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Iepazīstieties! Ieva Ernštreite —
jaunā Līvu savienības vadītāja.
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Lībietis pēc aicinājuma. Jānis Mednis.
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Gunta Abaja: «Mans mērķis ir
līdzsvarots darbs pašvaldības attīstībai».
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Mūsējais Stokholmas maratonā.
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Volejbola sacensības Pācē — 19. reizi!

Bagātīgā daudzveidība

Redaktora vārdi

Lielie sapņi piepildās
Pirmais nozīmīgākais jūlija notikums man bija koncerts 7. VII Ugāles luterāņu baznīcā, kur svinēja ērģeļdarbnīcu divdesmito un atjaunoto dievnama ērģeļu septīto dzimšanas dienu. Baudīju izcilu mūziku lieliskā izpildījumā. Ar apbrīnu klausījos ērģeļu augstajos un zemajos reģistros.
Aizkustinoši, ka koncertā iegūtie ziedojumi nonāks Lestenes baznīcas atjaunošanas fondā un tos izlietos šī dievnama, Latvijas baroka pērles, ērģeļu
izgatavošanai, kas izmaksā tikpat daudz, cik visas pārējās baznīcas atjaunošana.
It kā neprātīgi, it kā vajadzētu piezemētāk un pragmatiskāk... Kādu brīdi
jau bija šaubas, vai neiztikt ar ko mazāku. Taču Lestenes atjunošanas fonda
cilvēki un viņu atbalstītāji nav zaudējuši savu lielo sapni, ka dievnamā būs
baroka laikmeta ērģeles, ko pagatavos pēc prospekta, kas vēl saglabājies.
Īstenībā jau jāsāk ar lielu sapni, nevis naudu, jo lielie sapņi pilnīgi neizprotamā veidā piepildās.
Kāds ir tavs lielais sapnis?
Diāna Siliņa

savdabīgās un glītās Laimes mājas — viena
stāvlaukumā kā kiosks, bet otra kā naktsmīt14. VII, zvejnieka dēla Oskara vārda dienā, Kolkā, tāpat kā citviet Latvijas piekrastē, ne kāpās. Mājas ir apaļas mucas formā. Viens
tās gals ir veidots no liela, pusapaļa loga.
svinēja Jūras svētkus.
Gulta atrodas tieši pie loga, kas ir caurredzams tikai no iekšienes, bet no ārpuses ir kā
Tie pārsteidza ar bagāto un daudzveidīgo gliemežvākiem, kalnu kristāliem un stikla spogulis. Mājas izgatavošanai izmantoti ekoloģiski tīri materiāli. Padzīvot tādā mājiņā
pērlītēm.
programmu un īpaši skaistajiem koncertiem.
Beidzot dzīvē ieraudzīju arī Gintu Kamin- pie jūras ir skaists sapnis!
Doties sagaidīt pie steķiem jūras valdnieKad ierados stadionā, sapratu, ka viss noku vai Kolkas ragā aplūkot amatnieku tirdzi- sku, kuras darinātās somas jau sen nēsā maņu? Vizināties pa Kolku ar PSRS armijas kra- nas draudzenes un par kuru esmu dzirdējusi, ticis, kā nākas: jūras valdnieks sagaidīts, nav
vas auto GAZ-66, ko vada jaunākais seržants cik ļoti viņa izjūt otru cilvēku, lai spētu radīt trūcis ne nāriņu, ne galveno ciema sievu, ne
Kārklevalks un kurā par Kolku stāsta virsnie- atbilstošu somu tieši viņam. Gintai bija lai- Kolkas pūtēju orķestra, ne gājiena, ne Dunce Baiba Šuvcāne, vai piedalīties foto orien- mējies ar tirgus vietu, jo blakus viņai atvēlē- dagas novada domes priekšsēdētājas Guntas
tēšanās sacensībās pa Kolka Cool pēdām?
tajam galdiņam atradās dekoratīvs, jūras iz- Abajas un Kolkas pārvaldes vadītāja Alda
Sāku ar nelielo, bet lielisko amatnieku tir- skalots čakārnis. Koks un mākslinieces so- Pinkena uzrunu. Pat zvejnieka dēls Oskars
dziņu, kas šoreiz līdzinājās mākslas izstādei. mas kopā veidoja izstādes cienīgu skatu. un viņa iemīļotā Anita piedalījušies gājienā!
Vienaldzīgu mani neatstāja neviena rotaslie- Priecājos arī par pinumiem, dažādajiem Mazie kolcinieki jau bija uzstājušies. Līnijdeta, bet īpaši priecājos par krāsainajām stikla praktiskajiem koka izstrādajumiem, melnās ju ievadā Kolkas pārvaldnieks un dejotājas
rokassprādzēm, gredzeniem un auskariem, keramikas podiem un glazētās, krāsainās ke- asprātīgi izspēlēja epizodi no filmas Tās dultāpat mani valdzināja rotaslietas no koka un ramikas krūzēm, vāzēm un bļodām, glītajām lās Paulīnes dēļ. Vēl publiku ar dzirkstošu jaugliemežvākiem. Bet visskaistākās atradu pie ziepēm. Griezdamies vien, tirgū aizgāja El- nību un vieglu dejas soli iepriecināja Kandamākslinieces Lolitas Bušas. Šķiet, viņai pie- mas Zadiņas ceptie garšīgie dižrauši, ko pati vas deju skolas jaunieši un skanīgi dziedāja
mīt talants dabā ieraudzīt to, ko ne visi redz, neiegādājos, atstādama uz kādu citu reizi ansamblis Laula. Protams, kā katru reizi
turklāt pēc tam no šī materiāla izveidot fan- Dundagā. Bet interesi manī raisīja kazas sieri svētkos sveica zvejniekus.
Kamēr citi izmēģināja spēkus jautrajās
tastiskas lietas: vienas krellītes no kasta- un gardā siera jogurta kūka no Kristīnes Piņiem, citas — no mežrozīšu ogām, šie auskari lienas saimniecības Vandzenē. Tas bija jauns zvejnieku sporta spēlēs, apmetu vēl loku pa
no ceriņkoka, bet nākamie — no vīnogu ko- vaibsts Kolkas tirdziņā!
Kolku, uz kādu brīdi paciemojos pie radiem,
ka! Tāpat brīnišķīgs bija rotu komplekts no
Vēl Kolkas ragā no jauna bija parādījušās un tad luterāņu baznīcā veldzējos klusumā
un pēc tam Andas Kostandas,
Armanda un Kaspara Ulmaņu
muzicēšanā. Klausīties Kaspara
Dieva doto kontrtenora balsi
tiešam bija baudījums.
Vakara koncertu ievadīja
populārā grupa Otra puse, bet
pēc tās jautrākās dziesmas un
jokus no teātra izrādēm piedāvāja Dailes teātra atraktīvo aktieru ansamblis Ilga: Gundars
Silakaktiņš, Lauris Subatnieks
un Aldis Siliņš. Kolkas pagasta
jauktais koris, kur gandrīz visi
bija tērpušies baltā apģērbā un
sieviešu galvas rotāja zāļu vainagi, dziedāja tautā iemīļotas
dziesmas, aicinot publiku dziedāt līdzi. Šoreiz kolciniekiem
balsis locīt palīdzēja arī trīs
duņdžiņu puiši: Mārtiņš Abajs,
Ģirts Jānbergs un Toms Zoss.
Vairāki no koristiem vai vienkārši labu balsu īpašniekiem
uzdrošinājās dziedāt arī solo.
Drosme attaisnojās! Emocionāli
spēcīga bija koncertprogrammu Zaļa Balts Zils saulrietā, ko
sniedza Raimonds Tiguls, Kristīne Kārkle-Puriņa un draugi:
• Desmitgadīgais Artūrs Runšteins gājienā ar tēva Alda būvēto kuģa modeli.
Ineses Dāvidsones foto
lieliska mūzika un vārdi kvali-

tatīvā izpildījumā, spēcīga solistes balss un
sajūta, ka esi tik tuvu savām saknēm... Koncerta noslēgums un reizē augstākais
punkts — R. Tigula dziesma Dod, Dieviņi mūzikas autora, K. Kārkles-Puriņas un draugu,
kā arī Kolkas pagasta jauktā kora kopīgā izpildījumā, Kandavas jaunieši tautas tērpos ar
lāpām... Un tad, spītējot stiprajam vējam, lēnām, pēc vairākiem mēģinājumiem ar spožu
liesmu aizdegās Līvu ugunskurs, radot ap sevi gaismu un siltumu.
Ap pusnakti izdevās arī uguns priekšnesums pie vecās bākas drupām. Vēl dzirdēju
labas atsauksmes par balli, ko spēlēja Tomass
Kleins un Liepājas leģionāri. Diemžēl to ap
pustrijiem rītā pārtrauca spēcīga lietus brāzma.
Jūras svētkos, kas aptver Kolku un Kolkas
ragu, esmu piedalījusies jau trešo vasaru un
nevaru iedomāties, ka tie notiktu tikai stadionā. Kolkas rags ir pilnīgi piemērota vieta ne
tikai, lai rīkotu koncertus un ballētos, bet arī
baudītu brīnišķīgo jūras tuvumu, tās skaistumu, varenību un neatkārtojamību.
Paldies visiem Jūras svētku rīkotājiem un
viņu atbalstītājiem!
Diāna Siliņa

Dundagā
11. VIII Mazās skolas stadionā novada
sporta svētki. Nolikumu un svētku
programmu skatīt interneta lapā.

Kolkā
28. VII plkst. 17.00 estrādē Dobeles
amatierteātris Smaids ar Andra Niedzviedza lugu Pēdējā griba. Skolēniem un
invalīdiem Ls 1, pārējiem Ls 0,50.

Mazirbē
28. VII Līvu svētki.

