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Lietus stipri lija jau no 12. I rīta un nepār-
stāja visu dienu. Pabraukāju pa novada ce-
ļiem. Tādas straumes nekad nebiju redzējis! 
Pievērsu uzmanību iespējami bīstamajām 
vietām. Pirms tumsas neko ļoti uztraucošu 
nemanīju. Strautiņu veikalā tomēr iegādājos 
brīdinājuma lentes norobežošanai. 

Ap pulksten astoņiem vakarā domes 
priekšsēdētāja Gunta Abaja ziņoja, ka Dunda-
gas centrā, tā saucamajā Zirgu dīķī, ūdens 
tuvojas kritiskajam līmenim. Aizbraucu. Tur 
jau ūdens gāzās ceļam pāri, izskalojot pretē-
jās puses malu. Taisnība, šķērsot ceļu varē-
ja — gan kājām, gan braukšus. Apzinoties 
draudus, nolēmām ziņot Ceļu daļai, ka šo 
posmu slēgsim, tāpat glābšanas dienestam. 
Drīz ieradās Valsts ugunsdrošības un glābša-
nas dienesta priekšnieks. 

Apsekojām vairākas vietas, arī Pāces upes 
lejteci. Tur līmenis nebija tik ļoti cēlies. 
Braucot uz Ievleju pusi, mans džips iegrima, 
bet to ātri ar traktoru izvilka. Ne Anstrupes, 
ne Vecmuižas tiltiņam tobrīd nekas nedrau-
dēja.  

Toties pie Zirgu dīķa krustojuma, kur ceļi 
sadalās uz Kaļķiem, Vīdali un Mazirbi, ūdens 
jau gāzās nopietni un tur, kur atrodas caur-
teka, sāka skalot ārā malu. Bija pilnīgi 
skaidrs, ka vislielākās briesmas draud Dun-
dagas dīķa slūžām un koka brusām, kas visu 
laiku notur ūdens līmeni. Ūdens bija ļoti tu-
vu slūžu augšējai daļai.  

Nepārtraukti vērojām notikumus Pācē. 
Tur ūdens līmenis nebija tik ļoti cēlies. Vē-
lāk, rīta pusē, tad gan. Arī Pāces mazā HES, 
kā vēlāk izrādījās, bija pārstājusi darboties. 

Protams, nemitīgi uzmanījām Upeskras-
tus — māju Dakterlejas ieplakā. Tā no malkas 
šķūnīšu puses sāka pamazām applūst. Redzē-
jām, kā ūdens appludina vieglo auto. Izdevās 
sameklēt tā īpašnieku, un zilo mazdu pārvie-
toja. Vēl kādai saimniecei no garāžas pagu-
vām izbraukt automašīnu. Toties malka jau 
peldēja prom... Klauvējām pie kāda dzīvokļa 
loga, jo tur ūdens jau bija pie sliekšņa. Vai 
Mirdzas tante zina par notiekošo? Nē! Ierosi-
nājām doties ārā. Istabās ūdens neieplūda, 
tāpēc nospriedām elektrību atstāt. 

Tikmēr no slūžām atskrējušie ziņoja, ka 
dīķī ūdens sācis plūst krietni straujāk. Es sa-
pratu — slūžas nav izturējušas. Tā arī bija, jo 
ūdens no Zirgu dīķa varēja brīvāk izplūst 
Dundagas dīķī, kur aizvara vairs nebija. Līdz 
ar to stāvoklis normalizējās. Policija tur de-
žurēja visu nakti. 

Pa nakti vēl apraudzīju lielākos ceļus. 
Braucot Būdenu virzienā, pabrīnījos, ka uz 
ceļa ir ūdens. Paskatījos uz laukiem — vieni 
vienīgi ezeri! Bet caurtekas nebija cietušas, 
vienīgi uz Kubalu dambja viena caurteka bija 
nedaudz paskalota.  

No rīta apsekoju tās pašas vietas. No Zirgu 
dīķa puses nekādu draudu vairs neredzēja, 
braukt tur var. Protams, ceļu sašaurinājām, 
lai nebrauktu gar malām. Tādos gadījumos 
vienmēr ir bažas, cik lielu postījumu ūdens 
nodarījis ceļam apakšā.  

13. I pavērās šāds skats: Dakterlejā plūdi 
bija pārvietojuši tiltiņus — sarkanais pārvie-
tots uz citu vietu, atspiests pret stabu un ko-
kiem, dzeltenais pilnībā nocelts nost un sa-
griezts pa straumei. Savukārt Vecmuižas til-
tiņam pilnībā noskalots gals. Ievleju dārziņu 
apkaimē no visām akām gāzās ārā ūdens. Vi-
si Dakterlejas malkas šķūnīši līdz pusei mir-
ka ūdenī, daļa malkas aizpeldējusi, daļu 
straume bija pārnesusi pie žogmalas.  

Apzinājām citas kri-
tiskākās vietas. Bija pār-
rauts ceļš Vīdalē pie Gru-
žiem, Jānis Šleiners ziņo-
ja, ka pārplūst ceļš pie 
viņa mājas Dūmelē. Par 
laimi, lielus sarežģīju-
mus tas neradīja, ne-
viens cilvēks no ārpasau-
les nebija atrauts. 

Kopējie zaudējumi ir 
ap 6500 latiem. Vismaz 
vienu no diviem Dakter-
lejas tiltiņiem paredzēts 
atjaunot, pēc iespējas iz-
mantojot bojāto tiltiņu 
materiālus. Izskalotās 
caurtekas arī atjauno-
sim, palielinot to caur-
plūdi.  

Slūžas ir Autoceļu di-
rekcijas īpašums. Tur 
pilnībā izlauztas piecas 
sešas brusas, kas bija sa-
stiprinātas ar dzelzs 
konstrukcijām. Kamēr 
nenoskries ūdens, tur 
neko darīt nevarēs. Tā kā 
nav vairs līmeni regulē-
jošo slūžu, tad, līdzko 
būs nokrišņi, tuvējie 
šķūnīši mirks ūdenī.  

Ko mēs no tā visa varam mācīties? Nekrist 
panikā, bet ziņot atbildīgajiem dienestiem, 
kā mēs arī darījām. Cita lieta, ka nācās uz-
klausīt pretjautājumu, vai mums vajagot ma-
zu sūknīti. Zirgu dīķim mazu sūknīti? Nē! 
Mūs interesēja, lai citiem ziņo par stāvokli, 
jo pastāvēja draudi, ka Dundagā var izskalot 
ceļus. Saprotams, ka varam vēlēties labāku 
tehnisko nodrošinājumu. Vajag sūkņus, šļū-
tenes! Ko varējām, to darījām. Līdzko pa 
telefonu uzzināju, ka Līvānu māju pagrabos 
ieplūst ūdens — no kanalizācijas un no virs-
puses —, tā reaģējām, cik vien ātri varējām, 
atvedot un sākot darbināt sūkņus. 
Ļoti steidzami darbi nav jāveic. Apzinām 

stāvokli, kā cilvēkiem ir ar malku, un lūko-
sim palīdzēt.  

Jāatzīst, ka dabas spēku varenība mūs 
mazliet nobiedēja. Pārliecinājāmies, ka 
ūdens ir stihija, kas ļoti ātri izplatās... Ne-
viens neko tādu nebija gaidījis. Arī Dakterle-
jas iedzīvotāji tik ievērojamus plūdus sen ne-
bija piedzīvojuši, kur nu vēl ziemas vidū! 

 

* * * 
Pēc dažām dienām, kad bija norimuši gan 

sabangotie ūdeņi, gan ļaužu prāti, aprunājos 
ar diviem Upeskrastu iedzīvotājiem. 

Mirdza Krauze no 1. dzīvokļa plūdu naktī, 
pašvaldības darbinieku pierunāta, uz pāris 
stundām bija pārcēlusies pie kaimiņiem. 
Ūdens viņas pirmā stāva dzīvoklī nav ieplū-
dis, lai gan tā līmenis krietni pārsniedzis 
sliekšņa augstumu pie ārdurvīm. Jau pēc 
pāris stundām, redzot, ka straume noplok, 
saimniece atgriezusies dzīvoklī. Krauzes 
kundzes malka, sakrauta šķūnītī, nekur nav 
aizpeldējusi, tikai cietusi no mitruma. Jāpie-
bilst, ka arī pārējām pagalmā rūpīgi sakrau-
tajām malkas ielām, kas ir izturējušas stihijas 
uzbrukumu, mitruma pēdas ir redzamas, ta-
ču ar laiku koks izžūst. Kā lielāko bēdu Krau-
zes kundze min pamatīgi ielauzto tiltiņu (sk. 
foto), pa kuru viņa, cilvēks gados, nejaudā 
nokļūt līdz avotiņam. Visam Upeskrastu na-
ma vienam spārnam, kas vērsts uz nogāzes 
pusi, nav ne kanalizācijas, ne ūdensvada, un 
iedzīvotāji dzeramo ūdeni ierasti ņem no 
avotiņa. Ko tagad? Protams, iet pie kaimi-
ņiem, kam ir ūdensvads. 

Atšķirībā no Mirdzas Krauzes, kas Upes-
krastos dzīvo tikai piecus gadus, Vita Motmil-
lere no 13. dzīvokļa te mīt jau gadus četrdes-
mit. Pa ilgo laiku Vita atceras vienus iespai-
dīgus plūdus — stipri sen un pavasarī. Vitas 
dzīvoklī ūdensvads ir, bet uz avotiņu viņa 
dodas joprojām, tikai tagad metot krietni lie-
lu līkumu. 

Novēlēsim, lai Upeskrastu iedzīvotāji pēc 
iespējas ātrāk tiek pie jauna tiltiņa un līdz ar 
to — pie avotiņa ūdens! 

Aļņa Auziņa teksts, Andra Kojro foto 
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Barikāžu laiks? 

 Redaktora vārdi 

Janvāra barikādes kļūst par aizvien tālāku vēsturi. Arvien grūtāk ir pa-
tiesi dzīvi par notikušo vēstīt jaunajai paaudzei. Jācer, ka vismaz vēstures 
stundās tas tomēr notiek. 

Ko sirdīs cerēja barikāžu dalībnieki? Lai tas neatkārtotos! Svešvārdu 
vārdnīcas skaidro, ka barikādes ir aizsprosts ielu cīņām. Tātad pretdarbī-
ba vēstures lūzuma brīžos. Vai barikāžu laiks, tikai greizā, izkropļotā vei-
dā neturpinās? Piektdaļu gadsimta vismaz ārējā brīvībā dzīvojot, diemžēl 
to vien esam darījuši, kā cēluši paštaisnuma un naida aizsprostus. Bagātie 
pret nabagiem, krievi pret latviešiem un otrādi, lībieši pret lībiešiem, va-
ra pret tautu, politiķi pret politiķiem, sievietes pret vīriešiem, viens gru-
pējums pret otru... Tik ļoti esam iekšā ikdienas ielu cīņās, ka liekas — citā-
di jau nevar! Un politikāņi lieliski piespēlē un to izmanto savā labā.  

Nav cita ceļa uz patieso atmodu, kā nojaukt naida un neuzticības bari-
kādes! Katram atsevišķi un sabiedrībai kopumā. 

Alnis Auziņš 

Plūdi ziemas vidū 
 

Par dabas spēku sagādātajām nedienām novada centrā stāsta saimnieciskā die-
nesta vadītājs Andris Kojro. Par laimi, neviens cilvēks plūdos necieta. 

2. lpp. Mūs apceļo vairāk ārzemnieku.  

