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Neizmantotās rezerves
Tā runā, ka mūsu tipiskā īpašība esot izmantot tikai niecīgu daļu smadzeņu jaudas. Jo vairāk dzīvoju, jo pārliecinos — mēs, cilvēki, nudien bieži atstājam novārtā daudzas un dažādas iespējas. Reizēm nelaime ir tā, ka
skatāmies uz savu dzīvi ar ierastības acīm. Un ierastība pasludina bargu
spriedumu: tā tas vienkārši ir, tā iegājies un pieņemts, un neko tur nevar
grozīt!
Tad vajag kādu, kas sapurina, kas atver acis, kas pabiksta. Kas pamudina un ļauj noticēt — var gan citādi. Reizēm iespējas slēpjas jau esošajā
modelī, tas tikai pa īstam jāliek lietā.
Arī šī numura rakstiņā par vecāku dienu vidusskolā ir vairākas urdošas
atziņas, un viena no galvenajām — iedzīvināsim un atdzīvināsim skolas
konsultatīvo padomi. Tāds veidojums taču ir ļoti labs, bet — tikai tad, ja
darbojas!
Uz darbošanos aicina arī šajā avīzē pieminētais kultūrvēstures manuskriptu konkurss, gan jo plaši — 6. lappusē izsludinātie konkursi. Neaplaupīsim paši sevi, bet uzdrīkstēsimies lietot mums dotās iespējas!
Alnis Auziņš

Gatavojamies Slīteres Ceļotāju dienām!
4. IV pilī notika pirmā kopīgā pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas (DAPKRA) darbinieku un novada tūrisma uzņēmēju tikšanās, lai gatavotos Slīteres Ceļotāju dienām 2. un 3. VI. Arī Pils diena 2. VI iekļausies tajās.
Par pasākumu gan ir domāts jau agrāk. Tā
kā šogad jāiztiek ar pašvaldības finansējumu,
par šīm dienām ir spriests pirms novada budžeta pieņemšanas. Turklāt ir divu iepriekšējo gadu pieredze. Pils direktorei Baibai Dūdai un tūrisma organizatorei Alandai Pūliņai
jau lielās līnijās ir skaidrība. Protams, visu
laiku kaut kas mainās, un par to arī apspriedē runāja.
Baiba pastāstīja, ka tagad Alanda atgriezusies pašvaldībā un ir Kultūras pils darbiniece — tūrisma organizatore. Neko daudz jau
tas nemaina, jo arī līdz šim ir strādāts ciešā
sadarbībā. Baiba atzina, ka Alanda ir profesionāle savā jomā, bet sezonā ir tik daudz darāmā, ka vienam cilvēkam tas nav pa spēkam, tāpēc viņai karstākajā darba laikā būs
palīgs. Kopš 12. IV tā ir Ance Remesa.
Pils vadītāja uzsvēra, ka Ceļotāju dienas ir
kaut kas brīnišķīgs un neatkārtojams, šo dienu sūtība ir īpaša visā Latvijā. Iepriekšējos
divos gados ir izdarīts milzīgs darbs, tās rīkojot. Diemžēl projekts ir beidzies, un pašvaldība tik lielu naudu kā iepriekš nevar ieguldīt, taču izveidos vislabāko finansēšanas
modeli, un būs lietas, ko īstenos. Baiba norādīja, ka šogad
galvenā Ceļotāju dienu koordinatore būs Alanda, kas to
darīs sadarbībā ar DAPKRA
darbinieci Andru Ratkeviču.
Vēl pils direktore aicināja
aplūkot turpat mazajā zālē pie
sienas izliktās Talsu fotokluba
biedru fotogrāfijas, norādot,
ka ar šiem cilvēkiem aizsākusies un turpināsies laba sadarbība. Viņa visiem novēlēja šajā sezonā veiksmi, bet tikšanās reizē pilī — justies kā mājās.
Alanda nosauca 3 mērķus:
noskaidrot, kā esam pārziemojuši, pastāstīt, kas izdarīts
saistībā ar Ceļotāju dienām,
un dzirdēt tūrisma uzņēmēju
idejas. Vairākas ierosmes jau
zināmas, piemēram, DAPKRA
sadarbosies ar kukaiņu pētniekiem un fotogrāfiem. Tāpat šogad pils ar savu dienu
iekāpj Ceļotāju dienās, bet tās
savukārt ienāk pilī. Kārtējo

reizi var pārliecināties, ka Alandai pašai ieceru un darbu netrūkst, arī šogad visu paredzēto pat grūti uzskaitīt. Līdzdalība Ceļotāju
dienās ir tikai viena no daudzajām norisēm,
kas strauji tuvojas. Alanda iepazīstināja ar
darbības plānu, gatavojoties nozīmīgajam
pasākumam, un konkrētiem datumiem.
Gandrīz kā aizraujoša mācību stunda pagāja DAPKRA direktores Ērikas Kļaviņas rādītā un komentētā priekšstāde. Tas bija stāsts
par dabas daudzveidību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas aizsardzību
laikmetu griežos. Latvija ir saglabājusi savu
bioloģisko daudzveidību, bet ne visur Eiropā
tā vairs vērojama. Interesanti bija uzzināt, ka
cilvēki par dabas aizsardzību domājuši jau
sirmā senatnē: 252. g. p. m. ē. Indijā Maurju
imperators Ašoka noteicis aizsargājamās teritorijas dzīvnieku, putnu, zivju un mežu
aizsardzībai. Tās — vecākās rakstiskās ziņas
par valstisku dabas aizsardzību. Arī pirmais
dabas rezervāts izveidots jau 684. gadā Indijā, Sumatras salā.
Īpašu uzmanību Ērika pievērsa Moricsalai,
kas 1912. gadā kļuva par dabas rezervātu un

ieguva dabas pieminekļa statusu. Tādējādi
šogad DAP svin 100 gadus dabas aizsardzībai
mūsu zemē. Viņa Moricsalu salīdzināja ar
pērli: tur saglabājusies pirmatnējā meža
struktūra un entomologiem tā ir kukaiņu laboratorija. Šī vieta ir kā dzīvs muzejs. Ērika
gan atgādināja, ka Šlīteres mežs ir tieši tāds
pats.
Rādot otro priekšstādi, viņa pastāstīja, kas
iecerēts nacionālajā parkā par ES Kohēzijas
fonda līdzekļiem. Līdz rudenim dažādās vietās ierīkos jaunus stāvlaukumus, atjaunos
Zilo kalnu, Pēterezera un Kolkas Priežu dabas taku. Priežu dabas takā paredzēts skatu
tornis. Vairākās vietās uzstādīs stendus.
Noslēgumā ar idejām Ceļotāju dienai dalījās Jānis Dambītis, Dženeta Marinska un Ervīns Kristiņš. Jānis paziņoja, ka Kolkasragā
būs mobilo pirtu salidojums ar saistošu
programmu. Viņš bija pārliecināts, ka interesanto piedāvājumu dēļ ceļotāju netrūks.
Dženeta savukārt izstrādājusi jaunu maršrutu — pastaigu pa industriālās Kolkas vēsturi. Tas būs saistīts ar rūpniecisko zivju apstrādi, kas šajā vietā sākusies 19. gs. vidū un

veiksmīgi darbojas vēl šobaltdien. Viņa Latvijas kino arhīvā sameklējusi arī 15 minūšu
garu dokumentālu filmu Kolkasraga saimnieks
par Jevgēņiju Morozovu, Kolkas fabrikas, vēlāk kolhoza Brīvais zvejnieks direktoru. Ja vēl
izdotos to visu papildināt ar muzikāli teatrālu uzvedumu...
Pavisam neparasts piedāvājums bija Ervīnam: nemitīgi no piektdienas vakara līdz
svētdienas vakaram, t.i., no 1. līdz 3. VI, pie
Šlīteres bākas pulcēt radiomīļus un interesentus. Tur varēs sazināties ar jebkuru valsti
ikvienā valodā.
Izskanēja arī priekšlikums katrā vietā —
Dundagā, Kolkā, Šlīterē un Mazirbē — īpaši
izcelt kādu vēl nebijušu aktivitāti. Dalībnieki
diskutēja par laiku saskaņošanu, lai viss nenotiktu vienlaikus. Par ēdināšanu gādāt bija
gatava i/u Viktorija īpašniece Drosma Greiško. Viņa aicināja uzņēmējus uzsaukt zivju
zupu, jo iepriekšējos gados tās baudīšana ceļotajiem radījusi īpašu vienotību. Drosma solījās arī pati kādu katlu ar zupu uzsaukt, taču
ar to visiem nepietiks...
Šoreiz kopā pulcējās vairāk nekā 20 cilvēku, pārsvarā uzņēmēji, un visi bija ieinteresēti, lai Slīteres Ceļotāju dienas izdotos vismaz tikpat labas kā līdz šim.
Visu par Ceļotāju dienām un Pils dienu
lasiet interneta vietnē http://sliteresdiena.
wordpress.com, izvēlieties maršrutus un piedalieties!
Diāna Siliņa, Alandas Pūliņas foto

Dundagā
21. IV Lielā talka, koordinators Andris Kojro, tālr. 26563742.
21. IV plkst. 19.00 pilī izrāde Hamilkāra kungs, lomās Jānis Reinis, Aīda
Ozoliņa, Enriko Avots, Egija Missa–
Silāre, Jānis Mūrnieks, režisore Dita
Balčus.
11. V Mātes diena: 1.–4. klasēm Mazajā skolā, 5.–12. klasēm pilī.