Kapu svētki
Dundagas pagasta kapsētās. 4. VIII
plkst. 11.00 Klučos, plkst. 12.30 Valpenē, plkst. 14.00 Anstrupē, 18. VIII plkst.
15.00 Dūmelē.
Kolkas pagasta kapsētās. 18. VIII
plkst. 12.00 Pitragā. 19. VIII plkst. 12.00
Mazirbē, plkst. 15.00 Sīkragā. 25. VIII
plkst. 12.00 Kolkas luterāņu kapos,
plkst. 14.00 Vaidē. 26. VIII plkst. 13.00
Kolkas pareizticīgo kapos.
Tuvākajās Rojas novada kapsētās.
5. VIII plkst. 14.00 Melnsilā, plkst. 16.00
Ģipkā.
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Ko tie nospriež, tas paliek

Saistošie noteikumi
Apstiprināts ar Dundagas novada domes
23.02. 2012. lēmumu Nr. 54 (protokols Nr. 2.,
15§.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
2012. gada 23. februārī

Dundagas novada pašvaldības 23.02.2012.
Saistošie notiekumi Nr. 4 Grozījumi Dundagas novada domes 24.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 23

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novadā

ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
* * *

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības
2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā» šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā: «27.1. izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās
vietās;»
2. Izslēgt 27.2. apakšpunktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu
šādā redakcijā: «51. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu ar savu lēmumu nosaka Dundagas novada dome, un to veido:
51.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas
un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 18. panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs;
51.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
51.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā».
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 Grozījumi Dundagas novada domes 24.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 23 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Tiek precizēti Dundagas novada domes 2011.
gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr.
23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā».
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Dundagas novada pašvaldībā
2011. gada 28. decembrī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
vēstule, kurā ministrija informē par iepriekš
minēto saistošo noteikumu pieņemšanu zināšanai. Ministrija lūdz vērst uzmanību uz
diviem aspektiem, kurus izvērtējot secināms, ka nepieciešams papildināt divus saistošo noteikumu apakšpunktus un viens
apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem noteikumiem.
Tiek precizēts saistošo noteikumu 27.1.
apakšpunkts. No līdzšinējās redakcijas nav
skaidrs, kas ir vietas, kur ir aizliegts atkritumus savākt. Ņemot vērā ministrijas ieteikumu, apakšpunktā lieto vispārīgu aizliegumu
«izvietot atkritumus tam neparedzētās un
nepiemērotās vietās».
Tā kā 27.2. apakšpunktā ietvertais nosacījums pēc grozījuma ietver arī 27.2. apakšpunkta saturu, tad 27.2. apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem noteikumiem.
Saistošo noteikumu 51. punkts tiek precizēts — tas papildināts ar informāciju, kas
veido maksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.
3. Informācija par saistošo noteikumu
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Apstiprināts ar Dundagas novada domes
23.02. 2012. lēmumu Nr. 58 (protokols.
Nr. 2. ,19§.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
2012. gada 23. februārī

Dundagas novada pašvaldības 23.02.2012.
saistošie noteikumi Nr. 5 Grozījumi Dundagas novada domes 22.12.2011. saistošajos
noteikumos Nr.25

Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu

2012. gada 23. februārī
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
43. panta trešo daļu

Izdarīt Dundagas novada domes
22.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 25
«Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: «Izdoti
saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.
panta trešo daļu».
2. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu
šādā redakcijā: «3. Par pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne
vairāk kā Ls 1000,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet par katru nākamo projektu
līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet
ne vairāk kā Ls 1000,00) apmērā no projekta
realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma».
3. Izteikt saistošo noteikumu 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā: «8.5. attīsta, sakārto,
labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu vai paredzēts
pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības
nodrošināšanai».
4. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu
šādā redakcijā: «11. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu
un atbalsta pasākuma administratora lēmuma par projekta atbalstīšanu pašvaldība
slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju par atbalstītā projekta līdzfinansēšanu. Līgumā tiek
noteikta līdzfinansējuma, atskaišu sniegšanas kārtība, atbildība, kā arī citi noteikumi.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt paskaidrojumus par projektu, un atbalsta saņēmējam ir
pienākums tos nekavējoties sniegt».
5. Izslēgt 17. punktu.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.5 Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Tiek precizēti Dundagas novada domes 2011.
gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25
«Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Precizēts saistošo noteikumu
izdošanas tiesiskais pamatojums — tajā kā
tiesiskais pamatojums vairs nav norādīts likuma «Par pašvaldībām» 12. pants.
Precizēts saistošo noteikumu 3. punkts —
tiek precizēts, ka līdzfinansējums piešķirams
tikai par to daļu, kuru jāiegulda pašam iesniedzējam.

Liepu mēnesis

Stilistiski precizēts saistošo noteikumu
8.5. apakšpunkts — pirms vārda «pamatlīdzekļu» ievietots vārds «paredzēts».
Precizēts saistošo noteikumu 11.
punkts — vārdi «jebkādus paskaidrojumus»
aizvietoti ar «paskaidrojumus par projektu».
Svītrots saistošo noteikumu 17. punkts —
ministrijas ieskatā līgumsoda uzlikšana nav
saistošo noteikumu, bet civiltiesisko līgumu
jautājums. Ministrijas ieskatā nav pamata
saistošajos noteikumos ietvert normu par
līdzfinansējuma atmaksu divkāršā apmērā.
Šeit gan iebilstams, jo, piemēram, Ministru kabineta 1999. gada noteikumu Nr. 20
«Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi»
28. punkts un no tā izrietošais pielikuma 18.
punkts nosaka līgumsoda noteikšanas pienākumu. Piemērojot šo analoģiju, izdarāms secinājums, ka līgumsods, kaut arī privāto tiesību instruments, var būt arī publiskās attiecības regulējošs instruments. Tāpat nav pamata uzskatīt, ka Ministru kabinetam ir tiesības noteikt līgumsoda noteikšanas pienākumu, bet domei tāda nav. Vēl jo vairāk —
vienota līgumsoda noteikšanas kārtība un
vienots līgumsoda noteikšanas apmērs ir
publiska interese. Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību saistošos noteikumus pēc iespējas
ātrāk piemērot un ņemot vērā, ka līgumsoda
piemērošana ir iespējama, turpmākās diskusijas šajā jautājumā nav nepieciešams turpināt.
3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Budžetā
plānoto izdevumu apjoms.
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav informācijas.
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
* * *
Apstiprināts ar Dundagas novada domes
26.04.2012. lēmumu Nr. 120 (protokols Nr. 4.,
26.§)
Dundagas novada Dundagas pagastā
2012. gada 26. aprīlī

Dundagas novada pašvaldības 26.04.2012.
Saistošie noteikumi Nr. 10 Grozījumi Dundagas novada domes 27.07.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 10

Par sociālajiem pakalpojumiem
Dundagas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
41. panta 1. daļas 1. punktu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 2.
un 3. daļu; Ministru kabineta 27.05.2003.
noteikumu Nr. 275 Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta 6. punktu.

Administratīvajā komisijā
6. VI sēdē izskatīja 4 administratīvā pārkāpuma lietas: divas pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 171.¹ panta 1.
daļu par nepilngadīgas personas atrašānos
alkoholisko dzērienu ietekmē, personas administratīvi sodītas ar naudas sodu Ls 15; divas pēc LAPK 173. p. 1. d. par bērnu aprūpes
pienākumu nepildīšanu, personas administratīvi sodītas ar naudas sodu Ls 25.
Komisija nolēma uzaicināt pie pašvaldības
policijas inspektora dzīvojamo māju Maija
iela 3, Maija iela 5 un Skolas iela 2 Dundagā
dzīvokļu īrniekus un īpašniekus — malkas
parādniekus, lai viņi sniegtu paskaidrojumus
par malkas nesagādāšanu noteiktā laikā.
16. VII sēdē izskatīja 3 administratīvā pārkāpuma lietas pēc LAPK 171.¹ p. 1. d. par nepilngadīgas personas atrašanos alkoholisko
dzērienu ietekmē, personas administratīvi
sodītas, izsakot brīdinājumus.
Dace Kurpniece,
komisijas sekretāre

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības
27.07.2011. saistošajos noteikumos Nr. 10 Par
sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā
šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu
šādā redakcijā: «10. Pakalpojumi tiek apmaksāti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā».
2. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu
šādā redakcijā: «11. No pašvaldības budžeta
līdzekļiem pilnā apmērā tiek segti Dundagas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sniegtie sociālā darba pakalpojumi. No
pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segta
pakalpojumu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām
personām, kuru vecums pārsniedz 95 gadus,
un personām, kurām nav apgādnieku, ja
klientam nav nekustamais īpašums, kas var
tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai kredītiestādēs vai parādsaistības, kā arī klients nav
izsniedzis aizdevumus».
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 26.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 Grozījumi Dundagas novada domes 27.07.2011. saistošajos
noteikumos Nr.10 Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segta pakalpojumu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
pilngadīgām personām, kuru vecums pārsniedz 95 gadus, un personām, kurām nav
apgādnieku, ja klientam nav nekustamais
īpašums, kas var tikt izmantots ienākumu
gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā
naudā vai kredītiestādēs vai parādsaistības,
kā arī klients nav izsniedzis aizdevumus.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Dundagas novada dome saskārās ar situāciju, kurā radās nepieciešamība ar
pašvaldības budžeta līdzekļiem segt noteiktu
pakalpojumu maksājuma daļu. Lai šādu pakalpojuma maksas daļu segtu, šāda kārtība
nosakāma saistošajos noteikumos.
3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Bezmaksas
pārtikas produktu izdale
Sociālajā dienestā, sākot ar 1. VIII, trūcīgās
ģimenes vai personas var saņemt Eiropas Kopienas bezmaksas pārtikas pakas.
Pakas var saņemt Sociālajā dienestā, Talsu
ielā 7, Dundagā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz
16.00, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Līdzi jāņem trūcīgās ģimenes vai personas
statusa izziņa. Pārtikas pakas tiks dalītas katru mēnesi līdz 2013. gada 28. II. Vienai personai paredzēti ne vairāk kā 6 pārtikas produktu komplekti.
Produktu komplektā ietilpst: pilnpiena
pulveris 0,4 kg, makaroni 2×0,5 kg, auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem 2×0,07 kg,
pankūku milti 0,4 kg, kartupeļu biezputra
0,2 kg, griķi 0,3 kg, manna 0,5 kg, augstākā
labuma kviešu milti 1,0 kg un sautēta cūkgaļa
0,25 kg
Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Tālruņi: 63200803, 26618686
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Līvõ āiga • Līvu laiks

