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Izglītība novada Attīstības programmā.
Daudzdzīvokļu māja bez apsaimniekotāja
var arī sēdēt tumsā...
Neesmu dakteris, bet...
Saruna ar izpilddirektoru Mareku Griciku.
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Par sievieti 20 punktu, par vīrieti — 100!
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Anitra Tooma:
«Zaļākais pirkums ir tas, ko nenopērk».
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Ceļa meklētājiem labs ceļavējš.

Drosme izlīdzināties
Mūsu tautas vēsturē marts ir iegravēts ar divām neaizmirstamām dienām: 16. un 25. datumu.
Visu cieņu Latvijas prezidentam Andrim Bērziņam, kurš vienīgais no
neatkarības laika pirmajām valsts personām uzdrošinājies pateikt — leģionāri nav kara noziedznieki, šo sirmo vīru priekšā ir jānoņem cepure.
Bet 25. marts mani neparasti uzrunāja 1999. gada vasarā Francijā, Tezē
klosterī, svētceļojuma vietā, kur kopā pulcējās dažādu kristīgo konfesiju
un tautību cilvēki. Nokļuvu grupā starp latviešiem, lietuviešiem un krieviem. Un tur notika kaut kas pilnīgi negaidīts: pašā sākumā kāda no krievietēm lūdza mums, baltiešiem, piedošanu par to, ko viņas tauta ir nodarījusi mūsējām. Vairāki no mums nevarēja novaldīt asaras. Lai uzsāktu
kopīgu sarunu, šī sirdsgudrā sieviete saprata pašu galveno — ir jāizlīdzinās.
Tuvojoties Lieldienām, mācīsimies drosmi lietas saukt īstajos vārdos
un nožēlot savus pāridarījumus, lai varētu izlīdzināties! Priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus!
Diāna Siliņa

Aizkustinošais piemiņas brīdis

Dievkalpojumi

25. III spēcīgs vējš plandīja daudzos sarkanbaltsarkanos karogus ar sēru lentām,
bet dundadznieki pulcējās uz piemiņas brīdi pie Šķeltā akmens.

Dundagas baptistu draudzē Lielajā Piektdienā, 6. IV, plkst. 11.00, Pirmajās Lieldienās,
8. IV, plkst. 11.00.
Dundagas katoļu draudzē Pirmajās Lieldienās sv. Mise plkst. 15.00.
Dundagas luterāņu draudzē no Klusās
pirmdienas, 2. IV, līdz Zaļajai ceturtdienai,
5. IV, plkst. 18.00; Lielajā Piektdienā, 6. IV,
plkst. 15.00; Klusajā sestdienā, 7. IV, no plkst.
11.00 līdz plkst. 13.00 bikts laiks; Pirmajās
Lieldienās, 8. IV, plkst. 6.00 un plkst. 11.00.
Dievkalpojumi notiek baznīcā.
Dundagas pareizticīgo draudzē pirmdien,
16. IV, plkst. 15.00.
Dundagas draudzē Prieka vēsts Pirmajās
Lieldienās plkst. 16.00.

Tieši skarbā, asā vēja dēļ piemiņas brīdis
pie pieminekļa bija pavisam īss. 1949. gada
25. martā izvestos no mūspuses skaitļos pieminēja novada domes priekšsēdētāja Gunta
Abaja, uzsverot, ka padomju vara represēja
daudzus spējīgākos un strādīgākos. Viņa norādīja — izvešana būtiski ir ietekmējusi arī
visa mūsu pagasta dzīvi, iecērtot robu dzimtu turpinājumā un saimnieciskās dzīves attīstībā. Īstenībā to varbūt jūtam vēl tagad...
Pēc uzrunas pie pieminekļa gūlās ziedi un
iedegās sveces.
Pārējā pēcpusdiena pagāja mājīgajā pils
salonā. Vispirms sirsnīgu koncertu, kurā mijās dzeja ar melodiskām dziesmām, sniedza
ansamblis Sendienas. Bet mūs visus lai uzrunā
bezkaislīgi un reizē nežēlīgi skaitļi. 1949. gada 25. martā no bijušā Dundagas pagasta izvesti 337 cilvēki no vairāk nekā 100 mājām,
no 38 mājām deportēti iedzīvotāji, kas neat-

griezās, 18 māju vairs nav — tādi ir skaitļi,
kas atrodami Okupācijas muzeja savāktajos
materiālos un ko minēja G. Abaja. Aizkustinošs vairākiem, arī man, bija brīdis, kad domes priekšsēdētāja nosauca visus, kas Latvijā
vairs neatgriezās, bet ko apglabāja Sibīrijā.
Viņu piemiņu godinājām ar klusuma brīdi.
Ikviens klātesošais tā vai citādi bijis saistīts ar tālajiem un baigajiem notikumiem, un
ikkatram šis datums raisa atmiņas. Arī man,
jo manu dzimtu tāpat skaudri skāra deportācijas: arestēja vecmammu Martu, vectēvu
Frici un mana tēva brāli Kārli, izveda divpadsmitgadīgo tēvu kopā ar viņa vecmammu.
Abas vecvecmammas no mātes puses Sibīrijā
nomira no bada, un mēs nezinām viņu kapu
vietas. Kopš bērnības esmu dzirdējusi veco
laiku, to skaitā Sibīrijas, stāstus, jo mūsmājās
tas nebija nekāds noslēpums un pieaugušie
par to atklāti runāja. Vecmamma un viņas

• Ziedu nolikšana pie Šķeltā akmens. Katrs piemiņā ieliek savu sāpi...

māte kā milzīgu pārestību pārdzīvoja ne tikai izsūtīšanu, bet arī to, ka pēc atgriešanās
vairs nevarēja dzīvot savos Ciemgaļos. Man
pusaudzes gados un jaunībā nebija skaidrs,
kā tā var notikt, ka cilvēkiem, kas vaiga
sviedros strādājuši, lai uzturētu savu mantojumā saņemto māju un zemi,
nez kādu iemeslu dēļ to visu atņem un pašus vēl aizved projām
tālumā. Neatbildēts tolaik man
palika jautājums, kāpēc izveda
vecmammas Blondīnes māsu
Vilmu, atraitni ar maziem bērniem, un viņas veco māti. Tā
vienkārši laikam arī to visu nesaprast, jo cilvēcības un nežēlīgas varas loģika ir divas pilnīgi
pretējas lietas.
Savi stāsti par tiem laikiem
noteikti ir Ilgai, Olgai, Edgaram,
Jurim un Gunāram, kā arī citiem
izsūtītajiem.
Domes
priekšsēdētāja izteica cerību, ka
tādi laiki vairs neatkārtosies.
Viņa sacīja, ka izsūtītie gan šo
vēstures lappusi savā dzīvē atcerēsies līdz mūža galam, bet
par to jāstāsta saviem bērniem,
lai viņi to zinātu un neaizmirstu.
Noslēgumā
noskatījāmies
kultūras dzīves rīkotājas Smaidas Šnikvaldes sarūpēto Dzintras Gekas dokumentālo filmu
… un Igarka, Cerība un Taurenis.
Šis 25. marts īpaši skāra manu sirdi. Ļoti personīgi ne tikai
mani vien uzrunāja tas, ka

Ģipkas luterāņu draudzē Pirmajās Lieldienās plkst. 14.00.
Kolkas luterāņu draudzē Lielajā Piektdienā plkst. 17.00 Krustaceļš no luterāņu baznīcas līdz katoļu baznīcai, pēc tam sadraudzība; Pirmajās Lieldienās plkst. 8.00.
Kolkas katoļu draudzē Lielajā Piektdienā
Kunga Jēzus ciešanu dievkalpojums plkst.
15.00, ekumenisks Krustaceļš pa Kolkas ielām plkst. 17.00; Lielajā Sestdienā sv. Mise
plkst. 18.00, uguns un ūdens svētīšana; Pirmajās Lieldienās sv. Mise plkst. 13.00.
Kolkas pareizticīgo draudzē pirmdien,
16. IV, plkst. 10.00.
Mazirbes luterāņu draudzē Lielajā Piektdienā plkst. 11.00; Pirmajās Lieldienās
plkst. 11.00.
Apkopoja Diāna Siliņa

G. Abaja nosauca visus, kas no Sibīrijas vairs
neatgriezās. Savukārt īpaši omulīgu gaisotni
radīja skaistais, nelielais pils salons. Arī
dziesmas Sendienu izpildījumā šeit skanēja
spēcīgāk un emocionālāk nekā jebkur citur.
Mans ierosinājums — arī turpmāk 25. martā
pie tējas tases pasildīties un atmiņās dalīties
tieši šajā vietā.
Diāna Siliņa

Dundagā
8. IV plkst. 12.00 parkā Lielā diena,
plkst. 18.00 pilī kāzas svin Riči.
9. IV plkst. 11.00 baptistu baznīcā
starpkonfesionāls Lieldienu pasākums
ģimenēm ar bērniem.
21. IV plkst. 19.00 pilī Īva Žamiaka
leģendārā luga Hamilkāra kungs ar Jāni
Reini titullomā. Ditas Balčus režija. Biļetes pa Ls 3 un Ls 4, tālr. 22021270.
Pils mazajā zālē Talsu fotokluba izstāde.

Kolkā
No 28. III līdz 6. IV Kolkas tautas
namā apskatāma Paula Stradiņa Medicīnas muzeja ceļojošā izstāde Atkarības.
8. IV Lieldienas. Plkst. 13.00 tautas
namā muzikāla izrāde bērniem Zaķu
Lieldienu brīnums, piedalās mazi un lieli
pašmāju aktieri. Plkst. 13.30 pie tautas
nama šūpošanās, dziesmas, rotaļas, olu
kaujas, karsta zupa un tēja.
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Runas vīriem ir spēks rokās

Domes sēdē 22. martā
Akceptēja SIA Kolkasrags un SIA Ziemeļkurzeme 2011. gada pārskatus.
Noteica maksu par ēdināšanas pakalpojumu nometnēm Kolkas pamatskolā.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā Ls 38,99
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Bērzlīdumi.
Apstiprināja ceļu fonda līdzekļu plānoto
izlietošanu 2012. gadā: sniega tīrīšana no ceļiem un ielām — līdz Ls 10 000; ceļu greiderēšana — līdz Ls 7 000; bedrīšu remonts ar
šķembām un asfaltbetonu — līdz Ls 3 000;
caurteku labošana, grāvju tīrīšana — līdz
Ls 8000; grants segumu piebēršana — līdz
Ls 5 000; zāles pļaušana, ceļazīmju labošana,
marķējuma atjaunošana — līdz Ls 2 000.
Noteica īpašuma Anši cirsmu pārdošanas
izsoles sākumcenas.
Kvartāls,
nogabals
1. kv. 1. nog.
1. kv. 6., 7. nog.
1. kv. 9., 10. nog.
1. kv. 13. nog.
1. kv. 41. nog.