Kolkā
28. IV tautas namā plkst. 14.00 Kolkas pensionāru padomes un ansambļa
Sarma 15 gadu jubileja. Par mūziku gādās Laimons Zemels. Laipni aicinām
bijušos dziedātājus, draugus, radus un
citus interesentus. Līdzi ņemt groziņu
omulībai.
11. V Māmiņdienas sarīkojums pamatskolā.
12. V Kolkas kora 15 gadu jubileja
tautas namā.
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Skaidro lietpratējs

Novada kultūras iestāžu raksturojums
Šoreiz piedāvājam Attīstības programmas sadaļu par kultūru.
Bibliotēkas
Dundagas novadā kā iestāde ir izveidota
Dundagas novada Centrālā bibliotēka, kurai
ir struktūrvienības Kaļķos, Kolkā, Mazirbē
un Vīdalē.
Pēc lietotāju skata lielākā ir Dundagas bibliotēka, kurai 2011. gadā bija 639 lietotāji.
Pēc tam seko Kolkas bibliotēka ar 301 lietotāju un Mazirbes bibliotēka ar 210 lietotājiem. Kaļķu un Vīdales bibliotēkās šis skaits
bija attiecīgi 66 un 53.
Arī apmeklētība vislielākā ir Dundagā, šo
bibliotēku 2011. gadā apmeklēja 12240 reizes, Kolkā — 5712, Mazirbē — 1679, Kaļķos —
1146 un Vīdalē — 878 reizes.
Interesants fakts: lai arī apmeklētāju
skaits Kolkas bibliotēkā ir vairāk nekā divas
reizes mazāks nekā Dundagā, izsniegumu
skaits tajā ir pat mazliet lielāks.
Dundagas novadā darbojas akreditēts muzejs Kubalu skola – muzejs, kas ir novada domes struktūrvienība. Muzejs apsaimnieko
valsts nozīmes kultūras pieminekli — Kubalu
skolas namu, tā sētu un tuvāko apkārtni.
Muzeja darbību nodrošina trīs darbinieki.
Kopējais muzeja krājuma vienību skaits
2010. gadā — 5282, savukārt muzeja krājumā

Bāriņtiesā
Iepazīstinām ar darbību pērn.
Bāriņtiesa ir pašvaldības veidota iestāde,
kas pilda valsts uzliktās funkcijas. Dundagas
novada Bāriņtiesā ir 5 darbinieki: priekšsēdētāja, kas no 2012. gada janvāra strādā 1
slodzi, bet iepriekš strādāja 0,8 slodzi, sekretāre (0,3 slodzes) un 3 locekļi, kuriem maksā
par nostrādātām stundām.
Pērn par 9 ģimenēm, kurās aug 21 bērns,
Bāriņtiesa saņēma informāciju, ka ģimenēs
nepietiekami nodrošina bērnu attīstību un
audzināšanu. Darbā ar šīm ģimenēm ir iesaistījušies Sociālā dienesta speciālisti, Dundagas vidusskolas sociālais pedagogs, skolas
psihologs un pašvaldības policijas inspektors. Bērna aprūpes tiesības ir atņemtas 6
vecākiem — 3 tēviem un 3 mātēm, — no vecāku pienākumu nepildīšanas cieta 8 bērni.
Kopš 2005. gada Bāriņtiesā katru gadu ir
ar adopciju saistītas lietas. Pērn vienu adop-

Pašvaldības
zemju noma
Zemes privatizācija ir beigusies, un tie,
kam vajag papildu lauksaimniecībā izmantojamo zemi palīgsaimniecību uzturēšanai vai
sakņu dārza ierīkošanai Dundagā, var interesēties pašvaldībā par brīvajiem zemes gabaliem.
Vienlaikus gribu atgādināt tiem iedzīvotājiem, kam jau ir noslēgti zemes nomas līgumi par pašvaldībai piekrītošu zemju izmantošanu, ka jāpilda ar noslēgto līgumu
uzņemtās saistības — jāsamaksā nomas maksa un zemes īpašuma nodoklis. Aicinu sekot
līdzi līgumu termiņam, laikus domāt par to
pagarināšanu.
Iedzīvotāji, kam saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un
Ministru kabineta noteikumiem Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas izbeigtas zemes lietošanas
tiesības, ir ieguvuši šo zemes gabalu nomas
pirmtiesības. Lai tās izlietotu, jāraksta domei
iesniegums, lai varētu noslēgt zemes nomas
līgumu un šos zemes gabalus turpinātu izmantot likumīgi.
Guntis Kārklevalks
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reģistrēti 226 krājuma priekšmeti. 2011. gadā
to apmeklēja 1362 cilvēki, kas, salīdzinot ar
pēdējiem gadiem, ir lielākais rādītājs.
Pils un saieta vietas
Regulāri kultūras pasākumi un aktivitātes
novada iedzīvotājiem pieejami Dundagas pilī
un Kolkas tautas namā.
Pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs, ko apsaimnieko novada
domes struktūrvienība un kurā pastāvīgi
strādā 5 darbinieki, bet sezonā pievienojas
vēl 5.
Dundagas pils ir uzskatāma par vienu no
pašlaik nozīmīgākajiem daudzfunkcionāliem
sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem novadā, jo tās trešo stāvu aizņem Dundagas Mākslas un mūzikas skola.
Pilī izvietota arī novada domes struktūrvienības: avīzes Dundadznieks redakcija, Attīstības un plānošanas nodaļa, Būvvalde, kā
arī Tūrisma informācijas centrs.
Pilī atrodas viesnīca — jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem,
savukārt vasarā telpas kā naktsmītnes —
Dundagā un pilī notiekošo svinību viesi un
ciju apstiprināja tiesa, un viena ģimene pieteicās adopcijai. Novadā 31 bērns ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 26 bērni. Četri
bērni ir ārpusģimenes aprūpes iestādē,
viens no viņiem ir nepilnu gadu vecs puisītis. Viens zēns no mūsu novada līdz pagājuša gada beigām bija audžuģimenē, bet ģimene vēlējās viņu adoptēt, un gada sākumā tiesa šo adopciju apstiprināja.
Mūsu novadā ir viena audžuģimene. 2010.
gadā ģimene pēc apmācības ieguva audžuģimenes statusu, ģimenē ir viens audžubērns
no Grobiņas novada un viens bērns aizbildnībā. Lai viņiem stipra veselība un izturība,
pildot šo pienākumu! Bāriņtiesā gaida novada iedzīvotājus, kas vēlētos pieņemt, sniegt
savu sirds siltumu kādam dzīves pabērnam!
Tiem, kas vēlas kļūt par audžuģimeni, iepriekš jāpiesakās Bāriņtiesā, lai tā novērtētu
ģimenes atbilstību audžuģimenes statusam
un pieteiktu ģimeni valsts apmaksātai apmācībai. Pēc tās ģimene drīkstēs pie sevis
uzņemt bērnus. Par šo atbildīgo darbu valsts
maksā Ls 80 mēnesī un pašvaldība, kuras

Sulu mēnesis

tūristi.
Pils ir populārs tūrisma objekts. Novada bibliotēkas skaitļos 2011. gadā
Lietotāji Krājums Apmeklētība Izsniegums
Dundagas Tūrisma informācijas Bibliotēka
centrs nodrošina gida pakalpoju- Dundagas novada
639 20 980
12 240
20 045
mus pils apmeklējumiem un ek- Centrālā bibliotēka
skursijām pa Dundagas un Kolkas Kaļķu bibliotēka
66
5 220
1 146
4 017
pagastu. Pilī izvietotas pastāvīgas Kolkas bibliotēka
301 14 024
5 712
20 056
vēsturiskas un tematiskas ekspozī- Mazirbes bibliotēka
210
3 799
1 679
2 631
cijas.
Vīdales bibliotēka
53
5 099
878
2 871
Kultūras darba funkcijas pilda
pašvaldības struktūrvienība Kultūras centrs. Dundagas pilī 2011. gadā notikuši izmanto pulciņu nodarbībām.
Dundagas tautas nams ir sliktā tehniskā
50 pasākumi, ieskaitot arī izstādes, 2010. gastāvoklī. Daļa telpu ir iznomātas, bet bez redā — 61 pasākums, 2009. gadā — 51.
Kolkas tautas nams ir novada domes izvei- novācijas tas lielu kultūras pasākumu rīkošadota struktūrvienība Kolkas pagasta pārval- nai nav derīgs.
Vīdales saieta nams un arī bibliotēka atrodes padotībā, kuras darbības pamatmērķis ir
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un sa- das Vīdalē, bijušajā Vīdales skolas ēkā, kas
glabāšana. Pavisam kopā tautas namā strādā renovēta par pašvaldības līdzekļiem.
6 darbinieki.
Dundagas novadā atrodas 33 valsts aizsarKolkas tautas nams 2011. gadā rekonstru- gājamie kultūras pieminekļi, no kuriem 25 ir
ēts, un pašlaik tas ir visvairāk noslogotais no Dundagas un 8 — Kolkas pagastā. Gandrīz divisiem tautas namiem. Pērn tajā notikuši ap vas trešdaļas no visiem pieminekļiem ir ar40 dažādu pasākumu — tradicionālie valsts heoloģijas pieminekļi, no kuriem apmēram
un nacionālie svētki, teātra izrādes, filmas, puse atrodas ciemu vai blīvas apbūves teritikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dzeju torijās.
vakari, balles, diskotēkas, pensionāru pado- Nozīmīgākie novada kultūras pieminekļi ir
mes Sarma rīkotie atpūtas vakari u.c. 2010. Dundagas viduslaiku pils un parks, Dundagas
gadā Kolkas tautas namā notikuši ap 50 da- luterāņu baznīca, Kubalu skola, Līvu tautas
žādu pasākumu. Tautas namā darbojas rok- nams, kā arī Košraga un Sīkraga zvejnieku
darbnieku klubiņš un 6 pašdarbības kolektī- ciemi.
Lauris Laicāns,
vi. Dundagas pilī 2011. gadā notikuši 50 pasāAttīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
kumi, to skaitā arī izstādes.
Līvu tautas nams Mazirbē atrodas biedrī(Turpmāk vēl)
bas Līvõd Īt īpašumā un galvenokārt darbojas
tikai vasarā līvu svētkos. Dažas telpas namā
bērns ievietots audžuģimenē, maksā uzturnaudu. Tās lielumu nosaka pašvaldība, summa nedrīkst būt mazāka par Ls 27.
Bāriņtiesā ir 8 aizgādnības lietas par rīcībnespējīgām personām vai mirušo mantu.
2011. gadā Bāriņtiesa iecēla 3 aizgādņus rīcībnespējīgām personām. Astoņus lēmumus
pieņēma, lai aizstāvētu bērnu mantiskās intereses. 2011. gadā 2 lietas bija par sociālo
pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai,
kura faktiski bērnu neaudzina, un pabalsta
izmaksāšanu bērna faktiskajam aprūpētājam. Talsu rajona tiesai ir doti 6 atzinumi,
kas skar bērnu intereses. Novada Bāriņtiesa
ir pieņēmusi 5 lēmumus par personas atbilstību bērnu audzināšanai un aprūpei. Tie ir
lēmumi, kas skar ģimenes, kurās vecāki dodas darba meklējumos uz ārzemēm un kad
prombūtne ir ilgāka par 3 mēnešiem.
Patlaban Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir
118 lietas. 2011. gadā ir pieņemti 42 lēmumi.
Daina Dēvita,
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Manuskriptu konkurss
Apgāds Jumava sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) izsludina manuskriptu konkursu Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados. Manuskriptus var iesniegt no 2. IV līdz 2. VII.
tā koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa. Iesniegtos manuskriptus
sāks vērtēt pēc iesniegšanas termiņa beigām, un uzvarētājus paziņos 1.10.2012. Grāmatu izdos 2013. gadā.
Plašāk par konkursu, arī nolikums un anketa: www.jumava.lv un www.lps.lv/
Pasvaldibam/?task=view&article_id=2410.

