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Mūsu novada lepnums, dziedošā Kolkas 
pērle, pats labākais mūsu pašdarbības kolek-
tīvs — tā, sveicot gaviļnieku, sacīja novada 
domes priekšsēdētāja Gunta Abaja. Kolkas 
pārvaldnieks Aldis Pinkens, jauktā kora da-
lībnieks ar 10 gadu stāžu, atzina, ka viņam ir 
prieks un gods ar šo kori kopā uzdziedāt. 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas vadītā-
ja Linda Pavlovska norādīja — tā jau vairs 
nav pašdarbība!  

Daudz skaistu ziedu un siltu vārdu saņē-
ma diriģente Evita Ernštreite — kora izvei-
dotāja un vadītāja. Pirms radās koris, viņa 
sāka vadīt luterāņu draudzes dāmu ansam-
bli, bet pirmajā Kolkas mūzikas skolas izlai-
dumā saklausīja, ka absolventu dziedošajiem 

tēviem ir labas balsis. Tās jāpiepulcē ansam-
blim! Sievu koris Mare jau tolaik Kolkā bija. 
Sākumā jaunizveidotais koris dziedāja garī-
gās dziesmas. Ar laiku iesaistoties arī pagasta 
pasākumos, repertuārs paplašinājās. Uz ska-
tēm gan ilgi vēl koris neuzdrošinājās braukt.  

«Visi citi kori jau bija dziedājuši Gaismas 
pili un citas klasiskās dziesmas. Mums viss 
bija jāsāk no nulles. Bet tad kādu reizi — 
pirms iepriekšējiem Dziesmu svētkiem — 
pārvarējām bailes un pusgadā iemācījāmies 
to, ko parasti apgūst gadiem. Tad atkal ietu-
rējām pauzi. Tagad skatēs piedalāmies regu-
lāri. Kas reiz dziedājis Dziesmu svētkos, tas 
vairs citādi nevar», stāsta Evita. Jāpiebilst, ka 
skatēs Kolkas koris uzstājies ļoti sekmīgi, arī 

šogad Talsos apriņķa skatē — I pakāpes dip-
loms. 

No kora 24 dziedātājiem aptuveni puse ir 
Kolkas mūzikas skolas absolventu, savukārt 
apmēram puse no viņiem studē vai strādā 
citur, taču Kolka un koris ir kā magnēts, kas 
sestdienās velk uz mēģinājumiem. Ne velti 
koncertā Anete Tauniņa sacīja: «Jo korim 
vairāk gadu, jo jaunāki kļūstam». Skaisti! Oli-
ta Kalna, dziedātāja no kora pirmsākumiem, 
uzskata, ka viņu koris ir paaudžu koris, jo ta-
jā dzied Olita, viņas dēls un meita, Aldis un 
viņa meita, Dzintra (Tauniņa — Red.) un vi-
ņas meita. Arī Evitas meita. Valters Laķevics, 
viens no kora balstiem un dziedātājs no tā 
pirmsākumiem, ir piedzīvojis īstu ģimenis-
kuma sajūtu. 

Koristu sniegums bija nepārspējams. Kon-
certa 1. daļā koris tautas tērpos pārsvarā 
dziedāja latviešu tautasdziesmas no Dziesmu 
svētku repertuāra. Tās noslēgumā, īstā kul-
minācijā, skanēja Uģa Prauliņa dziesma ar 
tautasdziesmas vārdiem Dievaines. Koristi ar 
iedegtām svecēm rokās, uz skatuves aizka-
riem rādītais video, kā jūra met viļņus pret 
krastu, kā lēnām aust gaisma un lec saule, 
izjustais Ivetas Bordjugas solo un dažādo in-
strumentu pavadījums radīja dziļu emoci-
onālu pārdzīvojumu. Otro daļu ieskandēja 
īsti dienvidnieciska 13. gs. Galīcijas karaļa 
Alfonso el Sabio dziesma Santa Maria, un ko-
risti bija tumšos uzvalkos, bet koristes — 
melnās kleitās, ko rotāja balta roze. Visvai-
rāk klausītājus, arī mani, aizkustināja Ērika 
Ešenvalda Dvēseles dziesma, solo izpildot Kār-
lim Runcim un Didzim Otomeram. Diriģente 
bez tielēšanās atsaucās publikas aplausiem 
to atkārtot. Sākot diriģēt Raimonda Paula 
dziesmu Laternu stundā, Evita jau to vijīgi iz-
dejoja, bet dziesmu Tik dzintars vien aicināja 
dziedāt līdzi.  

Izskanēja divi Pūt, vējiņi! — koncerta no-
slēgumā Jāņa Lūsēna komponētā ar Guntara 
Rača vārdiem, bet pasākuma beigās — tradi-
cionālā tautasdziesma, par kuru Evita saka — 

tajā izskan latviešu spīts, un tas mums ir va-
jadzīgs.  

Sirsnīga izvērtās trešā daļa — pēc koncer-
ta. Īpaši asprātīgus apsveikumus koristiem 
bija sagādājuši Dundagas pagasta jauktā kora 
pārstāvji un pāris nerātnu ansambļa Sarma 
meiteņu. Duņdžiņi bija ģērbušies lietus mē-
teļos un gumijas zābakos, it kā pa kādu mazu 
upīti ar plostu ieradušies... Bet kolčiņiem 
veltītā dziesma, Laša kundze, izskanēja ar 
pašsacerētiem vārdiem par katru koristu. Arī 
Sarmas meitenes bija sagatavojušas apdzie-
dāšanās dziesmu. 

Kori vērojot visu vakaru, iepazīstot to 
video Ar kori pa dzīvi un 100 g Kolkas jauktā ko-
ra, ko rādīja starp koncerta daļām un kas 
diez vai tapis bez pārvaldnieka Alda rosības, 
novērtēju tā atraisītību, brīvību, atraktivitāti 
un humora izjūtu. Ļoti raksturojoši. 

Kaut gan kultūrvēsturniecei Baibai Šuvcā-
nei ir lielāks pamats sacīt, ka viņa lepojas ar 
kori, tomēr arī man kā novada iedzīvotājai, 
kā latvietei ir patiess lepnums par to. Lai ko-
rim tikpat liels prieks dziedāt, būt kopā, ce-
ļot, radoši izpausties un ar savu dziedājumu 
aizskart cilvēku sirdis, kā tas bijis līdz šim! 

Diāna Siliņa, Ineses Dāvidsones foto  
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26. V Dundagas luterāņu draudzes 
diena. Plkst. 11.00 lūgšana un Bībeles 
stunda. Plkst.15.00 mazs muzikāls svei-
ciens. Profesors Ojārs Spārītis pastāstīs 
par altārgleznu, kas 100 gadu atrodas 
mūsu dievnamā. Pēc tam izbrauciens ar 
līdzīgu programmu (altārglezna, inter-
jers) Mazirbes baznīcā un Kolkas lute-
rāņu baznīcā. Ap plkst. 18.30 atgrieža-
mies Dundagā. 

29. V plkst. 17.30 kustība PAR! aicina 
uz talku bērnu laukumā pie bērnudārza 
dienas centra Mājas un bibliotēkas  
pusē. Sīkākas ziņas Dundagas interneta 
lapā un pa tālr. 29336530. 

9. VI plkst. 15.00 9. klašu izlaidums. 
16. VI plkst. 17.00 vidusskolas izlai-

dums. 
19. VI plkst. 18.00 Jāņu ielīgošana 

parkā kopā ar Ivetu un Vidvudu Mede-
ņiem. 

23. VI Līgo vakara balle, spēlēs grupa 
Titāniks. 

Kolkā 
31. V plkst. 9.00 Kolkasragā ierastā 

Vides diena. Šoreiz tēma Transports. 

Re, kā sanāca — aprīļa sākumā ar sajūsmu klausījos Janīnas Kur-
sītes stāstījumu par suitiem un viņu piemēru, bet maija pirmajā 
pusē nonācu Alsungā, kur piedzīvoju neaizmirstamu tikšanos ar 
dažām kolorītajām suitu sievām. Izrādās, viņas prot ne tikai skaņi 
apdziedāt, bet arī katoļu baznīcā dievkalpojumā burdonā latīniski 
dziedāt, jo latviski neskan. Līdz asarām izsmējāmies, klausoties 
sievu aizraujošajos piedzīvojumos filmas Pūt, vējiņi! uzņemšanas 
laikā un uzstājoties dažādos pasākumos. Viņas mūs, protams, ap-
dziedāja, un stāstot cita citu labvēlīgi pavilka uz zoba, taču no vi-
ņām plūda dzīvīgums un mīlestība! Kāpēc cilvēki sadusmojas, ja 
viņus lamā, bet ir priecīgi, ja apdzied? — jautāja kāda no viņām. 
Dusmas rada dusmas, bet uzmanība un labs humors sagādā prie-
ku, varbūt tāda ir atbilde? Iespējams, tas arī palīdz suitiem viņu 
savstarpējās attiecībās. 

Suiti ir sevi atraduši, un tas ir viņu spēks. Mēs vēl esam meklē-
jumos, bet cerīgos…                                                              Diāna Siliņa 

Dziedošā Kolkas pērle 
 

2. V ar brīnumskaistu koncertu savā tautas namā 15 gadu jubileju nosvinēja Kolkas 
jauktais koris.  

3. lpp. Bezdarbs novadā —  
uz pusi mazāks nekā valstī. 

3. lpp. Māmiņu un ģimeņu svētkos. 

4. lpp. Raitis Kristiņš par hokeju un sportu vispār. 

5. lpp. «Kad atkal bij jamain pas,  
es iet uz to integrācijs būšan». 

5. lpp. Savienības galva un rumpis  
dzīvo katrs savu dzīvi... 

6. lpp. Muzejnakts — piedzīvojumi 1878. gadā 
Kurzemes beidzamajā galā. 

Pils diena iekš Slīteres Ceļotāju dienas un otrādi 
Ar domu par zaļu un vēl zaļāku dzīvi visās tās izpausmēs šogad 2. VI vienlaikus notiks tradicionālie pasākumi —  

Slīteres Ceļotāju un Pils diena.  
 

Zaļi domājot, laiku visas dienas garumā pavadīsim laukā, lūkojoties mūsu dabas un kultūras bagātību krāšņumos, klausoties mūzikas un dziesmu skaņās, 
vērojot spraigu dejas soli un pašiem izdejojot pirmo sezonas zaļumballi. Īpašie viesi šogad — māksliniece Velta Skurstene, deju kolektīvi Nurme, Draudzība, 
Brīze, Kandavnieks, grupas PER un Putnu balle. Neiztrūkstoša būs andelēšanās laukumā, modes skate Smuks no dabas, filmu skatīšanās un ekspozīciju ap-
skate pils pagrabos. No pašu novada amatiermākslas kolektīviem Pils dienu kuplinās deju grupa Sensus, ansamblis Sendienas, vidusskolas jauniešu deju ko-
lektīvs, bērnudārza Kurzemīte bērnu ansamblis, Dundagas pagasta jauktais koris, deju kolektīvi Dun – dang un Kolkas pūtēju orķestris.  

Nāciet paši un aiciniet līdzi draugus un radus! Lasiet programmu 6. lappusē!                                                                                               Pils direktore Baiba  
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01.01.2012. plkst. 01.40 saņemta informā-
cija, ka Dundagas centrā izcēlies kautiņš, ku-
ra iznākumā — divi cietušie. Tie nogādāti 
Talsu slimnīcā. Vai tiešām tā bija jāiesākas 
jaunajam gadam? 

