī vajadzētu iegūt 1300 latu. Kolkas
ciemā ir ap 250 mājsaimniecību, noslēgto līgumu skaits — 210. Šķiet, ka rādītāji nav nemaz tik slikti. Mūsu lielākais klients un maksātājs ir SIA Līcis–93.
— Jūsu uzņēmums un līdz ar to viss pagasts esat iesaistījušies lielā ūdenssaimniecības projektā. Lūdzu, pastāstiet par tā būtību!
— Jā, 2010. gadā izstrādāja tehniski ekonomisko pamatojumu Kolkas ūdenssaimniecības sakārtošanai. Decembrī jau saņēmām
Eiropas Savienības finansējuma avansa maksājumu — Ls 139 481,88. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 328 192,67 lati — Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ir
278 963,77 lati, pašvaldības līdzfinansējums — 49 228,90 lati. Izsludinājām iepirkumu projektēšanai, un tehniskais projekts jau
ir gatavs.
Esmu iedzīvotājiem skaidrojis, ka šis ir
projekts ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz
2000 un ka tādam ir finansiāls ierobežojums.
Diemžēl to visi nesaprot un jautā: kāpēc tik
vien naudas, ņem vairāk!
Projekta uzdevumi ir rekonstruēt 430 m
pašreizējā ūdensvada, nedaudz izbūvēt jaunus ūdensvadus — 50 m, rekonstruēt 315 m
kanalizācijas spiedvadu un 465 m kanalizācijas pašteces tīklu, kā arī izbūvēt jaunu kanalizācijas pašteces vadu — 280 m. Tāpat jāizbūvē jauns artēziskais urbums dzeramā
ūdens ieguvei un jārekonstruē notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas.
Balstoties uz analīžu rezultātiem, izstrādāja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko
projektu, kurš paredzēja tādu tehnoloģisko
procesu, kas attīrītu zivju pārstrādes rūpnīcas radītos ražošanas notekūdeņus. Pēc tehniskā projekta izstrādes ir noskaidrotas iekārtu rekonstrukcijas patiesās izmaksas, kas
vairākkārt pārsniedz tehniski ekonomiskajā
pamatojumā plānotās. SIA Kolkas ūdens grozīs tehnisko projektu, lai samazinātu izmaksas, atsakoties no rūpniecisko notekūdeņu
priekšattīrīšanas. Tad varēs izsludināt iepirkumu būvniecībai. Projekts jāpabeidz 2012.
gada decembrī.
— Pašai būvniecībai nemaz tik daudz laika neatliek?
— Gaida spraigs darbs. Ziemā jāsagatavo
projekts, martā aprīlī jāizsludina iepirkums,
ap Jāņiem būtu jāsāk darbi.
— Ko, projektu īstenojot, kolcinieki iegūs?
— Kolkas īpatnība ir tā, ka pie mums ir
augsts gruntsūdens un ir lielas problēmas ar
kanalizāciju. Notekūdeņu trase ciema teritorijā vairākumā gadījumu savāc notekūdeņus
no daudzdzīvokļu mājām, privātās ēkas lielākoties nav pieslēgtas. Jāuzsver, ka šī ir projekta pirmā kārta, tomēr daļu no mājām aptvers jau tagad. Tātad palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuru mājokļi būs pieslēgti gan
kopējam ūdensvadam, gan kanalizācijai. To
vēlas daudzi cilvēki.
Pirmajā kārtā gan nebūs tik liels taustāms
labums iedzīvotājiem, vairāk iegūs uzņēmums SIA Kolkas ūdens. Mums ir novecojušas
iekārtas, kas jāmaina, tāpat ir plīsušas kanalizācijas trases, nosēdakas ir bez dibena. Cie-
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ma kopējais ūdensvada garums ir 5000 m, un
kanalizācijas tīklu kopgarums — 2160 m.
— Es saprotu, ka iedzīvotāji joprojām
nav īsti mierā ar ūdens kvalitāti.
— 2010. gada jūnijā sākām darbināt jaunās attīrīšanas iekārtas, kas attīra ūdeni līdz
tādai pakāpei, kādu prasa Ministru kabineta
noteikumi.
Līdzko sāka strādāt jaunā attīrīšanas stacija, tā sastapāmies ar vienu bēdu — nespējām
no ūdens nodalīt amonija jonus. Tie rodas,
piemēram, satrūdot kūtsmēsliem, arī no izgāztuvēm. Kolkā izgāztuves ir slēgtas, bet
agrāk divas ir darbojušās. Tas acīmredzot ietekmē ūdens kvalitāti. Lai no amonija joniem
atbrīvotos, uzstādījām papildiekārtu, un
ūdens līdz ar to mīkstinās. Tagad ūdens ir
labs, mīksts, bet cilvēkiem tādu ir grūti pieņemt. Piemēram, to, ka no rokām nevar tik
viegli noskalot ziepes.
— Bet mīkstais ūdens ir cilvēkiem labvēlīgs?
— Jā, gan dzeršanai, gan tehniskām ierīcēm, bet tāds atšķiras no ūdens, kas nāk tikko no zemes. Ļaudis saka: mums nevajag tik
mīkstu. Bet ūdens jāattīra līdz noteiktu normatīvu prasībām!
Vēl ir tāda lieta, ka ūdens pēc šīs apstrādes kļūst aktīvs. Plūstot caur vecajiem metāla cauruļvadiem, šāds ūdens noskalo nost
pusgadsimtā izveidojušos apaugumu, un
ūdens kvalitāte pasliktinās. Pirmos mēnešos
tiešām tecēja drausmīgs ūdens.
— Vai pa šo laiku piesārņojums ir kaut
cik izskalojies?
— Jā, bet tā ir līdz brīdim, kad gadās pirmais ūdens pārtraukums, piemēram, plīsuša
ūdensvada dēļ.
Esam uzklausījuši dažādas sūdzības. Cilvēki saka: man pa krānu tek sarkans ūdens. Citi
atkal: man plūst zils. Mēģinām saprast, kāpēc tā ir. Man iekārtās izmaiņas neatspoguļojas. Gandrīz katru rītu ieleju pudelē ūdeni.
— Kāda varētu būt nākotne, ja ņem vērā,
ka projektam paredzēta otrā un trešā kārta?
— To ūdeni, kas nāk no zemes, mainīt nevar. Toties daudz iegūsim gan no jaunajiem
urbumiem, gan jaunajiem cauruļvadiem. Īstenojot visas trīs projekta kārtas, nomainītu
visus. No polietilēna vadiem arī aktīvais
ūdens neko nešķīdina nost. Jau tagad var vērot: kur trasē ir jaunāki ūdensvadi, tur patērētājs saņem labāku ūdeni. Jāuzsver, ka pat
projekta otrā un trešā kārta neatrisinās
daudzdzīvokļu mājas neatrisinātos jautājumus pilnībā. Proti, ūdens pie ēkas būs pieva-