Apgāds Jumava sadarbībā ar LPS izsludina
konkursu, lai tautas vēsturi, mūsu vecvecāku un vecāku stāstus saglabātu nākamajām
paaudzēm. Profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus, un konkursa uzvarētāja manuskriptu izdos apgāda Jumava
grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi.
Žūrija izraudzīsies arī papildus divus manuskriptus, kas saņems apgāda balvas.
Darbi — apjomā no 150 līdz 400 lpp. —
komisijai jānosūta elektroniski uz e-pastu:
pasutijums@jumava.lv. Iesniedzot darbu vai

Dzirnavu iela 73–1, Rīga, LV–1011,
tālr. 67280314; mob. tālr. 26490412

Jauni zemessargi

Kļūdas labojums

4. IV pilī zemessarga svinīgo zvērestu
nodeva vidusskolas 12. klašu puiši: Nauris
Apškrūms, Jānis Balodis, Ēriks Feldentāls,
Ralfs Indriksons, Mārtiņš Šenbergs, Valters Zēfelds un Kārlis Zvirbulis. Šādu iespēju — 18 gadus veciem Latvijas Republikas pilsoņiem kļūt par zemessargiem —
paredz likums Par Latvijas Republikas Zemessardzi. Vairāk www.dundaga.lv
Diāna Siliņa

Iepriekšējā numura publikācijā Aizkustinošais piemiņas brīdis ieviesusies aplamība.
Ziņas par 1949. gadā izsūtītajiem iegūtas
nevis no Okupācijas muzeja, bet gan no
žurnāla Latvijas Arhīvi 4/1995 pielikuma Represēto saraksts 1949., ko pārskatījis un ar
apdzīvoto vietu norādēm papildinājis Kubalu skola–muzejs. Atvainojos par kļūdu!

Apgāda Jumava Projektu daļa

Diāna Siliņa

Mazirbes bibliotēkā
Līdz mēneša beigām skatāma dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 75. jubilejai veltīta literatūras izstāde. 20. IV bibliotēkā interesentus dekupāžas mākslā
sāks ievadīt lietpratēja no Rojas Aina Reinholde.

Sabiedriskā
kārtība
Iepazīstinām ar darbu pagājušajā gadā. Dažos gadījumos dati salīdzināti ar
aizpērnajiem rādītājiem.
Pagājušajā gadā. 2011. gadā Valsts policijai
nodota informācija 24 gadījumos. Konstatēti
16 nepilngadīgu personu smēķēšanas un alkohola lietošanas gadījumi. Sadarbībā ar novada Bāriņtiesu un Sociālo dienestu apsekotas 36 adreses. Dzīvesvietās vai atskurbtuvē
nogādātas 17 personas alkohola reibumā, kas
nespēja patstāvīgi pārvietoties. Sniegta palīdzība citiem speciālajiem dienestiem, kā Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, — kopumā 12 gadījumos. Par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem novada Administratīvā
komisija izskatījusi 29 lietas.
Pērnais gads salīdzinājumā ar aizpērno.
2011. gadā notikumu žurnālā reģistrēts 231
informācijas gadījums, 2010. gadā — 179.
2011. gadā Valsts policijas Ceļu policijai nodotas 9 personas, kas vadījušas transportlīdzekļus alkohola reibumā vai kā citādi pārkāpuši
ceļu satiksmes noteikumus, bet 2010. gadā —
16 personas. Sadarbībā ar Valsts policijas kārtības policijas un Ceļu policijas darbiniekiem
2011. gadā noticis 31 reids, 2010. gadā — 51.
Administratīvie pārkāpuma protokoli par dažādiem administratīviem pārkāpumiem 2011.
gadā sastādīti 67 personām, savukārt 2010.
gadā — 56 personām. 2011. gadā saņemti 11
iesniegumi, uz kuriem atbildēts, bet 2010. gadā — 20. Patruļstundu skaits 2011. gadā bija
665, bet 2010. gadā — 637.
Novada dome un pašvaldības policija pateicas uzņēmējiem Naurim Freimutam un Aldim Anzenavam par iespēju iegādāties videonovērošanas iekārtu. Tā uzstādīta Dundagas
pašvaldības policijas dienesta automašīnā.
Jānis Simsons, pašvaldības policijas inspektors
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Svešās zemēs esot skaisti

Vienīgie no pusmiljona jeb
Mūsējie Austrālijā
Latvijas Pasta 2012. gada preses abonēšanas kampaņā izlozē vienīgo lielo balvu —
apmaksātu braucienu uz Austrāliju — ieguva mūsu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Podkalne un Leons Langmanis, kas bija parakstījušies uz izdevniecības a/s Lauku
Avīze izdoto žurnālu 36,6°C. Izlozē kopumā piedalījās vairāk nekā 464 tūkstoši abonementu. Ritu aicināju pastāstīt par ceļojumu.
— Kā uztvērāt šo ziņu?
— Gandrīz kā joku, kam grūti noticēt! Kā
mums pēc tam pastāstīja, turpmāk tik lielu
ceļojumu balvā vairs nebūšot. Sirsnīgs paldies Latvijas Pastam par šo loteriju!
Varējām izvēlēties laiku — no februāra
līdz maijam. Izraudzījāmies martu, un vēlāk,
jau Austrālijā, vietējie latvieši teica, ka tas
esot Austrālijas apmeklējumam vissliktākais
mēnesis. Rudens, kad līst lietus un pavēss.
Labākais esot maijs, kad nokrišņu vispār nav
un gaisa temperatūra ir noturīga. Bet mums
laika apstākļi netraucēja un viss likās brīnišķīgi!
— Vai tālajam braucienam īpaši gatavojāties?
— Izlasīju Pētera Struberga grāmatu Sapņu zeme Austrālija, kas deva daudz. Pašmācībā
pamācījāmies angļu valodu, pašu vajadzīgāko. Epastā sazinājos ar Austrālijas latviešiem
Brisbenā, kas mani neklātienē iepazīstināja
ar latviešiem Zelta krastā — mūsu ceļojuma
galamērķī. Rīgā AIR TOUR ceļojuma aģentūrā
mūs pabrīdināja, no kā jāuzmanās, piemēram, peldoties no haizivīm, no straumēm
okeānā. Paldies aģentūras darbiniekiem par
ceļojuma rīkošanu, par līdzi dzīvošanu un
noderīgajiem padomiem!
— Austrālija šķiet pasaules mala. Cik ilga
ceļojums? Vai gaisā nekļuva garlaicīgi?
— Viss bija lieliski, sākot no izlidošanas
Rīgas lidostā un beidzot ar atgriešanos. Gar-

Lidostā mūs sagaidīja un aizveda uz Zelta
krastu (Gold Coast) — ļoti daudzu tūristu iecienītu atpūtas vietu. Tā ir jauna pilsēta, pagājušā gadsimta 60. gados tur vēl nebija gandrīz nekādas apbūves. Nami sacelti pēdējos
30–40 gados. Tagad Klusā okeāna piekrastē
slejas milzu debesskrāpji, kuros iekārtotas
viesnīcas. Viss atpūtniekiem domātais izvietots piekrastē samērā šaurā zemes strēlē —
vienā puses Klusais okeāns ar pludmali, otrā
pusē upe. Pārejot pār tiltu, redzējām, ka tur
sākas pilnīgi cita pasaule, vienkārša apbūve,
tur mīt vietējie iedzīvotāji, arī tās divas latviešu ģimenes, kurās viesojāmies. Mierīga,
nesteidzīga dzīve, ļaudis atpūšas, pavadot
laiku āra kafejnīcās, malkojot kafiju un sarunājoties.
Dzīvojām 22 stāvu viesnīcā upītes krastā.

Austrālija mums paliks kā sapņu
piepildījums visam mūžam. Uztvērām to kā apbalvojumu no Visaugstākā un to arī tā baudījām: tvērām un izdzīvojām katru brīdi. Okeāns, viļņi, saule, vējš, smiltis, silts
lietus un smaidīgi cilvēki. Sešas
piepildītas un neaizmirstamas dienas pagāja kā vienā elpas vilcienā.

• Rita un Leons iebriduši Klusajā okeānā, pa labi Zelta krasta debesskrāpji.

laicīgi nebija ne brīdi, katru mirkli izbaudījām, jo visu uztvērām kā vienreizēju piedzīvojumu! Lidmašīnās — laipnā apkalpošana
un neskaitāmās maltītes, skaistās lidostas,
kurās viss sakārtots un domāts par cilvēku.
14. III izlidojām, 16. III bijām Brisbenā, Austrālijā. Stundu lidojām uz Helsinkiem, tur 4
stundas pavadījām lidostā, tad 11,5 stundu
lidojums uz Singapūru, atkal 4 stundas lidostā, un 8 stundas uz Brisbenu. Pa ceļam pulkstenis bija jāpagriež 9 stundas uz priekšu. Atceļā devāmies 22. III, pulksteni griezām 9
stundas atpakaļ un 23. III jau bijām Latvijā.
Laika joslu ietekmi nejutām nemaz. Tas noteikti emocionālā pacēluma dēļ. Garajā pārlidojumā drusku pasnaudām.
— Kādi bija pirmie iespaidi?
— Kad Brisbenas lidostā pēc pēdējās pasu
kontroles izgājām laukā, pirmajā mirklī šķita, ka elpu nevaram dabūt! Tik krasa temperatūras maiņa, tāds karstums! Leons priecājās — šis ir mans laiks!