Vai jauns sākums? •Või ūž īrgandõks?
Līvu savienības pilnsapulcē 15. VII Lībiešu tautas namā Mazirbē piedalījās 57 lemt
tiesīgi delegāti, un sapulce ar ļoti lielu balsu atbalstu par jauno savienības vadītāju ievēlēja angļu filoloģi lībieti Ievu Ernštreiti.
Vēl savienības valdē ievēlēja Ventu Priedoliņu, Edgaru
Milleru, Maiju
Rērihu, Montu
Kvjatkovsku,
Ausmu Ernestovsku un Ēriku
Krautmani, revīzijas komisijā — Rasmu
Sakni, Veroniku Milleri un Dženetu Marinsku, savukārt Līvu fondu vadīs Jānis Mednis.
Šo rindiņu autors atklāti atzīst savu pretrunīgo dabu, bet tāda — saskaldīta un dažāda — man šķita arī sapulce. (Hm, tātad manī
ir kaut kas no lībieša?) Piedzīvoju aizkustinošus brīžus, redzot uz sapulci nākam salīkušus sirmgalvjus ar spieķiem rokās — nākam uz savu namu, savu vienīgo. Redzēju, kā
cilvēki no sirds dzied lībiešu himnu — gan
tie, kas to prot no galvas, gan tie, kas lasa
vārdus no piezīmju grāmatiņas, toties rūpīgi
tur ierakstītus. No citas puses, jau no paša
sākuma zāles ne pārāk labestīgo gaisotni izcēla dzēlīgas piezīmes, tēmētas vienam otram runātājam, bija pagrūti vienoties sapulci
sākt un vēlāk iebildumi vadītājam. Vēl no citas puses — neredzēju daudz seju, kas taču
arī ir lībieši, bet kas dažādu iemeslu dēļ še
nebija.
Gaišā un priecīgā jau arī nebija pārāk
daudz, īpaši jau revīzijas komisijas ziņojumā.
Savienības vadītājs Dāvis Stalts pēdējos gados darījis un uzņēmies daudz. Jā, droši vien
arī par daudz un vienpersoniski, bet nevar
pārmest, ka līdzšinējais lībiešu līderis nebūtu centies nogludināt iepriekšējās valdīšanas
sastrādātos nesmukumus un tikt galā ar vairāk nekā četru desmitu tūkstošu latu parādu
nastu, kas joprojām nav dzēsta un kas traucē
virzīties uz priekšu. Sapulce uzzināja, ka Līvu fonds savulaik veidots, lai piesaistītu tik
vajadzīgo naudu kā organizācija, kam atšķi-

rībā no Līvu savienības ir tīri papīri. Tomēr
likās — ne gluži visiem zālē ir skaidras abu
organizāciju attiecības, varbūt ir pat neuzticība. Vai par maz skaidrots? Diemžēl uzzinājām, ka arī Līvu fonds nav iesniedzis savas
darbības pārskatu, un tas jau ir šīs ēras laikā...
Dzirdējām sīkradznieces Rasmas Saknes
smalku analīzi par nepadarīto un ačgārni darīto, Dāvja Stalta uzskaitītos labos veikumus
un paškritiku, atzīstot, ka pārgalvīgi viens
pats uzņēmies mazliet par daudz. Debatēs
gan gribējās dzirdēt nedaudz plašāku cilvēku
loku.
Savienības vadītāja amatam izvirzīja Ievas
Ernštreites un Dāvja Stalta kandidatūru, bet
Dāvis savu atsauca. Ievas Ernštreites uzrunu
raksturoja vienkāršība un cilvēciskums —
tas, ko pirms kāda brīža piesauca Dāvis.
Ernštreites kundze atzina, ka šī ir nasta, ko
tik labprāt negribētos uzņemties un kas vienam nav ne ceļama, ne nesama, ja ne... Ja ne
pašu lībiešu atbalsts, gan no atsevišķiem ļaudīm, gan grupām. Te gribētos piebilst, ka šādā svarīgā reizē diemžēl nebija ieradušies
Staiceles pārstāvji, viņu grupas vadītāja nav
arī savienības valdē, savukārt Dundagas grupa nu jau pirms kāda laika darbību beigusi —
diemžēl.
Ievas Ernštreites runa un pēc tam ievēlēšana likās labākais, kas sapulcē notika. Šķita,
ka klātesošo lielum lielais vairākums alkst
labu pārmaiņu.
Uzreiz pēc sapulces Līvu savienības jauno vadītāju Ievu Ernštreiti aicināju uz īsu
sarunu.
— Kāpēc jūs piekritāt tik ļoti grūtam pienākumam?
— Pērn Lībiešu valodas un kultūras gads
deva ārkārtīgi bagātīgu ražu. Iesaistījās lībiešu inteliģence, īstenojām vērtīgus projektus,
piedzīvojām izstādes, publikācijas, bija koncerti, konferences, un atvērām trīs grāmatas, tostarp 20. gs. 30. gados sacerēto lībiešu
ābeci un lasāmgrāmatu ar šolaiku bērnu zī-

mējumiem.
Reizē jāatzīst, ka esam izjaukuši to, kam
nevajadzētu tapt izjauktam, esam tērējuši
laiku un spēkus kašķos, savstarpējos pārmetumos, kas savukārt pārsvarā rodas no saziņas trūkuma. Iecirtība, splīns, sava «es» izcelšana... Bet mums ir visas iespējas to vērst
par labu!
Kopš aprīļa pārrunām par manu iespējamo kandidēšanu es par to nemitīgi esmu domājusi un vienmēr atkārtojusi: nē un vēlreiz
nē, jo labi zinu zemūdens akmeņus. Bet tad
aizbraucu ciemos pie Valta Ernštreita, norunājām līdz vēlam vakaram... Atkal visu pārdomāju. Un vēl — tie ir cilvēki no manas tautas, kas mani iedrošina, nāk klāt, uzrunā,
aicina. Kā Vilis un Zigrīda Priedes no mana
mīļā Sīkraga. Ja es tagad atteiktos — kā es
pēc tam uz Sīkragu aizbrauktu? Varbūt tas ir
pilnīgs naivums, muļķīgs patoss... It kā man
nebūtu cita, ko darīt?
— Tas savā ziņā ir naivums, bet tāpēc jau
arī cilvēki jums uzticas. Kur noveduši aprēķinātāji, mēs redzam. Sakiet, lūdzu, kāda
vadītāja jūs būsiet?
— Es nebūšu tāds priekšstāvis, kas skaļi
visus aicinās uz dižiem darbiem, tomēr es
raudzīšu cilvēkus uzklausīt un atkal pulcināt
kopā. Esmu pret ārišķīgiem svētkiem, vairāk
sliecos uz pieklusinātiem, toties kvalitatīviem pasākumiem, kaut arī savu reizi var uzstāties kāda pogprupa. Esmu skolotāja pēc
būtības un to uzskatu par savu priekšrocību.
Visu mūžu man nācies samierināt dažādus
uzskatus un aizstāvēt tos, kam klājas grūtāk
un dara pāri.
Tāpat man noder pieredze nevalstisko organizāciju darbā kopš 90. gadu vidus. Zinu,
kā strādā labas un ne tik labas biedrības, kā
piesaistīt finansējumu, lai cilvēkiem būtu tīkami būt kopā.
— Jūs pieminējāt «zemūdens akmeņus»...
— Protams, un tas mani uztrauc. Teikšu
atklāti — šobrīd es nesaprotu, kā ar mūsu
smago parādu nastu spēsim piesaistīt jaunus
projektu līdzekļus. Bet ar finansiālo un juridisko pusi ir jātiek galā, un nav jau nekā neatrisināma! No otras puses, jāprot stāstīt par
visu labo, ko darām.
Domāju, ka šodien gaisotne kopumā bija
mierīgāka nekā citkārt.
— Manuprāt, delegāti alka pēc labām
pārmaiņām un jūsos saskata savu cerību
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piepildīšanos. Bet kā jūs redzat savienības
darbu?
— Līvu savienībai jābūt koordinētājai, kas
veicina grupu darbu, mudina sadarboties un
labā nozīmē konkurēt. Grupās ir spēks, bet
attiecības ir jākopj! Es ceru uz visu paaudžu
iesaistīšanos. Jauniešus aicinu vēl rosīgāk izmantot viņu iecienītos sociālos tīklus, jo tā ir
viņu daļa, ko jaunie pieprot labāk par citiem.
— Vēl, lūdzu, dažus galvenos pieturas
punktus par sevi! Jūs jau pieminējāt Sīkragu.
— Kad likvidēja zvejas brigādi Miķeļtornī,
tad papu un viņa brāļus iesūtīja Sīkragā.
Tukšā mežsarga mājā Celmupes mūsu ģimenei piedāvāja mitekli. Ko var atcerēties no
trīs gadu vecuma? Bet atmiņas — smaržas,
garša, es pati kā maza meitenīte vasarā gaisīgā kleitiņā, — tās pavada un manī dzīvo visu
mūžu.
Dzimusi esmu Miķeļtornī. Skolas gaitas
sāku Dundagā — skolā ar bumbām! Divus gadus nomācījos, tad pēc papus nāves vienu
gadu gāju Mazirbes skolā un iemācījos dzīvot
skolas internātā, pēc tam jau nāca Ventspils
un 1. vidusskola. Vēlāk Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāte. No 1974. gada esmu bijusi angļu valodas skolotāja — līdz
1993. gadam Emīla Dārziņa skolā, tagad jau
astoņpadsmito gadu Rīgas Doma kora skolā.
Angļu valodas prasme man ļāva iesaistīties
un divpadsmit gadus vadīt finanšu piesaistes
projektus, sadarbojoties Nīderlandes fondiem un Latvijai.
— Visbeidzot, kā ir ar uzvārda dažādrakstību jūsu dzimtā?
— Mans brālis Jānis no mums četriem ģimenes bērniem ir vienīgais Erenštreits, un
viņš to pamato, skaidrojot divus vācu valodas vārdus. Tēvam dokumentos bija gan
viens veids, gan otrs, un ir jau vēl arī Ērenštreitu zars! Man šķiet, ka cēlonība atšķirībai
ir vienkārša — uzvārds ir gana grūts, un
rakstveži senākos laikos to arī atšķirīgi pierakstījuši, otrs «e» varētu būt kā lāpāmais
patskanis, lai vieglāk izrunātu.
Tiktāl — saruna. Bet man, bēdīgam optimistam pēc dabas, vēl aizvien gribas ticēt
gudriem un reizē nedaudz naiviem cilvēkiem. Tikai viņi ir jāatbalsta, pat jālolo —
katram tai veidā, kā viņš to spēj. Tad arī atbilde uz virsraksta jautājumu būs labvēlīga.
Alnis Auziņš