09.03. Dundagas tirgus laukumā sapulcē-
jušies jaunieši lietoja alkoholu un traucēja 
garāmgājējiem. Jauniešiem paskaidrots, ka 
sabiedriskā vietā alkoholu lietot aizliegts. 
Pretī saņemti draudi par «nepatikšanām po-
licistam» un pretenzijas, ka Dundagā nav 
vietas, kur jauniešiem pulcēties. Jauniešiem 
paskaidrots, ka alkoholu var lietot savā dzī-
vesvietā. Jaunieši pārtrauca lietot alkoholu 
un aizgāja. Vēlāk patrulējot, jaunieši Dunda-
gas centrā sastapti atkārtoti — jau agresīvi 
un skaļi uzvedoties. Sarunā ar dažiem no vi-
ņiem izraisījās konflikts, jaunieši atkal drau-
dēja policistam ar «nepatikšanām». Pēc 
asām pārrunām jaunieši izklīda. Par konflik-
tu uzsākta administratīvā lietvedība. Šie 
jaunieši ir dundadznieki un visiem pazīsta-
mi. Atbildīgi ir arī vecāki, kas nav saviem 
bērniem iemācījuši elementārās sabiedriskās 
kārtības normas. Pēc viņu «tusēšanās» vien-
mēr paliek piedrazota «atpūtas vieta», kas 
citiem jāsatīra. 

15.03. saņemta informācija, ka bez īpaš-
nieka ziņas metāllūžņu uzpirkšanas punktā 
nodota automašīna. Īpašnieki, nopietni pa-
domājiet, kam uzticēt savu spēkratu! 

28.04., patrulējot Dundagā, Pils ielā pama-
nīts velosipēdists, kas braucamo vadīja ne-
stabili, līkumojot pa ielas braucamo daļu. 
Braucējs apturēts. Pārbaudot ar alkometru, 

izelpā konstatētas 2,78 promiles alkohola. Šis 
velosipēdists ar savu rīcību apdraudēja gan 
sevi, gan citus transportlīdzekļu vadītājus. 
Arī velosipēdists ir transportlīdzekļa vadī-
tājs. Tā kā arī mūsu novadā ļoti bieži velosi-
pēdisti neievēro velosipēda vadīšanas no-
teikumus, kā arī brauc alkohola reibumā, 
ieskatīsimies atbilstošā Ceļu satiksmes no-
teikumu (CSN) sadaļā! 

Transportlīdzeklis — ierīce, kas pēc savas kon-
strukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar mo-
tora palīdzību vai bez motora. 

Vadītājam aizliegts: vadīt transportlīdzekli vai 
mācīt vadīt transportlīdzekli citai personai, kurai 
nav atbilstīgas kategorijas transportlīdzekļa va-
dīšanas tiesību, atrodoties alkoholisko dzērienu 
(alkohola daudzums vadītāja organismā nedrīkst 
radīt tādu alkohola koncentrāciju asinīs, kas sa-
sniedz 0,5 promiles, vai tai atbilstīgu koncentrāci-
ju citās bioloģiskās vidēs) vai narkotisko, psiho-
toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. 

Velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts 
braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka mus-
kuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds 
var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda 
nav lielāka par 0,25 kW . 

 

Prasības velosipēdu vadītājiem 
Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali 

atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 ga-
diem. Velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, 
mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa 
vadītāja apliecībai, kas pēc Ceļu satiksmes notei-
kumu 35. punktā minētās amatpersonas (t.i., poli-
cijas darbinieka, robežsarga (uz valsts robežas 
vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zo-

nā)) pieprasījuma jāiedod pārbaudei [2, p.217]. 
Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali 

pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, 
kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem 
šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. 
Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagal-
mos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar 
velosipēdu atļauts patstāvīgi [2, p.218]. 

Braucot pa brauktuvi vai ceļa nomali dien-
nakts tumšajā laikā neapgaismotos ceļa posmos 
vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosi-
pēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas 
lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velo-
sipēdam jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotā-
jiem: priekšpusē — baltu, aizmugurē — sarkanu, 
abos sānos (riteņu spieķos) -— diviem oranžiem 
(dzelteniem). 

Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu at-
ļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk brauk-
tuves labajai malai. Netraucējot gājējus, atļauts 
braukt pa ceļa nomali, bet velosipēdu vadītā-
jiem — arī pa ietvi. Pilnīgāku informāciju varat 
iegūt, izlasot «Papildu prasības velosipēdu un 
mopēdu vadītājiem» grāmatā «Ceļu satiksmes 
noteikumi». 

 
Aplūkojamajā laika posmā Valsts policijai 

un Talsu rajona tiesai pēc piekritības nodo-
tas 10 lietas. Valsts policijas (VP) Ceļu polici-
jai nodotas 3 personas, kas vadījušas trans-
portlīdzekļus alkohola reibumā vai kā citādi 
pārkāpuši CSN. Viens transportlīdzekļa vadī-
tājs, pametot savu spēkratu, aizbēga no noti-
kuma vietas. Kā konstatēt, ka transportlī-
dzekļa vadītājs ir alkohola reibumā? Pro-
tams, tikai apturot, bet šāda policijas rīcība 
izraisa CSN pārkāpēju neapmierinātību, jo 
policists pārtrauc viņu «raļļošanu». 20 reidos 
pieaicināti gan VP kārtības policijas, gan Ce-
ļu policijas darbinieki. 

Saņemti, izskatīti un pēc piekritības nosū-
tīti 10 iesniegumi par dažādiem notikumiem. 
Pieņemti 35 paskaidrojumi, uz vietas atrisi-
nāti 4 konflikti. Sniegta palīdzība sadarbībā 
ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un citiem die-
nestiem 14 gadījumos. Notikušas 2 apsekoša-
nas un citas darbības ar VP Kurzemes RP 
Talsu iecirkņa darbiniekiem. Trīs reizes paš-
valdības policija dažādi palīdzējusi iedzīvotā-
jiem. Atrasti un īpašniekiem atdoti 2 velosi-
pēdi. Dundagas novada skolās 4 reizes ar 
audzēkņiem noturētas audzinošas pārrunas. 

Administratīvie pārkāpuma protokoli par 
dažādiem administratīviem pārkāpumiem 
sastādīti 13 personām. Par alkoholu lietoša-
nu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa (LAPK) 171. p. 1. un 2. d. sastādīti 8 
protokoli, pēc LAPK 167. p., sīkais huligā-
nisms — 1 protokols, pēc LAPK 202. p., nepa-
tiesa speciālo dienestu izsaukšana — 1 proto-
kols, pēc LAPK 172. p. 3. d. par alkoholisko 
dzērienu un tabakas izstrādājumu nodošanu 
nepilngadīgā rīcībā, tā ka šīs vielas kļuvušas 
nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietoša-
nai — 1 protokols, pēc LAPK 42.1 p. 4. d. par 
smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais — 4 
protokoli, izteikti divi brīdinājumi par īpašu-
mam piegulošās teritorijas nesakārtošanu un 
līguma nenoslēgšanu par atkritumu savākša-
nu. Dzīvesvietās vai atskurbtuvē nogādātas 
personas 8 alkohola reibumā, kas nespēj pat-
stāvīgi pārvietoties.  

Vēlos pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, 
kas aktīvi informē par dažādiem sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem, jo viņu līdzdalība pa-
līdz labāk nodrošināt sabiedrisko kārtību, 
kurā ieinteresēti visi saprātīgie cilvēki. 

 
Jānis Simsons, Dundagas novada  
pašvaldības policijas inspektors 

Sabiedriskā kārtība  
 

Gada pirmajos četros mēnešos notikumu žurnālā pavisam reģistrēti 99 ieraksti.  

No 26.04.2012. izbeigtas Dundagas novada 
pašvaldības domes deputāta Valda Randes 
pilnvaras. Vēlēšanu komisijai jānosaka nāka-
mais deputāts darbam novada domē. 

Apstiprināja SIA Kolkas ūdens 2011. gada 
pārskatu un uzņēmuma 2011. gada peļņu no-
virzīja uzņēmuma pamatdarbības nodrošinā-
šanai. 

Apstiprināja SIA Dundagas veselības centrs 
2011. gada pārskatu un nolēma uzņēmuma 
zaudējumus segt no pārējām uzņēmuma re-
zervēm. 

Apstiprināja novada domes 2011. gada 
pārskatu. 

Apstiprināja novada pašvaldības Privati-
zācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komi-
sijas nolikumu un komisijas sastāvu: komisi-
jas priekšsēdētājs — izpilddirektors Mareks 
Griciks, komisijas locekļi — finanšu speciālis-
te Zinta Eizenberga, projektu vadītājs Guntis 
Kļaviņš, Nekustamo īpašumu apsaimniekoša-
nas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs 
Guntis Kārklevalks, Saimnieciskā dienesta 
vadītājs Andris Kojro. 

Apstiprināja saistošos noteikumus par 
grozījumiem pašvaldības nolikumā. 

Nolēma slēgt līgumu ar SIA Enefit, reģis-
trācijas Nr. 40003824046, par elektroenerģi-
jas iepirkumu no 01.06.2012. līdz 31.05.2013. 
saskaņā ar tirgotāja piedāvātajām elektro-
enerģijas vienības cenām: viena laika zonā — 
0,03517 Ls/kWh bez PVN; dienas zonā — 
0,03792 Ls/kWh bez PVN; nakts zonā — 
0,03161 Ls/kWh bez PVN. 

Apstiprināja maksas pakalpojumu cenrādi 
Kubalu skolā–muzejā. 

Nolēma sagatavot grozījumus saistošajos 
noteikumos par sociālajiem pabalstiem 
Sporta, izglītības un kultūras (SIK) komitejas 
sēdei maijā, palielinot pabalstu jaundzimuša-
jiem uz Ls 50 — par pirmo mātei dzimušo 
bērnu, Ls 75 — par otro bērnu, Ls 100 — par 
trešo un turpmāko bērnu, pabalstu izmaksā-
jot naudā. SIK komitejā maijā ar skolu vadī-
bas līdzdalību jānovērtē iespēja palielināt 
dotāciju vispārizglītojošajām skolām mācību 
līdzekļu iegādei, tā atslogojot ģimeņu budže-

tu. 
Piekrita pārtraukt iepirkumu ELFLA pro-

jektā Dundagas pils — novada kultūras centrs 
un nolēma atļaut izlietot līdz Ls 5000 projek-
ta 1. kārtas papildu izdevumu segšanai. 

Nolēma apmaksāt Dundagas jauktā kora 
ceļa izdevumus uz Dziesmu dienu Preiļos — 
Ls 472 — no kultūras budžeta. 

Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu Valk-
lejas, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 002 0018, un piešķīra tai 
nosaukumu Annikas — zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 
002 0044 atstāja nosaukumu Valklejas — ze-
me, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. 

Piešķīra SIA WoodStuff, reģistrācijas 
Nr. 44103040864, nekustamā īpašuma nodok-
ļa 70 % atvieglojumus par īpašumā un tiesis-
kā valdījumā esošajiem īpašumiem. 

Piekrita apvienot nekustamos īpašumus 
Salmiņi un Salmiņi-2, un apvienotajām zemes 
vienībām piešķīra nosaukumu Salmiņi — ze-
me, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

Nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra numuru 8850 001 0051, kurā ie-
tilpst divas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 8850 001 0051 un 8850 001 0075, no-
saukumu Mazirbes Stūrīši. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
īpašuma Bāka Kolka (kadastra Nr. 8862 007 
0086) zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 8862 007 0296, sadalot to divās daļās 

Nolēma ierosināt grozīt Dundagas novada 
administratīvās teritorijas robežu ar Talsu 
novadu. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpa-
šuma Dzelzceļa ēka 3–2 zemes vienības ar ka-
dastra Nr. 8862 002 0185 sadalīšanai divās ze-
mes vienībās. 