3. lpp. Iepazīsim pārsteigumu Dievu!  
Saruna Mazirbes mācītājmuižā. 

4. lpp. Kubalu skola–muzejs pēc projekta.  
Paveiktais uzliek pienākumus. 

5. lpp. Ventspilniece Milda Līdaka —  
simtgadīga lībiete no Košraga.  

6. lpp. Ko pērn atnesis stārķis? 

6. lpp. Ražens gads Mazirbes bibliotēkā. 
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Pērn mūs ir apmeklējuši apmēram 44 000 
ceļotāju, kas ir aptuveni par 10% vairāk nekā 
aizpērn. Nedaudz samazinājies vietējo skaits, 
toties pieaudzis ārzemnieku daudzums. Tas 
ir daudzu veicinošu apstākļu, kā arī Tūrisma 
valsts aģentūras (TAVA) un mūsu sadarbības 
nopelns. TAVA visu gadu rādīja reklāmas kli-
pu par mūsu novadu, no mūsu interneta 
vietnes ir saite uz TAVA interneta vietni un 
otrādi, tātad virtuāli virzām tūristu plūsmu. 
Jāpiebilst, ka TAVA mājas lapu ļoti labi ap-
meklē, un viņi arī darbojas slavējami, cenšo-
ties atšķirīgi uzrunāt konkrētas valsts audi-
toriju, piemēram, katrai zemei radot savu 
videoklipu.  

Ieguldījumu ārvalstu tūristu piesaistei no-
teikti ir devis Slīteres nacionālais parks 
(SNP), kas dažādos ārvalstīs pieejamos izzi-
ņas materiālos ir minēts kā vienreizējs un 
viens no skaistākajiem Latvijā. Arī paši strā-
dājam ar plašsaziņas līdzekļiem. Tas dod 
augļus. Protams, vērtība par sevi bija Ceļotā-
ju dienas un Kurzemes dziesmu diena. Mūsu 
novads visu laiku bijis uzmanības centrā. 

TAVA pērn radīja jauku viesmīlības rokas-
grāmatu, ko ikviens var internetā lejuplādēt. 
Tajā apkopota dažāda pieredze, ieteikumi, 
arī skatījums uz mūsu novadu no ceļotāju 
viedokļa.  

Iepriecinoši, ka ierastos lietuviešu un vā-
ciešu tūristus pērn jo nozīmīgi papildināja 
daudz ceļotāju no Krievijas. Tie pārsvarā ir 
citas paaudzes un domāšanas krievi, kas ir 
ļoti atvērti, priecīgi pārsteigti par še sasto-
pamo dabu un piedāvājumiem, arī par to, ka 
te ar viņiem runā krieviski. Turklāt te neat-
brauc krievu masu tūristi, bet tādi, kam jau 
gribas kaut ko citu, ne tikai Vecrīgu un Rīgas 
jūrmalu. Satiku kādu vīru, kas bija atbraucis 
ar motocikletu izlūkos un nākamgad solījās 
visu atvaļinājumu pavadīt te kopā ar ģimeni. 
Turklāt atšķirībā no daudziem turīgajiem vā-
ciešiem, kas teju visu dzīvošanai vajadzīgo 
paņem sev līdzi mājiņā uz riteņiem, krievi te 
pērk un tērē krietni vairāk naudas. Vietējie 
uzņēmēji par viņiem var priecāties. 

Analizējot mūsu interneta vietas apmek-
lējumus, jāsecina, ka ceļotāji kļūst mērķtiecī-

gāki, vairāk plāno. Atverot Kolkasraga galve-
no lapu, interesenti pievēršas galerijai, kas 
apliecina, ka informācijas pārbagātības ap-
stākļos smukas bildes piesaista pirmkārt, bet 
pēc tam aplūko maršrutus. Iet mazumā tū-
risti, kas ceļo ķeksīša pēc, skrienot no objekta 
uz objektu. 

 Protams, vietējos ceļotājus ietekmē kāp-
jošās degvielas cenas, tāpēc daudzi izraugās 
maršrutus 100 kilometru lokā ap Rīgu. Jā, jū-
lijā un augustā mēs nespējam apmierināt vi-
sus, ka te vēlas pavadīt laiku, izmantojot mā-
jiņas ar dušu un labierīcībām. Jaudas pie-
trūkst, taču mūsu uzņēmējiem vēl papildus 
ieguldīt infrastruktūrā nozīmētu atlikt peļņu 
uz krietni ilgu laiku. Nupat gan apspriedē ar 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas speciālistiem uzzināju, ka ne tik 
tālā nākotnē tūrisma uzņēmēji varēs gūt Ei-
ropas fondu atbalstu, kas paredzēts tieši vi-
ņiem, lai veicinātu aktivitātes nesezonas lai-
kā. 

Šogad viens no galvenajiem uzdevumiem 
ir izdot A4 formāta skrejlapu par mūsu nova-
du. Tas būtu no pašvaldības budžeta un no-
teikti atmaksātos, jo šādas konkrētas ziņas 
pa novadiem tūristi ļoti pieprasa.  

Ciešāk sadarbosimies ar Ventspili, pavasa-
rī domājam šurp aicināt viņu Tūrisma un in-
formācijas centra darbiniekus. Gribam vēl 
vairāk izmantot labumu, ko dod nesen asfal-
tētais Kolkas – Ventspils dižceļš, novirzot tū-
ristu plūsmu caur Dundagu uz Šlīteri, Kolku 
un tad jau uz Ventspili.  

Sadarbībā ar TAVA gribam pie mums sa-
aicināt ārzemju žurnālistus. Protams, ceram, 
ka labi izdosies Ceļotāju dienas. Šogad gri-
bam pabeigt iepazīstināt Latviju ar Līvu 
krasta izstādi Zaļš–balts–zils. Esam iecerējuši 
ar to doties uz Alūksni un, iespējams, arī 
Kuldīgu. 

Kopā ar firmu Mobilā atpūta un Latvijas 
pirts savienību Ceļotāju dienās — jūnija 
pirmās nedēļas nogalē — grasāmies rīkot sa-
lidojumu mobilajām pirtīm. Lūkosim dabūt 
vienuviet — Kolkasragā — pirtis, kubulus un 
visu citu, kas saistās ar vieglu garu. Visi, kas 
vien vēlēsies, varēs nopērties un pēc tam — 
jūrā iekšā, atklājot peldsezonu, kas citādi 
varbūt dažam labam liktos par agru. Kur nu 
vēl romantika — saulriets, bākas gaismas un 
kuģi pie apvāršņa... Starp citu, arī komponis-
tam Raimondam Tigulam ir ar čuguna krās-
niņu apsildāma vanna.  

Visbeidzot, gribu uzsvērt, ka mūsu nepār-
protams nolūks ir uz novadu atvilināt ār-
zemniekus. Viņi dod vietējai tautsaimniecī-
bai labumu. Lai to paveiktu, nozarē ir jā-
iegulda. Ja gribam ātrus panākumus, tad va-
jag lielus līdzekļus. Tādu pašvaldībai nav. 
Nelielus līdzekļus jau atvēlēs. Ar to rēķinā-
mies, un tāpēc vajag izstrādāt pareizu stratē-
ģiju, ilgstoši, gudri un mērķtiecīgi strādāt. 
Tad arī būs panākumi.                  

 
Alnis Auziņš  

 

  Visa dzīve man viens ceļojums 

Tūrisms Kolkasragā 
 

Par aizvadīto gadu un jaunajām iecerēm stāsta SIA Kolkasrags rīkotājdirektors Jā-
nis Dambītis. 

Tā kā esam Kurzemes tūrisma asociācijas 
(KTA) biedri un cieši sadarbojamies ar kaimi-
ņu novadiem, tad ziemas laikā arī kopīgi vei-
dojām jaunos ceļvežus un kartes. Februārī 
un martā tos jau laidām apgrozībā tūrisma 
gadatirgos gan KTA, gan Lauku ceļotāja sten-
dos, gan pašiem piedaloties Balttour izstādē 
Rīgā un Tourest Tallinā. Izstādēs ar unikālo 
produkciju mūsu novadu pārstāvēja arī Pā-
ces vilnas fabrika. 

Aizvadītajā gadā noslēdzās divi lielāki 
projekti. Liels paldies par abu ierosināšanu 
un īstenošanu gan Slīteres nacionālajam par-
kam (SNP), gan asociācijai Lauku ceļotājs. Lai 
gan mūsu tūrisma uzņēmēji un pašvaldība 
nebija projektu partneri, trīs gadus visi bi-
jām gana labi iesaistīti tā norisēs, to skaitā 
ceļvežu sagatavošanā un Slīteres Ceļotāju 
dienu rīkošanā. Prieks par tūrismu veicino-
šiem ieguvumiem, kas cits aiz cita parādījās 
abu projektu gaitā: botāniskie ceļveži, jūras 
piekrastes augu noteicēji, militārā mantoju-
ma karte, piekrastes apbūves vadlīnijas, lī-
biešu valodas vārdnīciņa tūristiem, vadlīni-
jas lielāku tūrisma pasākumu rīkošanai, 
maršrutu ceļveži, jauni stendi un takas pie-
krastē, buklets par mazbānīti, tiešraides ka-
mera no Šlīteres bākas, videokamera zvēru 
vērošanai, grāmata Lībieši Ziemeļkurzemes 
ainavā un vēl, un vēl.  

Ziemā un pavasarī rīkojām arī mācību un 
pieredzes apmaiņas kursus tūrisma uzņēmē-
jiem, lai izglītotos tūrisma attīstībā Kurze-
mē, lībiešu kultūrvēsturē, tirgvedībā, lībiešu 
maršrutos, novada mutvārdu vēsturē un ci-
tās jomās. 

Jūnija sākumā jau otro gadu notikušās Ce-
ļotāju dienas noteikti ir liels ieguvums ne ti-
kai ceļotāju piesaistē novadam, bet arī mūsu 
tūrisma uzņēmēju sadarbības un kopības iz-
jūtas veicināšanai. Pērn pasākums notika jau 
divas dienas, turklāt paši arī bijām galvenie 
rīkotāji, Lauku ceļotājam piepalīdzot ar pado-
mu un reklāmu. Atkal liels paldies gan SNP 
lietpratējiem, gan visiem pārējiem, kas pie-
dalījās ar ierastajiem un jauniem piedāvāju-
miem.  

Velomaratonā apbrīnu izpelnījās duņdži-
ņi, kas pieveica visu aptuveni 1000 km garo 
distanci no Tartu līdz Dundagai, — Lienīte 
Iesalniece un Kristīne Savicka. Pirmo reizi šī 
maratona vēsturē paprāvs dundadznieku 
pulciņš kopā ar jau rūdītajiem braucējiem 
saņēmās veikt visu pēdējo posmu no Sabiles 

rumbas līdz Dundagai. 
Vasarā Dundagas Tūrisma informācijas 

centram (TIC) daudz palīdzēja pils gides 
Krista Veinberga, Aina Pūliņa un vides gide 
Laila Pabērza.  

Pagājušajā sezonā sākām aptaujāt tūristus 
par mūsu novadu un piedāvājumiem. Anke-
tu sagatavošanā un pašā aptaujā visaktīvāk 
iesaistījās Kolkasraga apmeklētāju un infor-
mācijas centra darbinieki un direktors Jānis 
Dambītis, kā arī brīvdienu mājas Ūši saimnie-
ce Dženeta Marinska. Rezultāti ir gana inte-
resanti, lai aptauju turpinātu un iegūtos da-
tus balstītu uz daudz lielāku respondentu 
skaitu. 