Platība
1,1 ha
0,4 ha
3,0 ha
3,4 ha
1,8 ha

Krāja

Pārdošanai
388 m³ 338 m³
103 m³ 88 m³
783 m³ 663 m³
1128 m³ 957 m³
620 m³ 538 m³
Kopā 2584 m³

Sākuma
cena
Ls 8200
Ls 1600
Ls 9000
Ls 13 000
Ls 12 100
Ls 43 900

Piekrita sadalīt nekustamos īpašumus:
Košraga Vagari, atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 003 0096 piešķirot nosaukumu Priežlejas; Saullēkti, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 006 0119 piešķirot nosaukumu Pursilrieti; Jugumegi, atdalāmajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 003 0097 piešķirot nosaukumu Ceļmalas.

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamam īpašumam Kraujas, sadalot to 2
daļās.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpašuma Lecnieki zemes vienības ar kadastra
Nr. 8850 004 0028 sadalīšanai 2 zemes vienībās.
Nolēma piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0092 nosaukumu
Valsts mežs Dundaga.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0209 piešķīra nosaukumu Blīgznas
un 0,094 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi — individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme.
Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 116,12 ha lielai zemes vienības daļai
ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8001
no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība uz derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas; 100,40 ha lielai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153
8001 no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība uz derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas; 38,63 ha lielai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021
0154 8001 no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijas.
Noteica nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 62,21 ha lielai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 145,11 ha lielai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153 zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 23,82 ha lielai zemes vienībai ar ka-

Skaidro lietpratējs

Attīstības programma
Šoreiz piedāvājam iepazīties ar novada izglītības sistēmas raksturojumu.
kuma iegūšanu.
Skolas struktūrvienība Rūķītis atrodas Kolkā un ir izvietojusies 1973. gadā celtajā ēkā,
kuras otrajā stāvā izvietojies internāts Rūķu
nams ar 15 gultas vietām.
2011. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības programmā mācības uzsāka 38, bet
skolā — 80 izglītojamie. Apmēram 96% no visiem izglītojamajiem ir no Dundagas novada.
Salīdzinot ar 2007./2008. mācību gadu, skolēnu skaits pamatskolā ir samazinājies par
25%.
Dundagas vidusskola dibināta 1945. gadā,
un tās pirmā mājvieta bija Dundagas pils.
Pašreiz tā atrodas Dundagas centrā un izvietojas divās savrup stāvošās ēkās. Viena no
tām — Mazā skola — celta 1955. gadā, un tajā
mācās 1. – 4. klašu skolēni, bet otra — Lielā
skola — celta 1975. gadā, un tajā mācās 5. –
12. klašu skolēni.
2011./2012. mācību gadā skolā mācības
uzsāka 402 skolēni, strādāja 43 pedagogi un
16 tehniskie darbinieki. Lielākā daļa skolēnu — aptuveni 90% — dzīvo Dundagas pagastā. Dundagas vidusskolā, tāpat kā visā Latvijā, turpmākajos gados saistībā ar demogrāfisko stāvokli skolēnu skaits samazināsies.
Salīdzinot ar 2007./2008. mācību gadu, skolēnu skaits ir samazinājies par 23%.
Mazirbes speciālā internātpamatskola ir
pastarpinātās pārvaldes ie2007./08. 2008./09. 2009./10. 2010./11. 2011./12. stāde kā Dundagas novada
pašvaldības dibinājums, kas
Bērnu skaits novada pirmsskolas izglītības iestādēs
140
148
127
129
123 pašvaldības pārziņā nonāca
PII Kurzemīte
38
35
34
36
38 pēc Talsu rajona pašvaldības
PII Rūķītis
likvidēšanas un administratīBērnu skaits novada vispārējās izglītības iestādēs
vi teritoriālās reformas.
Kolkas pamatskola
107
93
88
86
80
Skolā speciālās izglītības
Dundagas vidusskola
525
503
459
429
402 programmu īsteno kopš 1970.
Mazirbes speciālā
80
66
57
54
54 gada. Internātpamatskolā īsinternātpamatskola
teno licencētu speciālās paDundagas Mākslas un
118
117
122
127
124
matizglītības programmu izmūzikas skola
glītojamajiem ar garīgās atNo izglītības iestādēm Dundagas novadā ir
divas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), pamatskola, vidusskola, speciālā internātpamatskola, kā arī Mākslas un mūzikas skola.
Pēdējos gados izglītības iestādēs ir ievērojami samazinājies bērnu skaits. Tas noticis
ne tikai mazā dabiskā pieauguma dēļ, bet arī
tāpēc, ka palielinājusies emigrācija. Salīdzinot ar 1994.gadu, audzēkņu skaits samazinājies pat par 55%.
Dundagas PII Kurzemīte dibināta 1950. gadā. 2011. gadā mācības PII Kurzemīte pirmsskolas izglītības programmas apguvi 6 grupās nodrošināja 123 pirmsskolas vecuma
bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Iestādē strādā 14 pedagoģiskie un 11 tehniskie darbinieki. Pēdējos gados bērnu skaits
bērnudārzā ir samazinājies. Salīdzinājumā ar
2008./2009. gadu, kad iestādi apmeklēja visvairāk bērnu pēdējo 5 gadu laikā, šis rādītājs
ir krities par 17%.
Kolkas pamatskolas jaunā ēka ir celta
1961. gadā. Kopš 1994. gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakļautībā,
bet 2009. gadā, izveidojoties Dundagas novadam, Kolkas pamatskola ir Dundagas novada
domes iestāde ar struktūrvienību PII Rūķītis.
Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir
vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola saņēma diplomu par ekoskolas nosau-

Kolkas mūzikas skola
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dastra apzīmējumu 8850 021 0154 zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Nolēma iznomāt bez apbūves tiesībām
Dundagas novada pašvaldības īpašuma Laukdārzi daļu 7 personām uz 5 gadiem ar iespēju
līguma termiņu pagarināt.
Uzdeva Nekustamā īpašuma un Projektu
ieviešanas nodaļai organizēt pašvaldībai piederoša zemes gabala Buļkalns* maiņu pret
Andrim Reinholdam piederošā aptuveni 0,45
ha zemes gabala Ozollejas daļu un slēgt nodomu protokolu par darījumu izdevumu segšanu.
Nolēma pieņemt īpašumā bez atlīdzības
valsts īpašumu Jūras Pērles Kolkā un uz tā atrodošās būves. Īpašumu izmantot pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Vienai personai anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu Kolkas ciema Dadzēnos.
Nolēma organizēt telpas Zītaros nomas
rakstisku izsoli. Nomas maksas sākumcenu
noteica vienādu ar agrāk Kolkas pagasta padomes noteikto maksu 0,80 Ls/m².
Nolēma vienai personai nodrošināt īslaicīgu sociālās aprūpes apmaksu pansionātā
Lauciene.
Nolēma divām personām apmaksāt radušos starpību par sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu aprūpes namā Stacija (vienai
personai Ls 109,85 mēnesī, otrai — Ls 93,86
mēnesī).
Uzdeva Sociālajam dienestam organizēt
un kontrolēt līgumu slēgšanu ar veikaliem,
izstrādāt pārtikas talonu piešķiršanas, izsniegšanas un kontrolēšanas kārtību, kā arī
noteica kārtību, kas nepieļauj vai pieļauj izņēmuma gadījumos sociālajam darbiniekam
saņemt pret pārtikas taloniem trešajām personām paredzētās pārtikas preces.
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča
* oficiālie valsts reģistri pazaudējuši Buļļkalnam
vienu burtu. Red.

tīstības traucējumiem.
Mazirbes speciālajā internātpamatskolā
2011. gadā sāka mācīties 54 izglītojamie no
Dundagas, Talsu un Rojas novada, bet strādāja 19 pedagoģiskie un 20 tehniskie darbinieki. Salīdzinot ar 2007./2008. mācību gadu,
skolēnu skaits ir samazinājies par 33%.
Dundagas Mākslas un mūzikas skola atrodas Dundagas pils telpās un ir izveidota,
2001. gadā apvienojot Dundagas mākslas
skolu un Dundagas mūzikas skolu. Skolai
kopš 2012. gada kā filiāle ir Kolkas mūzikas
skola.
1988. gadā Dundagā nodibināja Talsu mūzikas skolas filiāli, kas 1991. gadā kļuva par
patstāvīgu skolu — Dundagas mūzikas skolu.
Līdz 2001. gadam Dundagas mūzikas skolu
absolvējuši 72 audzēkņi.
Dundagas mākslas skola dibināta 1990. gada decembrī. un līdz 2001. gadam to absolvējis 41 audzēknis.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolu no

Sulu mēnesis

Administratīvajā
komisijā
20. III sēdē izskatīja 4 administratīvā pārkāpuma lietas, no kurām 2 protokolus sastādījis Dundagas pašvaldības policijas inspektors Jānis Simsons, 1 — Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas vecākā inspektore Jolanta
Feldmane, 1 ir Talsu rajona tiesas lēmums un
1 ir izpilddirektora Mareka Gricika rīkojums.
Pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu
kodeksa (LAPK) 171.¹ p. 1. d. par nepilngadīgā atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sastādīts 1 protokols un piemēroja Ls 20 naudas sodu, pēc LAPK 42. ¹ p. 4. d. par nepilngadīgā smēķēšanu — sastādīts 1 protokols un
piemēroja Ls 10 naudas sodu, pēc LAPK 202.
panta par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu — sastādīts 1 protokols un
piemēroja Ls 30 naudas sodu. Pēc LR likuma
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērniem nepilngadīgajam piemērots
audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.
Komisija izskatīja iesniegumu par dzīvojamās mājas apkures nodrošināšanas problēmām Maija ielā 3, Maija ielā 5 un Skolas ielā 2
Dundagā.
Dace Kurpniece, komisijas sekretāre

Iespēja nobalsot!
Baibas Šuvcānes grāmata Senais lībiešu
ciems Kolka ir to darbu vidū, kas izvirzīti
Aleksandra Pelēča balvai.
Interneta vietnēs atrodams visu izvirzīto
autoru un darbu saraksts, turpat var arī nobalsot: http://www.talsi.lv/kultura135/
aleksandra-peleca-literarajai-premijai-izvirzitasgramatas vai arī http://talsubiblioteka.lv .
Balsot var līdz 10. IV plkst. 12.00, bet jau
plkst. 18.00 tajā pašā dienā Talsu Galvenajā
bibliotēkā pasniegs prēmiju.
A. A.
2001. gada līdz 2010. gadam absolvējuši 89
audzēkņi. Profesionālo izglītību nākamajā
pakāpē turpinājuši 17 skolas absolventi.
2011./2012. mācību gadā skolā mācības
uzsāka 124 audzēkņi, ar kuriem strādā 10 pedagogi ar nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kas nodrošina izglītības
programmu īstenošanu. Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki.
Kolkas mūzikas skola kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas kopš 1995. gada, bet no
2012. gada tā ir Dundagas Mākslas un mūzikas skolas struktūrvienība (filiāle). Skola atrodas Kolkas tautas nama telpās, un tā īsteno
8 licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas.
Skolā strādā 4 pedagogi, visi ar augstāko,
profesionālo, pedagoģisko izglītību. Mācības
2011. gadā sāka apgūt 29 izglītojamie.
Lauris Laicāns
Turpmāk vēl