No balkona pavērās ļoti skaista pilsētas panorāma. Visaugstākajai viesnīcai tur ir 78
stāvi.
Pirmā diena pagāja, apskatoties apkārtni.
Vispirms aizstaigājām līdz okeānam. Otro
dienu pavadījām Zoodārzā. Tad braucām ar
kuģīti pa upi. Ciemojāmies latviešu ģimenēs.
Daudz staigājām ar kājām. Baudījām pludmali rīta stundās un iestājoties tumsai, kad sākās nakts dzīve.
— Kā bija dzīvot viesnīcā? Un vispār sadzīve, cik nu to varēja sajust?
— Viss bija labi! Apkalpojošie cilvēki gan
viesnīcās, gan veikalos galvenokārt bija dzeltenās rases pārstāvji, vairāk ķīnieši, un vietējie latvieši viņus raksturoja kā strādīgus, godīgus un laipnus. Mūsu viesnīcā viena ēdienreize bija par brīvu — zviedru galds, un man
šķita, ka tas arī vairāk bija uz Ķīnas virtuves
pusi. Brokastīs bija dabūjami makaroni ar
saldi skābu mērci, rīsi, arī gaļa. Daudz augļu,
maize. Paēst varēja labi. Es katru rītu izvēlē-

• Zelta krasta privātmāju rajons. Skats uz baseinu Jura Strantes dārzā.

jos auzu pārslas — īpatnēju, bet garšīgu skābenu biezputru ar riekstiem un žāvētiem
augļiem. No dzērieniem — tēja, kafija, sulas,
piens.
Tā kā Zelta krasts domāts tūristiem, tad
plaši izvērsta sabiedriskā ēdināšana. Atradām tikai vienu pārtikas veikalu, kur arī iepirkāmies. Iegādājāmies graudu maizi, kas
maksāja 4,50 dolārus, tomātus, kas maksāja 4
dolārus kilogramā. Gandrīz tādas pašas cenas
kā pie mums! Algas gan stipri atšķirīgas. Minimālā stundas likme ir 17 dolāru, bet lielākā — 170. (1 Austrālijas dolārs ir aptuveni
Ls 0,55. – Red.)
— Kā gāja pie tautiešiem?
— Labi, mūs uzņēma ļoti sirsnīgi. Abas ģimenes deva lielu atbalstu, lai īsajā laikā iejustos un kaut cik izprastu svešo zemi.
Kā teicu, pāri upei paveras gluži cita pasaule. Tur ir cieša apbūve, nelielas mājas cita
pie citas uz 400 līdz 600 kvadrātmetru zemes
gabaliņiem. Kas bagātāks, tas iegādājies divus. Uz ielas pusi mājai piebraucamais ceļš,
otrā pusē, kas ir vērsts uz upes krastu, katrai
otrajai mājai kuģītis vai laiva, arī pa kādai
jahtai.
Abas latviešu ģimenes Zelta krastā dzīvo
pēdējos 25 gadus. Vispirms ciemojāmies ģimenē, kur ciltstēvs, ja tā var teikt, ir bijušais
leģionārs Haralds Norītis. Viņam jau tuvu 90,
bet izskatījās jaunāks. Strādājis izdevniecībā,
bet, pensijā būdams, pievērsies savai sirdslietai — glezniecībai. Ļoti labi runāja latviski.
Savu māju pats projektējis. Paši arī cēluši.
Māja plaša, jau ceļot paredzēts liels vestibils
gleznām. Arī darbnīca iekārtota radoši — ar
skatu uz upi. Upes krastā izveidots no košumkrūmiem terasveida dārzs. Nams šķita
latvisks, īpaši salīdzinot ar otru latviešu namu, ko šīs ģimenes galva Juris Strante nopircis jau gatavu. Divstāvu ēka, arī plaša, bet atstāja svešādu iespaidu.
Juris ir dzimis bēgļu nometnē, latviski runāja labi, bet atzinās, ka pagrūti lasīt. Viņš ir
aviācijas inženieris un strādā lidostā.
No sarunām ar latviešiem uzzinājām interesantus faktus par Austrāliju un austrāliešu
ikdienas dzīvi. Abas ģimenes iepriekš savā

Latviešu biedrībā bija apsprieduši mūsu
braucienu.
Kontinenta iekšzeme ir mazāk apdzīvota,
tur plešas tuksneši un ir arī plūdi, jo ūdenim
no kalniem nav, kur palikt. Iekšzemē saimnieko zemnieki, piemēram, kopjot banānu
plantācijas. Attīstīta lopkopība, īpaši aitkopība. Arī piena ražošana. Toties pilsētas izvietojušās piekrastē.
Tā ir ļoti bagāta zeme. Paši iegūst gāzi, akmeņogles, naftu, dzelzs rūdu. Ražo savas automašīnas. Benzīns lētāks nekā pie mums,
rēķinājām, ka ap 75 santīmiem litrā. Austrālijas iedzīvotāji ir ļoti nodrošināti vecumdienās. Pat Leonam kā senjoram, kā viņiem pieņemts saukt pensionārus, visur pienācās atlaides.
Līdztekus nelielajām savrupmājām slejas
arī pa kādai daudzdzīvokļu mājai, kur var
nopirkt dzīvokļus, bet trūcīgākiem cilvēkiem
ir domātas sociālās mājas. Valsts viņus ļoti
nodrošina.
Turienes latvieši labi pārzināja dzīvi Latvijā. Jums ir ļoti mazas algas, viņi teica. Haraldam Dzintaros ir dzimtas māja, vasarnīca,
kur dzīvo viņa māsa, abi skaipā sazinās. Savukārt inženieris Juris vasarā grasās apciemot Latviju un pie reizes arī mūs. Viņam likās neparasti, kā mēs dzīvojam atstatus no
lielās civilizācijas.
— Ar kādiem ēdieniem vietējie latvieši
jūs cienāja?
— Mums pagatavoja makaronus ar liellopu gaļas mērci. Par austrāliešu nacionālo virtuvi nerunājām. To tikai uzzinājām, ka
mums pierastos kartupeļus Austrālijā reti
var iegādāties labus, parasti esot ļoti negaršīgi. To nosakot laika apstākļi. Toties mūsu
rupjmaize viņu ēdienkartē esot regulāri.
— Vai par Arvīdu Blūmentālu viņi zināja?
— Bija dzirdējuši no Rimanta Ziedoņa, kas,
vākdams materiālus grāmatai Nacionālais dēkainis — krokodilu mednieks, Haralda ģimenē
bija dzīvojis. Citādi varbūt arī nezinātu. Viņiem laiks ir piepildīts ar ikdienas dzīvi.
Interesējās Alnis Auziņš
(Nobeigums nākamajā numurā)

Baiba Šuvcānei — Aleksandra Pelēča prēmija!
10. IV Talsu Galvenajā bibliotēkā A. Pelēča literāro prēmiju saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu Senais lībiešu ciems Kolka.
Svētku noskaņā Talsu Galvenajā bibliotēkā
pulcējās daudz ļaužu, lai klātienē tiktos ar autoriem, kuru darbi izvirzīti A. Pelēča literārajai prēmijai. Prēmiju nodibināja ar bibliotēkas
ierosmi un Talsu pilsētas domes atbalstu
2000. gadā par godu dzejnieka A. Pelēča 80.
dzimšanas dienai, un to piešķir ik pēc 2 gadiem aprīlī — dzejnieka dzimšanas dienas atceres laikā. Atbilstoši nolikumam prēmijai izvirza pēdējos divos gados iznākušos reģionālās un valsts nozīmes darbus.
Mūsu novads var lepoties, ka šogad to 13
autoru vidū, kuru darbi izvirzīti, bija arī Baiba Šuvcāne ar grāmatu Senais lībiešu ciems Kolka — par Kolkas ciema kultūrvēsturi vairākos
gadsimtos. Savu izvēli par tīkamāko grāmatu

katrs lasītājs varēja apliecināt, balsojot gan
internetā, gan Talsu Galvenās bibliotēkas lasītavā iemetot kastītē lapiņu ar izvēlētās grāmatas numuru. Iedzīvotāju balsojumā par populārāko A. Pelēča literārajai prēmijai nominēto grāmatu vislielāko balsu skaitu ieguva
Baibas grāmata un saņēma laikraksta Talsu
Vēstis balvu — dāvanu karti. Taču vislielākais
prieks klātešošajiem bija, kad 8 cilvēku žūrijas komisija paziņoja lēmumu — šīgada A. Pelēča literārā prēmija piešķirta par grāmatu
Senais lībiešu ciems Kolka. Priecājamies līdz ar
Baibu par augsto novērtējumu! Pasākumu
jauki kuplināja Talsu mūzikas skolas audzēkņi.
Daiga Muželovska
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Sulu mēnesis