Biedrība Zaļais novads jau ierasti darbojas 
nelielos projektos novada attīstībai, un arī 
pērn ar biedrības starpniecību dažus sagata-
vojām. Nozīmīgākais ir procedūras uzsākša-
na īpaša Eiropas Savienības zīmola jeb ga-
rantijas iegūšanai mūsu sklandrausim kā tra-
dicionālam un īpašam vietējam našķim. Ap-
stiprināšanas gadījumā zīmols apliecinās 
produkta vēsturisko patiesumu, kā arī pa-
vērs jaunas iespējas pašiem cepējiem. Pro-
jekta virzībai vislielāko ieguldījumu deva 

mūsu pašu žograušu cepēja Dž. Marinska. 
Jāpiebilst, ka tas ir pirmais šāds projekts Lat-
vijā. 

Ar biedrības starpniecību esam arī iegu-
vuši 4 jūras ūdens velosipēdus, un ceram Ce-
ļotāju dienās 2. un 3. jūnijā tos izmēģināt. 

Līdz pagājušā gada Ceļotāju dienām inter-
neta vietnē sagatavojām Dundags 10 bōgans 
(mazbōgan, dižbōgan) jeb tuvākus un tālākus 
velo un auto maršrutu lokus ar sākumu un 
beigām Dundagā. Vairāki no tiem jau izmēģi-
nāti Ceļotāju dienās. Māksliniece Velga Ei-
zenberga kopā ar vides gidi Lailu Pabērzu 
katram maršrutam izstrādāja savu logotipu 
ar īpašu moto.  

Kustinājām arī Dakterleju, gan rīkojot ne-
lielas talkas, gan reklamējot vides gides 
L. Pabērzas piedāvājumu šajā Dundagai vēs-
turiski tik krāšņajā vietā, gan domājot par 
pastaigu takām gar Pāces upi. Pēc šī janvāra 
vidus notikumiem varbūt jādomā par plūdu 

vērošanu? 
Rudenī kopā ar Tūrisma attīstības valsts 

aģentūru (TAVA) sagatavojām arī t.s. ziemas 
komplekso piedāvājumu 2–3 dienām Krievi-
jas tirgum, ar ekskursiju un nakšņošanu pilī 
ar vietējo produktu nogaršošanu, iepazīša-
nos ar Pāces vilnas fabriku, sveču liešanu, 
medus produktu nobaudīšanu, gan radošās 
darbnīcas Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolā, gan arī atkarībā no sniega un citiem 
laika apstākļiem vizināšanos kamanās, iz-

braucienu ar GAZ–66, ekskursijas ar vides 
gidu, kā arī SNP, Lībiešu krasta un Kolkasra-
ga apmeklējumu. Esam atvēruši mūsu inter-
neta vietnēs sadaļu krievu valodā ar saiti uz 
TAVA lapu. 

Gada nogalē kopā ar Talsu TIC sagatavo-
jām ceļvežus–kartes nākamajam gadam, bet 
kopā ar SNP strādājām pie jaunā izdevuma 
Slīteres Nacionālā Parka Ziņas Ceļotājiem 2012. 
Ceļotāju iekārdināšanai bija jāapkopo ne ma-
zums informācijas, arī lielākā daļa no nāka-
mo Ceļotāju dienu un visas jaunās sezonas 
piedāvājumiem! Aiz kadra vēl palika arvien 
klāt nākošās un vēl topošās ierosmes, kuras 
pavasarī iekļausim jau sīkākā Ceļotāju dienu 
piedāvājumu reklāmā. 

Paldies Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājam Laurim Laicānam, kas rosināja un 
uzaicināja uz Dundagu tūrisma un visai no-
vada attīstībai noderīgu ideju radīšanas spē-
li — semināru profesionālas ekspertes Vitas 
Brakovskas vadībā.  

 

Jaunumi un īpašās iezīmes 
Kopumā novērtējot gada jaunumus nova-

da tūrismā, vislielāko ieguvumu dod abi sā-
kumā minētie SNP lielie projekti.  

Prieks ir par jaunām viesu mājām vai tā-
dām, kas pērn īsti atradušas savu vietu. Vai-
rāki mūsu uzņēmēji sasparojušies paplašināt 
vai uzlabot nakšņošanas iespējas kempinga 
mājiņās. Tiešām iepriecinoši, ka visas viesu 
mājas braši turas, vienīgi divām, iespējams, 
mainīsies īpašnieki. 

Pamazām uzplaukst arī vietējo ēdienu 
daudzveidība. Līdztekus ierastajiem žograu-
šiem un Dundagas sieriem ceļotājiem labi 
garšojuši arī bioloģiski audzētie produkti, 
ozolzīļu kafija, krūmmellenes, bukstiņbiez-
putra, šašliks kurzemnieku gaumē un, pro-
tams, kūpinātas zivis. 

Mūsu gidi kļūst zinošāki, radošāki. Ieprie-
cinoši, ka pērn arvien vairāk tūristu grupu 
un ģimeņu pieprasīja mūsu vides gidus arī kā 
pavadoņus dažādos maršrutos. Pašā sezonas 
karstumā gandrīz bez atelpas ar tūristu gru-
pām strādāja vides gide L. Pabērza. Jūtami 
straujš bija Krievijas tūristu kāpums.  

Liels ieguvums ir Kubalu skolas – muzeja 
saimniecības ēkas, sētu un apkārtnes atjau-
nošana. Zaļā novada cienīgs ieguvums — 
ekoapgaismojums Kolkasragā. Savukārt 
jaunais asfalta klājums Ventspils – Kolka diž-
ceļā liek īpaši sasparoties visiem tūrismā ie-
saistītajiem, lai pa to braucošos ceļotājus ie-
vilinātu iekšzemē. 

 
Alanda Pūliņa, Dundagas TIC vadītāja 

 
 

… un Dundagā 

 

Gadu tūrismā nosacīti varētu iedalīt sagatavošanās, pašas sezonas un apkopoša-
nas posmā. 

• Pazīstamais piekrastes zivju kūpinātājs Andris Antmanis sācis izmēģināt spēkus arī tūrisma nozarē. Pērn-
vasar Andris Pitragā darinājis vienpadsmit dažādu žogu paraugus.                                                  Autores foto  
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A.K.: — Ideja radīt šādu centru Latvijas lu-
teriskajā baznīcā dzīvoja vismaz gadus des-
mit, un tagad var droši teikt, ka tā ir pierādī-
jusies kā pareiza un laba. Pats nedaudz vai-
rāk kā gadu vadu rekolekcijas. Tās vispirms 
ir domātas mācītājiem viņu garīgajai atjau-
notnei, kā arī draudžu cilvēkiem. Mēs, cen-
trā, cik spējam, tik ar Dieva palīgu dodam. 
Rekolekcijas ir īpašs Dievam veltīts laiks, pēc 
noteiktas metodes organizētās grupās. Pa-
rastais ilgums ir 6 līdz 8 dienas, klusumā un 
individuāli. Tas pirmkārt un galvenokārt. 
Laiku pa laikam rīkojam seminārus vai arī 
citi piesaka savus seminārus. Atbrauc arī 
vieslektori. 

Vasaras siltajā laikā šurp brauc mācītāji ar 
ģimenēm, noīrē kādu no trim mājiņām un 
atpūšas, gūstot visu, ko jūra, svaigs gaiss un 
miers var dot. Ja mājiņas ir brīvas, tad tās 
piedāvājam visiem pārējiem. Priekšroka ir 
luteriskajai baznīcai piederīgajiem, bet lab-
prāt uzņemam arī citu konfesiju ļaudis. Arī 
tādus, kas nav nevienā baznīcā. Pie mums ir 
bijuši ļaudis no visām Latvijas malām, kā arī 
no Zviedrijas, Somijas, Vācijas. Bijusi arī gru-
pa no ekumeniskās franču katoļu kopienas 
Chemin Neuf (Jaunais ceļš), kas apvieno dažā-
du konfesiju kristiešus. Viņi ļoti priecājās 
par iespēju te aizvadīt rekolekcijas. Viena no 
spilgtākajām grupām bijusi no aprūpes cen-
tra Saulessvece, kas gādā par sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīša-
nas iespējām cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem.  

Jāuzsver, ka mēs trīsreiz dienā noturam 
lūgšanas. Tajās piedalīties — šādu garīgo la-
bumu piedāvājam ikvienam, kas atbrauc cie-
mos. Tas ir ļoti vēlams, bet tā nav spiesta lie-
ta. Tāpat aicinām piedalīties darbos. To 
mums nekad netrūkst. 

Klusuma rekolekcijas, atpūta, lūgšanas, 
darbs. Tāda ir mūsu ikdiena. Aizvadītais gads 
man pašam bijis ļoti ražīgs, tā ka atvaļināju-
mā tikpat kā nav bijis laika doties. 
— Pats savulaik devies uz Lietuvu apgūt 

rekolekciju metodiku. Vai ar to pietika? 
— Biju 30 dienu ignāciskajās klusuma re-

kolekcijās, ko vadīja jezuīts Aļģimants Gudai-
tis. Tāds mēnesis klusumā ir minimums, lai 
ar Dieva palīgu varētu vadīt arī citus. Taču ar 
to, protams, nepietiek, ir daudz jāmācās klāt. 
Jūtu, ka man ir vajadzīga papildizglītība, lai 
vadītu rekolekcijas. Tīri akadēmiskās zinī-
bas — psiholoģija, psihoterapija. Tās varētu 
palīdzēt pazīt slimības simptomus, piemē-
ram, depresijas paveidus, ar ko nomokās 
diezgan daudz cilvēku.  
— Kā tu pats atjaunojies pēc spraigas ga-

rīgas kalpošanas? 
— Tas ir tāds Dieva brīnums!  
— Pastāsti par saimniecībā paveikto. 
— Paveikts ir daudz. Mazirbes draudze 

jau bija nesavtīgi ieguldījusi, lai tāda baznīca 
un muiža vispār pastāvētu. Ar Saksijas un 
Bādenes mācītāju atbalstu ir uzbūvētas divas 
viesu mājiņas, ar mūsu baznīcas atbalstu — 
trešā. Katrā pavisam ērti var justies 5 cilvēki, 
bet ir bijuši līdz 10. 

Muiža prasa visvairāk darba. Tā ir veca. 
Esam tikuši pie jauna jumta, esam iztīrījuši 
bēniņus un saposuši pagrabu, atjaunojuši vi-
sas komunikācijas, kanalizāciju, mājai ir ierī-
kota centrālapkure. Bet viss vēl ir celtniecī-
bas stadijā.  

Gada beigās muižā izveidojām kapelu, ieli-
kām logu, durvis, ārdurvis. Tur tagad ir silti 
un mājīgi. Tā būs kā alternatīva lūgšanu vie-
ta baznīcai. 
— Kādas ir Rekolekciju centra attiecības 

ar Mazirbes draudzi? 
— Draudze visam ir īpašnieks. Mums ir 

sadarbības līgums, draudze izīrē savu īpašu-

mu LELB kopīgām vajadzībām. Īpaši drau-
dzes vajadzībām muižā ir izremontētas, lab-
iekārtotas divas istabas, taču draudzes rīcībā 
ir arī pārējās telpas. 
— Bet mācītājs brauc kalpot no Rīgas.  
— Tas ir pagaidu risinājums. Kad atradīs 

mācītāju, kas ir gatavs te dzīvot, vadīt reko-
lekcijas un arī draudzi, tad tā arī būs. Tam 
vajadzētu būt mācītājam ar dažādām garī-
gām dāvanām. 
— Pirms gadiem diviem lasīju interneta 

vietnē par Mazirbes centru, ko tu biji aizsā-
cis ar domu ziņot par norisēm, apmainīties 
ar viedokļiem. Neliels stūrītis pat bija pare-
dzēts gaumīgiem jokiem. 