Ja pazūd elektrība...
Par rīcību elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumos jautājam nekustamā
īpašuma speciālistam Guntim Kārklevalkam.
— Es dzīvoju privātmājā un tad, ja pazūd
elektrība, rīkojos šādi: pārbaudu drošinātāju un automātslēdzi un, ja tajos nav vainas,
tad piesaku bojājumu pa tālruni 80200404.
Nesen mūsu interneta vietnē bija jautājums, kā līdzīgos gadījumos rīkoties daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem? Zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni, viņiem izskaidro, ka pieteikumu pieņemšot tikai no ēkas
pārvaldnieka. Labi zināms, ka visām šīm
ēkām pārvaldnieku nav...
— Ieteicamā rīcība ir šāda.
Pirmais solis. Iedzīvotājs, kura dzīvoklī
pazudusi elektrība, pārbauda elektroķēdē
pēc elektroenerģijas skaitītāja aizsardzības
aparātu — drošinātāju — vai tas nav bojāts,
automātslēdzi — vai nav izslēdzies. Ja to neprot izdarīt vai, ja visu izdarot, elektrība neatjaunojas, zvana nama apsaimniekotājam.
Šis gadījums kārtējo reizi parāda, ka daudzdzīvokļu namā kādam apsaimniekotāja loma
ir jāuzņemas. Ja tāda nav, tad pašiem jāsa-

meklē elektriķis.
Tiem Dundagas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru mājas apsaimnieko SIA Ziemeļkurzeme, šādos gadījumos jāzvana pa tālruni 63242430 vai 26452551 un jāpiesaka bojājums.
Otrais solis. Apsaimniekotāja sūtīts elektromontieris pārbauda dzīvokļa uzskaites
sadalnes drošinātāju tehnisko stāvokli un, ja
vajadzīgs, ēkas kopējās (galvenās) ievada sadalnes drošinātāju tehnisko stāvokli. Ja šajās
sadalnēs atrod bojājumus, tie jānovērš apsaimniekotājam par saviem līdzekļiem. Ja
konstatē, ka spriegums netiek pievadīts no
kabeļu sadalnes (cilpu kastes), kas parasti
atrodas ēkas ārpusē pie ārsienas, līdz ēkas
ievada sadalnei mājas pagrabtelpā vai citur,
apsaimniekotājs zvana uz 80200404, lai reģistrētu elektroapgādes bojājumu.
Tātad uzsveru vēlreiz — daudzdzīvokļu
mājai jābūt apsaimniekotājam.
Interesējās Alnis Auziņš
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Varas viedoklis

Dziļākie uzlabojumi prasa ilgu laiku
Novadam vēl nav īsti trīs gadu, bet mums jau vairāk nekā pusgadu ir trešais izpilddirektors! Cerot, ka pie šī skaitļa apstāsimies ilgāku laiku, Mareku Griciku aicināju uz
sarunu — par sevi, par darbu, par dzīvi. Tāda interese ir pamatota, jo izpilddirektors
pēc būtības neapšaubāmi ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem pašvaldībā.

— Lūdzu, īsumā iepazīstini ar savu dzīves
gājumu, iekams atnāci uz Dundagu!
— No mazotnes man nebija konkrēta sapņa. Pat pēc koledžas pabeigšanas nesapratu,
kādā jomā vēlos darboties. Strādājot Valsts
ieņēmumu dienestā, guvu zināmu pieredzi,
bet jutu, ka tas nav man domāts. Tādēļ devos
laimi meklēt ... uz ASV. Aizbraucu gan strādāt, gan pasauli apskatīt. Kad biju vairāk nekā trīs gadus smagi strādājis celtniecībā, radās iemesli nopietni padomāt, kā būtu maize
pelnāma. Atgriežoties Latvijā, mērķtiecīgi
meklēju darbu un drīz vien sāku strādāt
Krājbankā. Papildus ieguvu arī augstāko izglītību. Vēlāk radās iespēja pāriet uz toreizējo
Baltijas Tranzītu banku, kas tagad saucas GE
Money. Tā bija sākotnējā pieredze vadītāja
amatā. Mana tiešā priekšniece, filiāļu vadītāja, tolaik bija Ināra Dundure, un viņas vadības stils ir mans etalons joprojām. Man vēl
jādara daudz, lai sasniegtu viņas līmeni.
— Kāpēc piekriti nākt strādāt uz mūsu
novadu par izpilddirektoru?
— Kad mani uzrunāja domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, tikko bija beigusies tautas
skaitīšana, kurā es piedalījos kā Talsu rajona
vadītājs. Man bija izvēle starp darba piedāvājumiem, un es izraudzījos Dundagu.
— Pirms tam esi strādājis banku jomā.
Vai tas nebija krass pavērsiens, iet strādāt
par izpilddirektoru, turklāt ne jau tai bagātākajā pašvaldībā?
— Jā, banku darba specifika krasi atšķiras
no darba pašvaldībā. Nešauboties varu teikt,
ka man tas bija, ir un būs izaicinājums. Šajā
amatā garlaicīgi nav ne mirkli.
— Starp citu, vai tavas darbības laikā
Krājbankā varēja nojaust tās gaidāmo krahu? Un vai tad, kad tas notika, tas bija tev
pārsteigums?
— No banku jomas esmu aizgājis jau vairākus gadus un zinu par notikumiem banku
dzīvē tik, cik par tiem ziņo mediji. Pēdējā
dienā pirms Krājbankas kraha pašvaldība vēl
centās paglābt naudu, tomēr bija jau par vēlu. Diez vai mums var pārmest naudas atstāšanu Krājbankā, ja pat Raimonds Pauls, valdībai tuvu stāvoša persona, zaudēja savus uzkrājumus.
— Vai, sākot te darbu, deputāti tevi izvaicāja? Ko prasīja?
— Jā, deputāti interesējās par manu izglītību un darba pieredzi.
— Kāda bija tava vīzija par savu jauno
darbu?
— Uzsākot darbu Dundagā, vispirms apbraukāju visas pašvaldības iestādes. Iepazinos un izrunājos ar darbiniekiem un mēģināju apkopot vajadzības, apzināt veicamos darbus. Tagad jau man ir garš veicamo darbu
saraksts. Piemēram, visāda veida remonta
un labiekārtošanas darbi bērnudārzos, skolās, Sociālā dienesta un Dundagas Veselības
centra ēkās, darbi pilī un ap to, ceļa zīmju un
norāžu uzstādīšana, brīvdabas estrādes projekts, kapu sapošana...
Runājot līdzībās, varētu teikt, ka pašvaldība man likās kā nekopts slimnieks, kam jāpalīdz un jādod cerība uz izveseļošanos. Nebūt
nepretendēju uz daktera lomu, bet gribu, lai
visi izprot, ka tā turpināt nedrīkst un domāšana ir jāmaina. Ierodoties mana vīzija saistījās ar redzamajiem, ārišķīgajiem darbiem —
nav novada zīmes, nav publiska bērnu laukuma, nav plānota apzaļumošana u.tml., bet
saskāros ar iekšējās komunikācijas problēmām, vecām iestrādēm un lēnu jautājumu
virzību. Tās ir lietas, ko novada iedzīvotāji
neredz un daži pat nezina, bet kuru uzlabošana prasa milzum daudz laika.
— Ja mums abiem būs lemts ilgāku laiku
te strādāt, tad pie šī jautājuma būtu vērts
atgriezties! Bet — kā esi iejuties, iestrādā-

jies?
— Neviens jau neteica, ka būs viegli! Strādāju tā, kā uzskatu par pareizu. Vai būs uzlabojumi, rādīs laiks. Attieksme pret mani ir
dažāda. Daži mani paslavē, citi kritizē. Visiem labs nebūsi.
— Vairs nenotiek iknedēļas pirmdienu
sanāksmes. Nupat minēji, ka atnākot esi ievērojis nepietiekami labu pašvaldības dar-

Runājot līdzībās, varētu teikt, ka
pašvaldība man likās kā nekopts
slimnieks, kam jāpalīdz un jādod
cerība uz izveseļošanos. Nebūt nepretendēju uz daktera lomu, bet
gribu, lai visi izprot, ka tā turpināt
nedrīkst un domāšana ir jāmaina.
binieku savstarpējās informācijas apriti.
Kas tur būtu darāms lietas labad?
— Tev kā preses pārstāvim varbūt labi patika, ka visi sanāk reizi nedēļā un tu vari piefiksēt, kas un kur notika. Bet es zinu, ka dažiem nāca miegs, kad runa bija par citas iestādes darbu. Es informatīvās sanāksmes sasaucu tad, kad man ir ko teikt visiem klātesošajiem. To, kas domāts konkrētai iestādei,
izrunājam savstarpēji, vajadzības gadījumā
pieaicinot vajadzīgos speciālistus.
Jā, informācijas aprite jāuzlabo, bet tukša
pļāpāšana nav vajadzīga. Ideālo modeli neesmu vēl izdomājis.
— Vai netraucē tas, ka esi braucējs un

Lai izdarītu labus darbus iedzīvotājiem, ir jāzina, ko viņi vēlas. Vai
mēs zinām? Neesmu drošs. Teritorija pašvaldībai liela, cilvēku —
maz. Kurā virzienā attīstīties? Vairāk jautājumu nekā atbilžu.