Pūralāde

veido iespieddarbi (7,2%) un grāmatas
(5,7%), tekstilijas un priekšmeti (3,2%), fotogrāfiju un dokumentu ieskenējumi (1,3%),
prese (1,2%) un numismātikas priekšmeti
(1,1%). Joprojām lielāko daļa (60,8%) no muzeja krājuma veido no Dundagas pils pārņemtie novadpētniecības materiāli. Tos savulaik pilī saglabājusi Jautrīte Freimute un
sakārtojis
Aivars Miška.
Iepazīstinām ar Kubalu skolas-muzeja krājumiem.
Katru
ie g ū t o
priekšmetu muzejā
novērtē. Muzeja krā1972. gada 20. maija sestdienas Padomju
juma komisijā ir
Karogs iesākas ar dienas aktualitāti — Talsos
Dundagas vidusskonotiekošajiem pionieru svētkiem. Publicēts
las vēstures skolotājs
PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēts
Par Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizāImants Brusbārdis,
cijas apbalvošanu ar Ļeņina ordeni, raksti SarTalsu novada muzeja
kanie kaklauti plīvo, Priecīgi un svinīgi, bet, laGalvenā krājuma glapas pāršķirot, varam lasīt arī šādus Kitijas
bātāja Daija Lēmane
Valbergas vārdus: «Pagājušā sestdienā plaša
un Kubalu skolas–
sabiedrība bija pulcējusies, lai atklātu Ernesmuzeja vadītājs Ivars
ta Dinsberģa memoriālo muzeju. Pie ēkas, • Novēlējumu krustdēlam 1899. gada Ziemassvētkos rakstījis Dingu saimnieks Abajs.
kurā 40 gadus strādājis un 60 dzīvojis pir- Fricis Adamovičs, pirmais (1867–1879) Dundagas pagasta vecākais. Krustdēlam
Priekšmeti iedalīti
mais Dundagas skolotājs, tagad piestiprināta Fricim, Kubalu skolas skolotāja Jāņa Adamoviča dēlam, tolaik ir pieci gadi. Rok- kolekcijās: Ievērojaplāksne ar uzrakstu Kubeles skola — E. Dinsber- rakstu, izceļojot uz ASV, saglabājis Friča Adamoviča (Piča) dēls Jānis Adamomi ļaudis (atsevišķi
ģa muzejs. Kaut gan diena nepavisam nebija vičs, kurš 1996. gadā, ciemojoties dzimtenē, dāvina to Kubalu skolai – muzejam. izdalot:
Ernests
pavasarīga, diriģenta Gunāra Zeberga vadībā
Ābols, Fricis Adamoatklāšanas ceremoniju kuplināja Dundagas
Muzeja krājuma veidošanas mērķi ir:
vičs, Janis Dreibergs, Imants Sinka, Arvīds
kultūras nama koris. Pirmā dziesma bija Jābagātināt Kubalu skolas ēkā izvietoto pa- Penezis, Augusts Tomsons, Ernests Dinszepa Vītola Gaismas pils ...» Raksta nosauku- stāvīgo ekspozīciju (Ernests Dinsbergs, sko- bergs, Fricis Dravnieks, Sofija Dravniece, Frimā — tie paši pārlaicīgie E. Dinsberga vārdi, lotājs, rakstnieks; skola, tās vēsture; skolotā- cis Ieviņš, Krišjānis Barons, Klāra Freienberko esam likuši arī šīs publikācijas sākumā.
ga, Kārlis Geige, Ludvigs Adamovičs, Voldeji, skolēni) memoriālo vērtību;
Tobrīd jau ir pagājuši 8 gari gadi, kopš
apzināt kultūrvēsturisko mantojumu mārs Irbiņš, Voldemārs Vēzis, Žanis Zumdundadznieku pirmajā skolas namā vairs nav Dundagas pagasta vēsturiskajās robežās — bergs); Dundagas ciema vēsture; Dundagas
klases un skolasbērnu. Rakstnieks Herberts uzkrāt priekšmetus, rakstiskos materiālus pagasta vēsture; Dundagas pagasta skolas
Dorbe, Talsu novadpētniecības un mākslas un fotogrāfijas, kas raksturo skolu vēsturi no (atsevišķi izdalītas Dundagas skolas, Kubalu
muzeja darbinieki, Saulcerīte Viese — Raiņa to pirmsākumiem līdz mūsdienām;
skola, Nevejas skola, Kaļķu skola, Vīdales
Literatūras un mākslas vēstures muzeja Galuzkrāt lauku sētas un amatniecības darba skola, Ģibzdes skola, Ģipkas skola un Mazirvenā fondu glabātāja, dundadznieku atbalsts rīkus, rakstiskos materiālus un fotogrāfijas, bes skola); vispārīgās grāmatu, fotogrāfiju,
un izpratne deva sirmajam namam iespēju kas raksturo lauku saimniecības dzīves veidu iespieddarbu, rokrakstu un dokumentu,
atgriezties pie tā gara un būtības — kalpot līdz 1941. gadam;
priekšmetu kolekcijas.
izglītībai.
uzkrāt rakstisko, fotogrāfisko, audio liecīVai nosauktie krājuma veidošanas mērķi
Vēl pēc 20 gadiem skolas nams atgriežas bu materiālus par kultūrvēsturiskās un ir sasniegti? Protams, nē!
Dundagas pagasta pašvaldības pārziņā, mu- saimnieciskās vides attīstību un stāvokli līdz
Dundagas vēsturiskais apvidus ir bagāts ar
zejā sāk strādāt pašvaldības algots pārzinis.
1941. gadam, dokumentēt to pārmaiņas vēlā- kultūrvēstures mantojumu, mūsu senču dzīUn divus gadu vēlāk, 1994. gada 16. maijā, kā laika posmā;
ves un tikumu liecībām. Mēs zinām — Dunmuzeja dokumentos reģistrēta Dundagas pils
apkopot rakstiskos materiālus un fotogrā- dagas novada ļaudis glabā savu senču pieminovadpētniecības materiālu krājuma pār- fijas, kas raksturo novada vēsturi un ievēro- ņu un apzinās vēsturiskā mantojuma vērtīņemšana. Nu dundadzniekiem, kas atceras jamas personības, kas saistītas ar šo apvidu.
bu. Paturot prātā, ka Dundagas pagasts zievēl neseno Kārļa Blumberga iekārtotā DunKādas vērtības muzejs ir spējis sakrāt pē- meļos aizsniedz Kolkas ragu, aicinām tuvu
dagas vidusskolas muzeja bēdīgo likteni, at- dējos 20 darba gados?
un tālu esošos, senajam pagastam piederīkal ir pamats lepoties ar īstu, laikmetīgu muPavisam muzeja krātuvēs pašlaik glabājas gos piebiedroties krietnajam muzeja drauzeju. Muzeju, kam ir saimnieks — pašvaldība, 5958 priekšmeti. Galvenokārt fotogrāfijas gu pulkam, kas šajos 20 gados dāvājuši sadarbinieki, ekspozīcijas un krājums.
(47,9%) un dokumenti (32,4%). Nelielu daļu glabātās vēstures liecības. Šie ļaudis ir:

«Kas darāms, šodien jāpadar:
Kas zin, vai rīt vairs paspēt var!»

Ne no maizes vien

Sofija Dravniece, Agris Bērziņš, Konstantīns Dravnieks, Pāvils Ieviņš, Jānis Adamovičs, Ernests Ābols, Andris Adamovičs, Atis
Bērtiņš, Joahims Ostenzakens, Valda Ikše,
Aina Pūliņa, Vilnis Mitlers, Valdis Ābols, Elza
Ķēniņa, Jānis Mīlbergs, Marta Lizete Zigate,
Sandra Lielanse, Vēsma Einštāle, Biruta Kalniņa, Ilga Brūvere, Jautrīte Freimute, Aldonis
Baldiņš, Egils Kalniņš, Vilma Kukle, Emma
Sileviča, Lillija Neimane, Alfrēds Cipels,
Dzintars Ērglis, Vija Lakšmane, Maija Gusāre–Garda, Rita Zemtiņa, Ilgvars Balodis, Maiga Bērtelsone (Dace Bresme), Uldis Freibergs, Anita Lavrenova, Pārsla Tracmane,
Selga Stūre, Elza Karlsone, Irina Vičmane,
Rūta Abaja, Eleonora Tendere, Arnolds Grīnfelds, Andra Blūma, Velta Metene, Ērika
Freienberga, Kārlis Ludevigs, Egils Kiršpils,
Elza Švēdenberga, Vaira Kamara, Kitija Valberga, Ārija Švēdenberga, Elga Kalnēja, Lillija
Čakāne, Dagnija Gailīte, Diana Semioņenkova, Māra Abaja, Māra Klepere, Ausma Nākuma, Karina Grīvane, Maija Brūvere, Astra
Lindberga, Mērija Arnese, Biruta Šenkevica,
Sarma Gort, Dženeta Marinska, Rasma Sakne
(šo pašu jaunāko dāvinājumu, Kārļa Lācekļa
arhīva lietas, muzejs patlaban izvērtē).
Mēs pateicamies jums par iespēju muzejam glabāt, pētīt un iepazīstināt citus ļaudis
ar jūsu saglabātajām vērtībām! Tāpat priecājamies par katru apmeklētāju, kas atrod ceļu
uz Dundagas muižā 1842. gadā uzcelto pirmo
skolas namu un interesējas par muzeja glabātajām lietām, kas sazinās ar muzeja darbiniekiem un vēlas izzināt Dundagas novada
vēsturi.
Pateicamies Talsu novada muzejam, kas
jau ilgus gadus uztic mums glabāt un parādīt
muzeja ekspozīcijās tam piederošas muzejiskas vērtības par mūsu ievērojamiem novadniekiem Ernestu Dinsbergu, Krišjāni Baronu
un skolu vēsturi.
Muzejs piedalās Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā. Interneta vietne
www.nmkk.lv sniedz ieskatu gan Kubalu skolas – muzeja, gan citu Latvijas muzeju krājumos.
Muzeja jaunā krājuma darba aktualitāte ir
lauku sētas iedzīves un darba rīku kolekciju
papildināšana un ekspozīciju veidošana renovētajā skolas sētas saimniecības ēkā. To
aplūkosim nākamajos rakstos.
Ivars Abajs, Kubalu skolas – muzeja vadītājs,
Gunita Tropiņa, vecākā speciāliste

Skolas maize

Par dāvanām domājot

Trīs atziņas

9. IV pie Dundagas baptistiem pulcējās ģimenes ar bērniem, lai ar prieku, nopietnību un arī nebēdnību nosvinētu Otrās Lieldienas.