Jāņa Medņa lībiskuma saskaitāmie
Jōņ Medņ līvõ mōilma
Radošs, inteliģents, iejūtīgs. Apveltīts ar, manuprāt, visai netipisku īpatnību — godaprātu — un romantisks. Ārzemēs studējis mūziku un fotogrāfijas mākslu. Lībietis pēc
aicinājuma. Sapratis, ka jāattālinās no lībiešu lielās — Līvu savienības — politikas un
jāīsteno konkrētas, pārskatāmas ieceres lībiskā iedzīvināšanai. Tēvs četrgadīgajam Ernestam, kas dzīvo ventiņos un saka: «Iesim pēc liestā!»
Satikāmies nedēļu pirms lībiešu kopsapulces Mazirbē. Tagad, pēc sapulces, Jānis
jau pārņem Līvu fonda vadību.
— Kāpēc tu esi lībiešos?
— Man ir četras atbildes. Esmu rīdzinieks.
Vidusskolā latviešu valodu man mācīja Ieva
Ernštreite, lībiete no Miķeļtorņa (tagad jau
Līvu savienības vadītāja. — Red.). Tā bija
pirmā saskarsme. Izlasīju Dienā rakstu par
lībiešiem, un nu jau modās ļoti liela interese,
kas auga augumā. Tad divatā ar klasesbiedru
Andri Dzenīti devāmies tādā kā svētceļojumā
no Mazirbes uz Kolku. Vēls rudens, lietus,
vējš, telts saplēsta, bet — forši! Citreiz ziemā
devos no Mazirbes uz Miķeļtorni. Pēc tam
jau sāku taisīt izstādes, mācīties valodu. Reiz
man piezvana tēvs un saka: vai tu zini, ka
mēs arī esam no lībiešiem? Savukārt māte ir
ar igauņu saknēm, tātad man somugriskā gēnos ir vairāk nekā latviskā. Tie pirmie divi
saskaitāmie — dabiskā interese un, kā izrādās, gēni. Trešais. Mūsdienu pētījumi par
identitāti apliecina vienkāršu patiesību, proti, identitāte ir tas, kā cilvēks jūtas. Es zinu
lībiešus, kas lībiski nerunā, nekur neiesaistās, bet, ja iesaistās, tad taisa ziepes. Un ir
otri, kam mazāk asiņu, bet kas iemācās valodu, velta laiku un naudu lībiskā izzināšanai

un daudzināšanai. Pat izveido lībiešu ģimeni,
kā Reinis Zumbergs un Linda Zonne. Tos es
sauktu par lībiešiem. Kā ceturto gribu uzsvērt taustāmas lietas jeb darbus: rakstīt un
īstenot projektus, mācīties un citiem mācīt
valodu. Es par lībiešiem stāstu un rakstu, arī
draugiem.lv, rīkoju izstādes, lietoju dzīvē.
— Tu esi lībiešos un gana ilgi. Kāda tev
izskatās lībiešu kopiena? No ārpuses viena
šķautne diemžēl šķiet strīdi un nevienprātība. Dažādos līmeņos, arī starp paaudzēm.
Kur cēlonība nesaskaņai?
— Grūts jautājums. Agrāk domāju, ka viss
ir ļoti vienkārši. Jā, ir bijuši daži mūsu cilvēki, ko varētu saukt par lībiešu mafiju, kā Aldis Ermanbriks un Lilita Kalnāja. Iespējams,
ka negodīgums savā ziņā ir padomju laika
sekas. Ir pieeja naudai un iespēja to apgrozīt.
Organizācijas vadītājiem būtu jādomā par
kopējo labumu, bet — domāts ir par savu. Līvu savienībai bija Ls 100 000 budžets gadā,
un es pats savām acīm esmu redzējis, ka ir
viltoti dokumenti, zīmogi, paraksti, diviem
dažādiem projektiem iesniegta viena un tā
pati atskaite, kas nozīmē, ka paprasīts div-

• Aiz polārā loka Somijas Lapzemē.
reiz vairāk naudas, nekā pienāktos... Nopietniem vadītājiem būtu laikus jāveido pasākumu mērķprogramma, nevis pēdējā brīdī nekvalitatīvi pasākumi. Lībiešu tautas namu
izremontēja par lielu naudu un slikti... Mēs
trīs gadus gāzām nost iepriekšējo vadību, bet
nespējām. Lībiešus baroja ar solījumiem, mēģināja dažādas grupas sarīdīt vienu pret otru. Ja cilvēks ir viltīgs zaglis, tad visās viņa
darbībās neizkontrolēt. Bet sākās krīze, un
viņi paši aizgāja, jo naudas vairs nebija.
Nākamais. Svarīga ir valoda. Ir tie, kas
grib to mācīties, un tie, kas negrib, un šīm
grupām nav kopīgu mērķu. Un lielākās nesa-