dīts tīrs, bet, ja iekšējie cauruļvadi būs veci,
tāpat nolietojusies kanalizācija, tad problēmas būs.
Jāpiebilst, ka pavisam Kolkā ir seši urbumi, jaunākais ierīkots 1980. gadā. Pirmajā
kārtā vienu izbūvēs no jauna, divus rekonstruēs, trīs tamponēs un viens paliks kā novērošanas urbums.
— Vai pirms jauno ūdens attīrīšanas iekārtu būves pamatīgi izpētījāt stāvokli?
— Pirms izsludinājām iepirkumu, ņēmām
analīzes. Noskaidrojām, ka piemērotākā ir
membrānu tehnoloģija, un tāda mums tagad
arī ir. Tā gan nav no lētajām. 2010. gada septembrī, dažus mēnešus pēc jauno iekārtu
darbības sākuma, ekspluatācijas izmaksas
bija tā sadārdzinājušās, ka sapratām — ir divi
risinājumi: vai nu novads mūs dotē, vai nu
jāpaaugstina tarifs. Īstenībā atlika otrā iespēja. Tas diemžēl sakrita ar laiku, kad iedzīvotāji saņēma sliktāku ūdeni nekā iepriekš...
Tagad ūdens ir labāks, kaut gan līdz ideālam
vēl tālu.
— Ko iedzīvotāji jums jautā?
— Regulārie maksātāji prasa, kāpēc nevēršamies pret nemaksātājiem. Bet kā
daudzdzīvokļu mājā atslēgt, piemēram, vienu dzīvokli otrajā stāvā? Kas notiks ar pārējiem?
Ir tādi cilvēki, kas atnāk pie mums un brīnās, ka viņi patērē tik daudz ūdens. Nekad
mūžā tas nevar būt! Skaitītājs ir tas, kas atspoguļo patieso ainu. Agrāk vai vēlāk pienāks pārejas posms uz skaitītājiem. Jau tagad
visi, kam nav parādsaistību, var tādus uzlikt.
Savukārt, ja ir parādsaistības, tad izstrādājam atmaksas grafiku. Neskaidrību gadījumā
visus aicinu uz pārrunām. Kopīgi izspriest
var ļoti daudz! Par laimi, tādu, kas vispār negrib sazināties, ir tiešām maz.
— Kad skaitītājus ieviesīs?
— To noteiks jaunie ūdenssaimniecības
saistošie noteikumi. Bet jau tagad tajās vietās, kur ūdensvadu būvēs no jauna vai rekonstruēs veco, uzstādīs skaitītājus. Tie būs,
piemēram, pie privātīpašuma robežas, un
tālāk jau savā teritorijā saimnieks pats var