Apstiprināja detālplānojumu Dundagas 
pagasta nekustamajam īpašumam Celmi. 

Nolēma rīkot zemes gabalu nomas izsoli 
Dundagā, nosakot sākumcenu 1,5 % no ka-
dastrālās vērtības, kā minēts tabulā. 

 

Mazdārziņš        Platība     Kadastrālā      Sākuma  
                                                    vērtība             cena         
Ievlejas 85       0,06 ha       Ls 360        Ls 5,40 
Ievlejas 86       0,05 ha       Ls 300        Ls 4,50 
Ievlejas 56       0,06 ha       Ls 360        Ls 5,40 
Ievlejas 55       0,06 ha       Ls 360        Ls 5,40 
Ievlejas 1         0,063 ha     Ls 378        Ls 5,67 
 

Nolēma rīkot zemes gabalu (dārziņu) no-
mas izsoli Kolkā ar sākumcenu 0,05 Ls/m² 
gadā un izsoli organizēt ar vienu nolikumu, 
nosakot, ka pretendenti var iegūt nomas tie-
sības ne vairāk kā uz vienu daļu.  

Nolēma iznomāt Kolkas tautas nama Mazo 
zāli ar virtuvi, rīkojot nomas tiesību izsoli. 

Nolēma 2012. gada jūlijā uz vienu mēnesi 
slēgt pirmsskolas izglītības iestādi Kurzemīte 
un Kolkas pamatskolas struktūrvienību Rūķī-
tis. Iestādei adresēto dokumentu saņemšanu 
nodrošinās Centrālā administrācija. 

Pieņēma zināšanai iesniegto pārskatu par 
bāriņtiesas darbu un uzdeva tās vadītājai 
Dainai Dēvitai sagatavot bērnu ārpusģime-
nes aprūpes nodrošināšanas izvēles kārtību. 
Nolēma jautājumu skatīt SIK komitejā maijā. 

Lēma par grozījumiem Kolkas pamatsko-
las nolikumā. 

Lēma par grozījumiem saistošajos notei-
kumos par speciālajiem pakalpojumiem no-
vadā: «No pašvaldības budžeta līdzekļiem 
pilnā apmērā tiek segti Dundagas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā snieg-
tie sociālā darba pakalpojumi. No pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem tiek segta pakalpoju-
mu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem pilngadīgām personām, ku-
ru vecums pārsniedz 95 gadus, un personām, 
kurām nav apgādnieku, ja klientam nav ne-

kustamā īpašuma, ko var izmantot ienākumu 
gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā 
naudā vai kredītiestādēs vai parādsaistības, 
kā arī klients nav izsniedzis aizdevumus». 

Nolēma profesionālās ievirzes izglītības 
programmu sportā turpināt realizēt Talsu 
sporta skolas sastāvā. 

Pieņēma saistošos noteikumus par sabied-
risko kārtību. 

Apstiprināja grozījumus saistošajos notei-
kumos par novada simboliku. 

Nolēma izgatavot un uzstādīt 3 robežzī-
mes uz lielākajiem valsts autoceļiem Dunda-
gas novada robežu iezīmēšanai. Kopējās iz-
maksas Ls 660. 

Pamatojoties uz personīgu lūgumu, no 
05.05.2012. atbrīvoja no amata Dundagas no-
vada pašvaldības iestādes Mazirbes speciālā 
internātpamatskola direktoru Dināru Neifel-
du. Par direktora pienākumu izpildītāju no 
06.05.2012. iecēla direktora vietnieci izglītī-
bas jomā Ilzi Kriķīti. 

Nolēma piešķirt Dundagas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājai Guntai Abajai 
ikgadējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas 
no 28.05.2012. līdz 08.06.2012. un atļāva Lin-
dai Pavlovskai savienot novada pašvaldības 
iestādes Dundagas Mākslas un mūzikas skola 
direktores amatu ar Dundagas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatu. 

Atcēla 26.01.2011. novada domes lēmumu 
Nr. 16 Par pašvaldības īpašuma Pils iela 9 atsavi-
nāšanu un nolēma nodot pašvaldības īpašu-
ma Pils ielā 9, Dundagā, brīvās telpas ilgter-
miņa nomā. 

 
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

Domes sēdē 26. aprīlī 

Detālplānojums Celmiem 
Dundagas novada dome 26.04.2012. sēdē 

(protokols Nr. 4, 20. §) apstiprināja: detālplāno-
jumu Dundagas pagasta nekustamajam īpašu-
mam Celmi (kadastra Nr.885000400168001) 
un novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 
«Detālplānojums Dundagas pagasta nekusta-
majam īpašumam Celmi (kadastra Nr. 
885000400168001). Grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi». Ar doku-
mentiem var iepazīties novada domē Pils ielā 
5–1, Dundagā. 

Ievlejas 1 8850 020 0297 0,063 ha Ls 378 Ls 5,67

Darbs! 
SIA Ēnavas piedāvā darbu no maija līdz sep-

tembrim Dundagas Piltenes purvā. Darba 
veids — kūdras kluču kraušana. Pieteikties pa 
tel. 29132242 vai 26380033. 

SIA Līcis 93 Kolkas cehā vajag šprotu blīvē-
tājas. Var pieteikties arī no 16 gadu vecuma dar-
bam vasaras mēnešos, tel. 29455666, Regīna. 

SIA Līcis 93 Ģipkas cehā vajag zivju sagata-
votājus. Pieteikties pa tel. 26372769, Ņina. No-
drošina transportu uz darbu, darba apģērbu un 
brīvpusdienas. 



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

3 

Uzņēmumi 
Dundagas novadā attīstījušās tādas uzņē-

mējdarbības nozares kā mežizstrāde, kokap-
strāde, tradicionālā lauksaimniecība, piena 
lopkopība, zivsaimniecība un tūrisms.  

Pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem 
31.12.2011. Dundagas novadā bija reģistrēti 
463 pastāvīgie uzņēmumi, individuālie ko-
mersanti un saimnieciskās darbības veicēji, 
no tiem 381 Dundagas un 82 Kolkas pagastā. 

Pēc uzņēmējdarbības formas mums vairāk 
ir saimnieciskās darbības veicēju (41,5%), 
zemnieku saimniecību (20,5%) un SIA (16%).  

 

Novadā reģistrētie uzņēmumi  
pēc uzņēmējdarbības formas 
 

Saimnieciskās darbības veicēji                       192 
Zemnieku saimniecības                                    95 
SIA                                                                     74 
Individuālie komersanti                                     28 
Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas          26 
Zvejnieku saimniecības                                    21 
Individuālie uzņēmumi                                      17 
Budžeta iestādes                                                6 
Kooperatīvās sabiedrības                                   3 
Akciju sabiedrības                                               1 

 
Nodarbinātība 
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) datiem 31.01.2012. Dundagas novadā 
bija reģistrēti 168 bezdarbnieki. Salīdzināju-
mā ar pēdējiem gadiem bezdarbnieku skaits 
ir samazinājies. 
Salīdzinot datus, redzams, ka bezdarba līme-

nis mūsu novadā ir zemāks nekā kaimiņu 
pašvaldībās un Latvijā kopumā. Tā, piemē-
ram, 31.01.2012. tas bija 5,4%, t.i., gandrīz 2 
reizes mazāks nekā valstī kopumā (9%). 

 

Bezdarba līmenis  
Dundagas novadā, kaimiņos un Latvijā  
 

Dundagas novadā       5,4% 
Rojas novadā               5,9% 
Talsu novadā               9,8% 
Ventspils novadā         8,9% 
Kurzemes reģionā       9,2% 
Latvijā                           9% 

 

90 no bezdarbniekiem ir vīrieši (54%), 
78 — sievietes (46%). Visvairāk bezdarbam ir 
pakļauti vecāka gadagājuma cilvēki. Arī Dun-
dagas novadā 1/3 bezdarbnieku bija vecumā 
no 50 līdz 59 gadiem, t.i., pirmspensionēša-
nās vecumā. Samērā liels bezdarbs ir starp 
jauniem cilvēkiem — apmēram 1/4 no vi-
siem bezdarbniekiem ir vecumā no 20 līdz 29 
gadiem. 

31.01.12. novadā bija 51 jeb 31% ilgstošie 
bezdarbnieki, t.i., personas, kas NVA uzskai-
tē ir ilgāk par vienu gadu. 
Lauksaimniecība 

Lauksaimnieciski izmantojamās zemes 
auglība Dundagas novadā ir zema, maz pie-
mērota intensīvai un efektīvai lauksaimnie-
ciskai ražošanai. Salīdzinot kvalitātes rādītā-
jus ar citām Latvijas vietām, augsne ir maz 
piemērota augkopības produkcijas ražoša-
nai, tomēr novada teritorija reljefa ziņā ir 

labvēlīga ilggadīgā zālāja 
audzēšanai, un tādēļ pa-
teicīgākā lauksaimniecī-
bas nozare ir piena un ga-
ļas lopkopība. 

Samērā daudz novada 
lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes neapstrādā. 
No visām novada lauk-
saimniecībā izmantoja-
mām zemēm — 10288 
ha — 2461 ha jeb 24% ir 
nekoptas un aizaugušas 
(apsekotas tās platības, 
kas ir lielākas par 1 ha). 
Laba alternatīva neizman-
totai un nerentablai lauk-
saimniecības zemei būtu 
tās pirmreizējā apmežošana. 

Mežsaimniecība 
Pēdējos gados mežizstrāde un kokapstrā-

de ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām 
mūsu novada tautsaimniecības nozarēm. 
Meži aizņem 48842 ha jeb 72,4% novada teri-
torijas un ir pamats mežsaimniecības un 
kokapstrādes attīstībai. 

Aplūkojot meža zemju resursus pēc platī-
bas un īpašuma formām, Dundagas novadā 
valsts meža zemes aizņem 22854,3 ha jeb 
46,8%, bet citu īpašnieku meža zemes 
25987,7 ha jeb 53,2 %. 
Zvejniecība un zivsaimniecība 

Ar zvejniecību galvenokārt nodarbojas 
Kolkas pagasta iedzīvotāji. Novadā ir reģis-
trēta 21 zvejnieku saimniecība, no tām gan 
visas pašlaik nedarbojas.  

2011. gadā novadā zvejas tiesību nomnieki 
bija 92 pašpatēriņa un komerczvejnieki. No-
zvejotās zivis galvenokārt pārdod uzpircē-
jiem, līdz ar to zvejnieki ir pilnībā atkarīgi to 
tiem. Tikai nelielu skaitu zivju pārdod vietē-
jiem uzņēmumiem un vietējam tirgum. 

Novada lielākais zivju pārstrādes uzņē-

mums ir SIA Līcis 93, kas dod darbu vairāk 
nekā 300 cilvēku, no kuriem liela daļa ir vies-
strādnieki. 
Tūrisms 

Tūrismam novadā ir sezonas raksturs, uz-
plūdus sasniedzot jūlijā un augustā, kad eso-
šo tūrisma mītņu piedāvājums ne vienmēr 
spēj apmierināt pieprasījumu. Savukārt ār-
pus sezonas pieprasījums pēc pakalpoju-
miem nav tik liels. 

Dundagas novadā ir 22 naktsmītnes un 2 
telšu vietas, kas koncentrējas divās teritori-
jās: ap Dundagas ciemu, kā arī jūras piekras-
tē un Kolkas ciemā. Neskaitot telšu vietas un 
iespējas nakšņot ar līdzpaņemtiem paklāji-
ņiem uz grīdas skolās un citās vietās, novada 
naktsmītnes kopumā piedāvā ap 350 — 400 
gultas vietu. 