Montas Kvjatkovskas foto

skaņas veidojas, galvenokārt, jautājumos un
izpratnē par lībiešu valodas un lībiskās identitātes iedzīvināšanu. Šajā jautājumā ir ļoti
lielas atšķirības, kas veido nopietnas plaisas,
spriedzi un automātiski iedala cilvēkus sava
veida grupās. Ir tādi, kas uzskata, ka lībiešu
valodu nevajag mācīties, ir tādi, kuri par lībiešu valodu vispār nedomā, ir tādi, kuri runā par vēsturi. Es, kā nu jau topošais Līvu
fonda vadītājs, izvēlos lībiešu dzīvās kultūras
attīstīšanu un valodas iedzīvināšanu ceļu —
tādu, kādu mēs ejam ar Nurmorkestõr.
Lībieši ir lieli individuālisti, kam reti sokas
strādāt komandā. Man pašam gribas darbo-
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miem darbiem, kam ir labi saredzams sākums un beigas, kā triju tautu spēles Mazirbē, talkas, valodas mācīšana, Rotari projekts
Kolkas mūzikas skolas instrumentu iegādei,
kas drīz īstenosies. Esmu pieredzējis liekulību un vilšanos. Kamēr neredzēšu iespēju
strādāt kaut cik veselīgā vidē, tikmēr nekandidēšu, lai vadītu Līvu savienību.
— Kā tu raksturotu līdzšinējās Līvu fonda un Līvu savienības attiecības?
— Kā labas, jo Dāvis strādāja abās organizācijās un līdz šim arī viens veidoja lībiešu
dzīves politiku. To nav iespējams ietekmēt.
Jā, es no sevis varu dot vairāk, tāpēc, tiklīdz
īsti sākšu vadīt Līvu fondu, strādāšu konkrētā virzienā ar valodas jautājumiem, rīkojot
mūzikas un lībiešu kultūras pasākumus, iedodot Līvu fondam spēcīgu savu virzienu.
— Ko tu domā par Līvu laiku mūsu avīzē?
— Esmu dzirdējis, ka vieniem patīk, citi
prasa — kam to vajag? Tas ir sarežģīti. Pēdējos piecdesmit gados lībiešu tauta ir mīdīta
ar kājām, arī Latvijas valsts nav konsekventi
īstenojusi atbalstošu politiku. Sabiedrībai ir
daudz jāstāsta, lai ieskaidrotu, piemēram,
kāpēc Lībiešu krastā vajag uzrakstus lībiešu
valodā.
Manuprāt, ļoti labi, ka tāda lappuse pastāv. Ir informācijas aprite, turklāt tā ir vienīgā tāda lappuse ne vien Latvijā, bet visā
pasaulē. Linda Zonne ir ieguldījusi lielas pūles šajā darbā, turklāt to paveikusi, neesot
Ziemeļkurzemē. Gribētu redzēt Dundadznieku vēl interaktīvāku un vēl vairāk piesātinātu ar lībisko.
— Paskaidrošu tev un visiem lasītājiem
savus uzskatus, kas lielā mērā saskan ar
redkolēģijas apspriedē izskanējušajām domām. Arī es domāju, ka šādai tematikai ir
jābūt. Bet ne lappusei. Kāpēc? Tāpēc, ka
mēs visi esam ieinteresēti dinamismā un
būtībā. Turpmāk es to saredzu tā: sadaļa jeb
rubrika Līvus laiks ir pēc vajadzības. Ja ir
note, kaut vai četros numuros pēc kārtas,
bet apjomā — arī pēc vajadzības. Tas var
būt viens raksts. Citreiz divi. Savu retu reizi — pat vairāk par lappusi. Tad nebūs sajūta, ka ir standartlappuse, kas obligāti jāaizpilda, savureiz drusku pavelkot garumā,
bet citreiz par varas makti īsinot.
Tālāk. Mēs gribam Līvu laika sadaļu ņemt
redakcijas pārziņā, līdzīgi kā ir ar visu pārējo Dundadznieka saturu. Es kā redaktors
esmu saskāries ar bēdīgo pretrunu, ka daļa
lībiešu tematikas rakstu ir Līvu laikā, bet tikai daļa, nevis tie visi, kas ir un kas varētu
būt! Esmu sapratis vismaz dažus iemeslus.
Līdz šim nebija lāgā, ka šajā lappuse par
daudz bija nomanāms viena grupējuma skatījums, viedoklis. Kā atzina viens no avīzes
redkolēģijas — brīžam pat pašslavināšanās,
nenoliedzami — daudz skaistu solījumu un
nākotnes redzējumu, bet pēc trim gadiem
jāteic — ne gluži visam ir bijis segums.
Nedomāju, ka mums nu izdotos pēkšņi
izlīdzināt senos un ne tik senos, patiesos un
iedomātos lībiešu savstarpējos pāridarīju-
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mus, bet savu neitralitāti es nudien uzskatu
par priekšrocību. Zem vienas Līvu laika cepures jābūt visiem šīs tematikas rakstiem,
kas ir redakcijas portfelī.
Esmu nomanījis arī drusku augstprātīgu
attieksmi pret veco paaudzi. Varbūt pavisam nedaudz un arī tikai tāpēc, ka pats šai
paaudzei pamazām aizvien vairāk tuvojos,
bet es apzinos, ka šajā ziņā rūpīgi jāizsver
katrs vārds.
Visbeidzot, es domāju, ka redakcija —
protams, sadarbībā ar visiem labas gribas
lībiešiem un viņu draugiem — sagatavotu
mazliet labāk rediģētus tekstus. Latviešu
valodā. Par lībiešu valodas pareizību un
labskaņu jārūpējas šīs valodas pratējiem, kā
tev.
— Kopumā piekrītu. Galvenais, lai ir sadaļas nosaukums un lai tā vispār būtu, un lai
tur ir arī lībiešu valoda.
— Tagad pastāsti par Nurmorkestõr! Zinu,
ka esi nopietni studējis mūziku, spēlējis
Kremerata Baltica, tad laikam vīlies tajā, ko
varētu saukt par norisēm «ap mūziku», un
tikpat nopietni mācījies fotografēt.
— Jā, lai pats nepazustu savā ātrumā un
darbos, izlēmu, ka mana profesija ir fotografēt, un tā kopš 2006. gada arī pelnu maizīti.
Sākumā bija projekts, ko izauklējām ar Jāni
Dambīti — foto un mūzikas albums Zaļš Balts
Zils. Tagad sadarbojos ar dažādiem žurnāliem un privātiem klientiem un īstenoju savus mākslas projektus.
Mūzika man ir sirdī. Nurmorkestõr ir mana
un Ullas Ernštreites kopīga ierosme, pēdējos
divus gadus to vadu es. Reizi nedēļā mēģinām. Rudenī rīkosim nometni, lai sagatavotos ierakstam un izdotu pirmo disku. Grupā
esmu es, Linda Zonne, Reinis Zumbergs, Julgī
un Dāvis Stalti, Monta Kvjatkovska, Matīss
Feldmanis, Elīza Sakniņa un Elizabete Lāce.
Mūs vieno kopīgi mērķi, tāpēc sokas viegli
strādāt.
— Jūsu daiļrades pazinēji teic, ka ilgstoši
nav jaunu dziesmu.
— Taisnība, bet nupat atskaņojām divas
jaunas.
— Kāda tiesa ir pašu komponētu dziesmu, kāda — no folkloras?
— Lielākā daļa ir no folkloras, bet ir arī savas kompozīcijas. Lībiešiem ir sena vēsture,
tāpēc arī folklorai ir liels spēks. Nurmorkestõr
nav menedžera, bet mēs iepatīkamies, cilvēki atceras un mūs aicina uzstāties.
— Ko Nurmorkestõr nozīmē tulkojumā?
— «Nurm» ir «lauks». Tas ir drusku joks,
īsti iztulkot nevar un nevajag. Tajā ir spēle —
zeme ir lauks, ir arī garīgais lauks, mums ir
saistība ar laukiem...
— Tu diezgan daudz gadu esi izglītojies
ārzemēs. Vai pie mums nevar mūziku studēt?
— Studēt jau var. Bet, kad mans skolotājs
stundā sāka ar švammīti sev tīrīt kurpes, kamēr es spēlēju... No vienas puses jau, kāpēc
ne? Pēc tam pārliecinājos, kā ir ārzemēs. Vācijā izcils profesors nospēlē audzēkņiem

priekšā ar degsmi un desmitreiz labāk, nekā
studenti spēj. Nekāda formālisma. Un, kad
māca, tad arī iemāca.
To esmu pārņēmis. Kad pats citiem ko
mācu, tad nodarbību beidzu tad, kad esmu
ko iemācījis. Fotografēšanu. Lībiešu valodu.
Man ir četrus gadus vecs puika Ernests,
Ventspilī dzīvo. Viņš nezina, kas ir bute, kas
ir zivs, bet viņš saka: «Iesim pēc liestā!»
— Tūlīt Līvu svētki. Ko tev tie nozīmē un
ko no svētkiem šoreiz gaidi? Nesen Talsu
Vēstīs izlasīju Edgara Millera pārdomas, ka
šos svētkus vajadzētu nemainīgi svinēt pēc
ierastās tradīcijas, kas šoreiz nav ievērots.
Tavs viedoklis?
— Datumu nomainīja pēc Līvu savienības
kopsapulces balsojuma, jo Ventspils grupa
šajā dienā netika Ventpils svētku dēļ. Līvu
svētki savās sajūtās ir neaprakstāmi un īpaši,
lai cik raženi vai vienkārši tie būtu. Tā ir diena, kad Mazirbe/Irē atdzīvojas pa īstam ar
dziesmām, smaržu un sajūtām. Cilvēki brauc
uz turieni, lai satiktu cits citu, daudziem tā ir
vienīgā iespēja satikties pa visu gadu. Man
tie saistās ar to, ka varēšu ilgi runāties lībiski
ar savu profesoru un draugu Tītu Reinu Vītso. Labi ir tas, ka Līvu svētki vienmēr ir pozitīvi, lai vai kādi taifūni būtu pārskrējuši
pirms tam. Vairāk vai mazāk svētkos esmu
smēlies iedvesmu savam lībiskajam gadam,
kas sākas augusta otrajā nedēļā.
Alnis Auziņš

cam!
Šī gada velomaratona lielo balvu saņēma
Edgars
Račis, kurš Barona takai pievienojies
22. VII vakarā Dundagas centrā, pie bistro Vecā pirts, valdīja svētku gaisotne — sa2. gadā un kopš tā laika visus 1000 km brauc
gaidot biedrības Pēdas LV iedvesmotus velomaratona Barona taka dalībniekus, pulcēkatru gadu, turklāt vienmēr gādā par citiem
jās cilvēki un spēlēja pūtēju kvartets un bundzinieks, tiesa, no kaimiņu novada.
un palīdz viņiem. Tas bija liels pagodinājums
šim kungam, jo pirmoreiz velomaratona vēsPēc neliela brīža muzikanti jau svinīgi sa- ra devums ir nenovērtējams. G. Abaja par turē kāds cilvēks balvu saņem atkārtoti.
Tāpat kā pērn eksprezidente vadīja meisgaidīja velomaratona patronesi — eksprezi- velomaratonu īpaši pateicās Vitai Jaunzemei
denti Vairu Vīķi Freibergu ar kungu Imantu un Ainai Pūliņai un rosināja visus, kam vien tarklasi, šoreiz gan Prieka, spēka un mīlestības
Freibergu. Abi gaidītie ciemiņi sirsnīgi sa- veselība ļauj, doties šajā ceļojumā. meklējumi tautas dainās, un V. Vīķe-Freiberga
sveicinājās ar riteņbraucējiem. Šogad starp «Nebrauksim prom no Latvijas, baudīsim to darīja kopā ar dzīvesbiedru. Eksprezidenvelomaratonistiem bija redzami vairāki dun- Latviju!» viņa aicināja.
nte ievadā uzsvēra, ka visas K. Barona dainas
Pēc pārnovadu sasaukšanās, ko no mūsu ir pieejamas elektroniski, un I. Freibergs nodadznieki un daži Dundagas viesi, kas, Tūrisma informācijas centra vadītājas Alanadas novada pārstāvēja Dundagas vidusskolas rādīja adresi — www.dainuskapis.lv. Kad
Pūliņas aicināti, šajā svētdienā bija devušies jauktais koris, bet no Liepājas puses — fol- 20. gs. 60. gados Freibergu ģimene sāka ruuz Abavas senleju, lai piepulcētos tālā ceļa kloras grupa Atštaukas, velomaratona vadī- nāt par dainu ievadīšanu elektroniski, citiem
braucējiem. Šo posmu veica arī Dundagas tājs Gatis Dzērve pastāstīja, ka no Tartu iz- tas likās zaimojoši. Taču tagad to novērtē —
braukuši 50 velomaratonisti, bet Dundagā mūsu bagātības ir pieejamas visai pasaulei.
novada domes vadītāja Gunta Abaja.
Estrādē uzrunājot klātesošos, viņa atzina, ieradušies 65! Deviņpadsmit visu ceļu veiku- Viņi atklāja, ka mums ir pusotrs tūkstotis
ka, pērn redzot velomaratonistu degsmi, gri- ši velosipēda seglos. Viņus arī godināja un dziesmu, kurā minēts, piemēram, vārds
bējies būt viņu vidū, izjust kopību. Taču ve- apdāvināja. Tagad viņu dārzos augs skaists «prieks». Kas tad iepriecina sirdi? Laimīgi
lomaratona jēga ir daudz lielāka — iepazīt rožu krūms K. Baronam par godu. Nu jau ku- notikumi ģimenē, koncentrēšanās uz to, ko
un izjust Latvijas skaisto dabu, doties svētce- ro gadu pēc kārtas ar tādu izturību izceļas cilvēks šajā brīdī dara, pašu roku radītais, ar
ļojumā, stiprinot latviskuma apziņu un godi- arī pa kādam dundadzniekam, šoreiz — Ag- piebildi velomaratonistiem — pašu kāju nonāt mūsu dižgarus, īpaši Krišjāni Baronu, ku- nese Ziemele un Vilnis Iesalnieks. Apsvei- mītais attālums, dalīšanās savā laimē un