— Iecere bija veidot blogu, bet tam pie-
trūka laika. Būtu jau labi tāda interneta viet-
ne, kur apmainīties domām, īpaši pēc reko-
lekcijām, ievietot fotoattēlus un noteikti — 
kalendāru, lai ļaudis zinātu, kad var plānot 
rekolekcijas, seminārus. Tas būtu jāatjauno, 
lai liecinātu, ka te viss notiek, elpo, attīstās.  
— Kur gūt resursus? 
— Vairojas to ļaužu skaits, kas ar labvēlī-

bu raugās uz šo vietu, kas te paši piedzīvoju-
ši ko labu, un viņu vidū ir cilvēki ar pārstei-
dzoši daudzveidīgām specialitātēm. Ir arī da-
toriķis. Jāaprunājas, jāiesaista.  
— Ar ikdienas saimniekošanu galā tie-

kat? 
— No pagājušā septembra ir vieglāk, 

mums ir krietns strādnieks, kas jau ir daudz 
līdzējis. Dažs labs iekavēts darbs ir padarīts. 
Bet apjoms te ir pamatīgs. Darbu piedāvājam 
arī tiem, kas te atpūšas. Rīkojam talkas. Tas 
jau iegājies, ka pie mums talko no baznīcas 
virsvaldes. Tad vārām tradicionālo soļanku.  
— Tas droši vien vairāk ir saimnieces 

pārziņā. Rūta, kā tu esi iejutusies? Vispirms 
gan — kā nokļuvi Mazirbē? 

R.V. : — Beidzu Gregora skolu, nebija, ko 
darīt. Lūdzos, un pēc vienas lūgšanas tieši 
par šo jautājumu man zvanīja un piedāvāja 
te darbu. Es to uztvēru kā Dieva zīmi. 
— Vai apnikums nav uznācis? 
— Nē, joprojām visu daru ar lielu aizrau-

tību. Daru vienkāršus darbus, bet šķiet, ka 
tas ir labākais, ko vispār esmu darījusi. 
— Un nešķiet, ka te ir pasaules mala un 

ka dzīve paiet garām? 
— Nē, dzīve te mutuļo!  
— Tagad pavaicāšu «krietnajam strād-

niekam» Arvīdam. (Arvīds ir mans draugs, 

esam pazīstami 32 gadus. — A.A.) Tu te dzī-
vo un strādā kopš pagājušā septembra. Kā 
šeit jūties? Pats laikam esi cita pasaules uz-
skata cilvēks, vismaz kristietis ne. Vai tevī 
ir kas mainījies? 

A.P.: — Biju stipri noguris no pilsētas un 
stresa, gribēju kaut ko savā dzīvē mainīt. Tad 
ar tavu starpniecību radās iespēja to izdarīt. 
Savā ziņā gāju uz nezināmo. Tagad varu 
teikt, ka man te ir rekolekcijas jau piecus 
mēnešus. Manam raksturam te viss patīk, 

pilsētas steigu ar šo vidi nevar salīdzināt. Par 
kristietību nevaru īsti tev piekrist. Dievs ma-
nā uzskatā pastāv, bet ne kā dogma, ka man 
tādēļ būtu jāapmeklē baznīca. Domāju, ka 
Dieva atziņa pastāv cilvēku lielākajai daļai, 
vai nu viņi to atzīst, vai ne.  

Darbs muižā man patīk, jo tas labi saskan 
ar manu savrupnieka dabu. Gandarījumu 
dod tas, ka liela daļa cilvēku, kas šeit at-
brauc, atgūst dzīves sparu, un to dod arī sa-
skarsme ar dabu un darbs. Prom braucot, 
daudzi pasaka izjustu paldies. Vienkārši jau 
skan, bet man ir prieks, ja viņiem ir prieks.  

Vēl man patīk, ka mūsu mazajai trijotnei 
ir nākotnes redzējums, kā tālāk veidot mui-
žas vidi, kur iestādīt kādu koku, kā ierīkot 
āra apgaismojumu. Ikdienas rutīnai te ne-
maz nav vietas. 
— Šķiet, ka agrāk tev priekšstats par mā-

cītājiem bija kā iz tautas anekdotēm...  
— Kur tad iepriekš daudz ziņu varēju 

smelties? Par Dievu biju interesējies, bet ar 
mācītājiem nebija bijusi darīšana. Jā, man bi-
ja stereotips. Tagad esmu ieraudzījis, ka mā-
cītāji ir dažādi. 
— Mācītāji arī ir cilvēki. 
— Nu ja, cilvēki, kas ir atraduši savu vietu 

dzīvē, kas kalpo cilvēkiem... Labi, var teikt 
arī, ka viņi kalpo Dievam.  
— Visbeidzot, man vēl jautājums Ar-

mandam. Arvīds, laimīgais, teica, ka šeit vi-
ņam rutīna nekādi nedraud, taču gan jau 
tev ar to iznāk saskarties, ja ne citādi, tad 
sastopot dažu labu uz rekolekcijām atbrau-
kušo. Manuprāt, vienmuļība, ieradums, ap-
nikums uzglūn visiem un visdažādākajās 
jomās. Attiecībās, profesionālajā darbībā, 
arī — lūgšanu dzīvē. Turklāt atmiņā jau ir 
pretējais — kā ir tad, kad vada patiesa aiz-
rautība, kā tad viss pašķiras. Gribu lūgt tevi 
padalīties.  

A.K.: — Ar rutīnu var saskarties ikviens, tā 
var pārmākt kā briesmīgs slogs, kad jebkurš 
darbs kļūst nebaudāms. Mācītājs ne ar ko ne-
atšķiras no citiem, ja nu vienīgi ar to, ka vi-
ņam, kā man šķiet, ir krietni augstāki riski 
nekā citu profesiju pārstāvjiem. Mācītājs 
strādā ar daudziem un dažādiem cilvēkiem, 
viņam jāsaskaras ar grēkiem — ar paša, ar 
citu, bet reizē jāspēj arī iedziļināties tik 
augstās garīgās lietās, ka vienu brīdi pēkšņi 
var nākt atskārsme — tu tam nespēj tikt lī-
dzi. Tas viss kopā. Tieši te, Mazirbē, var re-
dzēt, kādi izskatās mācītāji, kad viņi ir kā pil-
nīgi izdegušas lampiņas.  

Kādi ieteikumi? Vienkāršākais jau ir — 
kustēties! Pie mums ir daudz visa kā, ko re-
dzēt, kur izkustēties, noteikti palīdz sporto-
šana, īpaši peldēšana, pavisam lieliski — auk-
stā ūdenī. Jā, palīdz visi dabiskie veidi. Un 
visas garīgās receptes, kas radoši veidojas 
ticības dzīvē, — lūgšanās, Dieva vārda lasīša-
nā, dievkalpojumos.  

Ar Dievu kopā diezin vai vajadzētu būt 
garlaicīgi. Dievs ir pārsteigumu Dievs. Pamē-
ģini pierast pie Viņa! Nesanāk! Bet, ja tāds 
vēl nav zināms, tad aicinu tādu iepazīt. Tas 
tiešām palīdz atbrīvoties no rutīnas. Un vēl. 
Mācīties ko jaunu ir labs veids, kā izrauties 
no ieraduma.  
Ļaudis jāskolo rutīnai iet cauri. Rekolekci-

jas ir laba metode, kā mācīt cilvēkiem pa-
ciesties, gaidīt, kad viss šķiet mēreni aprie-
bies, savā ziņā arī mācīt pieņemt rutīnu, likt 
aizdomāties, ka tādos brīžos nevajag steigā 
pieņemt radikālus lēmumus, bet lūkot sa-
prast, kādi gari tevi vada. Klusuma rekolek-
cijas ir piemērots veids, kā to izprast, un tas 
var palīdzēt cilvēkiem nepieņemt pārsteidzī-
gus lēmumus, neatmest ar roku iesāktiem 
darbiem, nepārraut attiecības. «Eh, ka nav, 
ta nav! Nav tās algas, ne karjeras, ko tad es 
vispār!» Šāda attieksme raksturo patērētāju 
sabiedrību. Rekolekcijas ir laba atbilde ne-
mierīgajai pasaulei. Arī krīzes pārvarēšanai. 
Kristiešiem nevar būt krīzes, no kurām cil-
vēks iznāktu kā zaudētājs. Pat tad, ja sabrūk 
naudas sistēma un viss saiet dēlī, kristietim 
par to nevajadzētu pārāk pinkšķēt, jo, to 
pārvarot, noteikti var ieraudzīt ieguvumu. 
Var saprast, kādēļ tieši ar tevi tā noticis.  

 
Alnis Auziņš 
Foto no Mazirbes mācītājmuižas albuma 

 

Iepazīt pārsteigumu Dievu! 
 

Mazirbes mācītājmuižā kopš 2009. gada jūlija darbojas Latvijas Evaņģēliski lute-
riskās baznīcas (LELB) Rekolekciju centrs, kurā par kapelānu strādā Armands Klāvs.
Kā aizvadīto laiku vērtē paši tā darbinieki? To vaicāju kapelānam, vienlaikus ne-
daudz uzrunājot arī pārējos divus mazās komūnas cilvēkus — Rūtu Vildi, kas atbild 
par saimniekošanu un viesu uzņemšanu, un strādnieku Arvīdu Pētersonu. 

  Ne no maizes vien 

• Rekolekcijās.  

• Skats uz Mazirbes mācītājmuižu. 



4 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Z i e m a s   mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 01 2  

— Projekts ir pabeigts. To rakstot, jūs ar 
Gunitu domājāt par muzeja attīstības iespē-
jām, jums bija noteikti mērķi, kas būs pēc 
tam, kad atjaunos saimniecības ēku un iz-
būvēs žogus. Kādi tie bija? 

— Sāksim ar nelielu ieskatu priekšvēstu-
rē. Saimniecības ēkas pamatu, sienu un jum-
ta konstrukciju stāvoklis pēc jau agrāk izda-
rītā novērtējuma bija kritisks. Atjaunošana 

prasītu tādu darbu apjomu, kādu pašvaldība 
tikai par saviem līdzekļiem, visdrīzāk, neva-
rētu atļauties. Iespēju saņemt Eiropas Savie-
nības finansējumu muzeja attīstībai piere-
dzēju pirmoreiz. Saprotams, mēs izšķīrāmies 
piedalīties projektu konkursā. Iegūtais at-
balsts projekta finansējumam apliecina gan 
muzeja nosauktās idejas vērtību un aktuali-
tāti, gan iesaistīto pašvaldības darbinieku 
profesionālās spējas. Muzeja misija paredz 
turēties pie skolas sētas memoriālās vērtī-
bas, saglabājot vēsturiskās konstrukcijas un 
ainavu. Tā ir projekta būtība. Tagad varam 
redzēt skolas ēku, atjaunoto saimniecības 
ēku un dažādu veidu žogus. Projekta gaita 
gan bija smaga, saīsinātā būvdarbu īstenoša-
nas laika dēļ — arī ļoti saspringta. Pieļautos 
trūkumus nāksies novērst. 