Populārākie novada apskates objekti ir 
Kolkasrags un Dundagas pils, kuros atrodas 
arī abi novada tūrisma informācijas centri. 
Pārējās iecienītākās apskates vietas ir saistī-
tas ar Slīteres nacionālo parku — Šlīteres bā-
ka, dabas takas — un teritoriju gar jūras pie-
krasti — lībiešu ciemi un Kolka. 

Lauris Laicāns 

Uzņēmējdarbība 
 

Ar šo sadaļu beidzam ieskatu Attīstības programmā. Sākums 5. (132.) numurā. 
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Uzņēmumu skaita izmaiņas Dundagas novadā 

Pilī 
Vienu no sirsnīgākajiem un labākajiem 

koncertiem, kādu Dundagas pusē nācies pie-
redzēt, izbaudīju 11. V pilī. Iecere vienkār-
ša — pašu bērnu rakstīti mīļi vārdi saviem 
vistuvākajiem mijās ar dziesmām un dejām. 
Vārdi — sirdsdomas, līdz šim dvēseles kam-
baros glabātu jūtu atspulgi — patiesi, aizkus-
tinoši, mīļi, arī jocīgi... Tos nolasīja vidussko-
las audzēkņi. 

Visi koncerta dalībnieki bija uzslavas vēr-
ti, bet īpaši jāatzīmē vidusskolas koristi un 
dejotāji. Klausoties kori, uzreiz top skaidrs, 
kāpēc Daces Šmites audzēkņi Kurzemes ska-
tē ieguvuši I pakāpes diplomu, kāpēc mūsu 
jauniešus grib dzirdēt arī citur. Ikvienā korī 
jūt, vai izdzied tikai notis un vārdus, vai to-
mēr ko vairāk... Dzidras balsis un spodras 
dvēseles neatstāj vienaldzīgus! Man sevišķi 
pie sirds gāja Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes 
dziesma un savdabīgā vēzīša dziesma — Zig-
mara Liepiņa un M. Zālītes kopdarbs. Kā īsā 
sarunā pēc koncerta atzina diriģente, šīs 
dziesmas mācīšanās laikā dažam labam vaja-
dzējis pārvērtēt savus uzskatus.  

Savukārt visu vidusskolas dejotāju aizrau-
tīgo priekšnesumu pulkā skatītāju lielāko sa-
jūsmu izraisīja deja, kurā Santa Namsone ar 
puišiem izdancoja kaut ko no Skroderdienu 
jauniešu nebēdnības, kacināšanas, ēverģēlī-
bas, pāri plūstošā dzīves prieka, kāds iespē-
jams tikai agrā jaunībā. Tāpat jāatzīmē Sen-
sus dejotāji, īpaši jaunākās grupas dalībnieki.  

Klātesošie vecāki un vecvecāki bija ganda-
rīti par mīlestības apliecinājumu. Paldies vi-
siem skolotājiem par līdzdalību, un lai gaišā 
pacilātība saglabājas arī ikdienā! 

Alnis Auziņš 
 

Mazajā skolā  
Stāsta otrklasnieka Rūdolfa mamma  
Maira Remesa.  

— Ideja Māmiņas dienai bija jauka. Bērni 
visās klasēs bija rakstījuši sacerējumus par 
māmiņām, tētiem, vecmāmiņām. Labākos 
fragmentus paši rakstītāji arī nolasīja. Tie 

skanēja tik mīļi! Varējām aplūkot arī lielus 
zīmējumus, kur bērni attēlojuši vecākus. 

Koncertā bija tāds sirsnīgs brīdis, kad no-
runāja skaistu dzejolīti un koris nodziedāja 
aizkustinošu dziesmu... Saskrēja asaras acīs. 
Vēlāk runājot atklājās, ka arī citiem vecā-
kiem šī koncerta vieta ļoti patikusi. 

Uzteicams bija novietojums: vecāki, sēdot 
puslokā, varēja labi redzēt bērnu uzstāšanos. 
Ievēroju, ka ir daudz mazo dejotāju, turklāt 
vairāki deju kolektīvi. Mazie dejoja ar prie-
ku, tas uzreiz bija pamanāms. 

Diāna Siliņa  
 

Kolkas Rūķītī  
Ar jaukām bērnu dziesmiņām, kas mijās 

ar dzejolīšiem, mammas un vecāsmammas 
10. V sveica Kolkas bērnudārza vecākā gru-
pa. Jauki skanēja bērnu spodrās balsis, muzi-
kālajai audzinātājai Evitai Ernštreitei sirsnīgi 
dziedot līdzi. Vēlāk uzzināju, ka piecgadīgie 
un sešgadīgie daudzas dziesmiņas jau izmē-
ģinājuši Talsos. Iepriecināja arī glītie tērpi, 
sevišķi meiteņu debeszilie sarafāni ar glie-
mežvāku un dzintariņu brošiņām. Kleitiņas 
bez piedurknēm iecerējusi audzinātāja Gun-
ta Upnere un pašuvušas mammas un Evita.  

Pēc koncerta bērni sveica mammas ar 
pašdarinātām dāvanām. Bet es vēl aprunājos 
ar Kolkas pamatskolas struktūrvienības 
pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis vadītā-
ju Aiju Tarlapu. 

Salīdzinājumā ar pirmskrīzes laikiem bēr-
nu skaits ir sarucis, un tagad bērnudārzā ir 
sagatavošanas grupa ar 24 bērniem un 19 
bērni 1 līdz 5 gadu veco grupā. Jā, daudzi ve-
cāki un bērni ir prom no Kolkas, bet Aija 
priecājas par katru jaunpienācēju. Līdztekus 
ciema iedzīvotājiem te īstu ģimenisku siltu-
mu un radošumu bauda arī bērni no Mazir-
bes, Dundagas, Melnsila — veseli pieci — un 
pat divi rīdzinieki! 

Aija uzteic savas trīs ilggadīgās audzinātā-
jas — Guntu Upneri, kas strādā bērnudārzā 
kopš tā atvēršanas 1973. gadā, Ainu Bernāni 
un Tabitu Runci. Dzīvesgudrā un sirsnīgā 

audzinātājas palīdze Zaiga Kalmane bērnu-
dārzā strādā 28 gadus. Audzinātājas palīdze 
Ilze Borjuga ir jaunākā darbiniece, kas šogad 
te vada desmito gadu. Ilzes sapnis bija kļūt 
par skolotāju, viņa visu dara no sirds, ir at-
raktīva, radoša un dzīvespriecīga. 

Darbs ar bērniem prasa dažādus talantus. 
Tā Aina nemitīgi liek lietā mākslinieces ķē-
rienu. Viņa darinājusi dekorācijas bērnu iz-
rādēm, afišas, bērnudārza karogu, piedalīju-
sies pašdarināto rotaļlietu konkursā Talsu 
rajonā, visus sajūsminot ar tautas pasaku tē-
liem no bērzu bluķīšiem. Ainas veikums ir 
arī metodiska mācību grāmatiņa — pasaciņas 
par ārstnieciskajiem augiem, uzrakstītas se-
natnīgā rakstā un papildinātas ar zīmēju-
miem. 

Katru mācību gadu noris dažādi pasāku-
mi, vidēji pa vienam mēnesī. Iecienīts rado-
šuma veids ir teātris, lai gan visādā ziņā mā-
jīgajā namā nav īstas zāles. Zinību dienā 
audzinātājas izspēlē teātri ārpusē, durvju 
priekšā. Šogad uz Lieldienām Aina izveidoju-

si desmit zaķu galvas — apbrīnojami, ka no 
parastiem baloniem, PVA līmes, papīra un 
talanta var ko tādu dabūt gatavu! Tās vēl iz-
mantos turpmāk leļļu teātrim. 

Tāpat bērnudārzā svin Mārtiņus, valsts 
svētkus, Ziemassvētkus. Daudzinot Rudenti-
ņu — bagātu vīru, pērnruden audzinātājas 
Guntas vadībā cepti sklandurauši ar medus 
garšu. Aija uzteic muzikālo audzinātāju Evi-
tu — gudru, talantīgu, mīlošu skolotāju, kas 
bērnus jau agri izved tautiņās — iesaista pasā-
kumos tautas namā. Savu retu reizi mazie 
kolčiņi dodas arī tālāk — uz Dundagu piedalī-
ties un vinnēt Cālī, uz Talsiem — sportot un 
dziedāt.  

Rūķītis dzīvo, turklāt iezīmējas paaudžu 
pēctecība. Dažs labs no bijušajiem audzēk-
ņiem jau pārgājis vecāku kārtā un nāk uz sa-
vu dārziņu mammas lomā. Nāk ar prieku — 
ikdienā un svētkos. 

Alnis Auziņš  

Godinot mammas un ģimenes  

Talsu rajona skatē Renārs ir piedalījies arī 
agrāk, taču tik augstu vērtējumu saņēmis 
tieši šinī mācību gadā, kad konkursam viņu 
sagatavoja latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Mārīte Pēterhofa. Edgaram šķiet, 
ka viņš Talsu rajona skatē šogad piedalījās 
pirmoreiz. Puisis gan no 8. klases jau darbo-
jas Vairas Kamaras vadītajā improvizācijas 
teātrī. Abi visām uzstāšanās reizēm gatavo-
jušies nopietni, lai sevi apliecinātu.  

Edgaram runājamie darbi — Ojāra Vācieša 
dzejolis Lai dzīve dod mums spārnus! un Vika 
Pasaka par pūķīti, kas iegavilējās — likās inte-
resanti. Beigās tie bija izstrādāti tik pilnīgi 
un iesēdušies galvā, ka varējis noskaitīt 
nakts vidū. Renārs savus runātos darbus — 
Māras Zālītes dzejoli Skatījos es pa logu un 
Noras Ikstenas Mēmo ciemu — arī daudzreiz 

atkārtojis. Uzstājoties, protams, ir uztrau-
kums. Edgars gan saka — grūtākais ir uziet 
uz skatuves. 

Zēni nav cerējuši uz godalgotajām vie-
tām, tāpēc pārsteigums par tām bijis jo lie-
lāks. Edgars uzskata, ka citreiz norunājis 
darbus labāk nekā Tukumā. 

Savu nākotni ar aktiermākslu gan neviens 
no viņiem nedomā saistīt. Renārs norāda, ka 
ir pārāk grūti visu laiku mācīties dažādus 
tekstus. Edgaram aktiermāksla varētu būt 
vaļasprieks. 

Kā balva visiem pirmo trīs vietu ieguvē-
jiem un viņu pedagogiem būs 22. V Latvijas 
Nacionālajā teātrī sarīkotie svētki.  

Gribētos arī kādā Dundagas pasākumā 
dzirdēt puišus uzstājamies ar šiem darbiem!  

Diāna Siliņa 

Sevis apliecināšana  
 

Tukumā notikušajā Augškurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā, kur 
dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija valsts līmenī, godalgotās vietas savu klašu gru-
pās saņēma arī divi mūsējie: 11.a klases skolnieks Edgars Pabērzs 2. vietu, savukārt 
8.a klases skolnieks Renārs Mičulis bija 3. labākais.  
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— Kā tu aizrāvies ar sportu? 
— Tēvs ierādīja kopš mazām dienām. 

Skolā pie Edvīna Klēvera spēlēju volejbolu, 
metu arī šķēpu, disku, braucu pat uz sacensī-
bām. Volejbols tolaik bija pāri visam. Tas arī 
ir sporta veids, kas ieliek pamatus, visu stai-
pīšanos un locīšanos. Jā, bet hokeju arī spēlē-
ju. Kopš tiem laikiem rēta uz pieres... Nekā-
du ķiveru jau nebija, vārtos stāvēja ar kirza-
kiem, savukārt nūjām apakšā pasita bleķi, lai 
tās ilgāk kalpotu, un es ar to reiz dabūju pa 
galvu.... Uz Pīļu dīķa spēlējām, pat vēlu pava-
sarī, kad ledus jau bija pakusis.  