priekā, dziedāšana. Eksprezidente norādīja,
ka parasti domājam — laimi un prieku mums
dod pasaule, ārējie apstākļi, taču tā tas nav.
Kā spilgtu paraugu viņa minēja kādu liliju
selekcionāru, garā možu deviņdesmitgadīgu
kungu, kas par sevi saka: «Es visu vienmēr
dzīvē ņemu no labās puses». Varbūt tāpēc
viņš tik garu mūžu nodzīvojis un možu garu
saglabājis... Abi aicināja izpildīt pa kādam
elpošanas vingrinājumam, no kuriem vienā
vajadzēja izveidot enerģijas pilnu mīlestības
bumbu, ko aizsūtīt mīļam cilvēkam. Meistarklases noslēgumā eksprezidente aicināja kopā nodziedāt tautasdziesmu Lustīte mana, laimīte mana un atzina, ka nekur nav tik labi kā
savā tēvu zemē.
Pasākuma beigu daļā visus priecēja
skaists koncerts, kurā uzstājās grupa Atštaukas, Kārls Auzāns un nepieradīnātais folka
orķestris, kā arī priekšnesumus sniedza
veiklie velotriāla Karters pārstāvji no Ugāles.
Pateicība pasākuma rīkotājiem un dalībniekiem! Liels paldies Mauriņu ģimenei un
Aldim Anzenavam par sagādātajām gardajām maltītēm!
Diāna Siliņa

ties kopā, un ir arī veicies. Laikam uzmanīgi
izvēlos, ar ko kopā strādāt. Augusta sākumā
Mazirbē, rīkojot triju tautu spēles, piedzīvojām labo — sadarbību. Enerģiskā Mazirbes
un Kolkas lībiešu grupa, īpaši Santa Feldmane, uzreiz pieslējās, jo pareizi uztvēra — iecere ir nākusi no sirds, te neviens negrib kādu piečakarēt. Cilvēki strādāja vienam mērķim. Sadarbība ir svarīga, jo viens nekad visu
nepavilks.
Vēl viens apsvērums. Lībiešiem ir lielas
personības. Stalti, Sīļi, Valts Ernštreits, Gundega Blumberga, Aldis Ermanbriks. Interesanti cilvēki, un tiešām šķiet, ka visus ir grūti apvienot. Jā, vienā lielā publiskā pasākumā
jau var sapulcināt, bet ne kopīgam, ilgstošam
darbam. Iespējams, ir arī paaudžu pretrunas.
Kolīdz sapulcējas līdzīgi domājošie, ko
vieno kopīgs mērķis, viss notiek viegli un
ātri, jo cits citu papildina. Ja nav radniecīgas
uztveres, tad ir bēdīgi. Tā ir ģimenē, tā ir sabiedrībā.
— Vai pēdējos trīs gados, kopš Līvu savienībai bija jauna vadība, izdevās būtisks
izrāviens uz priekšu, ne tikai tiekot skaidrībā ar naudas lietām, bet arī kopīgo mērķu,
tās pašas saliedētības un sapratnes ziņā? Ir
arī diezgan daudz sasolīts, bet ne viss no
solītā piepildījies.
— Īsti labi nav. Kad krita iepriekšējā vara,
pazuda arī finansējums, Ermanbrika laikā sataisītās ziepes meta ēnu uz visu lībiešu lietu.
Neuzticību no valsts puses jūtam joprojām.
Ja tu esi parādā valstij, un nevar atskaitīties,
jo nav dokumentu, tad ir grūti dabūt jaunu
finansējumu. Tagad lūkojam vecos parādus
norakstīt. Nu ja, un iespaidu atstāja arī krīze.
Daži labi iesāktie darbi apsīka. Piemēram,
valodas kursi Rīgā, Kolkā, Mazirbē, Pālē un
Staicelē. Tos sākumā finansiāli atbalstīja, tad
summiņa samazinājās...
Sākums bija labs un cerīgs. Bijām lieliskā
komandā kopā es, Dāvis, Kolkas pārvaldnieks
Aldis Pinkens ar Dundagas domes priekšsēdētāju Aldonu Zumbergu vadībā. Darbs ritēja
strauji uz priekšu, jo lībiskais tika uztverts
kā vērtība. Šādā veidā pēc ilgiem laikiem atdzīvojās lībiešu sabiedriskā dzīve Dundagas
novadā. Līvu fonds rakstīja projektus. Ir zināms, kas vajadzīgs lībiskā nodrošināšanai:
jāapzinās identitāte, jābūt iespējai lietot valodu, jābūt vietējās pašvaldības un preses atbalstam un prestižam.
— Atkal vairāki saskaitāmie. Kā ir ar
šiem pieciem tagad?
— Ja viena iztrūkst, jau sākas grūtības.
Kad Latvijas un Igaunijas prezidenti viesojās
Mazirbē, tas notika pēc igauņu ierosmes.
Mūsu diplomātiskā puse pat lāgā nesaprata,
kāpēc to vajag. Tad kāds ir prestižs?
Dāvis Līvu savienību vadīja ļoti grūtā brīdī, bet pēdējos gadus diemžēl pārāk daudz
strādājis viens, viņš ir ļoti aizņemts. Saprotams, deputātam ir liela atbildība. Bet, kad
pazūd komandas darbs, tas nav labi.
Pats esmu atgājis no lielās lībiešu politikas
Līvu savienībā. Nodarbojos tikai ar pārskatā-
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Triju tautu spēles Mazirbē
Kūolm rovztõ mängõd Irēl
Pēc 2007. gada aizsāktas tradīcijas trīs
mazas somugru tautiņas — lībieši, hānieši
un seti — reizi gadā sapulcējas uz triju tautu spēlēm.
Spēles katra tauta rīko ik pēc trim gadiem. Lībieši spēles rīko trešie pēc kārtas,
un jūlija sākumā tās Latvijā notika otro reizi.
Viesus no Igaunijas Mazirbē, lībiešu tautas namā, laipni uzņēma Līvu savienības
Mazirbes grupas pārstāvji Milleru ģimenes
vadībā. Ciemoties ieradās arī lībieši no Kolkas. Par sporta spēlēm savukārt parūpējās
līvu jaunieši, kas spēlēs piedalījušies arī citus gadus. Notikuma galvenais koordinators
bija Līvu savienības un Līvu fonda pārstāvis
Jānis Mednis.
Spēļu diena iesākās ar pastaigu gar
jūru no Mazirbes līdz Košragam. Spēles notika jūras krastā, un to dalībnieki tika pārbaudīti gan veiklībā, gan atjautībā. Diena
noslēdzās ar pirts apmeklējumu Kolkas ragā, ko pavadīja lietus un zibeņošana. Nākamajā rītā pie brokastu galda pārrunāja nākotnes plānus.
Nākamgad spēles notiks Igaunijā.
Tiem, kas vēlas tajās piedalīties, tikai jātur
acis vaļā, lai nepalaistu garām aicinājumu.
Dalībai nav noteikti nekādi ierobežojumi.
Linda Zonne-Zumberga
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Vārds vadītājai

No speciālista
par pašvaldības vadītāju
Pirms mēneša avīzes redaktos man atgādināja, ka ir jau pagājis gads, kopš pildu
domes priekšsēdētājas pienākumus, un izteica priekšlikumu ar Dundadznieka lasītājiem dalīties pārdomās par to, kā šis gads ir aizvadīts, kas paveikts un kas iecerēts
nākotnē.
Centīšos nedaudz atskatīties uz paveikto
un šā brīža stāvokli, jo padarītā ir daudz un
ieceru arī.
Vispirms man jāatzīst, ka domes priekšsēdētāja amats nav nemaz tik ērts un tīkams
kā pašvaldības speciālistam. Nepārtraukti ir
jārisina iepriekš neparedzamas un neprognozējamas situācijas. Jau pašā darbības sākumā saņēmu izpilddirektora Ģirta Kalnbirzes
darba uzteikumu, tāpat vakants bija Attīstības nodaļas vadītāja amats, kurā maniem iesāktajiem darbiem bija jāatrod turpinātājs.
Gada beigās pašvaldību skāra Krājbankas krīze, tagad mainās galvenais grāmatvedis.
Domes darbu lielā mērā nosaka tieši speciālistu spēja profesionāli, radoši un ieinteresēti pildīt tiem uzticētos pienākumus. Esmu centusies panākt, lai katrs speciālists ar
atbildību veiktu savus pienākumus. Gribu
redzēt lielāku speciālistu pašu iniciatīvu par
viņiem uzticēto pašvaldības funkciju uzlabošanu un turpmāko pilnveidošanu. Šajā jomā
vēl daudz darāmā, lai uzlabotu pašvaldības
darbu kopumā.
Novadā gada laikā ir īstenoti vairāki investīciju projekti ar ES atbalstu: Dundagas
ūdenssaimniecības projekta pirmā kārta un
noslēgti līgumi par darbu izpildi otrajā kārtā,
atjaunots Kolkas tautas nams, labiekārtota
Kolkas pludmale, pabeigti Kubalu skolas
saimniecības ēkas remontdarbi, no jauna ierīkots apgaismojums Uzvaras ielā un uzlabots ielu apgaismojums Saules, Skolas un
Īsajā ielā, labiekārtota Dundagas pirmskolas
izglītības iestādes teritorija, Mazirbes skola.
Pašlaik atjauno gaiteni uz izbūvē sanitāro