4. IV Dundagas vidusskolā bija vecāku diena. Metu visu steidzamo pie malas un
devos turp.

Baznīcu piepildīja bērni ar vecākiem, un
bija silti un mājīgi tiešā un pārnestā nozīmē.
Pasākumā ieradās kāds silto zemju iemītnieks, etiopietis, kas vēlējās izprast stāstu
par Jēzu un pārsteigts jautāja, kas gan Kristus ciešanu stāstā ir jauks un patīkams. Tad
publikas priekšā iznāca Filips un pamazām
iepazīstināja etiopieti ar Dieva Dēla dzīves
gājumu un būtību. To labi atspoguļoja uz
ekrāna redzamie attēli un skaidrojumi. Uzskatāms un atmiņā paliekošs bija mūra
tēls — grēks, kas šķir cilvēku no Dieva, un
Dieva Dēls kā vienīgās durvis, pa kurām cilvēkam atkal nokļūt atpakaļ pie Radītāja.
Dzirdējām arī liecību no kādas pajaunas
sievietes, kas bērnībā un agrā jaunībā melojusi un zagusi, un nonākusi cietumā. Un tad
sapratusi, ka tikai Jēzus var viņu glābt. Tagad viņa ir laimīga septiņu bērnu māmiņa.
Ar dziesmām suminājuši Kristu un pauduši prieku par Augšāmcelšanās brīnumu,
visi klātesošie nobaudīja torti un limonādi,
bet pēc tam bērnus gaidīja dažāda darbošanās. Varēja ļauties uzticības kritiena asajām
sajūtām, izmēģināt roku putnu būrīšu pagatavošanā, darināt ēdamus taureņus, izkrāsot
Lieldienu olas un sacerēt dzejolīti — akrostihu, ļauties sejas apgleznošanai un izveidot
rotas lietiņu. Par piedalīšanos — balvas, gan
nebijušas sajūtas, gan rokassprādzes un
koņčiņas, gan paša pagatavotais priekšmets.
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Balvas vedināja uz pārdomām. Ticība ir
dāvana. Dzirdēta atziņa, bet mani šoreiz tā
sevišķi uzrunāja. Mēs esam saņēmuši un joprojām saņemam dažādas dāvanas. Ir tādas,
kas jānopelna, kaut vai skaitot pantiņu pie
eglītes. Jubilejās iegūstam veltes savā ziņā
ne par ko. Iedziļinoties gan jāsecina, ka
draugi un radi mūs apdāvina aiz mīlestības.
Dievs mums dod ticības dāvanu vislielākajā mīlestībā, un mūsu nopelna tur nav.
Pat pantiņš kā pie eglītes nav jānoskaita.
Bet kā mēs pret šo dāvanu izturamies?
Ar parastajām dāvanām gadās visādi. Gan
tā, ka dāvinātājs ilgi nomokās, izvēlēdamies,
un reizēm nopērk kādu štruntu, gan tā, ka
dāvināts ir no sirds, bet saņēmējs pret velti
izturas nevērīgi, lai gan tā ir derīga. Ja dāvinātājs to zinātu, viņam sāpētu sirds...
Kā izturamies pret Dāvanu dāvanu? Vai
to pienācīgi godājam? Vai saprotam, ka tā
nav dota nolikšanai plauktā, bet ikdienas
lietošanai un spodrināšanai? Varbūt to pat
īsti neizsaiņojam? Un vai tad spējam spriest,
vai tā mums ir vai nav vajadzīga? Un kā tad
jūtas Viņš, dāvanas devējs?
Jautājumi, jautājumi. Un labi, ka tā. Liksim lietā savu domāšanas dāvanu!
Paldies visiem iesaistītajiem — namatēviem un namamātēm no baptistu draudzes,
luterāņu un Prieka vēsts cilvēkiem!
Alnis Auziņš

Vai tad šī skola neaizpilda tik skaisto un
svarīgo skolas laiku manu bērnu dzīvē? Ļoti
vēlos, lai manos bērnos dzimtās mājas — novads — paliktu, cik vien iespējams, gaišākās
krāsās iekrāsots. Ir taču tik daudz dzirdēts,
ka viens pārpratums, ne tā pateikts vārds,
pārdzīvojums var ietekmēt jauno būtni uz
visu dzīvi. Tāpēc devos uz skolu, lai pats savām acīm redzētu savu bērnu izglītošanās
«virtuvi». Vecāku dienu pārdomājot, nonācu pie trim atziņām.
Līdztekus sev visā skolā redzēju vēl trīs
skolēnu piederīgos. Saprotu, ka novads ir
liels, ka vecāki strādā kur nu kurais, un ir
daudz dažādu apstākļu, kāpēc ļoti grūti atvēlēt laiku skolas apmeklēšanai. Skolotāju
sejās redzēju skumjas, ka tik maz vecāku interesējas par to, kas un kā notiek skolā. Skolotāji vēlas aprunāties, redzēt, kā viņu darbu
novērtē. Nedaudz sakautrējos, apdomājot,
cik es bieži esmu pateicis paldies par ieguldīto darbu manos bērnos... Nonācu pie atziņas — skolai vajag vecāku atbalstu!
Apmeklējot 5. b klases latviešu valodas
stundu, piedzīvoju interaktīvu nodarbību ar
ļoti saprotošu skolotāju Intu Freiverti. Pēc 5
minūšu sarunas sapratu, ka arī ar šo skolotāju darbojamies paralēli savu bērnu audzināšanā un izglītošanā, kā tas ir ar Birutu Kinčiusu un Unu Silu, kuras ir manu bērnu klases

audzinātājas. Tiešām augsti vērtēju šo skolotāju profesionālo darbību. Man ir bijušas
pārrunas arī ar citiem skolotājiem par bērnu
audzināšanas jautājumiem, no kurām secināju otru atziņu — šajā skolā skolotāji mani
dzird un ir gatavi sadarboties. Tā — otrā atziņa.
Trešā atziņa — Dundagas vidusskola modernizējas un attīstās! Skola ir sagatavojusi
anketu vecākiem, kuru bija saistoši aizpildīt
ar balsošanas sistēmu. Ļoti vēlētos uzzināt
sīku rezultātu analīzi. Tā precīzi raksturotu
skolas stiprās un vājās puses.
Vidusskolai ir arī konsultatīvā padome,
kurā ir vecāki, skolotāji un domes pārstāvji.
Cik painteresējos, uzzināju, ka šim nozīmīgajam veidojumam ir vajadzīga atdzimšana.
Kam tad vēl, ja ne vecākiem šo padomi vajag! Skolotāji dara savu darbu, dome tāpat,
un viņi padomē ir tāpēc, lai uzklausītu un
vienotos ar vecākiem par labākiem darba
risinājumiem. Ierosmei jānāk no mums, jo
mēs taču esam PAR! mūsu bērnu nākotni.
Skaistais bērnības un skolas laiks, manu
bērnu dzīves pamats un balsts veidojas tieši
Dundagas vidusskolā. Paldies personālam
par pūlēm! Lai jums netrūkst spēka un gudrība augt kopā ar lielajiem prātvēderiem!
Ansis Roderts

S u l u gada
m ē n novembris
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Līvõ āiga • Līvu laiks

Tēriņtš!
Lieldienas aizgājušas, cīruļputeņi, cerams, arī, un aiz loga jau plaukst zariņi un
pirmās puķītes. Daba sāk rosīties, un arī
ļaudis kļūst možāki. Tā šajā Līvu laikā lasiet
par lībiešu deputāta Dāvja Stalta rosīšanos
un Lieldienu tradīciju divējādo dabu. Savukārt sarunas ar Irmgardi Cerbahu turpinājumā varat uzzināt, kā jaunajai meitenei
savulaik gājis pirmajā ballē Mazirbē.
Diemžēl nepaspēju sīki pastāstīt par Līvu
savienības kopsapulci, kas notika 14. aprīlī
Līvu tautas namā. Sapulce iezīmēja vairākas problēmas, kas tuvākajā laikā savienības vadītājam Dāvim Staltam jāatrisina.
Kad tas notiks, izziņos jaunu sapulci, un tad
arī būs vadītāja pārvēlēšanas. Nākamajā
numurā sniegšu arī ieskatu, kā izdodas risināt sapulcē iezīmētas problēmas.
Linda Zonne

Lieldienas • Lejāvõtāmõd
Nupat aizvadītas Lieldienas, kuras droši
vien lielākā daļa no jums, lasītāji, svinēja.
Lieldienas ir saistāmas ar vienu no četriem
lielajiem punktiem saules gada ritējumā, kad
diena un nakts sasniedz vienādu garumu.
Svētku izcelsmei ir divējāda daba. Senie
svētki ir saistīti ar saules ritu, ar kuru ciešā
saskaņā ritēja zemnieku tautu dzīve. Mūsu
ēras sākumā saules rita svētkiem uzslāņojusies kristīgā tradīcija, pēc kuras svinam Jēzus
Kristus augšāmcelšanos. Mūsdienu svētki ir
saglabājuši gan senās latviešu un visas Eiropas tradīcijas, gan arī kristīgo saturu. Protams, ne visi iet uz baznīcu, ne visi šūpojas,
tomēr kopsaucēju atrast nav grūti.
Gavēni pirms Lieldienām mūsdienās ievē-

ro kristieši, pieminot Jēzus 40 dienu ilgās
ciešanas tuksnesī. Gavēnis ir arī labs laiks, lai
uzlabotu ķermeņa līnijas, pirms nomest ziemas kažoku. Tas arī astroloģiski ir labs laiks,
lai ievērotu diētas, un to ievēro ne tikai kristīgu iemeslu dēļ. Savukārt senākos laikos gavēnis bija visciešāk saistīts ar to, ka ziemas
krājumi sāka pamazām beigties un līdz jaunajai ražai kāds laiks vēl bija jāgaida.
Droši vien visiem zināms, ka Lieldienās
jākrāso olas un jāšūpojas. Olu krāsošana ir
sena tradīcija, kas pazīstama dažādās tautās.
Olas ir saules un auglības simbols, jo tās rada
jaunu dzīvību. Arī šūpošanās ir sena tradīcija, kas simbolizē saules kustību. Pie latviešu
tradīcijām vēl var nosaukt putnu dzīšanu,