Ziemas mēnesis
Vizītkarte
Aigars Kehers dzimis 1968. gadā Dundagā,
no 4 gadu vecuma kolcinieks. Pabeidzis Kolkas pamatskolu, Rīgas profesionāli tehniskajā
vidusskolā izmācījies par pavāru. Dienējis armijā. Strādājis kolhozā Banga par šoferi un
sūkņu stacijā par atslēdznieku. Pievērsies uzņēmējdarbībai — nomājis kafejnīcu, iegādājies gateri. Dažus gadus strādājis SIA Līcis–93
par meistaru. Bijis pagasta padomes deputāts
pirms apvienošanās ar Dundagu. Kopš 2008.
gada maija strādā SIA Kolkas ūdens. Šajā pašvaldības uzņēmumā pavisam ir seši darbinieki, no tiem trīs ir operatori, kas padara četru
darbu.
izvilkt ūdensvadus, kā grib.
Kad stājās spēkā jaunie tarifi, bija jāsāk
maksāt vairāk, un iedzīvotāji sāka uzstādīt
skaitītājus. Ļaudis īpaši sasparojušies pēdējā
gadā. Salīdzinājumam — 2010. gada vasarā
attīrītā ūdens daudzums uz ciemu bija līdz
180 kubikmetriem diennaktī, 2011. gadā vasarā tas nepārsniedza 140, pat 120 kubikmetru, bet pašlaik tas ir ap 70. Tātad skaitītāji
ierobežo patēriņu.
Bet tiem, kas skaitītāju vēl nav, jāziņo par
cilvēku skaita maiņu mājoklī, proti, vai kāds
nācis klāt vai gājis mazumā. Jāziņo uzreiz,
nevis pēc pusgada! Tāpat aicinu noslēgt līgumus visus, kas to vēl nav izdarījuši. Gribu
īpaši likt pie sirds: ļoti sarūgtināti pēc projekta īstenošanas var būt tie kolcinieki, kas
līdz šim nav paziņojuši, ka viņiem ir kanalizācijas vai ūdensvada pieslēgums. Ja mēs,
SIA Kolkas ūdens, to nezinām, tad projekta
gaitā trasi gar šādiem mājokļiem vispār var
likvidēt, un tad cilvēki paliks bez ūdens.
Visu neskaidrību gadījumos aicinām uz
sarunu! Norēķināties par pakalpojumu var
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00, ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
vai arī norēķina kontā a/s DNB banka, konts:
LV58 RIKO 0002 0130 3171 9, kods:
RIKOLV2X .
Alnis Auziņš

Vijole Megijai
5. I Dundagas pils un vairāki cilvēki kļuva par lieciniekiem sirsnīgam notikumam.
Pateicoties Megijas Majevskas skaisti uzzīmētajai vijolei, ko viņa vēlējās saņemt, lai
mācītos spēlēt, un vairāku cilvēku ziedojumiem, vijoļmeistars Zigurds Elsbergs Megijai
simboliski uzdāvināja 150 gadu vecu, restaurētu vijoli, kas tad, kad meitene izaugs, paliks Dundagas mākslas un mūzikas skolai
(DMMS). Jau šonedēļ DMMS 10 vijolniekiem
pievienosies vienpadsmitā — Megija. Lai viņai pacietība, izturība un prieks mācīties!
Vijoli izmēģināja DMMS audzēkne Kristīne Ralle. Vijoļklases skolotāja Ieva Hermane
atzina, ka šī vijole, Stravidari kopija, DMMS
būs vissenākā.
Pateicība visiem, kurus aizkustināja Megi-

jas zīmējums un kas atsaucās ziedot: Armandam Ozoliņam, Andris Bērziņam, Lenvijai
Sīlei, Jānim Garančam, Gaidim Bērziņam,
Mārtinsoniem, Marijai Bērziņai, Aijai Gailei.
Liels paldies TVNET par akciju Sagādā
prieku bērniem, kuriem tas nepieciešams!. Tās
laikā Latvijas cilvēki dāsni saziedoja dāvanas
50 Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas 1.-4. klašu bērniem, kas nāk no trūcīgām ģimenēm un kas izvēlētās dāvanas bija
uzzīmējuši vai aprakstījuši. Īpašs paldies Līsai Raitai (Liisa Wright) no Somijas par atsūtīto skolas somu.
Diāna Siliņa

• Vijoļmeistars Zigurds Elsbergs, Megijas mamma Dace un Megija.

Diānas Siliņas foto
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Ne no maizes vien

ADRA* Dundagā
Meklējot dzīvē pārmaiņas un bēgot no tumšo ziemas dienu vientulības, visai negaidīti man radās iespēja kādu laiku strādāt Dundagas bērnu dienas centrā Mājas. Un
tavu brīnumu, Dievs šo laiku īpaši svētīja — kopā ar Kristus piedzimšanas piemiņas
svētkiem Viņš izlēja gaišu prieku manā un vēl daudzu sirdīs, svētīdams to, ar ko tālās
zemēs dzīvojošie bērni vēlējās dalīties. 19. XII Mājās viesojās organizācijas ADRA
Austria pārstāvji, lai pasniegtu mūsu bērniem Austrijas bērnu sarūpētās paciņas.
Šo dienu gaidīju ar satraukumu, jo tādu
pasākumu rīkoju pirmoreiz. Vai bērni atnāks? Vai visi būs apmierināti? Un ja atnāks
vairāk bērnu? Sākumā pasūtījām 50 dāvanu
kastītes, taču, sākot skaitīt 1.–4. klašu bērnus, kas regulāri apmeklē centriņu, nonācām pie nedaudz lielāka skaitļa. Vēl ārpusē
palika piektklasnieki, kam pirmos četrus gadus centrs ir bijis patiešām kā mājas un kas
patiesībā tagad ir palikuši uz ielas, jo pus-

audžu centra, kas varētu uzņemt bērnus no
11 gadu vecuma, Dundagā nav, bet bērnu
centrā patiešām nav vietas gandrīz 100 bērniem ar tik atšķirīgām vajadzībām…
Pasākumu iesākām, kopīgi dziedot Klusa
nakts, svēta nakts. Tad iepazināmies ar viesiem — ADRA Austria pārstāvjiem Paulīni un
Helmūtu, ADRA Latvija vadītāju Konstantīnu,
kā arī ar mūsu novada domes priekšsēdētāju
Guntu Abaju un vēl dažiem pieaugušajiem,