Pēc 8. klases turpināju mācīties ļoti spor-
tiskajā Ogres meža tehnikumā. Arī tur volej-
bols bija pirmais sporta veids, un es vēl biju 
gana garš... Izmēģinājām arī visu citu, ko va-
rēja, futbolu un pat kun-fu. Mūsu kurss trīs 
gadus pēc kārtas vinnēja tehnikuma sporta 
spēlēs.  

Studējot Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātē, pārgāju tikai uz futbolu. Pievieno-
jos Dundagas futbola klubam, pa vasarām si-
tāmies Talsu rajona čempionātā. Kad sāku 
strādāt, tad jau futbolu cītīgi spēlējām. Vie-
nu gadu Talsos dabūjām arī balvu. Toreiz 
spēku samērs rajonā bija apmēram tāds — 
Talsi, Mērsrags, Virbi, Dundaga. 

— Kā pievērsies hokejam? 
— Vienu gadu nospēlējām futbolu arī zie-

mas čempionātā. «B» līgā dabūjām 1. vietu, 
un mani atzina par labāko vārtsargu. Bet ar 
to mana futbolista karjera beidzās, jo biju 
pamatīgi satraumējis kājas. Tagad nesen pa-
mēģināju stāvēt vārtos, pēc tam nebija lāgā. 
Vispār tas ir interesanti — labā potīte man 
traumēta, mēdz sāpēt, bet, līdzko slidoju, tā 
nejūtu neko! 

Pa ziemām jau tepat Dundagā ripu arī pa-
dzenājām. Viens laukums bija aiz pienota-
vas — uz Dundagas dīķa. Laikam 2001. gadā 
mūs uzaicināja uzspēlēt Ventspils hallē, uz 
Kurekss bija aizgājuši strādāt pāris dundadz-
nieku. Tā nu aizbraucām pirmoreiz uz 
Ventspili. Es biju paņēmis volejbola sardzi-
ņus līdzi, rokās mums bija strādnieku cim-
di — tāds ekipējums. Pretī iznāk Kurekss ar 
smukām formām... Sākām turp braukt vēl, 
bet tikai tā — patrenēties, kādu draudzības 
spēli aizvadīt. Pirmajos gados piedzīvojām 
vienīgus zāģus. Mūsu kodolu veidoja Atis, 
Edijs un Guntars Burnevici, Artis Jāvalds, Al-
vis Tālbergs, Andris Freibergs, Guntis Pirvits, 
Zigmunds Grīnītis, Andis Upītis, Gatis Petro-
vics, Valdis Heibergs, Viktors Fesenko, vār-
tos stāvēja Toms Liepa un Arnis Neparts.  

2006./ 2007. gadā sākām spēlēt pa īstam — 
Talsu atklātajā čempionātā. Tad jau mums 
bija 3–4 maiņas, pieaicinājām klāt trīs talse-
niekus, vietējās hokeja skolas audzēkņus. Tas 
bija Dundagas komandas īstais dzimšanas 
laiks. Talsos mūs sveica no Dundagas pašval-
dības, svinīgi pasniedza balti zaļos kreklus ar 
zaļo zemnieku simboliku, kuros spēlējām jo-
projām. Uz kādu laiku pat pieaicināja treneri 
no Rīgas. Viņš mūs paskoloja pamatos. 

Toreiz valdīja hokeja bums, spēlēja gan-
drīz visos pagastos. Nākamajā sezonā čem-
pionātu sadalījās divās līgās, un mēs Talsu 2. 
līgā izcīnījām pirmo vietu. Tad Atis Burne-
vics 2008./ 2009. gadā izveidoja komandu Ko-
lumbs, tie dabūja 2. vietu 1. līgā, bet no dun-
dadzniekiem tur spēlēja viens pats Atis. Dun-
daga palika 7. vietā.  

Sākoties krīzei, pārgājām uz Ventspili, un 
tad jau izveidojās tas Dundagas kodols, kas ir 
joprojām. Taisnība, grūtajos gados visi vairs 
nevarēja atļauties hokeju spēlēt. Dundagā 
spēlējām es, mans brālis Kaspars, Atis, Gun-
tis, Mārcis Neparts, kā arī Andris Freibergs, 
kas diemžēl vēlāk iedzīvojās traumās. Pienā-
ca klāt hokejisti no Stendes un Talsiem, ar 
kuriem bijām sadraudzējušies. Ventspils 
čempionātā divus gadu pēc kārtas palikām 

ceturtie, līdz beidzot tagad vinnējām. Šogad 
pamēģinājām uzspēlēt arī Tukuma čempio-
nātā, kur ir augstāks līmenis. Tur piedalījās, 
tā varētu teikt, Dundagas pirmā komanda, 
kurā no duņdžiņiem ir tikai Atis. Viņi ieguva 
3. vietu. Tā piedalās arī «A» līgā Ventspilī. Es 
esmu abām komandām menedžeris.  

— Kas tu esi laukumā? Un cik vārtu guvi 
Ventspils čempionātā? 

— Esmu uzbrucējs. Manā rēķinā bija trīs 
vārti un viena rezultatīva piespēle. Galve-
nais, lai komanda uzvar, lai gan vienmēr ir 
patīkami gūt vārtus vai atdot piespēli. 

— Vai, skatoties hokeju televīzijā, tu 
spēli vēro ar profiņa aci? 

— Noteikti. Tāpēc arī man nepatīk ap-
meklēt spēles klātienē. Kam patīk tā fanot, 
lai iet. Tur valda troksnis, blakus apstākļi. Es 
arī uz pasaules čempionātu Rīgā nebiju. Man 
patīk skatīties televīzijā, izbaudīt atkārtoju-
mus, ar izpratni analizēt un salīdzināt savus 
vērojumus ar komentētāju teikto.  

— Bet mūsējiem līdzi jūti?  
— Jā, un fanoju par visiem mūsējiem, gan 

tiem, kas spēlē Rīgas Dinamo, gan tiem, kas 
citos klubos, un par izlasi. 

— Kāpēc Latvijas izlasei pasaules čem-
pionātā nosēdās baterijas? 

— Varbūt vainīgas slodzes sezonas laikā. 
KHL līga nenāk par labu izlasei. Un vēl esmu 
ievērojis — līdzko kāds mūsējais pirms čem-
pionāta dabū jaunu līgumu, tā viņam ieslē-
dzas taupības režīms. Jaunajiem acis deg! 

— Tu esi komandas kapteinis. Kas ie-
tilpst tavos pienākumos?  

— Pārtraukumos savākt komandu. Sapu-
rināt. Nolikt malā to, kam tai brīdī spēle ne-
vedas. To tagad vienkāršāk izdarīt. Līdz šim 

katram komandas dalībniekam bija jāmaksā 
par spēli, un tas ir padārgs prieks. Tukumā 
komandai jāmaksā 70 latu par spēli, Ventspi-
lī aizvadītajā sezonā — Ls 40. Tur regulārajā 
čempionātā vien 15 spēles... Tagad labvēļi 
mums palīdz segt šos izdevumus.  

— Sponsori, kam iepriekšējā avīzē iztei-
cām pateicību? 

— Jā, paldies viņiem! Un tagad es kādu, 
kam tajā dienā spēle neiet, varu nosēdināt 
malā, jo nav vairs atrunu — es samaksāju, tā-
pēc spēlēšu, cik gribu.  

— Saprotu, ka puiši un vīri pie jums lab-
prāt iet, pat kāds no kaimiņu novadiem 
spēlē zem Dundagas karoga. No kā tas atka-
rīgs? No menedžera mākas, no komandas 

gaisotnes? No tā, kādas attiecības valda lau-
kumā un ārpus tā? 

— Tieši tā — no šī kopuma. Sports ir ho-
bijs, un, kur patīk, tur arī spēlē. Pie mums 
grib. Esam draudzīgi. Cīņā — tur jau iznāk arī 
izplūkties. Esam nepiekāpīgi. Mūs pat kād-
reiz iesauca par Dundagas Vitjaz. (Komanda 
ar lielu kaušļu slavu. — Red.) Mēs neļaujam 
sev uz galvas kāpt.  

— Jūs, hokeja blice, esat brieduma gados. 
Kā ar jauno maiņu? 

— Jaunie aug: Dāvis Bērzkalns, Toms 
Dambergs, Lauris un Elvis Stari, Renārs Mi-
čulis un Edgars Cīrulis. Vedam viņus uz Tal-
siem, lai tur uz mazā laukuma trenējas. 
2006. gadā ar Ati Burnevicu iecerējām un ko-
pā ar citiem uzbūvējām vidusskolas hokeja 
laukumu. Liels paldies Andim Upītim par le-
dus laukuma uzturēšanu! 

— Vai jaunajiem pagaidām pietrūkst 
meistarības? 

— Tās varbūt dažam labam ir vairāk nekā 
man. Pietrūkst brieduma. Spēlē vajag rakstu-
ru, drosmi, pārliecību, sportisku nekaunību. 
Tur tevi neglauda, tur pret tevi lieto spēka 
paņēmienus, izšķirošā brīdī paceļ nūju.  

— Esam rakstījuši, ka jūs draudzējaties 
ar Žambergas sporta klubu Čehijā.  

— Jā, 2008./ 2009. gada sezonā tur vieso-
jāmies pirmo reizi. Bijām pieņemšanā pie 
pilsētas galvas, Latvijas vēstnieks Ronalds 
Ozols izdarīja spēlē pirmo iemetienu. Če-
hiem tiešām hokejs ir asinīs. Labi slido, laba 
tehnika, spēles izpratne.  

— Tu esi ieinteresēts novada sporta dzī-
vē. Kas būtu vajadzīgs, lai tā uzplauktu? 

— Pirmkārt, jāuzceļ sporta halle. Projekts 

jau ir!  
— Celtniecība arī ko maksā... Vai krīze 

patiešām ir beigusies? 
— Domāju, ka jā. Ar vienu vidusskolas zāli 

novada centrā nekādi nepietiek. Mūsdienīgu 
halli vajag daudziem — jauniešiem, volejbo-
listiem, ģimenēm...  

— Bet ledus jau tur nebūs. 
— Ledus nebūs, bet pārējais iespējams. 

Bumbu spēles, florbolu ieskaitot, kas kļūst 
aizvien populārāks. 

— Samērā nesen tu nodibināji arī sporta 
biedrību. 

— Domāju par to ilgāku laiku, beidzot pa-
gājušā gada beigās saņēmos. Biedrība saucas 
Sporta klubs Dundaga, esmu tās priekšsēdē-
tājs, Atis mans vietnieks, vēl dibinātājos 
mans brālis un Alvis Tālbergs.  

— Kādi ir biedrības galvenie nolūki? 
— Piesaistīt naudu labām iecerēm. Arī — 

iedibināt atbildību un kārtību. Laikus saplā-
not svarīgākās sacensības. Mūsu mērķi no-
teikti nav tikai attīstīt hokeju. Pašlaik lielākā 
iecere ir vasarā sarīkot novada pludmales 
volejbola čempionātu piecos posmos — pa 
diviem Dundagā un Kolkā, vienu Mazirbē. 
Vēl tikai jāprecizē datumi. Sadarbībā ar no-
vada domi esam iegādājušies divus salieka-
mos pludmales laukumus.  

— Tādas sacensības pie mums pirmo-
reiz? 

— Jā, pludmales volejbols līdz šim nav 
spēlēts. Vēl domājam Kolkā Jūras svētkos sa-
rīkot pludmales futbola turnīru.  