Saruna ar Irmgardi Cerbahu, trešā daļa
Rõk Irmgarde Cerbahõks, kuolmõz jag
Turpinām stāstu par ikdienas dzīvi pirmskara lībiešu ciemā, jaunās meitenes pirmo balli Mazirbē un ballēm kara gados. Pirmā un otrā sarunas daļa ar Sīkragā dzimušo lībieti Irmgardi Cerbahu lasāma divos iepriekšējos Līvu laika numuros.
— Mums jau nebij’ laika domāt par brīvo
laiku. Grāmatas es lasīju vakaros, mamma
rājās, «ak dedzina uguni, nav petrolejas».
Tad es reizums sēdēj pie plīt. Tad mamma
teica: «Labi, bojā tik savas acis!»
Tā kā brālis jau no 13 gadu vecuma gāja
tēvam līdzi pļaut, es pati izkapti nedrīkstēj
ņemt, tad paps rājās: «Tu neproti pļaut. Tu
te dur zemē to izkapti, un tā nedrīkst!»
— Vai jums kādas balles nebija tajā laikā? Jaunieši vakaros negāja dejot?
— Frīda stāstīja, ka Sīkragā esot bijušas
balles sālītāvās, kur bija zivs sālītavas. Jaunieši tur gājuši esot. Tad, kad es beidzu sko-

lu, tad Mazirbē notika balles. Un es atminos,
ka man bija gadi 16. Tās balles notika tajā
mazā skoliņā, kur es mācījos. Tur bija tāda
liela zāle un skatuve, es atminos. Un tur es
biju pie savām tantēm, un mana māsīca Vilma teica tā: «Tur būs balle, tur būs muzikanti no Ventspils, un tev arī jāsāk nākt». Viņa
par mani vecāka, protams, bija. Un es tur pie
viņiem gulēju, kad biju aizgājusi, un tad viņa
teica: «Iesim uz balli!» Es teicu, ka man nekāda kleita nav, un viņa man iedeva savu.
Mēs bijām tā kā vienā augumā. Un es atminos, ka tā bija mana pirmā balle. Man bija kādi 16 gadi. Un tur tajā mazā skoliņā Mazirbē
tiešām bija ragu mūzika no Ventspils. Un tad
es atminos, mani tur, protams, lūdza
dancot, un tā. Tur bija tāds tumšs puisis, uzrodas tādiem melniem matiem.
Viņš ir no Ventspili, arī tur pūšot, bet
nu viņš grib dancot. Tie pārējie pūš, bet
viņš atnāk mani uzlūgt dancot. Viņš
vēlreiz atnāk. Viņš gribētu ar mani tā
kā iepazīties, tā kā nu sarakstīties. Viņš
man iedos adresi, un es savu, bet es jau,
ak kungs, man ir 16 gadi! Tagad jau tas
ir citādi, citāda pasaule, bet toreiz mēs
bijām citādi. Viņš teica: «Ciemos es varētu aizbraukt!» Es teic: «Nē, nē, nē, nē,
nepavisam nē!» Vēlreiz viņš mani tur
dancināja, dikti nu gribēj, es teicu: «Nē
un viss!»
Es atminos, ka viņu sauc Kronbergs, tas
uzvārds man palicis atmiņā, viņam bija
tādi melni lokaini mati, tāds smuks puisis, tā seja, tas man palicis atmiņā.
Un tagad pēc šausmīgi daudziem gadiem, tas kādi 10 gadi atpakaļ, mēs ejam
ar Mirdzu Ventspilī gar baznīcu, un
Mirdza man saka: «Re, ku’ Kronbergu
Hilda ar savu vīru nāk pretī, mums ir
jāparunā!» Nu mēs apstājamies. Šie pie-
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Līvu ziņas • Līvõd tieudõd
14. IV notika Līvu savienības gadskārtējā
kopsapulce, kurā norisa arī vadītāja pārvēlēšanas. Vairāk par notikumiem un to ietekmi uz lībiešu tautas dzīvi lasiet nākamajā numurā.
Lībietis, Saeimas deputāts Dāvis Stalts
ierosinājis izveidot Latvijas reģionālo identitāšu apakškomisiju.
«Lībieši, latgalieši un suiti pēc būtības ir
ļoti dažādi, bet reizē ļoti svarīgi Latvijas
unikālās identitātes saglabāšanai un tās tālākai veidošanai. Šo kultūru pārstāvjiem
nav citas etniskās dzimtenes, kā vien Latvija, tāpēc nav pieļaujams, ka Latvijas Republikas Saeimā šīm identitātēm nav pienācīgas protekcijas minimums apakškomisijas
līmenī.
Latvijas likumi ir jāsakārto, lai uz priekšu
nodrošinātu sistemātisku atbalstu, nevis
tikai atsevišķu entuziastu izstrādātus ierosinājumus, kuri arī visbiežāk paliek ierosi-

nājumu līmenī. Lībiešu tautai šis ir izšķirošs
brīdis. Negribu būt līdzvainīgs lībiešu valodas neatgriezeniskā izzušanā, ja vēl iespējams to glābt», uzskata Stalts.
Apakškomitejas izveidi atbalstījis arī deputāts latgalietis Juris Viļums, uzsverot, ka
nepieciešams izveidot atbalsta sistēmu, lai
latgaliešu nākotne nebūtu atkarīga no atsevišķu ministru labvēlības.
Arī suitu novada pārstāvji ir pauduši atbalstu ierosmei, uzsverot, ka valdība līdz
šim mērķtiecīgi nav likusies ne zinis par reģionālajām identitātēm. Suitu mērs Grigorijs Rozentāls atzīmē, ka Latvijas dažādība
nav vis trūkums, bet gan priekšrocība, un
ka politika ir jāmaina, lai Latvija nākamajām paaudzēm saglabātos krāšņa un daudzveidīga, nevis pelēka un vienveidīga.
Apkopoja Linda Zonne

kas Osvalda Līdeka grāmatā Latviešu svētki
minēta vairāk kā suitu tradīcija, jo tā notikusi pie jūras, kuras savukārt nav Zemgalē un
Latgalē. Arī lībiešu tradīcijas, tāpat kā latviešu, ir attīstījušās Eiropas kopainā. Lībiešiem
tāpat pazīstama olu krāsošana, šūpošanās un
citas izdarības, kā arī putnu dzīšana ar Tšitšorlinkist (mazputniņi) dziesmu, ko Lieldienu
rītā dziedājuši jūrmalā.
Šajā tradīciju divējādībā vēlējos parunāt
par pašu svētku nosaukumu. Latviski Lieldienas ir jau latviešu folklorā lietots vārds, līdz
ar to droši vien cēlies no senajām tradīcijām.
Daudzviet svētkus apzīmē ar vārdu, kas atvasināts no vārda pesach, kā, piemēram, krievu Пасха. Jūdi svinēja svētkus par godu tam,
ka Dievs tos atbrīvojis no ēģiptiešu jūga, un
par godu šiem svētkiem upurēja jēru. Šo

upuri vēlāk saistīja ar Jēzus upuri. Otra tradīcija ir no vārda estore kā, piemēram, angļu
easter. Vārda cilmi saista ar pagānu pavasara
un saullēkta dievieti, kā arī uzskata, ka vārds
agrāk bijis pavasara apzīmējums.
Svētkus lībiešu valodā, ja meklēsiet, piemēram, vārdnīcā, sauc Lejāvõtāmõd. Vārds
veidots no diviem vārdiem: lejā — miesa un
võttõ — ņemt, kas skaidri norāda uz kristīgo
tradīciju. Diemžēl neizdevās noskaidrot vārda izcelsmi. Jāatzīmē, ka igauņu valodā svētkus sauc Lihavõtted, kas pēc satura nozīmē to
pašu. Tāpat esmu saskārusies ar citu nosaukumu — Sūr pǟva — Lielā diena, kas savā saturā apiet kristīgo tradīciju, tāpat kā latviešu
Lieldienas. Arī par šī nosaukuma izcelsmi
diemžēl nevaru pastāstīt. Ja uzzināšu, tad
apsolu darīt to zināmu.
Linda Zonne

nāk klāt, tagad tas vīrietis paliek kā zemē iemīts. Un uz manīm skatās, un es domāju, ko
viņš uz mani tā skatās? Kamēr viņas runājās
abas, pēkšņi man uzausa atmiņā, un es redzu, ka viņš arī mani pazīst, ka viņš kaut ko
atminas. Viņam tās acis... Ak kungs, pēc tik
šausmīgi ilgiem gadiem!
— Kas bija tālāk?
— Nekas, tā mēs arī aizgājām. Es Mirdzai
stāstīju: «Es laikam satiku savu jaunību».
Tās balles jau bija Mazirbē, Sīkragā jau nebija. Un tad sākās arī karš, un tad vispār tādas bija stingri aizliegtas. Pa kluso kaut kur,
arī Sīkragā, bet pa kluso — mājās. Tur Seskos
pie Brūveriem, tad meitenes un puiši atbrauca no Miķeļtorņa, un tad mums bija kaut
kāds patafons. Vienreiz pat bija tā, kad tur
viss klusāk un mierīgāk, un nezinu, kādu alu
bija izbrūvējuši, vai kas tur bija, meitenes un
puiši bija laikam atbraukuši arī no Miķeļtorņa. Pēkšņi viens ieteicās: «Vācieši!» Tad bija
vācieši, un nedrīkstēja jau. Mums jau, tām
meitenēm, nebija, kur mukt, bet bija puiši,
kuriem bija jāiet armijā, un viņi slēpās, starp
tiem arī mans brālis Armands. Tad, kā pateica, ka vācieši, mēs nevarējām saprast, varbūt
māja aplenkta, vai kas. Nu cits zem gultas
metās, cits pa logu leca ārā. Patiešām bija arī
divi vācieši, tie ienāca iekšā un saprata, kas
tur notiek. Tad mūsu puiši nāca pa vienam
vien atpakaļ, un viss notika klusi un mierīgi.
Vācieši ar padancoja un aizgāja.
— Kur jūsu brālis Armands dzīvo?
— Gēteborgā, es jau tur esmu trīs reizes
bijusi. Viņam tagad ir 87 gadi.
— Vai ar viņu runājaties lībiski?
— Nē, viņš arī ir aizmirsis, saprot tikpat,
kā es. Es jau vairāk nevarēju pie viņa aizbraukt, jo slikti redzēju, viņš jau katru gadu
atbrauca, kad varēja.
— Kādā ticībā bija jūsu vecāki?
— Kristieši, luterāņi. Luterticīgie. Sīkragā
bija ļoti daudz baptistu. Baznīca no mums
bija ļoti tālu, bija 7 km uz Mazirbi jāiet, un
paps svētdienās zirgu nedeva. Viņš teica, ka
svētdienās zirgam ir jāatpūšas, un, ja jūs gribat iet uz baznīcu, tad ej ar kājām. Paps katru svētdienu lasīja Bībeli. Un mēs ar mammu
gājām uz baptistu dievkalpojumu. Tie katras