mezglu Dundagas pilī.
Par pašvaldības līdzekļiem pagājušajā gadā labiekārtotas telpas Kolkas pamatskolā,
šogad remonti notiek Dundagas vidusskolas
un mazās skolas ēkās, pirmsskolas izglītības
iestādē Kurzemīte kopā ar bērnu vecākiem
atjaunotas vairākas telpas. Drīzumā uzsāks
pašvaldības administrācijas ēkas apkures
pievienošanu pils apkures sistēmai.
Paveikts ir daudz, un par šo projektu īstenošanas uzraudzību atzinība pienākas Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro,
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājam Guntim Kārklevalkam, pils
direktorei Baibai Dūdai, Kolkas pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam.
Gada laikā ir paveikti vairāki pašvaldības
darbu organizējošie pasākumi: izstrādāti dokumentu aprites noteikumi un ieviesta datorizēta lietvedības dokumentu vadības sistēma. Visu novadu iestāžu grāmatvedības ar šo
gadu sāka strādāt ar vienotu grāmatvedības
uzskaites sistēmu. Tas ļauj tagad veikt nākamo soli grāmatvedības darba optimizācijā
ieviest centralizētu grāmatvedības uzskaiti.
Līdz gada beigām paredzu pakāpenisku
visu pašvaldības iestāžu grāmatvedību iepludināšanu kopējā uzskaites sistēmā. Tas uzlabos grāmatvedības darba organizāciju un
pārvaldību.
Lielu pateicību izsaku ilggadējai pašvaldības galvenai grāmatvedei Mārai Liniņai par
ilgu gadu godprātīgu darbu, par atbalstu un
padomu iecerēto reformu sagatavošanā.
Līdz šī gada beigām ir jāsagatavo novada
attīstības programma un ilgtermiņa attīstī-

Steķi — piestātne laivām un atmiņām
Eiropas kultūras mantojuma dienās 8. un 9. IX šī gada tēma mūsu novadā — steķi.
Steķi kā izzūdošs ainavas elements, gan kā izpētes vērts objekts, jo pat vietējie iedzīvotāji bieži vien nezina to būvniecības un lietošanas vēsturi. Steķi kā vieta tiešā un
pārnestā nozīmē, kur piestāt laivām un atmiņām, aptverot ne tikai zvejniecību un zivsaimniecību, bet arī piekrastes ciemu kādreizējo saimniecisko rosību kopumā.
Eiropas Kultūras mantojuma dienas ar
devīzi Eiropa, kopīgs mantojums notiek 48 Vecās pasaules valstīs, lai tuvinātu cilvēkus viņu kultūras mantojumam, atverot vēsturisko pieminekļu durvis, rīkojot speciālistu vadītas ekskursijas, izstādes, koncertus. Tās ir
kļuvušas par svarīgu Eiropas kultūras dzīves
notikumu.
Ar kuģošanu un zvejniecību saistītas vēsturiskas materiālas liecības, ar ūdeni kā
enerģijas avota izmantošanu saistītas senas
iekārtas un būves, ūdeni ierobežojošas un
krasta līniju nostiprinošas vērtīgas būves,
mākslīgi veidotas funkcionāli vai ainaviski
nozīmīgas ūdenstilpes, ūdeni šķērsojošas
vēsturiskas transporta būves ir tie objekti,
kam Eiropas kultūras mantojuma dienās
pievērsīs īpašu uzmanību.
Apzinoties jūras un iekšējo ūdensceļu
vēsturisko nozīmi Eiropas kultūrā un iedzīvotāju saskarsmē ar pārējo pasauli, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
par 2012. gada Eiropas kultūras mantojuma
dienu tēmu ir izvēlējusies Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu mantojumu.

Vecie steķi — tilts starp jūru un
sauszemi, starp pagātni un tagadni
Laivu malā nākšanas vieta — valgums
(sedums) — bija viena vai vairākas katrā ciemā. Šī teritorija vistiešāk sasaistīja jūru ar
sauszemi un visspilgtāk raksturoja agrāko
zvejnieku ciemu specifiku. Mūsdienās no sedumam raksturīgās ainavas iezīmēm nav palicis nekas.
Arī paliekas no vecajiem steķiem Dunda-

gas novada piekrastē ir saglabājušās vairs
tikai dažviet. Un tieši tāpēc tās vēl varētu
veicināt Ziemeļkurzemes seno lībiešu zvejniekciemu kādreizējās rosīgās saimnieciskās
dzīves izpēti.
Pašus steķus varētu uzlūkot par tādu kā
starpposmu starp valguma laikiem, kad steķu vēl nebija un laivas vilka krastā un iedzina jūrā ar koka bomju (kaļļu) palīdzību un
turpat liedagā arī notika rosīgā zvejnieku
saimnieciskā dzīve ar visu pārējo aprīkojumu, un mūsdienām, kad steķu un vispār palieku no senajām būvēm jau gandrīz vairs
nav. Pagājušā gadsimta 30. gados tos būvēja

bas stratēģija. Lai to visu paveiktu, ir noslēgts papildus pakalpojuma līgums ar SIA
Inside. Ceru, ka mūsu novada pašvaldības
speciālisti kopā ar palīgiem spēs sagatavot
skatījumu par mūsu novada nākotni, kādu to
vēlamies redzēt pēc 7 un vēl pēc 20 vai 30
gadiem.
Satraukumu rada iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā. Jo sevišķi tas skar skolas
un sociālās aprūpes iestādes. Ir jāmeklē risinājumi iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanā turpmākajos gados. Ļoti
nepieciešams dažādot vietējo uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas. Arī esošiem novada uzņēmējiem vajag apzinīgus darba darītājus. Dome jau ir izteikusi atbalstu 2 jaunu
uzņēmumu izveidei Dundagā.
Esam sākuši vērtēt iespējas, kā turpmāk
organizēt skolēnu ēdināšanu Dundagas vidusskolā. Pašreizējais līgums ir spēkā līdz šī
gada beigām.
Nākamajā gadā ar ES līdzekļu piesaisti atjaunosim Dundagas pils pagalmu, Dundagas
parkā būvēsim jaunu estrādi. Abiem objektiem pašreiz izstrādā tehniskos projektus. Ir
sagatavoti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti vērtēšanai projekti Mazās skolas stadiona labiekārtošanai, Kolkas pamatskolas stadiona labiekārtošanai, Kubalu skolas – muzeja mājas lapas izveidei, stāvlaukuma un pastaigu taku labiekārtošanai, Mazirbes, Pitraga
un Kolkas ciemu pašvaldības autoceļu caurteku nomaiņai, Dundagas jauniešu deju kolektīva tērpu iegādei.
Mums kā lauku pašvaldībai nav pieejami
ES pilsētvides fondi, kurus var izmantot Talsi
un vēl citas 13 Latvijas pilsētas, bet esam
spējuši piesaistīt citu fondu līdzekļus.
Priecē sabiedrisko organizāciju un vietējo
iedzīvotāju iesaistīšanās publisko teritoriju
sakopšanā, bērnu rotaļu laukumu iekārtošanā un uzturēšanā, sporta aktivitāšu organizēšanā. Uzteicama ir Dundagas pensionāru
uzdrīkstēšanās pēc ilgu gadu neformālās
darbības nodibināt savu biedrību un sagatavot projektu finansējuma piesaistei no ES
Vietējo iniciatīvas un lauku attīstības fonda.
Lai viņiem veicas!
Pašvaldībai vēl daudz darāmā pašvaldības
jūras mēslu (muda) savākšanai, bet vēlāk,
arī 50. gados — kā molus motorlaivu piestātnēm.
Varbūt vēl atrodamas fotoliecības vai interesanti stāsti par steķiem, kāda mākslinieka zīmējums vai citas dokumentālas liecības? Kad un kā tie būvēti? Kāda saimnieciskā rosība tur notikusi? Kur vēl bijuši steķi?
Bieži vien tie ir kalpojuši kā mākslinieku, fotogrāfu intereses objekts, īpaši saistībā ar
bijušo zvejniekciemu raksturīgo ainavu.
Dažādas liecības par steķiem lūdzam sūtīt
vai atgādāt Alandai Dundagas Tūrisma informācijas centrā, tic@dundaga.lv, tel.
29444395, vai Aldim Kolkas pagasta pārvaldē, aldis.pinkens@dundaga.lv, tel. 29174294.
8. un 9. IX Kolkas tautas namā no iesūtītajiem darbiem paredzēts sarīkot izstādi. Iecerēts arī atbilstošs seminārs ar kultūrvēstures speciālistu līdzdalību, sasaistot to ar aizraujošo Kolkas vraku tēmu.
Alanda Pūliņa, Ineses Dāvidsones foto
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nekustamo īpašumu fondā, tai skaitā pašvaldības dzīvojamās mājās un dzīvokļos. Pamazām sakārtojam pašvaldības zemju iznomāšanas kārtību un līgumus.
Iedzīvotājus satrauc vietējo autoceļu stāvoklis, virsūdeņu noteču trūkums, it īpaši
agrā pavasarī. Šajos jautājumos pašvaldībai
ir grūti rast tūlītēju risinājumu, jo tas saistās
ar īpašumu tiesībām, kuras nepieder pašvaldībai. Daudzviet paši zemju īpašnieki, savstarpēji vienojoties, veiksmīgi spētu atrisināt
sasāpējušos jautājumus. Mums visiem ir jāmācās sadarboties un uzticēties.
Pašvaldības avīzes redkolēģija ierosināja
novada interneta vietnē izveidot iedzīvotāju
foruma sadaļu, kuras aktivitātes parāda, ka
pašvaldību priekšvēlēšanu laiks jau ir sācies.
Forums ir iespēja pašvaldības iedzīvotājiem uzdot jautājumus pašvaldības speciālistiem un vadītājiem. Demokrātija nav visatļautība. Demokrātijā cilvēkiem būtu jāsaprot, ka vārda brīvība beidzas un personas
tiesību aizskārums sākas, ja publiski ir izteikti apgalvojumi, kas aizskar citu cilvēku godu
un cieņu.
Diemžēl pašreizējā foruma ievirze ir
priekšvēlēšanu cīņas arēna, kurā tiek izmantotas arī neētiskas uzrunas formas. Sagrozītu
un līdz galam neizteiktu apgalvojumu formulēšana forumā rosina lasītājos ziņkāri un
vedina domāt, ka pašvaldības vadība dziļā
slepenībā gatavo sazvērestību. Bet tā nav. Šo
foruma dalībnieku mērķis ir izteikt minējumus, norādīt objektu un pieprasīt «patiesību», t.i. «nu tad paskatīsimies, kā šis taisnosies». Bet pašvaldības oficiālais viedoklis
tiek noformēts dokumentāli, tādēļ uzskatu,
ka pašvaldības vadītājam nav publiski jāatreferē katra iedzīvotāja privātā kārtā izteiktie
apgalvojumi, kuriem lielā daļā arī nepiekrītu.
Esmu solījusi saviem vēlētājiem veikt darbus, kurus cenšos sev atvēlētajā laikā godprātīgi īstenot. Man pašreiz nav nedz laika,
nedz vēlēšanās iesaistīties šāda veida priekšvēlēšanu cīņās. Mans mērķis ir līdzsvarots
darbs pašvaldības attīstībai.
Gunta Abaja