— Ar pašvaldību tātad sadarbojaties. 
— Jā, šogad noteikti vērojams progress. 

Hokeju atbalstīja, kā vēlējāmies, arī ar jauno 
sporta organizatori labi saprotamies.  

— Luterāņu draudzē tu arī atbildi par 
sportu. Tas ir kas vairāk, nekā tikai reizi ga-
dā uz sporta svētkiem savākt komandu? 

— Jācenšas! Nu jau mēnešus divus vidus-
skolas sporta zālē pirmdienās no septiņiem 
vakarā pusotru stundu var nākt ģimenes. 
Tur pulcējas arī no draudzes, piemēram, Ieva 
Freimute ar savām meitām. Bērni skrien, ņe-
mas, spēlē florbolu, pieaugušie — kādas 
bumbu spēles, izņemot futzālu, ko esam ap-
solījušies nespēlēt. Mūsu biedrība ar vidus-
skolu ir noslēgusi līgumu. Savukārt piektdie-
nu vakaros tagad tur pulcējas jaunieši, īpaši 
tie, kas aizraujas ar florbolu.  

— Tu tik daudz laika ziedo hokejam... 
Vai neapnīk? 

— Tiešām, sezonā 3–4 dienas nedēļā ir 
hokejs, pa nakti vēl jābrauc mājās. Tad tie-
šām reizēm gribas ko citu, vairāk laika pava-
dīt kopā ar ģimeni.  

— Tagad jau sievietes arī spēlē hokeju, 
un tev aug divas meitas... 

— Lai pašas izvēlas, bet sportiskām jābūt! 
Volejbols jāspēlē, jo tas vispusīgi attīsta. Man 
šķiet, ka skolā pietrūkst vieglatlētikas. Vis-
pār bērni Dundagā kļuvuši mazāk sportiski. 
Bet vecākiem arī savas atvases jāievirza! 

 

Alnis Auziņš 

  Sarauj, Dundaga! 

Sports, hokejs, Raitis, Dundaga 
 

Par Dundagas hokejistu panākumiem nupat rakstījām. Tagad piedāvājam sarunu ar 
Raiti Kristiņu — komandas kapteini un menedžeri, arī nesen izveidotās biedrības Spor-
ta klubs Dundaga priekšsēdētāju — par sportu viņa paša un visas Dundagas dzīvē.  

• Raiti spēlēs bieži atbalsta ģimene — sieva Zane un meitas Katrīna un Marija. 

• Iemetienā pa labi — Raitis.                                                                                 Fotogrāfijas no R. Kristiņa albuma 
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Ceru, ka izbaudījāt silto maija sākumu. 
Ziņās teica, ka tas bijis 1,4 grādus siltāks par 
normu. (Acīmredzot, kā nu kurā vietā. — 
Red.) Kaut šobrīd ir vēss, gan jau drīz sagai-
dīsim saulīti. Starp citu, šis ir labs laiks, lai 
mazgātu logus. Dzirdēju raidījumu, kurā 
stāstīja, ka vēsās dienās iznākums esot la-
bāks, jo saules stari kaut ko ietekmējot maz-
gāšanas laikā. 

Šoreiz lasiet par to, kā Līvu savienība 

mazgā savus logus un pošas vasarai. Beidzot 
pienākusi arī pēdējā daļa Jāņa Medņa gara-
jai sarunai ar Irmgardi Cerbahu. Šajā numu-
rā ievietoju arī nedaudz jaunrades — Julgī 
Staltes dzejoli. To sūtot, Julgī teica, ka es va-
rot izsludināt konkursu labākajam atdzejo-
jumam. Līvu ziņās lasāms arī parindenis. Tā 
ka droši varat piedāvāt savus veikumus. 

 

Linda Zonne 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

— Ka ienāca krievs, es taču nesapratu ne 
vienu vārdu. Tas bij pēc kara, 1945. gada 
maijā, kad viņ nāc mežus ķemmēt, tād netīr 
un smirdoš. Vienreiz man paps un mamma 
nebij mājās. Paps bij meža pēc malkas, un 
mamma bij aizgājus pie māsam uz Mazirb. 
Tad jau vēl neko nezināj, ka viņi nāks. Kad 
bij vien pati mājās, klopēj pie durvīm un nāk 
iekšā divi krievi, es pilnig pārbijos. Ak, 
kungs, un es domāj, viņ man kaut ko prasīs, 
bet es tač neko nesaprot. Es blaukš, istaba 
iekša un iet zem gults. Šie ienāk, skatās vi-
sur. Guļamistaba, tur mums bij tāds skapiņš, 
papam bij tur cigarets, viš pats gan nepīpoj, 

tos vācieš bij sadevuš. Nu tos viss paņēm, 
protams. Un pa durīm ār un prom. Pec kād 
laik nākošais klāt. Tad es duris turej vaļa 
vairs un netaisij ciet, jo nāc cits aiz cit. Kā 
nāk, es tik uz sēt āra, un ta viņ aizgāj prom.  

Vakarā es iegāj istaba, aiztais durs ciet. 
Un es apsēžos pie plīts uz mazo kraķīt un ku-
rin ugun. Atkal viens klopē, un es domāj — 
ārprāts! Bet nu es neko neteic, lai nāk iekša. 
Es sēž a mugur tā pret tām durim, bet tas ne-
kur neiet, viņ parast gāžas istabas iekša. Stāv 
un teic man kaut ko pa krievisk, es neko ne-
saprot. Uzreiz pras: vai jus runājat vācisk, es 
teic, ka jā. Un nu viņš man prasij, vai jus esat 

vien mājās un kur vecak? Es atbild tā un tā. 
Vai daudz te nāc? Es teic — jā, nāc daudz. Un 
ko viņ paņēm? Es teic — es nezin, ko es tur 
ies teikt. Vai jums bij bailes? Es teic — ir man 
bail. Nu ja jus atļausiet, es te pasēdeš, kamer 
jums atnaks mājās vecak. Bet nu es skatos, 
ka tas nav tas smirdigais un netirais. Jo tam 
bij cepur ar nagu un tāds apmetnis. Viņš to 
apmetni noņēm, ta es redzej, ka viņam bij 
zelta uzpleči, un tas i viens virsnieks. Un ta 
es viņam prasi, kur viš runa vācisk, un viš 
teic, ka esot no Ļeņingrāds, tur studējs vāc 
valod un strādaj kara pa tulk.  

Tas virsnieks palik mana gulta, un es aiz-
gaj pie vecasmamms gulet. Kriev, viņ vis pa-
lik pie mums pa nakt. Viņ atnākuš bij no jūrs 
krast un palik guļot vis tai ciema. Tais mājas 
viss cilvek jau bij āra izdzīt, mēs jau ar bijam. 
Tā man bij pirma satikšanas ar krieviem.  

— Vai jums pasē ir rakstīts «lībiete»? Un 
ko tas nozīmē — būt lībietei? 

— Jā, par to ierakstu jau ar bij jacīnas. Pa-

domj laikos es bij latviet. Kad man bija jāņem 
jauna pase, es ierakstij tais papīros, ka tautīb 
«lībiet», bet nu es saņem pasi un es atšķir 
vaļa tulīt, un es skatos — kā tad, latviete. Tad 
man palik «latviet» pase. Tagad nu, kad atkal 
bij jamain pas, es iet uz to integrācijs būšan 
pēc pases. Es teic viņiem, vai jūs man tautīb 
neprasiet? Vīņ man teic — jūs esat latviet. Es 
teic, kāda latviet, es i lībiet! Vīņ teic — nē, 
jums pasē ir «latviet», es jums citād nevar 
rakstit. Es teic — bet jūs man nerakstīsiet to, 
ko es negrib, jūs dikt lāb zinat, kāpēc pasē 
rakst «latviet», kāpēc nerakst «lībiet», ka es 
milicijā saņēm to pas. Nu ta viš aizgāj kaut 
kur ar tiem maniem papiriem un atnac atpa-
kaļ un tomēr ierakstīj to «lībiet». 

Būt lībietei man nozīmē daudz, esmu lī-
bieš ģimene piedzimus, tāpec esmu lībiet. 
Esmu augusi tai gaisotne, ciemā viss runāj 
lībisk, visur skanēj ta valod. Nu un ta valod 
skan man vislaik ausīs no bērnībs.  

 

Sarunājās Jānis Mednis 

Saruna ar Irmgardi Cerbahu. Nobeigums 

Rõk Irmgarde Cerbahõks. Lopāndõks   
 

Irmgarde stāsta par savu pirmo tikšanos ar krieviem pēckara laikā un kā bija jācī-
nās par tautības ierakstu pasē. 

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu atmosfēra 
bija negatīvāka. Es teiktu — nīgra. Divi gadi 
pagājuši kopš lielās atmaskošanas un pār-
maiņām Līvu savienības valdē, kā arī kopš 
Līvu fonds sāka veidot ciešas saites ar savie-
nību. Kas ir mainījies? 

Sapulce iesākās ar nelielu jucekli. Vai klāt 
ir pietiekami daudz delegātu, lai tā būtu 
lemttiesīga? Galu galā nosprieda, ka sapulce 
var darboties. Viena no jaukākajām un mie-
rīgākajām daļām bija savienības vadītāja 
Dāvja Stalta atskats uz divos gados paveikto. 
Dāvis nosauca daudz pasākumu, par kuriem 
esat varējuši lasīt Līvu laikā. Nelielam atgādi-
nājumam — Līvu svētki un bērnu nometne, 
mākslinieka Andreja Šulca gleznu izstāde Lī-
biešu tautas namā, Vidzemes līvu dienas, 
Uguns dienas, Lībiešu Jāņu ugunskuri, brau-
cieni uz Igauniju, Lībiešu Kultūras dienas 
Ventspilī, kā arī no jauna iedzīvinātais lībie-
šu tautas nams, kurā vasarā bija kafejnīca. 
D. Stalts arī ziņoja, ka Latvijā viesosies Igau-
nijas prezidents, un 7. VI Tomass Hendriks 
Ilvess apmeklēs Lībiešu tautas namu. 

Viens no sapulces sāpīgajiem jautājumiem 
bija bērnu nometne. Savienības biedri no 
Mazirbes puses atgādināja, ka vēl joprojām 
nav segts parāds Mazirbes skolai par nomet-
ni. Tāpat izskanēja pārmetumi, ka nevaja-
dzētu rīkot pasākumus, ja nevarot par tiem 
norēķināties. D. Stalts solījās parādus drīzu-
mā nokārtot, kā arī skaidroja, ka pērn tiešām 
pārāk daudz uzņēmies īstenot un turpmāk 
savas iespējas vairs nepārvērtēšot. Tālāk 
D. Stalts apliecināja, ka šogad nometne ne-
notiks, jo neesot iespējams piesaistīt līdzek-
ļus. Tiesa, arī šis paziņojums neapmierināja 
daudzus sapulces biedrus. No savas puses 
piebildīšu, ka absolūtais vairākums bērnu — 
nometnes dalībnieku — nebija Līvu savienī-
bas locekļu bērni vai mazbērni. Mani pār-
steidza klātesošo dusmas, ka šogad nometni 
nerīko, kaut gan paši pārmeta, ka tā rīkota 
pērn. 

Pārējās problemātiskās tēmas bija ne-

skaidrības dokumentos un savienības finan-
sēs, neizdarītie labojumi statūtos un arī at-
skaišu nesakārtošana. Kaut arī šī valde strā-
dājusi aktīvāk nekā iepriekšējās, tomēr arī es 
uzskatu, ka darbs ir bijis pārāk pasīvs. Pie-
krītu izskanējušajam viedoklim, ka valdē va-
jadzētu iekļūt nevis reģionālo grupu vadītā-
jiem, bet gan cilvēkiem, kas spēj un vēlas 
veltīt laiku savienības attīstīšanai. 