nevis vietējais? Bet varbūt to uzlūko par
priekšrocību?
— Tā kā esmu dzimis laucinieks, tad labi
izprotu Dundagas iedzīvotāju dzīves veidu
un domāšanu. Pieļauju, ka dundadzniekiem
rodas šaubas par manu motivāciju šeit veikt
jebkāda veida uzlabojumus. Kāpēc kādam
talsiniekam vajag kaut ko darīt Dundagā?
Vai mums pašiem trūkst cilvēku no sava vidus? Bet runa jau nav par dzīves vietu, bet
par domāšanas veidu. Es nebraucu uz darbu,
lai šo laiku te atsēdētu. Domāju, piedāvāju
un virzu idejas, un daru tā, lai pašam būtu
prieks par paveikto. Tas arī ir mans dzinulis.
Tas, ka nedzirdu klačas, ir pluss, tas, ka
nedzirdu argumentētas atsauksmes, ir mīnuss. Dundadznieki ir ļoti distancēti, un tikai
pēdējā laikā jūtu, ka iedzīvotāji pie manis
vēršas ar saviem jautājumiem. No tā secinu,
ka esmu uz pareizā ceļa.
— Vai te ļaudis ir kādā ziņā īpatnējāki
nekā citur, kaut vai kaimiņos — Talsos?
— Ja tu tā jautā, tad secinu, ka ir dzirdēti
tādi izteikumi... Atsevišķi runājot ar dundadzniekiem, nekas par krasām atšķirībām
neliecina. Negribētos visus vērtēt vienādi.
Šajā gadījumā varētu citēt kaut kur dzirdētu
izteicienu: «Nav sliktas tautas, ir slikti cilvēki».
— Pagājis ir vairāk nekā pusgads, kopš tu
strādā pašvaldībā. Kas no iecerētā ir sasniegts, kas izrādījies citādāks un tāpēc neīstenojams? Kādas lielākās darba problēmas

ir atklājušās?
— Sarežģīts jautājums! Es ātri aizmirstu
paveikto, jo nepārtraukti domāju par turpmāk darāmo. Pašlaik nav nekā, par ko varētu
teikt: atnācu, ieteicu, īstenoju, lepojos. Es
vispār šobrīd neesmu gatavs nosaukt kaut
ko, kas uzlabojies. Cilvēki to nesapratīs, viņi
to nejūt.
— Tādēļ nejūt, ka tava darbība to tik tieši
neietekmē? Teiksim kā piemēru — jo ne jau
pašvaldība nosaka degvielas cenu kāpumu
un visu ar to saistīto, vai tā?
— Par to ir runa — valsts politika ir visam
pāri! Problēmas ir, un strādājam, lai tās novērstu, bet tās nekad neizzudīs pilnībā, jo
dzīve mainās. Vai domā, ka lasītājus daudz
saista mūsu problēmas? Toties visus interesē, kad būs uzlabojumi! Lai izdarītu labus
darbus iedzīvotājiem, ir jāzina, ko viņi vēlas.
Vai mēs zinām? Neesmu drošs. Teritorija
pašvaldībai liela, cilvēku — maz. Kurā virzienā attīstīties? Vairāk jautājumu nekā atbilžu.
Esmu trešais izpilddirektors trīs gadu laikā,
un tā, lūk, ir problēma!
— Izzināt iedzīvotāju vēlmes ir svarīgi.
Ko papildus darīt, lai to labāk paveiktu? Vai
tev pa tiešo pieņemšanas laikos to izdodas
kaut necik noskaidrot?
— Neteiktu, ka pieņemšanas laiki būtu ļoti
apmeklēti, tomēr ik pa laikam saņemu iesniegumus ar lūgumiem palīdzēt. Vairākkārt
biju aicinājis arī uzņēmējus uz sanāksmēm,
lai iedrošinātu viņus izteikties par jautājumiem, kas viņus interesē. Arī turpmāk uzņēmējus gribu iesaistīt. Līdz šim pašvaldība par
uzņēmējiem lielu interesi nebija izrādījusi,
bet es labi zinu, ka tieši viņi ir novada labklājības veidotāji. Jo labāk klāsies uzņēmējiem,
jo vairāk nodarbinās cilvēkus, jo vairāk maksās nodokļus un pašvaldībai būs vairāk līdzekļu attīstībai.
— Vai tev ir vaļasprieks?
— Beidzot arī dvēselisks jautājums! Starp
citu, ir darba devēji, kas darba intervijās šo
jautājumu bieži uzdod, jo pēc cilvēka vaļasprieka var noteikt viņa atbilstību konkrētam
darbam. Mans hobijs ir fotografēt. Protams,
amatiera līmenī, tomēr dažkārt, kad ir noskaņojums, paņemu savu aparātu un dodos,
kur acis rāda, lai atslēgtos no ikdienas. Pēdējā laikā tādām izpriecām grūti atvēlēt brīvu
brīdi, jo audzinu divus bērnus, un mana aizņemtība ir katastrofāla. Cenšos apmeklēt
futbola un basketbola treniņus, man patīk
šie komandu sporta veidi. Citus vairāk paskatos televīzijā.
— Tagad pievērsīsimies konkrētākiem
jautājumiem! Pavasaros piejūras ciemu iedzīvotāji allaž sūdzas, ka sētas applūst.
— Jā, lūgumus palīdzēt saņemam no Mazirbes, Kolkas un citu piejūras ciematu iedzīvotājiem. Lietas būtība ir apstāklī, ka privātzemju īpašnieki savstarpēji nespēj vienoties,
kā tīrīt novadgrāvjus. Turklāt daudzos gadījumos grāvis dokumentos nav iezīmēts kā
apgrūtinājums un tādēļ tas ir kā papildus
strīdus ābols. Ideālā gadījumā kaimiņiem vajadzētu vienoties par grāvja tīrīšanu, saskaņot to ar atbilstošām institūcijām — ar Slīteres nacionālo parku, ja tas ir parka teritorijā,
un pašvaldību, un grāvi iztīrīt. Pašvaldība no
savas puses var palīdzēt tad, ja grāvji nav
privātīpašums.
— Tu jau pieminēji uzņēmēju lomu, par
tevis rosinātām sanāksmēm esam arī rakstījuši.
— Jā, vairākkārt esmu aicinājis novada uzņēmējus sapulcēties, lai uzzinātu viņu viedokli par uzņēmējdarbības vajadzībām un
iedrošinātu turpmāk sadarboties ar pašvaldību. Es saskatu iespējas sastrādāties. Turpmāk
ir plānots piesaistīt uzņēmējus Attīstības
programmas apspriešanā un jauniešu nodarbinātības projektā. Ir uzņēmēji, kas jau vērsušies pie manis un ar kuriem veidojas domu
un informācijas apmaiņa. Aicinu arī citus uzņēmējus, kam risināmi būtiski jautājumi vai
ir ieceres novada iedzīvotāju nodarbinātībā,
vai attīstībā, droši nākt un pārrunāt visu, kas
viņus interesē.
— Šogad pašvaldībā beidzot sākusi strādāt sporta un jauniešu dzīves organizatore!
— Tā ir. Tāpēc aicinu iedzīvotājus visas
ieceres un priekšlikums par sportu un jauniešu nodarbināšanu iesniegt Aigai Ūdrei, kā
arī apspriest kopīgu ideju virzību. Esmu pār-
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liecināts, ka sporta pasākumu kvalitāte novadā turpmāk uzlabosies. Mums ir vairākas
ierosmes, kā strādāt ar jauniešiem un kā viņus uzrunāt. Vēlamies jauniešiem piedāvāt
kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas — sportiskas, intelektuālas un praktiskas
nodarbes. Gribam uzlabot Dundagas jauniešu
dzīvi un ceram, ka viņi būs atsaucīgi un pratīs novērtēt viņiem veltīto laiku un darbu.
— Ko vēl gribi piebilst?
— Saruna ievirzījās par problēmām un darāmajām lietām, bet kas tad ir tie, kas noved
šīs lietas līdz galam? Tie ir pašvaldības darbinieki. Ikdienā iedzīvotāji droši vien neaizdomājas, cik daudz ieguldījumu un darba prasa
kādas ieceres īstenošana. Piemēram, ko prasa celtniecības darbi! Jāsaplāno nauda, jāveic
iepirkums, jāsagatavo līgums, jāseko termiņiem un kvalitātei utt., u.t.jpr., un katrā no
šiem darbiem iesaistās viens vai vairāki cilvēki. Un tādu darbu pašvaldībā ir simtiem.
Ikdienā arī es aizmirstu paslavēt par padarīto. Tagad, izmantojot iespēju, saku paldies
visiem pašvaldības darbiniekiem. Mums ir
spējīgi un zinoši darbinieki, un es to novērtēju.
Alnis Auziņš

Atgādināsim, ka izpilddirektors
pieņem apmeklētājus pirmdienās
Dundagas novada domē no plkst.
8.00 līdz 10.00 un Kolkas pagasta
pārvaldes telpās 7. maijā, 8. jūnijā,
10. jūlijā un 20. augustā no plkst.
14.00 līdz 16.00.

Atvainojamies par
Sociālā dienesta
pārkāpumiem
Pagājušā gada decembrī, par spīti pašvaldības sarežģītajam finansiālajam stāvoklim,
ko izraisīja Latvijas Krājbankas krahs, novada
dome nolēma 80 maznodrošināto ģimeņu
bērniem uz Ziemassvētkiem dāvāt konfekšu
paciņas, katru 3 latu vērtībā. Paciņas sagatavot un pasākumu rīkot uzticēja Sociālajam
dienestam.
Diemžēl domes nolemto atbilstoši neizpildīja. Atvainojos mūsu novada bērniem, ka
nenodrošināju to, lai viņi saņemtu dāvanas
paredzētajā apjomā!
Pārbaudi par paciņu neatbilstību domes
lēmumam uzsāka pēc vairāku anonīmu vēstuļu saņemšanas, kurās bija norādes arī uz
cita veida iespējamiem pārkāpumiem.
Anonīmas vēstules gan nav labākais veids,
kā risināt samilzušas problēmas. Aicinu iedzīvotājus laikus ziņot par pašvaldības speciālistu nekvalitatīvu darbu novada izpilddirektoram vai domes priekšsēdētājai! Mēs
esam ieinteresēti, lai pašvaldības darbu veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem un ētikas
kritērijiem.
Gunta Abaja, novada domes priekšsēdētāja

3

D
u n d agada
d z n i novembris
e k s 2 01 2
2002.

DUNDADZNIEKS

Sulu mēnesis

Pie mums, uz zemēm

Aina Šleinere, teātris, Sendienas un...
Šogad paiet 25 gadi, kopš Aina Šleinere dundadzniekiem rīko ekskursijas un teātra apmeklējumus. Viņas nezūdošais spars ļauj baudīt kultūru ārpus pagasta un novada robežām ne tikai pensionāriem vien. Tieši Starptautiskajā teātra dienā sarunājamies gan par teātri, gan pensionāru atpūtu un izklaidi.
— Ko nozīmē teātris jūsu dzīvē?
— Mans tēvs ir spēlējis teātri, mana māsa
un es pati — visās skolās, kurās vien mācījos.
Spēlēju pie Annas Grīnbergas un Martas Kajakas. Katru gadu iestudējām jaunu lugu. Atceros, kā Annas Brigaderes Maijā un Paijā
spēlēju veceni Plasku. Kad apprecējos, tad
turpināju kultūras namā pie Valentīnas Bernānes un A. Grīnbergas, kas tur vadīja dramatisko pulciņu.
Tad kultūras nams pievērsās vasarai domātām izrādēm. Man mājās lopi, govis jāslauc... Tā pa ziemu iesāku spēlēt kolhoza
kultūras namā Kārļmuižā, bieži vien divatā
ar Elmas Zadiņas vīru Ēriku. Parasti sameklējām visādus skečus, paši kaut ko izdomājām — apspēlējām arī vietējo dzīvi.
1987. gadā nāca rīkojums, ka vienam jābūt, kas izklaidē vecos pensionārus — kolhozniekus. Andrejs Lankelis un Māra Cirvele
mani uzrunāja to uzņemties, un es ar prieku
piekritu. Rīkoju visādus atpūtas vakarus, sēdējām pie galdiņiem, savā ziņā līdzīgi kā tolaik iecienītajā televīzijas raidījumā Zilā
uguntiņa. Organizēju balles, ekskursijas un
teātra apmeklējumus.
Vienā kladītē man viss atzīmēts, tā ir gandrīz jau pilna. Redzams, ka visraženākais ir
bijis 1989. gads — 42 pasākumi. Vislielākais
kritums — 90. gadu pats sākums. Līdz tam
kolhozs apmaksāja ceļu. Tad pārtrauca. Tas
bija pārsteigums, un cilvēki uzreiz nevarēja
pierast. Pierakstos redzams, ka 1992. gadā
bijuši tikai 4 pasākumi...
1994. gadā mēs, pensionāri, sapulcējāmies, lai spriestu, kā veidot savu klubu. Sākumā mani gribēja par priekšnieku, bet es
piekritu būt tikai par kultūras dzīves organizatori. Nosaukumu Sendienas izdomājām vēlāk.
— Un pēc atplūdiem deviņdesmito sākumā ļaudis atkal sāka nākt, piedalīties?
— Pamazām pierada. Es arī izdomāju visādus paņēmienus, lai piesaistītu. Sendienās ir
pierasts, ka uz saviem pasākumiem pulcējamies pa galdiņiem, un katram ir savs nosaukums. Kamenītē esmu es pati un citi aktīvākie, tad ir Zaļais mežs — pensionāri no MRS,