Atpakaļlaiks

Vecie strēlnieki no Dundagas
Atceroties Ziemassvētku kaujas, publicējam izvilkumus no Kubalu skolā–muzejā
apkopotajiem laikraksta Ventas Balss materiāliem, kā arī savulaik uzskaitītos vecos
strēlniekus. Fotogrāfijas — no muzeja krājumiem. Muzeja vadītājs Ivars Abajs aicina
sniegt ziņas par strēlniekiem vēsturiskā Dundagas pagasta teritorijā. Atmiņas un dokumentālas liecības par strēlniekiem muzejs labprāt saglabātu.
Dundagā nodibināta
Latviešu veco strēlnieku biedrības nodaļa
Pag. svētdienā Dundagas pils telpās pulcējās vecie strēlnieki, lai apspriestos par nodaļas dibināšanu. .. Dundagas pagastā dzīvo
vairāk kā 50 veco strēlnieku. Uz sapulci bij
ieradušies 37, kas pierāda, ka, neskatoties uz
vasaras karsto darba laiku, interese par savas
nodaļas dibināšanu un tradīciju glabāšanu ir
liela.
Sapulce noritēja reti disciplinētā garā un
kārtībā. Par jaunās nodaļas pr–ku vienbalsīgi
ievēlēja bij. 1. Daugavgrīvas strēlnieku pulka
rez. virsleitnantu Talivaldi Lepši, bet par locekļiem: 5. Zemgales latv. strēln. pulka rez.
virsleitnantu Kārli Paegli un strēlnieku Jāni
Munderovski. Savu pirmo sanāksmi vecie
strēlnieki atklāja ar valsts himnu, kā senās
dienās priekš kaujas un vakara lūgšanā, bet
noslēdza ar dziesmu Brīvai Latvijai. ..
Nodaļas atklāšanas svinības nolika uz
1936. g. 6. janvāri ― tradicionālo strēlnieku
svētku dienu, kas reizē ir arī vēsturisko Ziemassvētku kauju atceres diena.
Nr. 81, sestdien, 1935. gada 20. jūlijā
Strēlnieku svinības Dundagā
Veco strēlnieku b-bas Dundagas nodaļa
6. janvārī nosvinēja Ziemassvētku kauju 20
gadu atceri. Svinības sākās ar dievkalpojumu
baznīcā. Dievnams bij bagātīgi pušķots lielām un mazām eglītēm. Pie nesen atklātā
kritušo karavīru pieminekļa baznīcā stāvēja
veco strēlnieku godasardze baltos ķiteļos, ar
kādiem strēlnieki gāja Ziemassvētku kaujās.
Dundagas nodaļas priekšnieks K. Paegle nolika pieminekļa pakājē krāšņu vainagu. Mācītājs E. Ville teica gadījumam piemērotu
sprediķi un aizlūdza par kritušiem. Dievkalpojumu kuplināja draudzes koris. Pēc dievkalpojuma vecie strēlnieki, skaitā 48, devās
gājienā ar mūziku uz sadraudzīgo b-bu Vārpa, kur notika plašs sarīkojums. Vakaru ar
uzrunu atklāja nodaļas priekšnieks K. Paegle,
kam sekoja pulkveža Karlsona priekšlasījums
par tematu Latviešu strēlnieku cīņas un viņu
nozīme Latvijas tapšanā Klausītāju pārpildītā
zāle uzņēma referātu ar nedalītu piekrišanu.
Pēc tam Zemnieku drāma izrādīja Karogs aicina. Dundagas pils lielajā zālē vecie strēlnieki
bij rīkojuši kopējas vakariņas, kurās piedalījās ap 150 cilvēku. ..
Nr. 3, sestdien, 1936. gada 11. janvārī
Veco strēlnieku svinības Dundagā
9. janvārī Latviešu veco strēlnieku biedrības Dundagas nodaļa rīkoja Ziemas svētku
kauju atceres un nodaļas karoga svētkus. ..

Svētki sākās plkst. 14 ev.-lut. baznīcā ar svinīgu dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs E.
Ville. Baznīcas altāra telpās mirdzēja 2 lielas
egles, un pie baznīcā novietotās brīvības cīņas kritušo piemiņas plāksnes stāvēja strēlnieku goda sardze — 2 strēlnieki baltos mēteļos. Baznīca bij dievlūdzēju pārpildīta. Karogu iesvētīja māc. E. Ville, un svētku sprediķi teica Piltenes prāvesta iecirkņa vikārmācītājs J. Augstkalns. Dievkalpojumu kuplināja
Dundagas sadraudzīgās biedrības Vārpa
jaukts koris diriģenta J. Šultnera vadībā, nodziedot Reinholda Satumsa nakts un M. Hermaņa Ak, stiprais valdnieks.