Muzejs nevar dzīvot, raugoties tikai pa-

gātnē. Muzeja uzdevums ir liecināt par pa-
gātnes vērtībām un uzturēt tās dzīvas šo-
dien. Atslēga ir muzeja un sabiedrības abpu-
sēja ieinteresētība un sadarbība. Ja veikti tā-
di lieli darbi, muzejam jābūt atvērtākam, 
pieejamākam. Notikušie būvdarbi un pare-
dzēto lietu — plauktu, krēslu, datora un pro-
jekciju ekrāna — iegāde ir tikai pamats, lai 
īstenotu projekta uzdevumu, kas paredz ie-

kārtot ekspozīcijas saimniecības ēkā, jaunu 
norišu un pasākumu iespējas muzeja sētā. 

Zeme ap skolas ēku agrāk bijusi būtisks 
pamats skolotāja iztikai. Dinsberga no-
spraustie grāvji un krautie akmeņu vaļņi, So-
fijas Dravnieces atmiņas par saimniekošanu, 
žogiem un sētas daļu nosaukumiem, pulka 
skolas dokumentu parāda zemnieka dzīves 
veidu šeit. Muzeja krājums jāpapildina ar 
vietējo amatnieku un pašu saimnieku dari-
nātiem darba rīkiem, iedzīves priekšmetiem, 
kas attiecināmu uz laiku līdz 20. gs. 30. ga-
diem. Muzejs rūpēsies par tam uzticēto sen-
lietu saglabāšanu, tomēr apmeklētāji varēs 
tās turēt rokā, noskaidrot to vēsturi, lietoju-
mu un vienu otru pat iemēģināt. 

Dundzinieku izteikums «Viš stāv pats uz 
sēv» skaidri parāda zemnieka dzīves veida 
pamatu — patstāvīgu saimniekošanu, ne ti-

kai kopjot zemi un gādājot iztiku, bet arī da-
rinot darba rīkus, apģērbu… Šodien salūzu-
šais plastmasas siena grābeklis nav labojams, 
jāmēro ceļš līdz veikalam un jāiegādā cits. 
Muzejs vēlas apliecināt šo zemnieka dzīves 
veida pašpietiekamību, pārliecību par savām 
iespējām. 

Vēl būtiska ir apkārtējā vide. Varētu teikt, 
kas gan te īpašs — krūmi, meži visapkārt. Par 
laimi, no muzeja sētas nav redzamas ar mūs-
dienu tehnoloģiju koptās lauksaimniecības 
zemes un vienlaidus izcirstie meži. Zeme ap 
skolas sētu tās vēsturiskajās robežās ir paš-
valdības īpašums. Vecais skolas dambis ta-
gad ir pašvaldības pārziņā. Droši vien muzeja 
sētas vērtības labāk būs pamanāmas, braucot 
lēnāk vai pasākuma laikā ierobežojot trans-
porta kustību. Muzeja apkārtējā ainava ir tu-
vāka vēsturiskajai nekā mūsdienu racionāla-
jai ainai. 

Vasarā, palīdzot bioloģi-
jas studentiem un pasnie-
dzējiem, esam noskaidrojuši 
dabas vērtības skolas sētā 
un tās tuvākā apkārtnē. Kā 
tās varētu redzēt Dinsberga 
laikmeta dundadznieks? Ti-
cami, viņš dabā esot, atpazi-
na praktiskas lietas, ko iz-
mantot mājsaimniecībā. Šo 
skatījumu gribam uzturēt, 
sakot, ka daba tā laika cilvē-
kam bija ļoti tuva, viņš tajā 
dzīvoja. Plānojam veidot da-
bas takas. Maršruta piedāvā-
jums jau ir izstrādāts. 

Mūsu lepnums ir skur-
steņnams ar maizes krāsni. 
Ugunskurs, krūze karstas 
tējas, ciemkukulis vai skolas 
krāsnī ceptais rausis — tās ir 
ne tikai ciemiņu, bet arī mu-
zeja iespējas. 

Lietu kārtība muzejā un 
ap to jāturpina veidot tādu, 
kas ļautu ļaudīm arī atpūs-
ties, nevis tikai izzināt. 
— Muzejā jūs esat trīs 

darbinieki: tu, Gunita Tro-
piņa un Ilma Dišlere. Labi, 
protams, ka vismaz trīs, bet 
plāni ir vareni. Kā jūs tos 

iedzīvināsiet? 
— Muzejam šīs lietas ir jaunas. Tas vien-

mēr nozīmē kādu iesākumu. Nevaram teikt, 
ka šis iesākums mums ir ar lielu pārliecību, 
tas ir visai trausls. Muzejam vajadzīgs at-
balsts, gan morāls, gan finansiāls. 

Paredzot pārveidot muzeja mājas lapu, 
pievērsos citu Eiropas valstu skolu un etno-
grāfijas muzeju izstrādātajām. Lielākoties 
Eiropas muzeji savu piedāvājumu uzsāk ar 
dialogu, pārstāvot apmeklētāju intereses, un 
runā par piedzīvojumu, ko var iegūt tikai ko-
pīgi. Skaidri norāda — vēlamies papildināt 
krājumu ar noteiktiem priekšmetiem, mums 
tos vajag, mēs gribam izdarīt tādus un tādus 
darbus. Atbalstītājus muzejs uzteic. Ļoti tiek 
domāts par to, lai katram, kas ieinteresējies 
par muzeju, nerastos nekādi blakusšķēršļi, 
lai ceļš uz muzeju būtu ērti atrodams, lai ap-

raksts atbilstu piedāvājumam. Muzeja ap-
meklējums ir iespējams brīvajā laikā. Perso-
nīgā laika vērtība mums katram ir ļoti aug-
sta, muzejam tas jāievēro. 

Mūsu muzejs atrodas skolā. Ja dundadz-
nieki ielūkotos savas dzimtas dokumentos, 
vairums atrastu priekštečus, kas tur mācīju-
šies. Skola nemainīgi pieder visai Dundagas 
sabiedrībai. Kā tas izpaudās? 1964. gadā sko-
lu slēdza, palika ēka, kādu laiku īpašnieks 
pat nebija nosaucams, tad to pārņēma MRS, 
pēc tam skolas namā atradās kopmītnes, dzī-
vokļi, tad iestājās Dundagas kolhoza sietspie-
des ceha laiks. Par muzeja iesākumu atzīs-
tam 1972. gada 13. maiju, kad Talsu muzeja 
darbinieki te atklāj dažās telpās izveidoto 
ekspozīciju. Pārējo vēl aizvien apsaimniekoja 
sietspiedes cehs. Kolhozam pieder ēkas, Tal-
su muzejam — priekšmeti. Kurš tur šo muze-
ju? Kultūras ministrijā iegriežoties, saņēmu 
pretjautājumu — vai tad skolas ēka nav no-
degusi? Tādu ziņu ierēdnis saņēmis no trim-
das latviešiem. Pamats muzeja pastāvēšanai 
ieraugāms te, uz vietas. Nekur citur. 

Tikai 1992. gada sākumā muzeju pārņem 
Dundagas pašvaldība. Muzejam tolaik ir 
viens darbinieks. Toreiz veicu pētījumus, kas 
pārtapa publikācijās vai dažos pasākumos 
gadā. Tas noteikti nav labākais veids, kā vei-
cināt vietējās sabiedrības izpratni šodien, — 
muzejs ir mūsu. Redzot projekta ieguvumus 
un mums darbojoties trijatā, būtiskākais ir 
atgriezt šo izpratni, piederību un nezaudēt 
vērtību pētījumiem, veidot līdzdalību, mazi-
nāt projekta līdzšinējā gaitā politiķu radītās 
barjeras. 

Mūsu senais skolas nams šodien ir reta 
vērtība. Skola vienmēr būs saistīta ar Ernesta 
Dinsberga vārdu. Viņa personības loma Dun-
dagas sabiedrības attīstībā ir ļoti ievērojama. 
Latviešu literatūras vēsturē Dinsbergs paliks 
ar pulka pirmreizējiem darbiem, arī pirmā 
etnogrāfijai veltītā grāmata (1864. g.) ir viņa 
sarakstīta. Mums ir pamats lepoties ar šo 
vietu kā vēstures dārgumu. 

Muzeju var asociēt ar ugunskuru: pie tā 
iegūst siltumu, omulību, labsajūtu, tas ir labs 
pamats attiecību veidošanai. No otras puses, 
uguns jāuztur. Nevaram būt droši, ka to uz-
turēs viens vai divi. Vislabāk, ja to uztur 
daudzi un viņu loma netiek dalīta, vieniem 
sakot — jūs esat mums vērtīgi, bet citiem — 
par jums atkal mēs nedomājam. Arī iepriek-
šējos gados muzejs nav tā dalījis sabiedrību. 

Atbildību nedrīkst nevienam atdot, pat, ja 
kāds gatavs to ņemt ar varu. Tā ir atbildība 
pret to lielo darbu un pieredzi, ko uzkrājuši 
mūsu priekšgājēji, par šo vērtību saglabāša-
nu, par nākotni, jo tā balstās uz pagātnes 
vērtībām. Beigu beigās arī mēs esam tagadnē 
un mūsu nākotni nosaka šodiena. Tā ir spēle, 
un muzejam tur jābūt iekšā. Cik veiksmīgi 
varam to paust, ja esam ārpus Dundagas un 
attālums vienam otram ir šķērslis? Saziņai 
šķēršļu šodien vairs nav. Muzeja darbā mēs 
vairāk iesaistīsim sabiedrību un centīsimies 
novērst projektā neveiksmīgi līdz šim īste-
noto. Saprotam, ka tas ir process. Redzu to 
kā attīstību, kā sadarbību.  

Diāna Siliņa 
 

  Pie mums, uz zemēm 

Muzeja atslēga 
 

Par Kubalu skolas-muzeja projektu esam jau vairākkārt rakstījuši un pie tā vēl at-
griezīsimies, iepazīstinot ar profesionāļu vērtējumu par padarīto, kā arī ar ziņām, kā-
di priekšmeti jauno ekspozīciju veidošanai vēl muzejam vajadzīgi. Šoreiz saruna ar 
muzeja vadītāju Ivaru Abaju par projekta pavērtajām iespējām. 

•  Saimniecības ēka pēc pārbūves 2011. gada 23. septembrī. Priekšplānā — projekta laikā izbūvētais žogs un atjaunotā aka.                                                                                                                                                  
Ivara Abaja foto 

Piederu tiem, kam pagājušā gadsimta 70. 
gados laimējās redzēt Pētera Pētersona izcilo 
iestudējumu Jaunatnes teātrī ar Imantu 
Skrastiņu galvenajā lomā. Pieredze mācījusi, 
ka tādos gadījumos nevajag gribēt šodienā 
ieraudzīt pagājības spoguli. Tomēr pilnīgi 
precīzi aizgūtais nosaukums ziņkārei uzpūta 
liesmu. Kā sasauksies divi skatuves darbi, ku-
ru pirmiestudējumus šķir teju 40 gadu? 

Režisoram un aktieru ansamblim ir vei-
cies radīt jaunu, patstāvīgu mākslas darbu, 
kas tomēr pasveicina 1972. gada iestudēju-
mu. Kas vieno? Pats Čaks un fragmenti no 
poēmas par Spēlmani, Umurkumura, strēl-
nieku un trepju motīvs, Imanta Kalniņa me-
lodijas, Liepas satumst... un Miglā asaro logs... . 