Klusais stūrītis, Launadziņš, Pīlādzītis, Zilie virši.
— Vai Klusais stūrītis ir visnerunīgākie?
— Nemaz tik klusi nav! Viņi tikai parasti
sēž pašā stūrī.
Mums allaž trūkst vīru. Par līdzdalību pasākumā, ekskursijā vai teātra braucienā
katrs galdiņš saņem zināmus punktus. Tas
galdiņš, kas savācis visvairāk, gada beigās
dabū balvu. Es ierosināju — ja kāds galdiņš
piesaistīs Sendienām jaunu biedru sievieti,
tad tam par to tiks 20 punktu, bet, ja vīrieti,
tad — 100! To uzņēma ar ovācijām un smiekliem, un tā arī palika. Sākumā arī visi dikti
sasparojās, lai dabūtu jaunus dalībniekus.
— Bet uz teātri brauc raiba kompānija,
ne tikai pensionāri.
— Pensionāri ir labi ja puse. Kāds nevar
atļauties, kādu arī nemaz neinteresē. Tāpēc
ņemu gluži visus gribētājus — vecus, vidējus
un jaunus. Brauc no aptiekas, ambulances
(Dundagas Veselības centra. — A.A.), bibliotēkas. Kā septembrī teātra sezona iesākas, tā
līdz maijam. Autobusā ir 51 vieta, bet nupat
jau domāju, ka vajadzētu vēl lielāku.
Teātri sākām apmeklēt jau krievu laikos.
Tad devāmies uz Rīgu. Pēdējos gados — uz
atjaunotajiem Jūras vārtiem. Ventspils tuvumam ir liela nozīme.
— Tātad visi teātra cienītāji pie jums var
pieteikties. Kā iegādājaties biļetes? Ja maksājat iepriekš, tad taču jums vajag apgrozāmos līdzekļus?
— Jā, pieteikties var visi. Viens cilvēks
mani ved uz teātra kasi, lai es nopirktu biļetes. Kādiem 250–260 latiem man jābūt! Un tā
visa apzināšana, cilvēku apzvanīšana arī ko
maksā. Vienu mēnesi norunāju 25 latus. Kad
Austris Kristapsons bija priekšnieks, tad viņš
man organizatoriskām vajadzībām vienu gadu piešķīra 100 latu, citu gadu — 120.
— Bet Sendienu klubam jau pašvaldība
naudu dod.
— Jā, šogad piešķīra 650 latus. Braucam
ciemos pie citiem klubiem, pārsvarā nauda
iziet par transportu. Tad vēl galdam, mazām
dāvaniņām.
— Vai pēc tam visi biļešu īpašnieki godprātīgi atmaksā naudu?

Kāds ir zaļais dzīvesveids?
20. III vidusskolā skolotājas un darbinieces tikās ar žurnāla Vides Vēstis galveno
redaktori un radiožurnālisti Anitru Toomu, kas trešo gadu pa daļai dzīvo arī Mazirbē.
Kā sacīja pati Anitra, nevar jau tikai novadā deldēt ceļus, ir jādalās ar to, ko var dot.
Viņa ir pieredzējusi vides žurnāliste, arī rokdarbniece. Atceros kādu asociācijas Lauku
ceļotājs rīkoto tikšanos ar iedzīvotājiem Košraga Pītagos pie viesmīlīgās Signes Dišleres.
Anitra uzmanīgi klausījās un piedalījās, reizē ... cītīgi adot.
Viņa, iepazīstinot ar sevi, pastāstīja, ka ir
arī uzrakstījusi septiņus Lauku Avīzes tematiskos izdevumus, vienu par adīšanu, trīs —
par pirtīm. Adīšanai veltīto atzinīgi novērtēja cita čakla rokdarbniece Maruta Šulce. Vēl
Anitra teica, ka nu jau piekto gadu kristīgajā
programmmā Mirjama māca rokdarbus ieslodzītajām sievietēm Iļģuciema cietumā. Ieklausāmies! Ja ir iespēja, tad šīm sievietēm
var atdot pašiem nevajadzīgo dziju. Pērn dzijas paku dāsni dāvāja Pāces vilnas cehs.
Tikšanās temats bija zaļais dzīvesveids, un
Anitra norādīja, ka viņa tā dzīvo jau gadus
divdesmit, tāpēc žurnālistei pie datora ir uzraksts: «Tev pašam jābūt pārmaiņām, kuras
tu gribi redzēt pasaulē». Interesanti bija uzzināt zaļā patēriņa pamatprincipus: zaļākais
pirkums ir tas, ko nenopērk; ikviena lieta ir
nākamais atkritums; ja kādu lietu vairs nevajag, tai jāmeklē jauni saimnieki; atkritumi
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jāšķiro; parastā miskaste — sliktākais veids,
kā atbrīvoties no lietām. Anitra uzsvēra, ka
Vides Vēstis lasāms arī tīmeklī, bet papīrs, uz
kura žurnālu iespiež, ir sertificēts un krāsas
ir šķīdinātas augu eļļā.
Kāpēc veikalos ir tik daudz kaitīgu preču?
Pasaule ir pārapdzīvota! Pirms 100 gadiem

• 60. gados kolhoza klubā Kārļmuižā Annas Brigaderes Čauksteņu dalībnieki. Aina Šleinere otrajā rindā
2. no labās. Pirmajā rindā 1. no labās režisore Valija Purmale.
Foto no A. Šleineres albuma

— Gadās, ka nesamaksā. Vienreiz mani var
piekrāpt, otrreiz ar tādiem neielaižos.
— Kā izvēlaties izrādes? Un vienmēr tiekat pie labām vietām!
— Kopš braucam uz Ventspili, izvēle patiesībā atkrīt — ko teātra nams piedāvā, to
ņemu pretī. Jā, vietas tiek labas, mums ar kasi ir ļoti labas attiecības.
— Kas jums pašai no teātra iet pie sirds?
— Patīk vecie, labie gabali. Par to, kas vēl
nav redzēts, gan grūti spriest. Kādreiz domā,
ka būs labs, bet nav diez ko, un gadās arī otrādi. Tagad daudz ko tā moderni taisa, man
tas īpaši nepatīk. Mirušās dvēseles vienai daļai
nepatika. Bet visiem labs ar nevar būt!
— Es zinu, ka jūs mājupceļā autobusā apstaigājat savu publiku un apvaicājaties, kā
paticis.
— Parasti cenšos tādu riņķi apiet, pie viena arī uzprasīt, ko domā par nākamo braucienu. Atceros diezgan labi, tad nav jāzvana.
— Kas jums no latviešu aktieriem patīk?
— Vecā paaudze! Jaunajiem aktieriem nav
tik skaidras dikcijas. Man patika Kārlis Sebris, Elza Radziņa, Lidija Freimane. Tagad —
Uldis Dumpis, labāk par Ģirtu Jakovļevu. Tāpat Lāsma Kugrēna. No jaunajiem — Dita Lūriņa, Marija Bērziņa. Un no Liepājas Inese
Kučinska. Nemaz nezināju, ka viņa tik laba
aktrise! Kā viņa Hananā veceni nospēlēja! Vēl
joprojām pārdomāju un neesmu izpratusi —
vai apstākļi viņas varoni darījuši drusku jocī-

gu, vai viņa tāda bijusi jau kopš bērnības?
— Labi, ka vēl pēc izrādes ilgi jādomā.
— Jā!
— Vēl kādu vārdu par Sendienām! Nu jau
laikam būs trešais gads, kopš pulcējaties pilī. Kā esat apraduši ar jauno vietu?
— Telpa par mazu! Pašiem jau pietiktu,
bet parasti atbrauc ciemiņi, un tas nozīmē —
vēl kādi 50 ir klāt!
Ja mums būtu kultūras nams, būtu pavisam cita lieta... Bet ko tur vienkāršā tauta
padarīs? Tas jau atkarīgs no priekšniekiem
un kultūras darbiniekiem.
— Lai jums veselība un prieks darboties
tālāk!
***
Pajautāju divām dundadzniecēm, čaklām
teātra un ekskursiju braucējām, kā viņas
vērtē Ainas Šleineres rosīgumu.
Pensionāre Aina Pūliņa: «Viņas vadītās
ekskursijas ir ļoti precīzas, pārdomātas un
saistošas. Brīnišķīgi, ka ir tāds cilvēks — pozitīvi dulls! Uz tādiem turas pasaule. Ja Ainas
nebūtu, tad dzīvot te būtu neinteresantāk».
Bērnudārza Kurzemīte audzinātāja Liene
Grīnberga: «Pie tā jau ir pierasts, kopš kolhoza laikiem, ka Aina ved ekskursijās un uz
teātri. Tas ir ideāli! Varu tikai apbrīnot, kā
viņai izdodas visu saskaņot, norunāt, uz minūti! Uz Ainu var pilnībā paļauties».