kas parasti nav Mājās. Centra pusaudžu kluba bērni iepriecināja ar uzvedumu Maize. Luga stāstīja par divām māsiņām, kas dodas
meklēt Jēzu, lai Viņš svētītu viņu ģimenes
pēdējo maizes doniņu, jo citādāk meitenēm
jāiet ubagot… Taču kur Viņu meklēt? Sastapto gājēju ieteikumi — jāiet svētdien uz baznīcu, jāmeklē mācītājs, jālasa Bībele — padara
Aiju un Līziņu arvien mazdūšīgākas. Beidzot
viņas sastop kādu palaidnīgu bērnu bariņu,
kas, gribēdami māsiņas izjokot, norāda viņām uz kādām mājām, kur it kā dzīvojot Jēzus. Taču liels ir meiteņu pārsteigums, kad
viņas tur saņem svētību savai maizei, jo bagātā saimnieka sirdī Jēzus patiešām dzīvoja
un viņš dāsni apdāvināja trūkumā nonākušo
ģimeni. Arī mūsdienās Jēzus dzīvo — pārveidotās cilvēku sirdīs, arī Austrijas bērnu sirdīs.
Kad bijām kopīgi nodziedājuši vēl dažas
dziesmas, sākās satraukuma pilnā dāvanu
pasniegšana. Bērni priecājās par visu — par
jaunajiem zīmuļiem un flomāsteriem, par
ziepēm un zobu sukām, par jaunām jakām,
Ābols, 8. Valmieras pulks, Vidiņos; Kārlis
Andrejsons, 2. Rīgas pulks, Baltsaros; Arturs
Ansabergs, 6. Tukuma pulks, Cielavās; Kārlis
Altmanis Tīrumniekos; Eduards Baumanis,
4. Vidzemes pulks, Jaundiļķos; Fricis Blumbergs, 1. Daugavgrīvas pulks, Atvaros; Andrejs Bergholcs, 4. Vidzemes pulks, Dundagā; Kārlis Breitenbergs, Rezerves pulks, Ielantos; Gustavs Birkenbergs, 2. Rīgas pulks,
miris; Ernests Dīriņš, 5. Zemgales pulks, Upsītēs; Gustavs Dāvidsons, 3. Kurzemes pulks,
Krogos; Jānis Drīksne, 6. Tukuma pulks,
Ciemgalos; Fricis Dzērve, 5. Zemgales pulks,
Puzes pag. Piliņos; Fricis Dzintars, 5. Zemgales pulks, Dzintaros; Gustavs Eins, 1. Daugavgrīvas pulks, Juzupos; Miervaldis Eichlers, 5.
Zemgales pulks, Rūķos; Augusts Fridentāls,
7. Bauskas pulks, Mazirbē; Eduards Grīslis, 1.
Daugavgrīvas pulks, Gurnupos; Eduards
Grundmanis, 5. Zemgales pulks, Līgatos; Teodors Gūtmanis, 7. Bauskas pulks, Mežmaļos; Krišs Grīnvalds, 4. Vidzemes pulks, Birzniekos; Fricis Heinrichsons, 6. Tukuma
pulks, Staritiņos; Reinis Heniņš, 3. Kurzemes pulks, Dundagā; Fricis Īviņš, 4. Vidzemes pulks, Vecporsos; Fricis Īvnieks, Rezerves pulks, Dundagā; Rūdolfs Jaunvalks, 3.
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biksēm, cepurēm, cimdiem un šallēm. Bet
visvairāk — par saldumiem un rotaļlietām!
Viesus pārsteidza mūsu apdāvinātie bērni, sevišķi Žaklīna un Andris, kas, skatoties
televīziju, ir iemācījušies lieliski sazināties
vācu valodā! Īpašu siltumu sagādāja arī mūsu
kopīgais trīskārtīgais Danke schön!, ko viņi
pat palūdza atkārtot.
Pēc pasākuma viesi vēl apmeklēja dažas
ģimenes mājās. Priecēja sirsnība, ar kādu
mūs sagaidīja dundadznieki, spītējot ikdienas grūtībām, kas tik ātri sliecas pārņemt
prātu un garu. Uz Austriju Helmūts un Paulīna aizveda pāri plūstošu prieku, ko viņiem
dāvāja mūsu bērnu acis.
Jana Roderte
*ADRA ir starptautiska nevalstisko organizāciju apvienība, kas radusies Septītās dienas adventistu draudzē un pašlaik darbojas 125 valstīs 5 jomās — pārtikas
drošība, ekonomiskā attīstība, primārā veselība, palīdzība krīzes situācijās, pamatizglītība. ADRA skaidro,
ka iemesls tās pastāvēšanai ir «sekot Jēzus Kristus
paraugam, iestājoties par cilvēkiem krīzes situācijās,
kalpojot un sadarbojoties ar tiem».