Tās — tiešās saiknes. Tad netiešākas. Pirmajā 
Spēlmanī Pētersona ģeniāls uzminējums bija 
līdztekus Dzejniekam radīt četrus viņa dze-
jas metrus, un aiz cieņas pret bijušo teātri 
man gribas nosaukt to atveidotājus: Alek-
sandrs Maizuks, Jānis Vītoliņš, Andris Mekšs 
un Edgars Liepiņš, savukārt Eduards Treima-
nis izspēlēja Spēlmani. Jauniestudējumā arī 
it pārliecinoši darbojas četrotne, tikai viens 
no tās aktiera Kaspara Kārkliņa priekšnesu-
mā ir pats Čaks. Jauka, mīļa mākslinieciska 
paralēle ar pirmo Spēlmani. Un tad vēl vairā-
kas režisoriskas pērlītes. Vispirms jau ģeniāli 
vienkāršs sākums: skolotāja mūsdienu jau-
niešiem skaidro vielu — Čaku. Tipiska skolotā-
ja, tipiska klase ar vienu teicamnieci un čalī-

šiem, kas nezina neko... Un tad — pārlēciens 
uz īsto izrādi. Pavisam čakiski tas notiek otrā 
cēliena sākumā, kad mūsdienu jaunieši Čaku 
norepo. Čaks rullē! 

Spēlmanis jau pats par sevi ir misticisma 
pilns gabals ar masku valkāšanu un mainīša-
nu, un labs Lūriņa atradums ir divējādā abu 
leģendāro dziesmu izspēle. Īpaši pie sirds gā-
ja Liepas satumst...: pirmoreiz daži pantiņi ie-
rasti liriskajā noskaņā, vēlāk — izspēlējot kā 
farsu, kā ģimenes skandālu. Savukārt ar Mig-
lā asaro... notiek otrādi — vispirms īsa, brutā-
la krogus versija, pēc tam, jau finālā — ar 
smeldzi un patosu, turklāt veiksmīgi uzsve-
rot priekšpēdējo pantu un ilgas... 

Vēl pieminamas dažas citas izdošanās: 
Čaplina tēls, Marseljēzas motīvs, velorati jeb 
varbūt ķerra kā ormaņa kulba — atkal Čaks 
ir zirgā! Turklāt visa izrāde pārliecinoši at-
klāj ansambļa saliedētību, un tas nav brī-
nums, jo lielākā daļa dalībnieku ir vakardie-
nas studenti, Liepājas visjaunākais iesau-
kums. 

Jauki ievirzītās izrādes beigu daļa sarūgti-
nāja. Spilgti teatrālā uzvedumā ir liels risks 
iepludināt dokumentālismu. Mildas Grīnfel-
des nu jau labi zināmās atmiņas un pats 
Grīnfeldes tēls Anitas Kvālas raudulīgajā at-
veidojumā likās kā no citas operas. Salūst arī 
izrādes ritms, kļūstot gaudens. Man iešāvās 
prātā doma: varbūt dzejnieka dzīves traģisko 
posmu arī vajadzēja atainot ar viņa paša dze-
jas palīdzību, aizņemoties idejas no krāju-
miem Patrioti un Zem cēlās zvaigznes?  

Par laimi, izrādes finālā aktieri vēlreiz at-
kārtoja Čaka dzeju, nocitējot izrādes krāšņā-
kos fragmentus, acīmredzot režisoram pa-
šam nojaušot, ka ar pliku dokumentālismu 
beigt nedrīkst. Un Miglā asaro logs... finālā kā 
apliecinoša izskaņa. 

Paldies Ainai Šleinerei par negurstošo 
prieku iepazīstināt ar teātra mākslu pensi-
onārus un arī tos, kam, iespējams, pensija 
nekad nespīdēs! 

Alnis Auziņš 

Liepājas Spēlmanis Ventspilī 
 

Janvāra trešajā svētdienā izmantoju izdevību kopā ar Dundagas pensionāriem aiz-
braukt uz Jūras vārtiem, lai noskatītos Valda Lūriņa no Aleksandra Čaka dzejas klucī-
šiem būvēto izrādi ar leģendāro nosaukumu Spēlē, Spēlmani!.  
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Patīkama, satraucoša un priecīga bija pēk-
šņā ziņa, ka Ventspilī dzīvo simtgadīga lībie-
te, kas runā lībiski. Milda Līdaka cēlusies no 
Košraga. Pēc veselas dienas adreses un tele-
fona meklējumiem nolēmu nekavējoties do-
ties pie Mildas ciemos un intervēt viņu dzī-
vajā lībiešu valodā. Intervija norisa gan lībis-
ki, gan latviski, līdz ar to lielākā tās daļa būs 
tulkojums no lībiešu valodas. 

Milda: — Tad runāsim lībiski! Es varu ru-
nāt tādu vienkāršu lībiešu valodu, daudzi 
vārdi ir aizmirsti. Man tēvs un māte bija lī-
bieši no Sīkraga. Manam tēvam nebija radu. 
Mans tēvs bija Klāvs Valds. Māte bija Vol-
ganska Lizete. Un savā starpā runāja lībiski.  

Jānis: — Vai ar tevi arī runāja lībiski?  
— Tā, pa vidu esot, arī iemācījos, kad ve-

cāki runāja savā starpā, mājās [tāmnieku di-
alektā]. Es jau lībiski nekad vairs nav runājis, 
ne pulciņā gājis, mums tie radi bija Košragā, 
Volganskis Didriķis, mātei brālis. [Lībiski]: 
Vecaistēvs bija Ansis, mātei tēvs. Vecomāti 
sauca Volganska Katrīna. 

— Kur un ar ko tu runāji lībiski?  
— Tikai mājās. Sētā Košragā. Es dzīvo-
ju pārsvarā Ventspilī, uz Košragu 

braucu pavasarī. Košragā bija vecāmamma 
un vecaistēvs, ar tiem runāju, ar Didriķi arī. 
Manas mātes brālim Didriķim bij četri dēli. 
Tikai viens bija tāds slims. 

— Vai tev pašai bija brāļi un māsas un tu 
ar viņiem runāji lībiski? 

— Trīs brāļi, vecākais Arvīds, otrs Teodors 
un Edmunds. Runāju tikai latviski. Tagad visi 
ir miruši. 

— Vai Edgars Valgamā (pazīstams lībie-
tis, miris trimdā Somijā. — J.M.) tev ir radi-
nieks?  

— Jā, brālēns, mātes brāļa dēls. 
— Un tu esi dzimusi Košragā?  
— Piedzimu Košragā un esmu dzīvojusi 

Ventspilī, jau kopš biju meitenīte. Skolā gāju 
tepat Ventspilī. Vienu gadu vēl nomācījos 
ģimnāzijā. Mūsu ģimenē bija mazs puisītis, 
un man bija šis mazais jāaudzina, tas bija 
grūti. Tāpēc uz skolu vairāk nevarēju iet, tā 
es esmu dzīvojusi... 

— Cik gadu tev bija, kad tu atbrauci dzī-
vot uz Ventspili?  

— Es biju trīs gadus veca.  
— Kad tu atkal brauci uz Košragu?  
— Vasarā, kad nebija skolas.  
— Kur tu strādāji Ventspilī?  
— Tas ir grūts jautājums. Kur nekur, zāģē-

tavās un šūšanas darbnīcās. 
— Vai pasē tev ir rakstīts «lībiete»?  
— Nav. 
— Kādi ir lībieši pēc dabas?  
— Es domāju, ka tādi labi cilvēki. 
— Cik tev pašai ir bērnu?  
— Tikai divi, abas meitas. Viena ir Velta 

un otra — Elga. 
— Vai meitām mācīji lībiski?  
— Pati jau tāda esmu, ka pavisam ir aiz-

mirsies, un tur nav intereses. 
— Bet jaunieši mācās!  
— Labi, ka mācās, ka ir vēl tādi, kas grib.  
— Pastāsti kādu interesantu atgadījumu! 
[Tāmnieku dialektā]: — Tas bija, ka mūs 

no Ventspili, ka karš bij sācies, man bij 3 ga-
di, ka mūs vectēvs ar savu zirgu aizveda uz 
Košragu. Košragā atkal neļāva mājās apmes-
ties, jo ciemā nebij brīv, aizveda mūs uz pļa-
vu siena šķūnī. Onkuls un tēvs, tiem bija sa-
va nodarbošanās, viņiem bij tāda liela mašī-

na, ar ko viņi brauca pa ciemiem, veda uz 
Rīgu kokmateriālus, dažādas preces, un at-
pakaļ uz ciema veikaliem. Mūs aizveda tagad 
tai ciemā, un onkuls ar tēvu bija pārbraukuši 
atkal mājā un mūs veda uz tiem Ainažiem. 
Kur viņi bij gribējuši, es nezin, bet mēs aiz-
braucām līdz Ainažiem. Un tais Ainažos cara 
zaldāti mūs izdzina no to motorlaivu ārā, 
mēs jau tur bij vairāk ģimenes ar bērniem. 
Visas mūsu pindeles izmeta ārā uz krastu, 
un ta viņi to motorlaivu tur aizlaid prom tai 
jūrā un nospridzināja. Un mēs no tiem Aina-
žiem tad aizbrauc uz to Igauniju. Man bij 3 
gadi. Un ta mēs līdz [19]18. gadu dzīvoja 
Igaunijā, iemācījās igauniski ar bērniem ru-
nāt bērnu valodu. 

Sarunājās Jānis Mednis  
 

Atbalstīsim lībiešu vecajos! 
Tigtõm vanād līvlizt!  

Tēriņtš!  
Apsveicu visus ar sniega ierašanos! Pa-

saule uzreiz kļuvusi gaišāka, un tumšie va-
kari vairs neliekas tik drūmi. Šoreiz lappusē 
lasāms, kā Līvu savienība uzsāk gadu. Man 
pašai radās sajūta, ka entuziasms radies no 
kādas jaunā gada apņemšanās. Paši labi zi-
nām, cik šādas apņemšanās mēdz ilgt. Dzī-
vosim — redzēsim. 

Šajā numurā pirmo reizi ir intervija, ko 
neesmu veikusi es. Cerams, ka šī nebūs 
pirmā un pēdējā reize, jo dažādāki skatījumi 
padara dzīvi svaigāku un interesantāku. Šī 

intervija ir īpaša, jo tā notika lībiešu valodā. 
Tādēļ ievietojam gan oriģinālo, gan tulkoto 
sarunu. Priecājos par pirmo šādu interviju. 
Milda Līdaka ar vecākiem, kā daudzi lībieši, 
no tagadējā Dundagas novada savulaik pār-
cēlusies uz Ventspili. Ja atceraties, tad 
pirms kāda laika ventspilnieks Vents Prie-
doliņš teica, ka Ventspils esot lībiešu gal-
vaspilsēta, jo liela daļa iedzīvotāju ir cēlu-
šies tieši no piekrastes ciemiem. 

Lai jums interesanta lasīšana, un tieka-
mies pēc mēneša! 

Linda Zonne 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

Līvu fonds saka paldies Dundagas no-
vadam • Līvõ fond kītab tienū Dūoņig 
nūovadõn 

No visas sirds pateicamies Dundagas no-
vada domei par ilglaicīgo sadarbību gan mo-
rālā, gan finansiālā ziņā novada lībiešu lietu 
popularizēšanā. Arī šogad ceram uz domes 
atbalstu gan mūsu Līvu savienības Kolkas 
grupas vajadzībām un lībiešu bērnu nomet-
nei, gan vislielākajiem tradicionālajiem lī-
biešu svētkiem Mazirbē, kas šogad notiks 
nevis augusta pirmajā sestdienā, bet gan jū-
lija beidzamajā sestdienā.               Līvu fonds 

 

Līvu savienības Rīgas grupa sveic 
Dundagas novada grupas • Līvõd īt 
Rīgõ jag tēriņtõb Dūoņig nūovad jaggidi 

Lai jauks visiem 2012. gads! Novēlam 
daudzas tikšanās, labu prātu un vienmēr at-
cerēties, ka mēs esam Līvu savienībā tāpēc, 
ka esam lībieši un mums jākopj sava kultū-
ra, cik nu vien to spējam. 