uz tās dzīvoja miljards cilvēku, tagad — septiņi miljardi. Pietrūkst resursu. Tāpēc pasaules bagātākie cilvēki izdomājuši iedzīvotāju
skaita samazināšanas nemanāmās metodes:
laist tirgū kosmētiku, sadzīves ķīmiju, medikamentus, uztura bagātinātājus un industriālo pārtiku, kas patiesībā bojā veselību un
reproduktīvo sistēmu.
Kā mūsu organismā nonāk indes? Lielākoties apēdot, ieelpojot un uzziežot uz ādas. Ap
70% piesārņojuma cilvēki uzņem ar pārtiku.
Anitra iesacīja to pašiem izaudzēt un pagatavot vai pirkt no ražotāja, pa reizei viņu apciemojot, lai pārliecinātos, ar ko viņš baro,
piemēram, cūkas. Var lietot ekoproduktus,
pēc iespējas mazāk izvēlēties pārveidotus un
uzlabotus ēdienus. Iesakāms veģetārs ēdiens,
jo gaļa, zivis, olas un piens varētu būt vairāk
piesārņoti nekā augu produkti.
Mani visvairāk ieinteresēja sertifikātu logo, kas liecina par ekoproduktiem. Izrādās,
pārtikai vērā ņemamas ir tikai divas: Eiropas
Savienības lietotā lapiņa ar 12 zvaigznēm un
Latvijas ekoprodukts ar āboliņa lapu. Ne Zaļais punkts, ne Zaļā karotīte negarantē, ka,
augus audzējot, nav lietoti pesticīdi. To uzzinājusi, mājās aplūkoju iegādāto pārtiku un
pārliecinājos, ka vismaz sojas pārslām, ko
nopirku Talsu Maxima, ir ES sertifikāta lapiņa. Apskatīju arī ekošampūnu un apmierināta secināju, ka to rotā īstais uzraksts: ECOCERT. Mans lūpu balzams, ko arī iegādājos it
kā ekoveikalā, gan ne par ko tādu neliecināja. Anitra aicināja uzmanīties ar veikaliem,

kas uzdodas par ekoveikaliem. Viņa sacīja,
ka droši uzticas tikai sertificētiem produktiem, par ko liecina starptautiski atzīti ekosertifikāti un serticifēti ekoveikali, bet tādu
Latvijā nav daudz — lielākais ir Biotēka.
Anitra rosināja izmantot dabas veltes:
pērties pirtī ar dažādām slotiņām, lietot mālus, dūņas, medu, šokolādi, dzintaru, medicīniskās dēles un visu, no kā gatavo ēdienu,
piemēram, augļus, piena produktus, pat kotlešu masu. Tāpat viņa ieteica humpalu veikalos pirkt dabīgu materiālu apģērbus no kokvilnas, zīda, kašmira un ādas. Viešņa atzinās,
ka ir iecienījusi kašmira un zīda tērpus, ko
parasti atrod pēc taustes un tad izlasa informāciju par auduma sastāvu, jo arī akrila
džemperi ir mīksti un poliestera blūzes —
zīdainas. Arī mugurā viņai bija brūna, Austrijā ražota kašmira žakete, pirkta par latu.
Jo apģērbs biežāk mazgāts, jo tas ir labāks!
Turklāt bieži humpalās nonāk turīgu cilvēku
drēbes, kam ir laba kvalitāte.
Pārdomas radīja TV raidījumā Viss notiek
redzētais. Arī kokvilna kļuvusi ļoti kaitīga, jo
pārsvarā to apstrādā ar lielu daudzumu ķimikāliju. Ir tikai dažas vietas pasaulē, kur tā
nedara. Tātad arī jaunas kokvilnas drēbes,
pirms velk mugurā, jāmazgā. Anitra gan norādīja, ka Talsu Maxima nopirkusi lietuviešu
kokvilnas veļu ar ekozīmi.
Nu, ko? Dzīvosim zaļi? Paldies Lienītei Iesalniecei par sarīkoto tikšanos un Anitrai —
par mums atvēlēto laiku!
Diāna Siliņa, foto no Anitras albuma
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Dundaga rullē Jauniešu dienā
Kopā ar atsaucīgiem un aktīviem jauniešiem var izdarīt daudz! Gribu pastāstīt par
jauniešiem, kas pārstāvēja vidusskolu un pašpārvaldi Jauniešu dienā Talsos.
Tā ir laba iespēja katru gadu satikties visām jauniešu organizācijām vienuviet, iepazīties ar tām, kas vēl svešākas, un parādīt, ko
protam, kādi esam. Šogad 10. III pasākumā
bija pārstāvētas 20 skolas no dažādām pilsētām un novadiem. Piedalījās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada jaunieši, kā
arī ciemiņi no Liepājas, Cēsīm, Kuldīgas, Jūr-

malas un Rīgas. Tā ir vienreizēja iespēja rast
jaunus draugus un ielūkoties viņu skolas dzīvē, darbos un problēmās.
No rīta līdz vēlam vakaram bijām aizņemti, darbojoties savā komandā un arī jauktajās
grupās. Jauniešu dienas tēmas allaž ir interesantas. Arī šogad Episkais kino bija saistoša un
reizē diezgan sarežģīta tēma. Visi uzdevumi

un mājas darbi bija saistīti ar kino. Tāpēc
jaunieši, satiekoties Talsu sporta hallē, cits
citu nespēja pat pazīt, jo bija pārvērtušies
par mulfilmu un kino varoņiem!
Man ir prieks un lepnums par savas skolas
jauniešiem, kas ļoti labi piedalījās skolu komandu pārbaudījumos, jo atzīmes mūsu vērtējumu lapā bija «izcili» un «ļoti labi». Vēl
izjūtu gandarījumu, ka Dundagas vidusskolas
pašpārvaldes prezentācija visu komandu vidū ieguva 2. vietu. Tas bija nopietns mājas
darbs, lai parādītu, ko papildus mācību darbam protam darīt savās mājās.
Vakara gaitā skatījāmies un klausījāmies
mūsu skolas vokāli instrumentālā ansambļa
Kvatro+ uzstāšanos, kas priecēja pārējos jauniešus, un šādās reizēs mēs parasti saucam:

Ceļa meklētāju klubs Vēja draugi

Vēja draugu paveiktais

Par ceļa meklētājiem jau rakstījām 20. (125.) numurā. Pagājis nieka pusgads, bet
Anša Roderta vadībā Dundagas pusaudžu grupa jau iespējusi krietni daudz. Par to arī
lūdzu pašu Ansi uzrakstīt.

26.08.11. pārgājiens pa novada robežu no
Sīkraga līdz Mazirbei. Pārliecinājāmies, ka
vēlamies būt kopā un veidot Ceļa meklētāju
klubu.
28.10.11. velobrauciens uz Liepniekvalka
alām un Auziņu mājām. Apgūstam velosipēda nozīmītes praktiskās iemaņas.
28.–29.12.11. pirmā kopīgā nometne. Apguvām velosipēda nozīmītes teorētisko daļu — gatavojāmies velosipēda tiesību eksāmenam.
19.12.11. Austrijas bērnu sagādāto dāvanu
dalīšana dienas centrā Mājas. Kluba pusaudži
rādīja lugu Maize mazākajiem.
26.01.12. bijām Talsos. Žaklīna un Sigita kā
pirmās ieguva velosipēdistu apliecības. Pēc
tam visi devāmies uz Kamparkalnu slēpot.

Aizraušanās ar divriteņiem vedināja uz
domām, ka mums vajadzētu saukties par Vēja draugiem. Pēc ziemas, kad braucamie rāmi
zvilnējuši šķūnīšos, esam sapratuši, ka Vēja
draugi tiešām ir trāpīgākais raksturojums.
Esam nedaudz vēja appūsti, kā jau piejūras
novadā dzīvojoši. Šajā mācību gadā esam paspējuši sadarīt visai prāvu skaitu dažādu dul-

lību. Prāts nav mierā, un galvā virmo jaunas
jautrības siltajām vasaras dienām.
Pavasara vējš 24. III mūs aizpūta uz Rīgu,
lai piedalītos bērnu radošo spēju festivālā
Varavīksne. Otra iecere — pie maniem vecākiem Rīgas ceļa meklētāju klubs «7» gatavojas naglot putnu būrīšus! Vecāki piedāvāja
naktsmājas, ēdienu un nodarbības svētdienai. Tā nu vējš izkārtoja braucienu uz Rīgu, par kuru Sanija
izteicās: «Man visvairāk patika
pilnīgi viss, jo visur bija ļoti interesanti! Es apmeklēju tās vietas, kur jau bērnībā gribēju aizbraukt!»
Viss sākās ar orientēšanos
pa Vecrīgu. Bija jāsameklē tādi
objekti kā Doma laukums, Brēmenes muzikanti, Trīs brāļi,
Pulvertornis. Pēkšņi ieraudzījām, ka bez maksas apmeklējams Kara muzejs. To mūsu bariņš nevēlējās palaist garām!
Kamēr es appētīju dažas ekspozīcijas, bērni ar spīdošām acīm
jau bija apskrējuši teju vai visas
izstāžu zāles. Tas bija tā vērts!
Dodoties uz pusdienām, uzbraucām viesnīcā Latvija ar panorāmas liftu.
Pēc pusdienām iemēģinājām
skatuvi, tad piedalījāmies nodarbību stacijās. Un tad — uzstāšanās festivālā. Pirms iziešanas uz skatuves dažiem stresa
līmenis bija desmitkāršojies.
Tomēr šī bija labākā mūsu iestudētās ludziņas Maize izrāde.
Kad pēc pasākuma Septītās die-

Par nekustamā īpašuma nodokli
Tā kā iedzīvotāji vaicā par jaunumiem nekustamā īpašuma nodokļa nomaksā
2012. gadā, lūdzām speciālista skaidrojumu.
Pērn decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā Par nekustamā īpašuma nodokli,
ļaujot pašvaldībām zināmu rīcības brīvību
nodokļa piemērošanā savā novadā. Individuālā pieeja nodokļa noteikšanā bija jānostiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
To izdarīja 26.01.2012., pieņemot Saistošos noteikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā.
Galvenās izmaiņas nodokļa aprēķinos
ir šādas.
Ar šo gadu nekustamā īpašuma nodoklis
jāmaksā arī par dzīvojamo māju palīgēkām — garāžām. Mūsu novadā ar nodokli
joprojām neapliks citas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m².
Vairs nesaglabājas 25 % nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojums zemei. Tāpēc maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma
nodokli 2012. gadam sadaļā Aprēķinātais nodoklis nav vairs piebildes ar ierobežojumu, kā
tas bija pērn. Līdz ar to maksājamo nodokli
aprēķina, īpašuma kadastrālo vērtību nodokļa aprēķināšanai reizinot ar nodokļa likmi.

Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli grozījumi pašvaldībai dod vēl vienu jaunu iespēju — aplikt ar 3% nodokļa likmi vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošas būves. Pašlaik par šādām būvēm vēl
augsto nodokļa likmi nepiemērojam, bet kopā ar novada būvvaldi bijām apsekojumā, lai
gūtu priekšstatu par šādām būvēm novadā,
un jautājumu risinās tālāk, lai mudinātu cilvēkus uzturēt savus īpašumus kārtībā.
Jau kopš 2010. gada pēc likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta 1¹ daļas ar papildlikmi 1,5 % apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu
hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Šo papildlikmi nodokļa aprēķinā piemēro nākamajā gadā par iepriekšējā gadā
neapstrādāto LIZ. Iznāk, ka par neapstrādātu
zemi jāmaksā divas reizes lielāks nodoklis.
Savukārt minētā panta 8. daļa izskaidro, ka
neapstrādāta LIZ ir visa LIZ platība zemes
vienībā, ja vairāk nekā 70 % no tās līdz kārtē-
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«Dundaga rullē!»
Līdztekus nopietnam un atbildīgam darbam guvām iespēju arī atpūsties. Vakarā
dzirdējām un redzējām grupu Dzelzs vilks, kas
bija kā saldais ēdiens visai dienai!
Kuri tad bija šīs dienas varoņi? Tie ir Signe Aukmane, Maija Vidmane, Laine Šmite,
Reinis Ādamsons, Rūdolfs Zviedris, Valters
Zēfelds un Ralfs Indriksons — gandrīz visi 12.
klašu skolēni. Vēl komandas vārdā paldies
saku Kristiānam Kevrelim. Ļoti priecājos par
jauniešu radošumu un atraktivitāti un viņiem novēlu — lai jūs arī nākamajās mācību
iestādēs, kur tālāk mācīsieties, būtu tikpat
aktīvi un prastu ar savām idejām aizraut citus!
Inese Freimute
15.02.12. otro reizi devāmies slēpot.
22.02.12. jau trešo reizi iemēģinājām Kamparkalnu. Pie viena arī Danai izdevās nokārtot eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja
tiesības.
9.03.12. pabeidzām 12 lekciju ciklu Vislielākā dāvana, ko vadīja skolotāja Sarmīte Zumberga.
12.03.12. vēl pēdējo reizi centāmies izmantot strauji kūstošo sniegu un, izvairoties
no dažām peļķēm un siltas saulītes apspīdēti,
slidinājāmies par Kamparkalna stāvo nogāzi.
14.–16.03.12. dubļu dienas Mežlīdumos. Mācījāmies uzvedumu un spēlējām spēles Parlaments pret mafiju, Sabotieri un apguvām prasmes būt kopā vairākas dienas.
17.03.12. uzvedums Talsu adventistu
draudzē. Pēc tam pārbaudījām Sauleskalna
šūpoles un rotaļu laukuma celtnes.

nas adventistu Baltijas Ūnijas prezidents
Valdis Zilgalvis pienāca pie mums un pateica: «Malači bērni, bija labi!», radās cerība, ka
nākotnē ar Vēja draugiem varētu vēl ko līdzīgu paveikt. Dienu noslēdzām ar stresa izlādēšanu Spicē.
Svētdienas lielāko daļu pavadījām Mārupē. Mūsu appūstie duņdžiņi kopā ar rīdziniekiem pāris stundas, galvas nepacēluši,
nagloja katrs savu putnu būrīti. Iepriekšējā
dienā divu stundu garais festivāls ar ludziņām un dziesmām bija pārāk garš, lai nemitīgi pievērstu nedalītu uzmanību it visam. Toties te, praktiski darbojoties, interese neatslāba. Diemžēl nopratu, ka mūsu puikas, veselu gadu mācoties skolā mājturību, ne reizi
nebija pamēģinājuši iedzīt naglu. Man liekas,
ka bērniem skolā ir pārāk daudz teorijas.
Piekrītu kāda gudrinieka teiktajam, ka bērni
šajā vecumā, īpaši zēni, mācās kustoties. To
pašu atziņu sarunā ar mani pauda novada
jauniešu un sporta dzīves koordinatore Aiga
Ūdre: «Šajā vecumā viņiem nav nekādu interešu, izņemot vienu — kustēties!» Un mājturība ir viena no reālākajām iespējām bēr-

nus mācīt tā, kā viņi patiesi spēj mācīties.
Arī mums Rīgas laikā bija dažas mācības
kustībā. Pirmā. Ja neesi biezais, tad nenašķojies gar kioskiem. Tā viens no mums gandrīz
palika bez kārtīgas ēdienreizes — tādēļ, ka
atstāja 80 santīmus par 100 ml karstās šokolādes glāzīti. Otrā. Pirms izvēlies pakalpojumu, kārtīgi pārliecinies, par ko maksā. Tā es
izdomāju ar savu dēlu uzspēlēt gaisa hokeju,
bet, kad vienā minūtē dēlam sametu 7 ripas,
spēle beidzās... Aksels nodomāja pavizināties
ar virtuālo auto un tam noziedoja latu, bet,
kad pēc pāris līkumiem bija iesildījis roku,
spēle beidzās. Turpretī par 30 santīmiem varēja vismaz 15 minūtes kārtīgi iztrakoties pa
daudzstāvu labirintu. Trešā mācība — padomā, kāpēc esi stresains! Spicē kā triku piedāvāja mums pamēģināt iekārt gredzenu ķēdītē. Tas iespējams, bet tikai tiem, kas ir mierīgi.
Dundagas ceļa meklētāju bērnu vecumposms tiešām ir specifisks. Bet mums kopā ir
labi. Mūsu darbībai varat sekot interneta
vietnē: http://www.talsi.adventisti.lv/?cat=36
Ansis Roderts

jā gada 1. IX neizmanto lauksaimniecības
produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot
ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai arī to
neuztur labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Mūsu novadā neapstrādātās LIZ apseko
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde.
Pēc Valsts zemes dienesta (VZD) sniegtām
ziņām, LAD vizuāli apseko LIZ vienības, kuru
platība ir lielāka par vienu hektāru. (VZD
sniegtā informācija ir ikviena īpašuma zemes
robežu plānā norādītā zemes lietošanas veida LIZ platība hektāros tajā gadā, kad robežas uzmērītas un plāns zīmēts.) LAD apseko
bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes. LAD atzīst,
ka zeme nav uzturēta labā lauksaimniecības
un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1. IX tā
vismaz vienu reizi nav pļauta un zāle nav
novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. Pēc
tam LAD līdz kārtēja gada 1. XI iesniedz pašvaldībai informāciju par neapstrādātajām
LIZ vienībām, un pašvaldība to izmanto, aprēķinot nodokli 2012. gadam. Tad maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadam ir rakstīts papildu paskaidrojums Nodoklis par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma

3. panta 1.¹ daļai, papildu aprēķins par 2011. gadu
un papildu aprēķinātā nodokļa summa. Šo
summu arī var maksāt četros termiņos, paziņojumā tie ir norādīti rindās Nodoklis par
2011. gadu līdz…
Pēc pašvaldības pieprasījuma LAD atkārtoti izvērtē un apseko neapstrādātās zemes
vienības, ja zeme tomēr ir bijusi apstrādāta.
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pants
Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana noteic, ka par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, personām
uzliek naudas sodu.
Īpašnieki, kam LIZ jau ir aizaugusi vai kas
vairs nevēlas nodarboties ar lauksaimniecību, var rakstīt motivētu iesniegumu pašvaldībai, lūdzot atļauju šādu zemi apmežot. Te
gan jāņem vērā, vai šai lauksaimniecības
zemē jaunaudze atļauta ar Dundagas novada
domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr. 7 Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem.
Paldies kārtīgajiem īpašumu saimniekiem!
Paldies apzinīgajiem īpašniekiem, kas vienmēr laikus samaksā pašvaldībai nekustamā
īpašuma nodokli!
Raitis Sirkels,
nekustamā īpašuma nodokļa inspektors
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Raibs kā dzeņa vēders

Kori sadziedas
Aprīļa joks teātrī. Tā saucās Dundagas, Kolkas, Tukuma, Laucienes, Valdemārpils
un Talsu koru sadziedāšanās 1. IV Dundagas pilī.
Visu dziesmoto pasākumu kopā sadiedza
Dundagas amatierteātra labākie spēki, kuru
priekšplānā tiešā un pārnestā nozīmē visvairāk redzējām Ilzi Pirviti un Santu Sulu. Abas
rosīgās dāmas visnotaļ aizstāvēja savu cunfti — teātra spēlmaņus. Lai tie koristi par
daudz neiedomājas... Koncerta gaitā abas
raudzīja pa savam izkārtot dziedātājus, uz
labu laimi noteikt repertuāru un pat diriģēt... Beigās gan nosprieda, ka dziedāšana un
teātra spēlēšana nav nemaz tik attālas, varbūt pat ir radniecīgās nodarbes un pašus dalībniekus var sapārot... Kā atzina domes
priekšsēdētāja Gunta Abaja, labi, ja ir, ko sapārot.
Pats koncerts iezīmējās gan ar jautrām izklaides dziesmām, gan iemīļotām melodijām
no labi zināmām teātra izrādēm, gan tādiem

nopietniem skaņdarbiem kā Pētera Plakida
Ar dziesmu dzīvībā, Valta Pūces Augu nakti un
izskaņā — ar lielisko visu koru kopdziesmu,
kad varējām justies kā nelielos Dziesmu svētkos, — Ērika Ešenvalda Dvēseles dziesmu ar
Anitas Kārkliņas vārdiem.
Ar spilgtu teatrālismu iepriecināja Kolkas
kora uznāciens. Viņi radošuma latiņu ir pacēluši tik augstu, ka no piejūras ļaudīm vienmēr gaidu ļoti labu sniegumu. Un sagaidu
arī! Vienkāršajā auto dziesmiņā dzirkstīja aprīlisks spēles prieks, un visasprātīgākā šķita
diriģentes Evitas policistu jaka ar zīmīgu uzrakstu SIMSONS. (Hm, varbūt novada galvenajam kārtībniekam 1. aprīlī jānēsā jaka ar
uzrakstu ERNŠTREITS?!) Savukārt Nē, manis
nav ļāva citā izpildījumā izbaudīt to pašu
dziesmu, ar ko pavisam nesen uz šīs pašas

Mūsējā uzvar Monētu dienu izlozē!
Priecājamies, ka starp 5 veiksmīgākajiem Monētu dienu krustvārdu mīklas risinātājiem (sk. 5. [132.] numuru) ir arī novada Centrālās bibliotēkas lasītāja Inta Osīte!
No 2. līdz 15. III Latvijas publiskajās bibliotēkās norisinājās otrās Monētu dienas. To
laikā bibliotēku apmeklētājiem, kas piedalījās krustvārdu mīklas risināšanā, bija dota
iespēja izvēlēties, kuru no 2011. gadā kaltajām Latvijas Bankas jubilejas vai piemiņas
monētām saņemt kā dāvanu.