Kurzemes pulks, miris; Kārlis Ķirsis, 5. Zemgales pulks, Anašos; Eduards Krišbergs, 1.
Daugavgrīvas pulks, Muceniekos; Ansis Kundziņš, 6. Tukuma pulks, miris; Kārlis Karlsons, 8. Valmieras pulks, Jaunporsos; Fricis
Kore, 8. Valmieras pulks, Žocenes Upmalniekos; Aleksandrs Klieģis Dundagā; Ernests
Klieģis Dundagā; Fricis Kenigsvalds, 5. Zemgales pulks, Meļķos; Roberts Karlsons, 8.
Valmieras pulks, Plintiņos; Ernests Krastiņš
Jaundundagā; Jānis Kronenbergs Spicelos;
Ernests Kalmanis; Tālivaldis Lepše, 1. Daugavgrīvas pulks; Kārlis Ludvigs, 6. Tukuma
pulks, Saunagā; Fricis Mitlers, 6. Tukuma
pulks, Rubeņos; Jānis Munderovskis, 5. Zemgales pulks, Dundagā; Ernests Miķelšteins
Dundagā; Voldemārs Meiers Puzes Amalos;
Eduards Ozoliņķevics, 1. Daugavgrīvas
pulks, Kraujās; Pēteris Plaudis, 7. Bauskas
pulks, Uzvarās; Kārlis Paegle, 5. Zemgales
pulks, Eniņos; Nikolajs Pavels,1. Daugavgrīvas pulks, Piltenes Dravniekos; Pēteris Prulis, 5. Zemgales pulks, Tūku mājās; Fricis
Reinholcs, 5. Zemgales pulks, Dundagā; Fricis Sudmalis, 1. Daugavgrīvas pulks, Pumpuros; Pēteris Sāmītis, 1. Daugavgrīvas pulks,
Olsteros; Rūdolfs Sils Kalniekos; Juris Šumachers, 1. Daugavgrīvas pulks, Dižcēģos;
Jānis Šepte, 2. Rīgas pulks, Strautiņos; Ferdinands Šmitmanis, 1. Daugavgrīvas pulk,
Upesvagaros; Krists Šerbuks, 2. Rīgas pulks,
Medniekos; Fricis Zigats, 5. Zemgales pulks,
Brīvzemniekos; Alfrēds Zēlis, 3. Kurzemes
pulks, Mazirbē; Krišs Zeltiņš Plintiņos; Kārlis
Urbāns, 8. Valmieras pulks, Urbānos; Jāzeps
Vallis, 4. Vidzemes pulks, Dundagā.
Avots: Fr. Īvnieks, Dundagas pagasta apraksts.
Dundagā, 1933. (388. – 389.lpp.), KSM 627-Rd

• 6. Tukuma pulka strēlnieki. Pirmajā rindā 2. no
kreisās Arturs Ansabergs no Dundagas pagasta Cielavām. 1916.–1917. gads.
Ārijas Švēdenbergas dāvinājums
• Vecie strēlnieki uz Dundagas pils terases kāpnēm.
Pirmajā rindā 3. Kārlis Paegle, 4. Edgars Rikmanis,
5. Tālivaldis Lepše. Otrajā rindā 3. Jānis Munderovskis, 4. Roberts Karlsons. 1930.– 1940. gads.
Valda Ābola dāvinājums

Karoga pasniegšana nolika plkst. 16 Dundagas sadraudzības biedrības Vārpa telpās.
Svētkus ar uzrunu ievadīja nodaļas priekšnieks Paegle, uzaicinot klātesošos nodziedāt
Dievs, svētī Latviju!, pēc kam lūdza ģen. Auzanu nodot karogu nodaļai. Ģen. Auzans karogu nodeva Dundagas pagasta vecākam V.
Legzdiņam, kurš to tālāk nodeva nodaļas
priekšniekam Paeglim. Karogā rakstīta devīze Svēts mantojums šī zeme latvju tautai, un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt. Karogs izmaksājis Ls 710, un to nodaļa iegādājusēs no saviem līdzekļiem. ..
Nr. 3, otrdien, 1938. gada 11. janvārī
Latviešu veco strēlnieku biedrības
Dundagas nodaļa 1929. gadā
Jānis Apinis, 7. Bauskas pulks, Aučos; Jānis Adamkovičs, 2. Rīgas pulks, Ģipkā; Kārlis
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DUNDADZNIEKS

Vētra, ekogaisma un ārpasaulīgas skaņas

Raibs kā dzeņa vēders

29. XII Kolkasragā pulcējās pulciņš interesentu, lai redzētu un uzzinātu ko vairāk
par ekogaismas laternām, kas izvietotas pie apmeklētāju centra un pa ceļam uz jūru.

Kopā 50 gadus
18. XII pilī pensionāru kluba Sendienas ballē zelta kāzas sirsnīgi nosvinēja Dzidra
un Valentīns Bogdanoviči.
Kā pastāstīja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Podkalne, 1960. gadā Rīgas puisis
Valentīns, kas šaipusē kolhozā strādā par
traktoristu, satiek Dundagas meiteni Dzidru.
Vecgada vakaru abi nosvin kopā ar saviem
nākamajiem vedējiem Olgu un Jāni Feldentāliem Sabdagās, bet nākamajā rītā visi četri
kājām dodas uz Piltenes ciema Zanderiem.
Ceļš ir pietiekami tāls, lai iepazītos tuvāk.
1961. gada 28. X Dundagas ciema padomē
Valentīns un Dzidra viens otram saka jā vārdu. Abus saraksta Stasija Frīdmane. Ar hu-

rīkotajos pasākumos. Savukārt Valentīns
daudz lasa un cītīgi min krustvārdu mīklas.
Rita saka: «Tā roku rokā, vienam otru balstot, aizvadīti 50 gadi. Ne vienmēr bijis viegli, bet jums, daudzreiz piekāpjoties un piedodot, izdevies palikt kopā». Tieši tāpēc, ka
Valentīns un Dzidra pierādījuši — laulība
noslēgta uz mūžu, viņi saņēma mūža laulības apliecību un parakstījās Dundagas novada Dzimtsarakstu goda grāmatā.
Kuplo sveicēju pulkā atzinīgus vārdus
abiem sacīja arī novada domes priekšsēdētā-