Rīgas grupa tikusi pie telpām, kurās visu 
2012. gadu regulāri varēs tikties katra mē-
neša pirmajā piektdienā. Grupas sēdes turp-
māk noturēs vai nu Līvu savienības Rīgas 
grupas vadītāja Julgī Stalte, vai Līvu savienī-

bas vadītājs Dāvis Stalts. Šī gada pirmā sēde 
pulcēja aptuveni 20 Līvu savienības Rīgas 
grupas dalībnieku, kas tikai pierādīja, ka šā-
das tikšanās ir ļoti vajadzīgas. Kopīgi mācī-
jāmies lībiešu himnu un strādājām pie ko-
lektīva saliedēšanas. Tā draudzīgais groziņu 
vakars pārauga jauniešu ballītē līdz rīta 
gaismai.               Līvu savienības Rīgas grupa 

 
Līvu savienība saka nē krievu valodai 

Latvijā • Līvõd īt kītõb äp krievõ kīelõn 
Leţmōl 

Līvu savienība (LS) jau tuvākajā valdes 
sēdē janvāra beidzamā nedēļā plāno ne vien 
atkal aktīvi atsākt kopā pulcēšanos, bet arī 
pieņemt svarīgu atbalsta rezolūciju, kurā LS 
kā lielākā lībiešu sabiedriskā organizācija 
aicinās visus Latvijas pilsoņus neatkarīgi no 
tautības būt atbildīgiem un piedalīties gai-
dāmajā referendumā 18. II, balsojot PRET 
krievu valodu kā valsts valodu. Mūsu Latvi-
jas patriotiem šodien ir jābūt vienotiem kā 
vēl nekad, lai parādītu, ka ir lietas, ko nekad 
nevarēs mainīt. 

Dāvis Stalts,  
Līvu savienības valdes priekšsēdētājs 

Līvu fonds izsludina akciju Atbalstīsim lī-
biešu vecajos!, aicinot juridiskas un fiziskas 
personas sarūpēt praktiskus ziedojumus, 
kas valstij visai smagajā laikā būtu papildu 
prieka deva un cieņas apliecinājums mūsu 
sirmajiem ļaudīm.  

Līvu fonds pateicas projekta labvēļiem — 
Rīgas brīvostas pārvaldei, ar kuras atbalstu 
martā Līvu savienības (LS) gadskārtējā kop-
sapulcē LS grupas Mazirbes lībiešu tautas 
nama atjaunotajā kinoteātrī varēs vērot arī 
dokumentālo filmu Dzīve lībiešu ciemā. Šajā 
akcijā iegūtos finanšu un materiāltehniskos 

resursus sadalīs kā ziedojumu LS Ventspils, 
Kolkas, Mazirbes un Rīgas grupās. 

Visus naudas ziedotājus lūdzam pārskai-
tīt ziedojumus uz Līvu fonda kontu ar norā-
di — ziedojums lībiešu senioru atbalstam. 
Priecēsim savu ļaužu sirdis ne tikai svētkos, 
bet pēc iespējas biežāk! 

Sazināties ar līvu fondu varat, rakstot uz 
livufonds@inbox.lv 

Līvu fonds 
Nodibinājums Līvu fonds,  reģ. nr.: 

40008138633, adrese: Fridriha Candera iela 12k-2-
20, LV-1046, Rīga, tel. 25486038, Nordea banka, 
konts: LV29 NDEA 0000 0823 6127 5. 

Līvu ziņas • Līvõd tieudõd 

Rõk Milda Līdakõks 

— Siz rõkāndõm līvõ kīeldõ ! 
— Ma võib rõkāndõ seļļizt irdizt kīeldõ, 

bet pāgiņ sõņḑi ma um jarā unnõn, minnõn 
izā ja ǟma vȯļtõ līvlizt. Rokāndiztõ eņtš vail 
līvõ kīeldõ!  

— Sinkõks ka rõkāndiztõ līvõ kīeldõ?  
 — Nǟ, līvõ kīelsõ. Sidāmõs — ma um 

oppõn, kuonnõ. 
Vanā izā vȯļ Antš, min ǟman izā. 
 — Ja kui sin vanājemā nutīz?  
 — Volgansk Katrīņ. 
 — Ja Sin vanbizt? Kui nänton āt nimūd?  
 — Min jemā ja min izā ka vȯļtõ līvlizt ja āt 

Sīkrõgõld. Min izān iz ūo sugži.  
 — Kui izān nim um?  
 — Klāv Vald. Jemān vȯļ Volgansk Lizet. 
 — Ja sa ūod sindõn Kūoštrõgõl?  
 — Sīndiz Kūoštrõgõl, ja ma um jelān 

Vǟntas, jõbā skuţk ku vȯļ.  
 — Kus sa lekšt skūolõ?  
 — Täs Vǟntas.  
Īd āigast lekš gimnāzijõ vel, siz mäd 

famīlijõn vȯļ vel ikš piški pȯiški, minnõn vȯļ 
se piški pȯiški lǟlamt kazāntõ. Skūolõ iz ūo - 
jemīņ iz või lǟdõ, ja nei ma um jellõn. 

 — Kus Sa līvõ kīeldõ rõkāndizt?  
— Set kuonnõ. 
— Kīenkõks Sa ūod rokāndõn ja kus? 
— Kōrands. Minā jelīz Vǟntas, Kūoštrõgõl 

ma lekš set kievād āigal. 
 — Mits āigatsõ Sinnon vȯļ, ku sa lekšt 

Väntõ?  
 — Minā vȯļ 3 āigastõ vanā. Siz vȯļ suodā, 

siz min vanā tōţi mēḑi viedīz Kūoštrõgõl, sǟl 
ka vȯļ suodā, min izān ja onkulõn vȯļ sūŗ 
motōr lōja. Un siz mēḑi viedīz mier pǟl jarā, 
Ainažiz, sǟl vȯļtõ tsar zaldātõd, siz mäddõn 
vȯļ lōja jetāmõst, siz ne mīed viedīzt lōja 
mier pǟl. Un bomb vȯļ un tikkiž lekš, mēg 

sidāmõs räukizmõ. Siz mēg broutšizmõ 
Ēstimōlõ Narvõ. Sǟl suodā iz ūo, sǟl mēg 
jelīzmõ 1918. āigast sōņõ, siz mēg broutšizmõ 
tegīž Väntõ, siz vel vȯļ suodā, täs Vǟntas ka. 

Ma opīz sǟl ka ēsti kīeldõ agā paldīņ tikkiž 
um jarā unnõn, väggi ītizt um.. 

Lēba — leib, vež — vesi. 
Ma ka võib rõkāndõ ēsti kīeldõ, bet tikkiž 

um jarā unnõn. 
 — Kunā sa lekšt tegīž Kūoštrõgõl?  
 — Sõvvõ, ku skūolõ iz ūo. 
 — Või sa eņtš jemāks rõkāndizt līvõ 

kīeldõ?  
 — Kūoštrõgõl — sǟl vȯļ vanā ǟma, vanā 

izā, Didrikõks ka. Min ǟma veļļõn Didrikõn 
vȯļ nēļa pȯigõ. Se ikš — se vȯļ seļļi rujā. 

 — Kus Sa ūod strōdõn Vǟntas?  
 — Se um lǟlam kizzimi. Setmiņ kūožõs — 

gater pǟl ja umblõmizõks jelīz. 
 — Või Sinnõn vȯļtõ veļīd agā sõzārd?  
 — 3 veļļõ. Vanbi Arvīds, tūoi Teodor ja Ed-

munds. 
 — Või Sa veļīdõks rõkāndizt līvõ kīeldõ?  
 — Äp, set leţ kīelsõ. 
 — Või mingi veļ vel um jelsõ?  
 — Tikkiž āt kūolõnd. 
 — Või paššõs um kēratõd «līvli»?  
 — Äp. 
 — Mingizt āt līvlizt?  
 — Minā mõtlõb, ku vȯļtõ seļļizt jõvād 

rovst. 
 — Mits lapstā Sinnõn um?  
 — Set kakš tidārt. Ikš um Velta ja tūoi um 

Elga. 
— Või Sa tidārdõn opātizt līvõ kīeldõ?  
 — Seļļi minā jou tikkiž um jarā unnõn, sǟl 

ab ūo interesõ. 
Nūord oppõbõd. Väggi jõvīst, ku um vel 

kis tō’b.  
 — Edgar Vālgamā — mingi sug ta Sinnõn 

um?  
 — Edgar Vālgamā — veļ veļ, jemā veļ pū-

oga. 
Rõkāndizt Jānis Mednis 

•  Narva 1916. g., pirmajā rindā vecākais brālis Ar-
vīds, brālis Teodors un es, otrajā rindā māte Lizete 
Valds, tēvs Klāvs Valds un krustmāte Matilde Berga.  
•  Narvas 1916. ā., ežmi rīnda Arvīd vanbi veļ, veļ  
Teodor ja minā, tūoi rīnda jemā Lizet Vald, izā Klāv 
Vald ja rištjemā Matild Berg.            

Foto no Mildas Līdakas albuma 

Saruna ar Mildu Līdaku 

Jāņa Medņa foto  
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Aizvadītajā gadā novadā reģistrētas 34 
dzimšanas (Kolkā — 1) — 11 meitenes un 23 
zēni. Vienai meitenei un vienam zēnam doti 
divi vārdi, tomēr vecāki aizvien retāk izvēlas 
divus vārdus. 13 bērni dzimuši laulībā. Māmi-
ņu vidējais vecums ir 27 gadi, tēvu — 32 gadi. 
Pirmais bērns piedzimis 15 ģimenēs, otrais 
bērns —10 ģimenēs, trešais — 4, ceturtais — 
3, sestais un devītais — 1 ģimenē. Aizvadītajā 
gadā bērniem vairākos gadījumos doti ierasti 
un visai seni vārdi, piemēram, meitenēm Al-
ma, Kristīne, Tīna, Estere, Viktorija, zē-
niem — Ansis, Krišjānis, Otto, Pauls, Leons un 
Jānis. Vārds Emīls dots divas reizes.  

 

Reģistrētas 13 laulības (2010. gadā — 11), 
no tām 7 laulātie pāri laulājušies pirmo reizi. 
Laulāto vidējais vecums ir 31 gads, līgavu — 
30 gadu, līgavaiņu — 33 gadi. Līdztekus dun-
dadzniekiem uz Dundagas pili laulību noslēgt 
braukuši laulājamie no Rīgas un Jūrmalas, kā 
arī no Saldus, Brocēnu, Stopiņu, Talsu un 
Ventspils novada. 

Noslēdzot laulību, 6 laulātie pāri pēc savas 
vēlēšanās izraudzījušies vīra pirmslaulības 

uzvārdu par savu kopējo uzvārdu; 1 laulātais 
pāris pēc savas vēlēšanās izraudzījies sievas 
pirmslaulības uzvārdu par savu kopējo uz-
vārdu; 5 laulātie pāri izvēlējušies dažādus uz-

vārdus, viens no laulātajiem paturējis savu 
pirmslaulības uzvārdu, otrs laulātais izvēlē-
jies savam pirmslaulības uzvārdam pievienot 
otra laulātā uzvārdu; 1 laulātais pāris izvēlē-
jies paturēt katrs savu uzvārdu. 

Atzīmes par laulības šķiršanu izdarītas 6 
reģistros. 