Reģionālo grupu paveiktais, vismaz pēc to 
vadītāju atskaitēm, izklausījās iespaidīgs. 
Manuprāt, problēma ir tāda, ka pārējie sa-
vienības biedri par citu grupu aktivitātēm 
galvenokārt uzzina reizi gadā pagātnes for-
mā. Savienībai trūkst kopīgas, vienotas dar-
bības plāna, kā arī iekšējā sociālā tīkla. Tā 
vien šķiet, ka savienības galva un rumpis 
dzīvo katrs savu dzīvi, turklāt ķermeņa lo-
cekļi savā starpā nesadarbojas. (Izcēlums 
mūsu. — Red.) Protams, ne visos gadījumos, 
bet tomēr. Savienībai vajadzētu būt vienotai, 
pat ja tā ir reģionāli sadalīta. 

Beigās nolēma pēc kāda sasaukt ārkārtas 
kopsapulci. Līdz tam Dāvim Staltam un val-
dei ir jāpadara viss līdz šim nepaveiktais. 
Pirms diviem gadiem jauno savienības vecā-
ko ievēlēja Saeimā, un tas traucējis  ar pilnu 
sparu pildīt savienības vadītāja amatu.  

 

Vērsos pie Dāvja paša,  
lai uzzinātu, kā lietas attīstās.  

Dāvis: — Pēc kopsapulces darbs ir iesā-
cies ar sen nebijušu uzrāvienu, turpinot pa-
darīt iesākto, bet nepadarīto. Ventspilī noti-
ka valdes sēde kopā ar Revīzijas komisijas 
pārstāvi Dženetu Marinsku. Sapulcē sprie-
dām par topošajiem savienības statūtiem, 
kuriem jābūt apkopotiem un izdiskutētiem 
līdz ārkārtas biedru kopsapulcei jūnijā. Par 
precīzu datumu lemsim nākamajā valdes 
sēdē 19. V Mazirbē. Tāpat lēmām par Igau-
nijas prezidenta vizīti Mazirbē, Līvu tautas 
namā, un man uzdeva saskaņot norisi ar Lat-
vijas Republikas protokolu, ko arī daru. Par 
to ziņošu sīkāk 19. V. Patlaban noris spraigs 
darbs, kārtojot vecās parādsaistības un liet-
vedību. Valde ir informēta par notiekošajām 
sarunām ar Kultūras ministriju par iepriek-
šējo finanšu saistību izbeigšanu un anulēša-
nu. Nesaņemot valsts finansiālu atbalstu, ne-
redzu, kā savienībai izdzīvot. Pozitīvā iznā-

kumā visa lībiešu sabiedrība varēs uzelpot.  
— Kopsapulcē tavi izteikumi liecināja, 

ka nevēlies kandidēt otro termiņu...  
— Mani izteikumi bija saistīti ar lielo pār-

slodzi. Savu kandidatūru vēl neesmu noņē-
mis, neredzot, kas kandidētu pēc manis. Val-
dē uzsvēru, ka veiksmīgai attīstībai nepiecie-
šama uz abpusēju cieņu un uzticību balstīta 
savienības un mana kā Saeimas deputāta la-
ba sadarbība. Ja tās nav, tad nevaru strādāt 
motivēti un ar pārliecību, ka to, ko daru, no-
vērtē un tas kādam no sirds noder. Valde ir 
konceptuāli lēmusi dot lielāku rīcības brīvī-
bu un pilnvaras Mazirbes grupas vadītājam 
Edgaram Milleram, lai apsaimniekotu Līvu 
tautas namu. Tāpat ir lemts slēgt līgumu ar 
sezonas kafejnīcu par darbību Līvu tautas 
namā no jūnija līdz septembrim. Sagatavoto 
līgumu apspriedīs 19. V valdes sēdē. 

— Ko īsti nozīmē «lielāka rīcības brīvī-
ba» tautas namā? 

— E. Millers būs savienības pilnvarotais 
tautas nama apsaimniekotājs, kas kārtos visu 
par un ap tautas namu kopā ar Līvu savienī-
bas Mazirbes grupu. Šo vēlmi E. Millers iztei-
ca pats, un tā guva vienbalsīgu valdes atbal-
stu. 

— Ko Dundagas novada iedzīvotāji un 
viesi šovasar var sagaidīt no tautas nama? 

— Tautas nams būs vaļā, un tajā vienmēr 
būs rosība! Varēs iegādāties vietējo rokdarb-
nieču darbus. Iespējams, rīkosim zaļos tir-
dziņus, kafejnīca būs arvien lībiskāka. Pro-
tams, tautas namā būs apskatāma lībiešu 
gleznu izstāde un varēs iepazīties ar ievadu 
lībiešu vēsturē. Cerams, spēsim sarīkot pie-
nācīgu viesu sagaidīšanu un izklaidi Līvu 
svētkos 28. VII. Tāpat ceram šovasar organi-
zēt kādu patīkamu kino vakaru gan vietējam 
skatītājam, gan atpūtniekam, visiem, kas ie-
interesēti noskatīties kādu labu latviešu fil-
mu. 

— Vai vietējie iedzīvotāji arī drīkst nākt 
klajā ar ierosmēm tautas namam? 

— Tautas namā foajē ir viesu grāmata, 
kurā visiem apmeklētājiem lūdzam ierakstīt 
vēlmes, novēlējumus, emocijas, kā arī ziņas 
par sevi, ja vēlaties, lai ar jums sazinās. Pro-
tams, var sūtīt savus piedāvājums uz savienī-
bas oficiālo adresi.  

Linda Zonne 
Nirvanas Bathia foto 

Līvu savienības kopsapulce  
Līvõd īt kubbõtullimi 

 

14. IV Mazirbē notika gadskārtējā Līvu savienības kopsapulce. Piedāvāju savu ska-
tījumu, kā arī nelielu sarunu ar Dāvi Staltu. 

Tēriņtš!  
 

11. IV Lībiešu ābecei Jeldzi sõnā piešķīra 
Zelta ābeles 2011 balvu par skaistāko grāmatu 
mācību grāmatu kategorijā. Māksliniece Za-
ne Ernštreite. 

14. IV Līvu savienības kopsapulce Mazir-
bē. 

19. V Līvu savienības valdes sēde Mazir-
bē. Savienības valdes sēdes ir atklātas, un 
visi tās locekļi drīkst vērot sēdes norisi. 

21. VII Tīnūžos notiks Lībiešu dziesmu 
svētki. Sīkāka informācija sekos. Par godu 
svētkiem top jaunas dziesmas. Lūk, viens no 
Julgī Staltes jaunajiem dzejoļiem! 

 
 

 

Paņ eņtš kätā min ūld pǟlõ, 
Laugõ silāsta min sīļmi. 
Unnägūd - ne attõ sǟl. 
Sinā ūod min īlma. 

Tierā tarā um mäd immõr 
Munā kuldi mäd ārmaztõks. 
Īdskubs pīlõm mēg kui kāngar 
Äb ūo mäd võimin lopāndõks. 

Liec savu roku uz manām lūpām, / Lēni glāsti ma-
nas acis. / Sapņi — tie ir tur. /Tu esi mana pasaule. 

Dzelzs žogs ir ap mums /Olas zelta mūsu mīlestī-
ba./ Kopā mēs stāvam kā kalns, / Un nav mūsu iespē-
jām beigu. 

 

Līvu ziņas   •   Līvõd tieudõd 
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Pasākuma mērķis bija citādāk kopā pava-
dīta diena vecākiem ar bērniem. Ģimenes 
piedalījās dažādā sastāvā: tēvs ar bērnu, mā-
te ar bērnu, tikai bērni, pilnas ģimenes un 
apvienotās ģimenes. Viss sākās ar gājienu no 
bērnudārza uz parku, kur ieskaņā jauki de-
joja Sensus mazie dejotāji un skaisti dziedāja 
Krista un Roberts Lu-
deviki. Saulainajā 
dienā acis īpaši prie-
cēja Dainas Miķelso-
nes darinātie krāsai-
nie dejotāju tērpi. 
Pēc tam katra ko-
manda saņēma uzde-
vumu lapu, kas bija jāaizpilda un beigās jā-
nodod vērtētājiem. Maršruts veda no parka 
uz bērnudārzu, garām Mazajai skolai, baptis-
tu baznīcai, vidusskolai, centra veikaliem, 
pienotavai, Krokodilam, luterāņu baznīcai, 
tirgum, pilij. Ik pa laikam bija jāizpilda kāds 
uzdevums, piemēram, jāsaskaita pils terases 
pakāpieni, jāuzraksta, kurš ir luterāņu baz-
nīcas altārgleznas autors, jāizstaigā kāds ga-
baliņš koka tupelēs, jāsacer reklāma par 

baptistu baznīcu un stāstiņš, kurā katrs 
vārds sākas ar vienu burtu (trīs četri teiku-
mi). Visu drīkstēja darīt mierīgi, bez steigas. 
Parkā jebkurš varēja uzspēlēt kroketu, iz-
baudīt vasaras slēpošanu un Tarzāna lēcie-
nu, kā arī pēc sirds patikas izlēkāties pa pie-
pūšamo pilsētiņu. 

Pirms apbalvošanas 
visus gaidīja pārstei-
gums — ģimenēm bi-
ja kopīgi jānodejo de-
ja, ko tām lieliski bija 
iemācījušas mazās 
Sensus dejotājas kādā 
no uzdevumiem. Pal-

dies uzņēmējiem, kas atbalstīja pasākumu: 
Dundagas stādaudzētavai, z/s Kļaviņas, IK 
Auto un Būve, veikaliem Foto jums! un Top!. 

Noslēgumā jauku koncertu, kurā skanēja 
pat kāju klavieres, sniedza atraktīvā Manga-
ļu ģimene no Ogres. Kā sacīja Gedras Gorju-
novs, pasākums bija jauks, jo bērni varēja 
izdampēties. 

Paldies visiem dalībniekiem! 
Diāna Siliņa 

Šogad tavā rīcībā 23 dažādi maršruti — ar 
kājām, velosipēdiem, ar bijušo padomju ar-
mijas auto, ar laivām un pat jūras velosipē-
diem! Varēsi izvēlēties sev saistošāko arī no 
17 dažādām darbnīcām, 14 veidu našķošanās 
iespējām un 16 atvērtajiem objektiem!  

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, atkal daudz 
jaunumu, kā arī pieredzējuši vietējie un viesu 
gidi un darbnīcu vadītāji. Turklāt daudzi no 
piedāvājumiem būs pieejami abās dienās vai 
atkārtoti vienā dienā, vai arī atvērti pietieka-
mi ilgu laiku. Sestdien dažādas norises sāk-
sies jau pulksten 9.00 un ilgs līdz pat rīta 
gaismai, ballējoties zaļumballē Dundagā. Arī 
svētdien joprojām bagātīgs piedāvājumu 
klāsts. Būs no kā izvēlēties arī tad, ja tu vienā 
vai otrā dienā ieradīsies tikai pēcpusdienā. 
Liela daļa no piedāvājumiem būs spēkā arī 
pārējā gada laikā, t.i., ārpus Ceļotāju dienām, 
iepriekš piesakoties.  

Ceļotāju dienas jau kļuvušas par tādu kā 
atspēriena punktu Dundagas novada tūrisma 

uzņēmējiem, kad gan tiešā, gan pārnestā no-
zīmē galdā ceļ pašu labāko, kad izmēģina pa-
šu jaunumus un veido jaunu sadarbību ar kai-
miņiem.  