mora izjūtu Valentīnam viss kārtībā — viņš
vēl šodien teic, ka nopircis sievu par vienu
rubli un 50 kapeikām, un uzrāda visus laulību gadus glabāto kvīti, kas to apliecina. Īstenība ir vienkārša — tieši tik maksāja pakalpojums par smago mašīnu, ar kuru pāri veda
no Zanderiem uz ciema padomi. Kāzas Zanderos svin divas dienas, kā tiem laikiem pienākas — ar muzikantiem, radiem un visiem Piltenes ciema iedzīvotājiem.
Valentīns ilgus gadus strādā Piltenes purvā par traktoristu, Dzidra — par uzskaitvedi.
Pirmspensijas vecumā par viņas darba vietu
kļūst Daiļrade, kur Dzidra auž lakatus. Vēlāk
pulciņā viņa darina skaistas, rakstainas segas.
Abi nevar savu dzīvi iedomāties bez mazbērniem Laimas, kas tagad strādā Anglijā, un
Dzintara, kas ir policists Rīgā. Lielu prieku
Valentīnam un Dzidrai sagādā mazmazbērni
Estere un Magnuss.
Dzidras sirdslieta ir dārziņš Ievlejās. Tur
aizmirstas visas rūpes, var veldzēties no zemes un skaistajām puķēm. Dzidra rosīgi piedalās arī invalīdu un pensionāru apvienību

ja Gunta Abaja, norādot, ka Valentīna un
Dzidras mūža gājums ir apbrīnas cienīgs un
labs paraugs jaunajiem laulātajiem. Viņa novēlēja, lai pietiek spēka un veselības vēl daudzus gadus vienam otru atbalstīt, uzmundrināt, pažēlot un uzsmaidīt. Šim novēlējumam
pievienojamies arī mēs, Dundadznieka redakcija.
Diānas Siliņas teksts un foto

Jauns naudas izmaksas bankomāts!
Lai Swedbank klienti naudas lietas varētu kārtot vēl ērtāk, no 23.12.2011. Dundagā, Talsu ielā
20, veikalā Tonuss un partneri ir pieejams jauns
naudas izmaksas bankomāts. Tajā var izņemt
skaidru naudu, apskatīt konta atlikumu, samaksāt
rēķinus.
Jūsu Swedbank
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Vispirms gan izbaudījām iespēju vētras
laikā apmeklēt ragu. Mazā jūra šķita krietni
mierīgāka, toties lielā vēla niknus viļņus, un
abu jūru sadurā veidojās slavenais krustvilnis. Jūra bija devusies varenā uzbrukumā
krastam, apēdot krietnu daļu raga. Vecās
bākas drupas pilnībā ūdenī... Spriedām, cik
gadus vēl uz sauszemes noturēsies pats apmeklētāju centrs, ja jūra turpinās noēst
sauszemi tikpat strauji, bet SIA Kolkasrags
rīkotājdirektors Jānis Dambītis nopietni atbildēja, ka pārskatāmā nākotnē briesmas
viņa krēslam nedraudot...
Kad Kolkasraga apkaimi jau klāja tumsa,
biedrības Saules enerģijas domnīca pārstāvji
visus interesentus veda īsā ekskursijā, veltot uzmanību katram no četriem ekogaismas stabiem. Izrādās, ka tie nebūt nav vienādi. Ir tāds, kas ieslēdzas, reaģējot uz cilvēku soļiem, ir tāds, ko var ieslēgt no attāluma. Ir tāds, kas barojas daļēji no saules un
daļēji no vēja, ir tāds, kas tikai no vēja. Interesanta likās patiesība: tāpat kā trīslitru
burka spēj ņemt pretī tikai trīs litrus šķidruma, tāpat šīs iekārtas spēj uzkrāt tikai noteiktu daudzumu enerģijas. Piemēram, pārējais saules daudzums līst pāri.
Didzis Dejus un Artūrs Skroderis no Saules enerģijas domnīcas atzina, ka viņu darbība
ir pašā sākumā, ka viņi daudz ko vēl nezina
un eksperimentē, un eksperimentos cer iesaistīt arī eksakto nozaru studentus. Ļoti iespējams, ka nākotnē arī saules enerģiju izmantosim ja ne gluži ikdienā, tad biežāk.
Savukārt SIA Kolkasrags rīkotājdirektors
Jānis Dambītis par videi draudzīgā apgaismojuma tapšanu pastāstīja kā no grāmatas,
reizē norādot, ka visa darbošanās vēl nav
pabeigta:
— Biedrība Saules enerģijas domnīca sadar-