svētdienas rītu pie Jaunklāviem, pie Volganskiem bij’, pie Lēmaņiem, kā nu kuro reizi.
Un tie mācītāji sludinātāji tie paši ciema cilvēki, zvejnieki, — Lēman Alfrēds bij’ viens no
mācītājiem, Straumers Teodors, Bušu Oskars
tie bija. Kas Bībeli lasīja, kas dziedāja, kas izskaidroja, svētdienas skola bij, un arī vienkāršs zvejnieks to svētdienas skolu vadīja.
Un arī korīts bij’, viņi dziedāja četratā, bet
ļoti skaisti, uz četrām balsīm, kas kuplināja
to dievkalpojumu. Vienkārši zvejnieki, kas
notis nepazina, bet prata iemācīt dziedāt uz
balsīm vēl pie tam.
— Kā jums liekas, kāda tieši tajā laikā bija lībiskā kultūra, vai to kāds piekopa, ko
domāja kāds par to?
— Nu, tanī laikā es par jaunu biju, lai tajā
tā iedziļinātos, Ulmaņa laikā tas notika. Un
tad, kad sākās karš, viss jau bija cauri. Es atminos, ka atklāja Lībiešu Tautas namu, tajā
gadā mani taisni iesvētīja, tur es uz balli biju,
to es atminos.
— Ja salīdzina lībieti un latvieti...
— Es nezinu, mēs bijām visi vienādi. Nevaru pateikt, ka tur kāda starpība būtu.
Mums kaimiņos un Jaunklāvos bija latvieši. Tā
visur bija lībieši. Likās, ka visi bija vienādi,
starpība nekāda. Un tad bija saprecēšanās,
lībietis — latvietis, latvietis — lībietis, tādi
arī bija.
— Kā jūs vērtējat to, kas tagad notiek ar
lībiešu kultūru?
— Cilvēki vairs nav tik draudzīgi, un man
liekas, reizēm iznāk tādi kašķi. Man patīk
tas, ka jaunie kaut ko dara un mācās runāt
lībiski. Tas man viss patīk, ko jaunieši dara.
Nezinu. Es jau vairs nekur nepiedalos, vairs
nekur nevaru aiziet.
— Kā jums liekas, kāda lībiešiem ir nozīme un vieta, teiksim, Dundagas novadā un
Ziemeļkurzemē?
— Nezinu, vai lībiešiem tagad ir kāda vieta. Nevaru pateikt. It kā vajadzētu būt, bet...
— Kas jums ir pirmā valoda?
— Latviešu valoda. Īsti neatceros, kad sāku runāt lībiski.
Sarunājās un fotografēja Jānis Mednis
Nobeigums nākamajā Līvu laikā
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DIVI KONKURSI
Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija (ZBA) izsludina divus konkursus.
Abiem projektus pieņems no 7. V līdz 7. VI Attīstības un plānošanas nodaļas telpās
Pils ielā 14, Dundagā. 20. IV plkst. 9.00 seminārs projektu iesniedzējiem.
Turpat katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz
16.00 var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. Tuvākas ziņas biedrības interneta
lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 26194609 — Eiropas Zivsaimniecības
fonda (EZF) administratīvā vadītāja Māra Zadiņa — un 28646518 — koordinatore Ance Remesa, vai rakstot e-pastu uz adresi
zba@dundaga.lv.

Lauku ekonomikas dažādošana...
Biedrība ZBA izsludina projektu konkursa
IV kārtu Lauku attīstības programmas 413.
pasākumā Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā un 411. pasākumā Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Kopējais
piešķirtais finansējums Ls 125 745,62 paredzēts šādām rīcībām.
1. aktivitāte. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma
sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
1.1. Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums —
Ls 38 501,73.
Mērķis. Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos.
Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas
vietā vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitātē atbalsta atpūtas vietu izveidi un
labiekārtošanu, vides sakoptības nodrošināšanu — bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un
veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu
vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošana, kapsētu labiekārtošana.
Tirgus pieejamības nodrošināšana vietējo
sīkražotāju produkcijai — darbnīcu un darba
telpu izveide un labiekārtošana, vietējo
amatnieku un sīkražotāju darbības atbalsts.
Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas
reklāmas pasākumu atbalsts (stendu iegāde

vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai).
Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide.
Informācijas tīklu darbības nodrošināšana
(datora iegāde), interneta lapu izveide, vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.
2. aktivitāte. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums —
Ls 58 999,37.
Mērķis. Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo
kultūras vērtību saglabāšanu.
Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitātē atbalsta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanu un atjaunošanu. Novadnieku ekspozīciju
izveidi, publisko kolekciju eksponēšanu, popularizēšanu.
Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību
un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija
un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.
Sabiedrības iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana —
rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas,
jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri, veselības veicināšanas centri — telpu izveide un
labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde sporta un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai.
3. aktivitāte. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilg-

No Ivetas Bērentes atvadoties
08.07.1963. – 03.04.2012.

«... atmiņas ir saules gabaliņi, kas visam mūžam
Jānis Silazars
nerimst gaismu dot»
Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad, beigusi
Rīgas Pedagoģisko skolu, līksma un bez rūpēm, Iveta ieradās Dundagā un 1984. gada
1. martā sāka darba gaitas pirmsskolas izglītības iestādē Kurzemīte. Mīlestība pret bērniem, darba prieks, mūžīgais optimisms staroja no Ivetas ik uz soļa. Neizdziestošs
smaids un labs vārds ikvienam. Likās, nav
nekā tāda, kas Ivetai nebūtu pa spēkam. Viņas rokas prata uzburt brīnišķīgas lietas, vēl
tagad gleznojumi uz sienām priecē katru ienākušo bērnudārzā. Ivetas radošās idejas
prata padarīt ikvienu pasākumu košu un neaizmirstamu. Dundagas bērnudārzam Iveta
veltīja 23 darba gadus.
Kuzemītes saime
2006. gada 1. XII Iveta ienāk Dundagas vidusskolas pedagogu saimē, strādā par psihologu un, līdztekus mācoties, iegūst profesi-
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gadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei
mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
3.1. Lauksaimniecības produktu ražošana,
pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos.
3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu
pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībai —
Ls 28 244,52.
3.1. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Mērķis. Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un
konkurētspēju.
Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi
lauksaimniecības produktu ražošanai un
pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu
iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un
žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai. Tehnikas iegādei audzēšanas
procesa nodrošināšanai. Saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes iekārtu iegādei vai izveidei.
3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Mērķis. Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot tiem
pievienoto vērtību.
Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi
lauksaimniecības produktu pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu
saražotās produkcijas iepakošanai. Iepirktās
un saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu,
novietņu un pirmapstrādes, pārstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

Eiropas Zivsaimniecības fonda
programma Vietējās attīstības
stratēģijas
Biedrība ZBA izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu.
Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecīonālo maģistra grādu psiholoģijā. To viņa
liek lietā, strādājot arī Kolkas pamatskolā.
Bet Ivetai ar to nepietiek. Viņas radošā un
garīgā degsme jūtama ik solī, — veidojot telpu un skatuves noformējumu dažādiem skolas pasākumiem, vadot skolēnu zinātniskās
pētniecības darbus, atsaucoties jebkuram
lūgumam un aicinājumam, grūtā brīdī konsultējot lielus un mazus novada iedzīvotājus.
To spēj tikai tik dzīvi mīlošais, labestīgais un
sirdsgudrais.
Kas paliek, kad cilvēks aiziet? Mums paliek Ivetas optimisms, spēja saskatīt pozitīvo
jebkurā dzīves brīdī. Paliek no sirds gatavotās dāvanas, «tieši par tevi domājot», tajās
ieliktā Ivetas sirds daļa. Un vārdi: «Viss būs
labi! Tā jābūt!» Paliek viņas ticība!
«Labajā rīta gaismā» — tu teici,
Un gaisma bij tavos vārdos…
«Labajā rīta gaismā», tu teici,
«Tiksimies…»
Aina Zemdega

Lai šī ticība stāv klāt un palīdz arī Ivetas
trim meitām un mazdēliņam, jo māju sajūta
Ivetai bijusi svētnīca jau kopš bērnības.
Dundagas vidusskolas saime

bas fonda atbalsta ieviešanai
2007.–2013. gadam Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana
piešķirts publiskais finansējums Ls 69102,54 šādām aktivitātēm un rīcībām.
1. Aktivitāte. Ciematu, kuros
veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.
1.1. Rīcība. Ciematu atjaunošana un attīstība, pieejamais finansējums — Ls 54918,06.
Mērķis. Uzlabot infrastruktūras kvalitāti,
lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.
Risinājuma iespējas. Atbalsts ciematu teritorijās ierīkot vai uzlabot pašvaldības ceļu
segumu, gājēju celiņus, apgaismojumu. Vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt kultūras,
sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju
pieejamību un tās labiekārtot, paaugstināt
pakalpojuma kvalitāti. Eksponēt tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojumu.
Labiekārtot un nodrošināt pieejamību pludmalei. Labiekārtot vietējo tirgus vietu teritoriju.
Rekonstruēt un tīrīt virszemes ūdeņu atklātos novadgrāvjus, izveidot dīķus, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.
2. Aktivitāte. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība.
2.1. Rīcība. Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums — Ls 7530,05.
Mērķis. Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus.
Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta
labiekārtot tūristu pulcēšanās, atpūtas un
nakšņošanas vietas (informācijas centri, stendi, norādes, soliņi, atkritumu savākšanas vietas, tualetes, servisa mājas, ugunskura vietas,
aktīvās atpūtas laukumi, peldvietas, kempingu laukumi). Vietējo zivsaimniecību produkciju piedāvājumu risinājumi un to nodrošināšana (aukstuma iekārtas zivju uzglabāšanas
nodrošināšanai, tirdzniecības stendi). Zivsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas
atbalsta pasākumi piekrastes tūristiem.
3. Aktivitāte. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbības
dažādošana.
3.1. Rīcība. Zivsaimniecības uzņēmumu
darbības dažādošana, pieejamais finansējums — Ls 6654,43.
Mērķis. Zivsaimniecības uzņēmumu un
zivsaimniecībā strādājošo ekonomiskās darbības stabilizācija un attīstība.
Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta
sīkā uzņēmuma izveidi, kura darbības veids
nesaistās ar zivsaimniecību. Zivsaimniecības
uzņēmumu darbības dažādošana, attīstot papildu darbības virzienus, kas nesaistās ar zivsaimniecību.
Lauku atbalsta dienesta interneta lapā
www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja projektu iesniegt kā
elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu
elektronisko parastu, epasta adrese
lad@lad.gov.lv.
Māra Zadiņa, EZF administratīvā vadītāja
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