Savdabīgu uzsvaru Ceļotāju dienās šogad 
sestdien, 2. VI, ienesīs Dundagas pils svētki 
Dzīvo zaļāk!. To rīkotāji visu diennakti gaidīs 
arī no dabas izzināšanas nogurušos ceļotājus.  

Drukātas programmas lapas būs pieejamas 
Dundagas pilī un Kolkasraga informācijas 
centrā. Vēlams ņemt līdzi savu ceļu karti, bet 
sīkāku novada karti varēs iegādāties. Prog-
ramma gan sastādīta tā, lai būtu viegli orien-
tēties ar ļoti vispārīgu karti vai pat bez tās. 
Proti, visa novada platība un Ceļotāju dienu 
aktivitātes sadalītas trīs nosacītos blokos:  

1) piekrastes līvu ciemi no Sīkraga līdz 
Kolkai un Dūmelei,  

2) Zilo kalnu kraujas apkaime ap Šlīteri, 
Vīdali un Kaļķiem,  

3) Dundagas ap-
kārtne līdz 12 km attālumā.  

Grūtāk atrodamās 
vietās būs norādes zī-
mes ar pasākuma no-
saukumu.  

Izvērstu Slīteres 
Ceļotāju dienu prog-
rammu skatīt http://
slitere.lv un http://
sliteresdiena.wordpress.

com. Izvēlies un plāno savas brīvdienas!  
Ceļotāju dienu galvenie rīkotāji un atbal-

stītāji: Dundagas novada pašvaldība, Dabas 
aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā 
administrācija, SIA Kolkasrags, Latvijas Lauku 

tūrisma asociācija Lauku ceļotājs.  
Paldies ikvienam, kas dod savu artavu in-

formācijas izplatīšanā, sākot ar Kurzemes tū-
risma asociāciju, Tūrisma attīstības valsts 
aģentūru, kaimiņu un tālākiem tūrisma in-
formācijas centriem!  

Alanda Pūliņa 
 
 

Dundagas Tūrisma informācijas centrs, tel. 29444395, 
63232293; tic@dundaga.lv, alanda.pulina@dundaga.lv; 
w w w . d u n d a g a . l v ,  w w w . z i e m e l k u r z e m e . l v  
Jūra kā meži, meži kā jūra!  

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā 
administrācija, tel. 28385025; andra.ratkevica@daba.
gov.lv; www.daba.gov.lv  

     Ceļotāju dienas ir klāt! 
 

Trešās Slīteres Ceļotāju dienas pašā pavasara plaukumā aicina pavadīt divas brīv-
dienas Slīteres nacionālajā parkā, Līvu krastā, Dundagas novadā.  
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Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

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

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

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

 

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

 Raibs kā  dzeņa vēders 

Kolēģi pauž visdziļāko līdzjūtību  
Inai Braunai, māti mūžībā aizvadot. 

 

DAP Kurzemes reģionālās  
administrācijas kolektīvs 

Pils diena Dzīvo zaļāk! 
Slīteres Ceļotāju dienās 2. jūnijā  

 

10.00 Pils dienas atklāšana laukumā pie pils. 
10.00–12.00 tirgošanās un muzicēšana, Kolkas pūtēju orķestris laukumā pie pils. 
12.00 improvizācijas teātris Improzoo no Rīgas laukumā pie pils. 
13.00 Dundagas jauktā kora koncerts Dundagas ev. lut. Baznīcā. 
14.00 modes skate Smuks no dabas laukumā pie pils. 
16.00 deju koncerts Zaļais dancis ar Veltas Skurstenes piedalīšanos pils parkā. 
20.00 Mārtiņa Freimaņa dziesmu koncerts pils parkā, grupas PER un Putnu balle. Ieeja Ls 2,00, skolē-
niem Ls 1,00 . 
22.00–04.00 balle pils parkā, spēlē grupa Liepavots. Ieeja Ls 2,00. 
Augu dienu pilī Dundagas mednieku kluba Dundaga trofeju izstāde, Moricsalas izstāde, tikšanās ar  
medaļu ekspozīcijas māksliniekiem, spēles dabā. 

Māteru Jura apraksta Desmit dienas Dunda-
gā iedvesmoti, muzeja ļaudis bija aicinājuši 
doties ceļojumā laikā un telpā. Taisnība, vēs-
turiskais brauciens bija noticis, izmantojot 
zirgus, šoreiz pārvietošanās līdzekļi — divri-
teņi. Sākot no Kubalu skolas–muzeja, pēc 
tam pirmā pieturvieta — Jaunpils, ko tagad 
pazīstam kā tautas namu. Tur Ivars Abajs 
pārbrauciena dalībniekiem pastāstīja, kāda 
skāde lielkungam Teodoram Ostenzakenam 
notikusi priekš sešiem gadiem — pilī izcēlies 
ugunsgrēks.  

Nākamais pieturas punkts — pagasta 
nams — ne jau Līkā muiža, bet gan tas, kurā 
valdīšana mitinājusies 1878. gadā. Iekšā ne-
gājām, bet, no ārpuses spriežot, ļoti branga 
ēka, pie kuras fotogrāfs Biezbārža kungs, iz-
mantojot īstu laikmetam atbilstošu fotoapa-
rātu, uzņēma vairākas kopbildes. 

Tālāk, pa ceļam piestājot Dingu māju ceļ-
galā un pieminot Dundagas pagasta vecāko 
Frici Adamoviču, visi dūšīgi mina pedāļus, lai 
sasniegtu Šlīteres bāku. Tikšanās ar bākas 
priekšnieka kungu, kurā zinātāji varēja no-
manīt Andri Ratkeviču, bija gauži saistoša. 
Vēsturiskie fakti par bākas celtniecību, par 
kariem, par metriem un jūdzēm savijās ar 
Minhauzena cienīgu artistiskumu un izdo-
mu. Šādai vēstījuma manierei bija pamato-
jums — bākas priekšnieka kunga karā gūtā 
kontūzija...  

Jāuzteic pasākuma pārdomātā norise. 
Braucienu noslēdza Andris Kojro, kura ku-

čierētais vāģis dažam labam riteņbraucējam 
lieti noderēja, atpūšoties un sasildoties.  

Apmetuši loku pie Mazirbes baznīcas, da-
lībnieki aizbrauca līdz jūrai, kur jau gaidīja 
kāds vieds vīrs, iespējams, Vilnis Skuja, kas 
atcerējās patiesu notikumu, kā 19. gs. pašā 
sakumā milzīgā vētrā šajā piekrastē bija gā-
juši bojā pulka kuģu. Bet viens cilvēks, Maz-
irbes ķesteris Fricis, bija izglābis daudzus 
slīkstošos — vispirms kopā ar dažiem vietē-
jiem zvejniekiem, beigās — viens pats. Par to 
varonis no cara valdības saņēmis apbalvoju-
mu.  

Visbeidzot, pārbrauciena dalībniekus 
draudzīgi uzņēma Mazirbes Stūrīšu saimnie-
ki, Ginteru ģimenes ļaudis. Baudījām ļoti 
gardu cienastu.  

Krietni iestiprinājušies pēc tālā brauciena, 
visi klātesošie uz lielā ekrāna varēja iepazī-
ties ar jaunākajām ziņām par norisēm Dun-
dagas pagastā — jaunākajām, tātad ap 1878. 
gadu — bildēs, skaitļos un faktos, bet vēlāk 
tie, kas bij atguvuši spēkus, ugunskura gais-
mā gāja rotaļās, visu noslēdzot ar kopīgu Pūt, 
vējiņi!. 

Liela pateikšana par savdabīgo ieceri mu-
zeja ļaudīm un visiem iesaistītajiem personā-
žiem, un noteikti — dalībniekiem, no kuriem 
dažs labs velosipēda mugurā nebija sēdies 
gadus 20–25! Savukārt Ivars Abajs sola nā-
kamreiz dalīties pārdomās par šo notikumu. 

 

Alnis Auziņš 
 

Muzejnaktī 
 

Turpat 50 cilvēku 19. V, Muzeju nakts notikumā, piedzīvoja 39 verstis līdz Dižjūrai 
jeb piedzīvojumus 1878. gadā Kurzemes beidzamajā galā. 

Uzņem audzēkņus  
 

Laidzes Profesionālā vidusskola uz-
ņem audzēkņus šādās izglītības prog-
rammās:  

ar pamatizglītību — Komerczinības 
(kvalifikācija — mazumtirdzniecības ko-
mercdarbinieks), Ēdināšanas pakalpojumi 
(ēdināšanas pakalpojumu speciālists), 
Būvdarbi (apdares darbu tehniķis), Miltu 
izstrādājumu ražošana (maizes un miltu 
konditorejas izstrādājumu speciālists); ar 
pabeigtām 8 klasēm — Būvdarbi 
(apmetējs); ar vispārējo vidējo izglītību — 
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs). 

Uzņem bez iestājpārbaudījumiem, pēc 
izglītības dokumenta vidējā vērtējuma. 
Skolas adrese: Laidzes Profesionālā vidus-
skola, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-
3280, tālr. 63221761, 29476078, tālrunis un 
fakss: 63221886; www.laidzespv.lv;  
ritalaidze@ziemelkurzeme.lv 

 
Latvijas Lauksaimniecības universitā-

tes Ekonomikas fakultātes Laidzes filiāle 
aicina apgūt 1. līmeņa augstāko profe-

sionālo izglītību studiju programmā Ko-
merczinības un profesionālās augstākās iz-
glītības bakalaura studiju programmu Ko-
mercdarbība un uzņēmuma vadība. 

Ģimenes dienā 
 

19. V, skaistā pavasara dienā, 16 ģimenes devās Ģimenes dienas jautrajā pārgā-
jienā. Stāsta novada kultūras dzīves rīkotāja Ruta Bērziņa. 

Piecas pīles pēkšķēdamas peldēja pa 
peļķi. Pīle Pēkšķe peldēja pirmā. Pārē-
jās pievienojās pēcāk. Pelēkas peles pu-
toja pīlēm paredzēto putukrējumu. Pīles 
priecājās!  

Autore ļoti emocionāli runāja savu dzeju. 
Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdar-
bos. 2007. gadā ansamblis Muiža no Cēsīm 
šlāgeraptaujā iepazīstināja ar dziesmu Kad 
man tevis nebūs ar Rasmas Urtānes vārdiem. 
Šī dziesma kļuva par tā gada laureāti. Arī 
mēs visi kopā dziedājām šo un vēl citas 
dziesmas ar dzejnieces vārdiem.  

Gandrīz trīs stundas pagāja nemanot. 
Viešņa, pamīšus lasot dzejoļus, iepazīstināja 
arī ar savu dzīves gājumu. Vēlāk sarunas 
turpinājās pavisam sirsnīgā gaisotnē pie ka-
fijas.  

Izmantojām iespēju iegādāties arī Rasmas 
Urtānes jaunākos dzejoļu krājumus — Pērko-
nes ziedā un Kastaņu sniegs. Bibliotēka saņē-
ma dāvanā dzejas krājumu ar autores auto-
grāfu un novēlējumu. Vēl joprojām vairākas 

dienas pēc tikšanās dzīvojām atmiņās par 
emocionālo un sirsnīgo tikšanos ar atraktīvo 
un interesanto dzejnieci. 

 

Sniedze Švāģere 
 

Mazirbes bibliotēkā 
 

12. V bibliotēkā bija jauka tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni no Jelgavas. 

Peldamies! 
 

Veselības inspekcija ziņo, ka Kolkas 
peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklēta-
jiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes pa-
raugu ņemšanas vietā atbilst attiecīgajiem 
Ministru kabineta noteikumiem. Atzi-
nums: peldēties drīkst. Piebildīsim — prā-
tīgi. 

A. A. 

Agris Grīnbergs (1958) 
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