bībā ar SIA Kolkasrags šogad iecerējusi pabeigt Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu Efektīvas sistēmas izveide saules
enerģijas ieviešanai Kurzemē un Klaipēdā, kas
ļaus uzstādīt četras eksperimentālas ekogaismas laternas ar saules paneļiem apgaismojumam, saules radiācijas mērījumu ieguvei un datu izmantošanai pētniecībā. Pašlaik ir pabeigts darbs, uzstādot stabiem saules paneļus, un divām laternām, kas atrodas
tuvāk jūrai, arī vēja ģeneratorus. Šī gada sākumā vēl uzstādīs automātiskās tālvadības
un analītikas blokus, kas dos iespēju regulēt
un programmēt apgaismojuma intensitāti
un ieslēgšanās un izslēgšanās režīmu. Analītikas datus izmantos, lai pamatotu videi
draudzīgo risinājumu ekonomisko efektivitāti tieši Latvijas apstākļiem.
Izvietot laternas Slīteres nacionālajā parkā ir iespējams ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Solar
Think Tank līdzfinansējumu. Projekta kopbudžets ir 230 950 eiro, no tā ERAF atbalsts
ir 196 308 eiro. Projekta divi partneri ir
biedrība Saules enerģijas domnīca un Viļņas
Ģedimina tehniskā universitāte. Projekta
galvenais mērķis ir izstrādāt stratēģiju saules enerģijas izmantošanai Kurzemes un
Klaipēdas reģionā.
Vēl Jānis uzsvēra savu prieku, ka tieši
Kolkasragā, vienā no iecienītākajiem tūrisma objektiem Kurzemē, viesi varēs baudīt
videi draudzīgo apgaismojumu, īpaši vētru,
saullēktu un saulrietu vērotāji, makšķernieki un dabas mīļotāji, kas ragā ciemojas agros
rītos, vakaros un naktīs.
Vēlāk apmeklētāju centrā Jānis visus viesus cienāja ar karstiem dzērieniem un varen
gardām lašmaizēm. Savukārt komponists
Raimonds Tiguls klātesošos iepazīstināja ar
unikāla instrumenta hang spēli, kura skaņas
pats raksturoja ka ārpasaulīgas. Šādu instrumentu, kas šo rindiņu autoram atgādināja lidojošo šķīvīti, taisot tikai viens meistars pasaulē, un tā skaņām īpaši atsaucoties
dzīvnieki un sievietes...
Visbeidzot, jāuzslavē pats Jānis par neizsīkstošu labestību, atvērtību, prasmi pulcināt ļaudis un īstenot idejas. Ja Kolkasragā
kādreiz aptrūktu saules gaismas un vēja
brāzmu, kas gan ir maz ticami, tad Jānis,
pieslēdzoties pie ekolaternām, noteikti nodrošinātu to spīdēšanu.
Aļņa Auziņa teksts, Jāņa Dambīša foto

Pateicība
Pateicamies Dievam par svētību, ko Viņš
devis mums, nodzīvojot kopā 50 gadus, par
veselību, ka varējām skaisti nosvinēt mūsu
zelta kāzas. Sirsnīgs paldies ģimenes dakterei Guntai Skujiņai par nesavtīgajām rūpēm,
gādājot par mūsu veselību, Inārai Čaunānei
un Ligitai Strautmanei par sagādāto un izpušķoto auto, ar ko mūs atvizināt uz pili! Pateicība Ainai Šleinerei un Ārijai Ansabergai,
galdiņam Launadziņš, invalīdu un pensionāru apvienību kolektīviem, galda klājējiem un
maltītes gatavotājiem, kā arī visiem sveicējiem!
Valentīns un Dzidra Bogdanoviči

SEB banka
konsultē
SEB bankas Talsu filiāle piedāvā konsultācijas bankas esošajiem un potenciālajiem klientiem
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 Dundagā,
Pils ielā 14, Tūrisma informācijas centrā, un katra
mēneša 1. un 3. ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz
15.00 Kolkā, Brigās, Kolkas pagasta pārvaldē.
Uzziņām: 8777, klientu centrs.
Licences Nr. NK-2011-040

SIA Dundagas meži pērk cirsmas un mežus,
zāģē cirsmas, izceļ un aizved kokmateriālus,
palīdz pārdot kokmateriālus par visaugstākajām
cenām. Mob. tālr. 29132242, 26380033, epasts
fitoo@apollo.lv

Ziemas mēnesis

Latgales Finanšu kompānija piedāvā aizdevumus pensionāriem līdz 75 gadiem bez ķīlas.
Krišjāņa Valdemāra iela 17, Talsi.
Tālruņi 29159682; 63223707.

Paldies!
Novada dome pateicas Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas Amerikā Palīdzības nozarei
un mācītājai Birutai Puiķei par palīdzību Krājbankas krīzē, ziedojot Ls 1100 novada trūcīgo bērnu
ēdināšanai izglītības iestādēs decembrī.

Dundagā
14. I plkst.14.00 pilī muzikālu izrādi
Trīsgrašu omlete piedāvā Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Andris Daņiļenko un
Zigurds Neimanis. Muzikālo noformējumu veidojis Jēkabs Jančevskis. Biļetes
par Ls 3 un Ls 4.
25. II pilī mazo vokālistu konkurss:
plkst. 13.00 Dundagas Cālis, plkst. 14.00
Dundagas Gailis. Aicinām cālēnus līdz 6
gadu vecumam un gailēnus līdz 13 gadu
vecumam sagatavot 2 dziesmiņas un
pieteikties! Dziesmiņas palīdzēs sagatavot muzikālie pedagogi — Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā Linda Pavlovska, Inga Šmēdiņa un Dace Šmite, bērnudārzā Kurzemīte — Rudīte Baļķīte un
Inga Apškrūma, vidusskolā — Sandra
Cirvele. Labākos cālēnus un gailēnus aicināsim piedalīties pašvaldības pasākumos.
Vairāk par pasākumu Dundagas Kultūras pilī vai pa telefoniem 63237859 un
26148416.

Verena Lepere
Amilda Untenberga
Andris Sudmals

(1939)
(1925)
(1949)
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