Zelta kāzu jubilāru pulkam piepulcējušās 
vēl divas ģimenes, proti, laulātie «jā» vārdu 
viens otram teikuši pirms 50 gadiem, kā arī 
sumināti divi smaragda kāzu jubilāru pāri, 
kas atskatījās uz kopā aizvadītiem 55 gadiem. 

Reģistrētas 68 miršanas (Kolkā — 12) — 34 
sievietes un 34 vīrieši. Dzīves pavediens agri 
(līdz 60 gadiem) pārtrūcis 11 novadniekiem. 
Cienījamu vecumu, 90 gadu slieksni, bija pār-
kāpušas 6 sievietes un 1 vīrietis. Viena sievie-
te sasniegusi 101 gadu vecumu. 

Mūžībā aizgājuši 6 Valsts sociālās aprūpes 
centra Kurzeme filiāles Dundaga klienti. Miru-
šo vidējais vecums ir 73 gadi; sievietēm — 79 
gadi, vīriešiem — 69. Reģistrēts 1 īpašs mirša-
nas reģistrācijas gadījums, kad kopš miršanas 
dienas pagājis vairāk nekā gads, proti, repre-
sētā persona mirusi izsūtījumā 1942. gadā. 

Nāves cēloņi: sirds un asinsvadu slimī-
bas — 44, ļaundabīgi audzēji — 11, vecums — 
6, plaušu slimības — 2, slepkavības — 2, neno-
teikti dabīgi cēloņi — 2, nieru slimības — 1. 

 

Rita Podkalne, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Dzimtsarakstu nodaļā 

Nē! 
19.–20. gs. mijā Dundagā (Krievijas im-

pērijas Kurzemes guberņā).  
Mans tēvs, māte, mātes brāļi un māsas 

apmeklēja vietējo skolu. Visas mācības, iz-
ņemot ticības mācību, bija krievu valodā. Ja 
ārpus stundām bērni runāja latviešu mēlē, 
tad par soda zīmi kaklā pakāra no vecām 
rakstāmspalvām savērtas sodas krelles. Tās 
vainīgajam bija jānēsā tik ilgi, līdz pieķēra 
kādu citu runājam latviski. Skolotājus, kas 
neprata krievu valodu, kas nevarēja vai ne-
gribēja bērnus dīdīt krievu mēlē, padzina. 

Pēc kādiem 100 gadiem, 21. gs. sākumā 
Dundagā (Latvijas Republikā). 

Paraksti, referendums par krievu valodu 
kā otru valsts valodu. Kur? Latvijā! Vai tā 
kāda impērijas guberņa? Nu nē! Es Latvijā 
gribu runāt tikai latviešu mēlē un dzirdēt 
citus runājam latviski. Un tad nāk prātā 
bērnu dienās mācītās Blaumaņa rindas: 

 

Mans zelts ir mana tauta,  
Mans gods ir viņas gods! 
Kas postīdams viņu šauta, — 
Uz pekli lai rauj to jods! 

Vilnis Mitlers 
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«Dundadznieks» Nr. 2 (129)  
2012. gada janvāris. 

 

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

 

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

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Mareks 
Griciks, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Aldis Pin-
kens, Diāna Siliņa, Smaida Šnikvalde.  

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

 

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

 Raibs kā  dzeņa vēders 

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 

Dundagā un Kolkā 
 

4. II plkst. 15.00 pilī pulcējas visi, kas ir Par! Sk. arī rakstu iepriekšējā Dundadzniekā! 
No 17. I līdz 1. III Kolkas tautas namā putnu vērotāja un fotogrāfa Andra Poiša fo-

togrāfiju izstāde Putni. 
7. II plkst. 19.00 pilī franču dziedātājai Edītei Piafai veltīta koncertprogramma.  

Piafas lomā Latvijas Nacionālās operas soprāns Kristīne Gailīte, vijole — Indulis Cintiņš, 
akordeons — Jūlija Skipore un kontrabass — Viktors Veļičko. Programmu vadīs muzi-
koloģe Karina Bērziņa. Biļetes par Ls 3 iepriekšpārdošanā pilī vai pa tel. 22021270. 

11. II plkst. 21.00 pilī Valentīndienas balle. Ieeja par Ls 2,50, kam apģērbā kas sar-
kans, tam par Ls 2! 11. II plkst. 22.00. Kolkas tautas namā Valentīndienas ballīte. Pie-
skaņosim vakara tērpus mīlestības krāsai un deju mūzikai 20. gs. 70.–80. gadu stilā! Ie-
eja par Ls 1. 

10. III Kolkas tautas namā un 17. III pilī novada talantu koncerts Viss nāk un aiziet 
tālumā... ar dziesmām no kino un teātra izrādēm. Lūdzam dalībniekus konsultēties par 
repertuāra izvēli, kā arī pieteikties pirmajam mēģinājumam līdz 27. I pie Inoras Spro-
ģes, tel. 26385604.  

25. II pilī mazo vokālistu konkurss: plkst. 13.00 Dundagas Cālis, plkst. 14.00 Dunda-
gas Gailis. Aicinām cālēnus līdz 6 gadu vecumam un gailēnus līdz 13 gadu vecumam saga-
tavot 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 Cirve-
le. Labākos cālēnus un gailēnus aicināsim piedalīties pašvaldības pasākumos. Vairāk ziņu 
Kultūras pilī vai pa tel. 63237859 un 26148416. 

31. III plkst. 15.00 pilī Jauno talantu konkurss. Aicinām 7 līdz 19 gadus vecus nova-
da jauniešus, kas vēlas parādīt savu talantu plašākai auditorijai, — dziedātājus, dejotā-
jus, vingrotājus, komponistus, daiļlasītājus, dzejniekus, tērpu darinātājus u. c. Pieteik-
ties līdz 19. III Kultūras pilī pie Rutas Bērziņas, tel. 26148416, vai Dundagas vidusskolā 
pie Vairas Kamaras. 

Zudusī darbīgā Latvija 
 

Dundagas bibliotēkā līdz 29. II skatāma 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā iz-
stāde Zudusī darbīgā Latvija.  

Izstāde stāsta par dažādu vēsturisku notiku-
mu un cilvēku nesaimnieciskas darbības dēļ zau-
dētiem, iznīcinātiem vai pārveidotiem objektiem 
un vērtībām Latvijas tautsaimniecībā un infra-
struktūrā no 19. gs. beigām līdz Otrajam pasau-
les karam.                                    Ruta Emerberga 

Nulles deklarācija 
 

No 1. III līdz 1. VI būs jāiesniedz man-
tiskā stāvokļa deklarācijas.  

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodok-
ļu pārvaldes Talsu klientu apkalpošanas 
centrs Talsos, Kareivju ielā 7, 20. un 24. II 
plkst. 10.00 un 27. II plkst. 17.00 rīko bez-
maksas seminārus par Fizisko personu man-
tiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu dekla-
rēšanas likumu. Lūgums iepriekš pieteikties. 
Ziņas pa tālruņiem 63291496 vai 63291497.  

 

Arvīds Dailidovičs, VID nodokļu inspektors 

Galda spēles notiks 11. II plkst. 10.00 pilī. 
Šoreiz aicinām šautriņu mešanas, šaušanas,  

dambretes, dambretes uz atdošanu, datorspēles, 
galda hokeja un šaha cienītājus.  

Dalībmaksa — Ls 0,50 par sporta veidu. 

Administratīvajā komisijā 
 

17. I sēdē izskatīja 2 administratīvā pārkā-
puma lietas, no kurām vienu administratīvā 
pārkāpuma protokolu pēc Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK) 106. pan-
ta 2. daļas par dzīvnieku turēšanas prasību 
pārkāpšanu, kā rezultātā personai nodarīts 
fizisks zaudējums, sastādījis policijas inspek-
tors Uldis Šmēdiņš. Komisija nolēma admi-
nistratīvo pārkāpumu izdarījušai personai 
maznozīmīga pārkāpuma dēļ saskaņā ar 
LAPK 21. pantu izteikt mutvārdu aizrādīju-
mu un izbeigt administratīvā pārkāpuma 
lietvedību. 

Otra lieta sastādīta pēc Latvijas Republi-
kas likuma Par audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļu piemērošanu bērniem 4. panta 4. pun-
kta un LAPK 210. panta 3. daļas par audzino-
ša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 
nepilngadīgajam. Tas ir Talsu rajona tiesas 
lēmums.  

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre 

Jau ilgāku laiku bibliotēkā turpinās izstāžu 
cikls Mans hobijs. Tajā apmeklētāji varēja ska-
tīt dažādas personīgās kolekcijas, kā Maijas 
Zambergas sakrātās maizes etiķetes un skolo-
tājas Antras Blāzes kafijas tasīšu kolekciju, 
kurā priecēja 50 dažādas formas, krāsas un 
materiāla tasītes.  Vēl interesenti varēja ap-
lūkot skolotājas Ineses Ūdres mīksto rotaļlie-
tu — aitiņu — vākumu, kā arī Viļņa Švāģera 
sakrātās dažāda lieluma un materiāla ziloņu 
figūriņas.  Patlaban bibliotēkā aizvadīto svēt-
ku noskaņās vēl skatāms Teiksmas Pobuses 
eņģelīšu un Ziemassvētku vecīšu krājums. 
Ceram, ka arī uz priekšu atradīsies cilvēki ar 
saistošām kolekcijām, kas aizsākto ciklu šo-
gad ļaus turpināt. 

Līdztekus izstāžu darbiem bibliotēkas sie-
nu rotā pulciņa Kamolītis dalībnieču darināju-
mi. Tikko krāšņo zeķu izstādi nomainījām 
pret tikpat košiem cimdiem. Turpmāk esam 
paredzējuši parādīt arī mūsu darinātās cepu-
res un šalles. Skaista un krāsām bagāta bija 
Ingvildas Kandes austo lakatu izstāde. Aizva-
dītajā vasarā pulciņa dalībnieces ciemojās pie 
Pļavu rokdarbniecēm un līdzdarbojās Pasau-
les adīšanas dienā (sk. foto). Pierādījām, ka 
arī Mazirbe piedalās pasaules norisēs. 

Esam iemēģinājušas roku dekupāžas māk-
slā. Saistoši noritēja tikšanās ar rokdarbnieci 

Aritu Zaķi. Apguvām savdabīgu šalles darinā-
šanas tehniku. 

Esam gandarītas, ka mūsu pulciņš gada 
nogalē papildinājās vēl ar trim čaklām rok-
darbniecēm.  

Pēdējā nodarbībā rosīgi apmainījāmies ar 
idejām nākotnes darbiem. Visiem ļoti iepati-
kās Antras ierosinātais labdarības pasākums, 

ko ar prieku atbalstījām. Vienojāmies jau lai-
kus visu gadu cītīgi darināt dāvanas — zeķī-
tes, cimdiņus, arī kompotus, ievārījumus utt., 
lai Ziemassvētkos to visu dāvinātu tiem, kam 
to visvairāk vajag.  

Visbeidzot, mums ir iecere vienoties par 
kādu jauku ekskursiju nākamajā vasarā. 

Sniedze Švāģere  

Mazirbes bibliotēkā 

Piesakies Ēnu dienai 2012! 
 

Internetā vietnē www.enudiena.lv atklāta 
pieteikšanās Ēnu dienai, kas notiks 15. II.  

Uzņēmumi, organizācijas un valsts iestādes ir 
aicinātas pieteikt dažādu profesiju darbiniekus, 
kas šajā dienā iepazīstinātu skolēnus ar savu 
profesionālo ikdienu. Projektu rīko Biznesa izglītī-
bas biedrība Junior Achievement-Young Enterpri-
se Latvija sadarbībā ar Swedbank.  
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