22. III Latvijas Bankā notikušajā Monētu
dienu izlozē noskaidrojās 5 veiksmīgie Monētu dienu krustvārdu mīklu risinātāji. To
vidū — Dundagas novada Centrālās bibliotēkas lasītāja Inta Osīte!
Kā pastāstīja pati Inta, viņas vaļasprieks
ziemā ir minēt krustvārdu mīklas un izlasīt

Sulu mēnesis

skatuves — tikai kā solo priekšnesumu — uzstājās jaunais kolcinieks Māris Podiņš.
Dundagas korī kā vienmēr iepriecināja
jaunieši, kas ikdienā strādā vai mācās ārpus
novada, bet izšķirīgos brīžos allaž ir klāt un
kuplina kora skanējumu. Tāpat var tikai uzteikt asiņu maiņu, jaunas sejas un balsis dziedātāju pulkā, kā Gunāru Laicānu. Mazu izbrīnu raisīja vienīgi tas, ka tieši latgaliešu tautas
dziesmu Gaismeņa ausa Gunārs dziedāja ar
zināmu nedrošību... Tas droši vien iedzimta
bikluma dēļ.
Koncerta izskaņā Aprīļa pilienos vienojās
visu sešu koru kopkoris, kā arī dziesmu un
joku cienītāji — Dundagas publika.
Par koncertu paldies dziedātājiem un diriģentiem, par ideju — Sandrai Lielansei, kas
pati vairs neatceras, kuro gadu šāds pasākums jau notiek. Sandra atzīst, ka pirms skatēm izlocīt balsis ir jo lietderīgi. Savukārt par
visa pasākumu koptēla radīšanu tencināšana
Smaidai Šnikvaldei, Vairai Kamarai un viņas
teātra spēlmaņiem, sevišķi Santai un Ilzei
konferansjē lomā.
Alnis Auziņš

visus dārzkopības žurnālus, bet vasarā —
strādāt savā dārzā. Piedaloties Monētu dienu
izlozē, Intai bijis grūti izvēlēties starp divām
monētām: Dzelzceļš Latvijā un Akmens monēta.
Balsoja par pirmo, taču kā dāvanu izvēlējās
otro. Tāda veiksme nebija ienākusi pat prātā,
tāpēc pārsteigums bijis jo lielāks.
Apsveicot Intu, sakām paldies visiem, kas
atsaucās uz mūsu bibliotēkas aicinājumu piedalīties Monētu dienu norisēs tieši no bibliotēkas datoriem!
Ruta Emerberga

Uz Lielo talku!

Jaunie talanti

21. IV ir Lielā talka. Vārds koordinatoram mūsu novadā Andrim Kojro.

Sniegotajā 31. III pilī priecēja jaunie
talanti.

— Šogad Lielās talkas rīkotāji aicina pievērsties ūdenim, pārdomāt attieksmi pret
to, sapost ūdenstilpes un to apkārtni. Par to
klausījos seminārā Rīgā, LU Lielajā aulā.
Dundagā attīrīsim Dundagas dīķa krastmalu, kur vismaz par pusotru metru ir atsedzies krasta kultūrslānis — visāda plastmasa,
pudeles un citi atkritumi. Kolcinieki ierasti
sakops jūras piekrasti, arī citus objektus.
Ja ļaudis iecerējuši sapost vēl kādas vietas, vai Dundagas, vai Kolkas pagastā, lūdzu
to paziņot man pa tālruni 26563742, es reģistrēšu atbilstošā interneta vietnē. No manis
dabūjami dzelteni zaļi maisi atkritumiem,
ko sola atvest aprīļa vidū.
Iepriekšējos gados diezgan daudz paveica
simtlatnieki, tagad pagaidu sabiedriskajos
darbos nodarbināto skaits ir ievērojami sarucis, un darāmā ir daudz.
Tāpēc aicinu iedzīvotājus atsaukties! Kājās jāuzvelk gumijas zābaki, jāpaņem līdzi
kāds ķeksis, grābeklis garākā kātā un darba
cimdi. Pulcējamies 21. IV plkst. 9.00 pie do-

Tos vērtēja nopietna komisija, Rolands
Ignatjevs, Inese Freimute un Ilona Onzule,
par visiem balsojot ar ... sarkanu rozi. Norisi
raiti vadīja Magda Frišenfelde. Jaunieši rādīja
talantus skatuves runas mākslā, improvizācijas teātrī, dziedot un dejojot, pašsacerētās
dziesmās un dzejoļos.
Par jauno talantu kļuva apburošā Annija
Paula Heiberga, kas dziedāja dziesmu Joka
pēc alfabēts, 2. vietu vērtētāji piešķīra graciozajām Sensus vecākās grupas dejotājām, bet
3. — Raitim Bērziņam, kurš nudien atraktīvi
pierādīja, kā atkauties no krokodila. Īpašās
balvas saņēma jaunie autori: Daniela Damberga par sirsnīgo dziesmu Kur, brālīti, tu aizgāji, ko lieliski izpildīja A. P. Heiberga, Alise
Damberga un Kārlis Roderts; Andris Avotiņš
par asprātīgo dzejoli Cik labi, ka esmu viens
mājās, ko izteiksmīgi norunāja Marks Aukmanis. Skatītāju simpātiju balva tika Sensus
vidējās grupas aizrautīgajiem dejotājiem.
Jā, talantīgu jauniešu mums netrūkst!

mes ēkas — Līkās muižas.
Protams, kas vēlas, var strādāt arī iepriekš. Tāpat aicinu sakopt arī citas vietas,
sākot katram ar savu sētu, māju, neaizmirsīsim arī kapus!
Talkas rīkotāji iecerējuši no plastmasas
korķiem izveidot pasaules karti. Arī es aicinu savāktos korķīšus nodot, tādas iespējas
būs Līkajā muižā, vidusskolā un citur. Bet par
visu neskaidro vaicāt man, var arī ielūkoties
interneta vietnē www.talkas.lv!
Uzklausīja Alnis Auziņš

Mācības NVO līderiem
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs (ZKNVOAC) līdz 16. IV aicina Kurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) līderus pieteikties bezmaksas 10 nodarbību mācību
programmai, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu interneta lapā
www.zkcentrs.lv. Mācību mērķis ir stiprināt NVO cilvēkresursus, uzlabot to līderprasmes un veicināt spēju līdzdarboties un attīstīt sociālo dialogu Kurzemē.
Mācības notiks Talsos reizi nedēļā. Pirmā
nodarbība 27. IV. Katra nodarbība paredzēta
atsevišķu NVO līderu īpašību un zināšanu izkopšanai, izmantojot gan teoriju, gan praktiskus treniņus, attīstot psiholoģiskās īpašības, prezentācijas prasmes, nostiprinot NVO
vadības juridiskās un praktiskās zināšanas,
praktiski iepazīstot pašvaldības darbu
(sīkāk skatīt mācību programmu vai
www.zkcentrs.lv.). Lektori ir nozares eksperti
un praktiķi ar spēcīgu akadēmisko izglītību
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un pieredzi savā darbības jomā.
Dalībniekiem jābūt gataviem ierasties uz
visām 10 nodarbībām. Pieteikties aicināti arī
tie, kas pašlaik nav NVO līderi, bet vēlas uzlabot dzīves vidi, iesaistoties esošās vai radot
jaunas NVO.
Maksimālais mācību dalībnieku skaits ir
20. Ja pieteikumu būs vairāk, dalībniekus atlasīs, balstoties uz pieteikuma anketā norādīto motivāciju un iespējami lielāko ieguvumu
gan konkrētajai personai, gan arī tās pārstā-

Diāna Siliņa
vētajai NVO. Visiem mācību kandidātiem atbildēs līdz 20. IV.
Pēc mācībām dalībniekus lūgs sniegt arī
savu viedokli par mācību programmu, lai
ZKNVOAC to varētu izstrādāt kā neformālās
izglītības programmu, ko savā darbā turpmāk varēs izmantot arī citas organizācijas.
Šīs mācības Ziemeļkurzemes NVO atbalsta
centrs rīko projektā Mēs Kurzemei, kuru ar
97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību un 7,93% Talsu
novada dome. Apakšaktivitāti administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Neskaidro jautāt projekta vadītājai Inesei Siliņa pa e-pastu
inese.silina@zkcentrs.lv vai mobilo tālruni
29811722.
Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO
atbalsta centrs, projekta Mēs
Kurzemei vadītāja, publicitātes
un informācijas aprites eksperte

Kārļa Rēriha
jaundarbs
31. III Talsu tautas namā pūtēju orķestra Talsi koncertā Gaismiņa ausa izskanēja Kārļa Rēriha trīsdaļīgs skaņdarbs Leģenda par Zaļo jumpravu, kas
pirmatskaņojumu bija piedzīvojis Valmierā. Iespaidos lūdzām dalīties Dundagas jauktā kora diriģenti Sandru Lielansi.
— Koncertā skaņdarba ievadvārdos klausītājus iepazīstināja ar tā saturu un saikni
ar Dundagu. Savulaik mācoties solfedžo
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā, Kārlis
sarakstījis melodiju, ko tagad izmantojis
par pamattēmu skaņdarba pirmajai daļai
Rūķu kāzas Dundagas pilī. Otrās un trešās daļas nosaukumi — Sargi pamana meiteni un
Tiesa. Skaņdarba pamatā izmantota teika
par Zaļo jumpravu, ko Kārlis ietērpis mūzikas skaņās.
Darbs ir interesants, profesionāls, izteiksmīgs. Pirms sava jaundarba diriģēšanas
Kārlis teica, ka savu darbu veltai mammai
Laurai.
Kārlis ir arī kļuvis par Talsu pūtēju orķestra diriģentu. Protams, Kārļa izaugsmē
ir liels viņa tēva, Talsu pūtēju orķestra diriģenta Raita Rēriha ieguldījums. Dundaga
var lepoties, ka no tās mūzikas skolas
audzēkņa izaudzis talantīgs jauns mūziķis!
Uzklausīja Alnis Auziņš

Panākumi sportā
17. III pilī zolītes sacensību pēdējā kārtā labāko trijnieks bija šāds: 1. vietā Dainis
Blūmentāls, 2. vietā Artis Jāvalds, 3. vietā
Raitis Kristiņš, solo spēlētājs — Edmunds
Evarts. Kopvērtējumā: zolītes turnīrā
1. vietā Imants Priede, 2. vietā Jānis Kēnigsvalds, 3. vietā Dainis Blūmentāls, solo spēlētājs — Edmunds Evarts.
18. III Kolkas tautas namā novusa dubultspēlēs labāko trijnieks bija šāds:
1. vietā Aleksis Otomers un Nauris
Ernštreits, 2. vietā Aldis un Toms Tindenovski, 3. vietā Ilmārs Gleglu un Gatis
Blumbahs.
24. III Dundagas vidusskola ar 3 komandām piedalījās Lāse 2012 kausa sacensībās
volejbolā. 2. vietu valstī ieguva vidusskolas
jaunieši: Mārtiņš Šenbergs, Ēriks Feldentāls, Emīls Petrovics, Toms Šepte, Emīls
Vīksna, Roberts Vīksna un Ernests Salcevičs. Skola tiks pie balvas par lielāko komandu skaitu finālsacensībās.
31. III Talsos pašvaldību spēlēs vairākos
sporta veidos teicami sasniegumi mūsējiem: 1. vieta dambretē (Mārcis un Māris
Mitleri), svarstieņa celšanā guļus (Artis
Skarbinieks) un šautriņu mešanā (Mareks
Griciks), 2. vieta šahā (Alnis Auziņš un Aldis
Sīpols).
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