Atgādinājums
par svētumu
22. VII Dundagas luterāņu baznīcā atklāja liliju izstādi, kas aplūkojama katru
dienu līdz 29. VII no plkst. 10.00 līdz
16.00.
Pēc dievkalpojuma ievada vārdus sacīja
draudzes mācītājs Armands Klāvs, uzsverot,
ka lilijas šeit ir ne tikai skaistumam un komercijai, bet arī simbolizē svētumu un šķīstumu. Aplūkojot gleznas, viņš atklājis, ka visbiežāk šie cēlie ziedi rotājuši tos mākslas
darbus, kur attēlots eņģelis Gabriels, pasludinot Marijai Jēzus piedzimšanu. Gleznās redzamās lilijas ir tikai un vienīgi baltās trompešlilijas, turklāt milzīgas.
Mācītājs norādīja, ka kristiešu pirmās paaudzes godinājušas svētumu, īpaši spilgti tas
parādījies, kad draudzes vajātas. Tolaik no
kristiešiem prasīta lojalitāte imperatora un
viņa izvēlēto dievu priekšā. Kristiešiem tajā
laikā bijusi drosme teikt «nē», pat tad, ja tas
draudējis ar nāvi. Viņi nav likuši uz imperatora dievu altāriem vīraka graudus, kā tas
pieprasīts. Par šo svētumu atgādina lilijas —
sacīja A. Klāvs.
Pēc uzrunas sanākušie ļaudis baudīja nelielu, bet brīnišķīgu Līgas Balgas (čells), Ievas
Hermanes (vijole) un Ingas Šmēdiņas
(sintezators) koncertu. Un tad varēja iegrimt
liliju skaistumā.
Kā katru reizi, arī tagad var nolūkot ziedus, kas patīk visvairāk, un pasūtīt to sīpolus, lai citu gadu izvēlētās lilijas rotātu dārzu.
Paldies visiem, kas rūpējās, lai liliju izstāde arī šogad sagādātu prieku dundadzniekiem un viesiem!
Diāna Siliņa
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Paldies par Jūras svētkiem!
Jūras svētki ir Kolkas ļaužu gada lielākie un skaistākie svētki, kas šogad norisinājās 14. VII, sākot ar kuplo un atraktīvo svētku gājienu cauri ciemam, beidzot ar uguns
šovu un nakts balli Kolkas ragā.
Lai arī laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi,
svētki izdevās! Mēs, svētku organizatoru komanda, — Inora, Dzintra, Evita, Aldis — sakām Lielu paldies visiem, kuri mūs atbalstīja
un palīdzēja svētku veidošanā:
)Kolkas pūtēju orķestrim, jauktajam korim, ansamblim Laula, mazajiem dziedātājiem, Kandavas deju skolas audzēkņiem un
dullajām paulīnēm — mūsu atraktīvajām līnijdejotājām;
)Andai un Aināram Kostandām par svētbrīdi un lieliskā koncerta noorganizēšanu

Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā;
)Anetei Tauniņai, Mārim Podiņam, Inetai
Ūpei, Marikai Zvirbulei, Olitai Kalnai, Baibai
Dūdai un Andrim Priedem par aktīvu līdzdalību svētku veidošanā;
)Aigai Ūdrei par sporta aktivitātēm;
)Ilmāram Gleglu, Jānim Barkānam, Andrim Kojro ar palīgiem par saimniecisko darbu organizēšanu;
)Dacei Tindenovskai un Ilonai Jostiņai
par radošajām darbnīcām bērnu pludmalē;

Sporto vesels!

)Atraktīvajiem kapteiņiem — Dzintaram
Tauniņam un Arnim Kravalim;
)Aijai Valciņai par māksliniecisko noformējumu suvenīriem;
)Ainai Bernānei un Līgai Apinei par skatuvju dekorēšanu;
)Ilzei Šteinei par amatnieku tirdziņa un
ēdinātāju organizēšanu;
)Edgaram Kārklevalkam un Baibai Šuvcānei par interesanto un savdabīgo iespēju iepazīt Kolku;
)Inesei Dāvidsonei par fotoreportāžu;
)Rundšteinu ģimenei, Aigaram Keheram,
Ērikam un Mārim Ļihačeviem, Guntim Otomeram ar komandu par braucošajiem, velkošajiem un peldošajiem spēkratiem;
)Jānim Dambītim un SIA Kolkasrags darbiniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Slīteres bi-

du ierodas pulks spēlētāju, kas mūsu turnīru
un pašu Dundagu iemīļojuši jau no iepriekšējām reizēm, katru gadu ieraugām arī jaunas
sejas, kā šogad A. Smirnovu ar viņa audzēkņiem.
Visās trīs ieskaitēs labākie saņēma domes
sagādātās medaļas, diplomus, bet atklātā turnīra uzvarētājs — arī kausu.
Liels paldies par ieinteresētību un atbalstu
Eiroparlamenta deputātam Kārlim Šadurska
kungam! Veiksmīgākie dalībnieki nākampavasar ielūgti apmeklēt Eiropas Parlamentu
un iepazīt Briseli.
Alnis Auziņš

Dundadznieks
Stokholmas maratonā

• Uzvaras prieks!

Volejbols Pācē
21. VII Pācē jau 19. reizi notika volejbola sacensības.
2010. gadā volejbolisti vienprātīgi nolēma
šīs sacensības turpmāk rīkot par godu ilggadējam šo spēļu organizētājam Dainim Derkevicam. Šogad norisinājās trešās Daiņa Derkevica piemiņas kausa sacensības volejbolā. Ar
klusuma brīdi sportisti godināja viņa piemiņu. D. Derkevica meita Dace bija gan sarūpējusi ziedus labākajai spēlētājai, gan uzvilka
mastā sacensību karogu. Sportistus uzrunāja
novada sporta pasākumu rīkotāja Aiga Ūdre.
Ik pa laikam saulīti nosedza tumši mākoņi,
kas līdzi atnesa vai nu līņāšanu, vai spēcīgu
lietus brāzmu. Taču tas nemazināja cīņas
sparu 8 komandām, kas piedalījās sacensībās.
Tiesa, kad lija kā balts, spēli pārtrauca, bet
pēc tam atkal cīņu turpināja.
Uzvarēja komanda Pāce: Una Sila, Andra
Grīvāne, Gundars Krūziņš, Kristaps Krūziņš,
Didzis Kārkliņš, Aivars Maksimovs, Gints Jānbergs. 2. vieta PK Imantas — Kalniņu dinastija
no Talsiem: Reinis Kalniņš, Ingrīda Kalniņa,
Ainārs Kalniņš, Gaidis Kalniņš, Lolita Kalniņa-Havraneka, Gerhards Havraneks, Aivars
Siliņš, Jānis Filips. 3. vietu izcīnīja komanda
Bebri: Aldis Felts, Jānis Felts, Pēteris Aukmanis, Matīss Pētersons, Nauris Apškrūms, Jolanta Valciņa, Lelde Bēķe.
Par labāko spēlētāju starp sievietēm atzina Daci Krūziņu.
A. Felts trim godalgotajām komandām bija
sarūpējis balvas no Mammasdabas. Pasākums
noslēdzās ar balli, kurā spēlēja muzikanti:
Juris Kajaks, Georgs Ignatjevs, Andris Zviedris, Gints un Ģirts Jānbergi.
Taču, lai pasākums šogad godam varētu
notikt, volejbola entuziasti bija gādājuši par
daudzām lietām. Vakaros pēc darba
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Gundegas Lapiņas foto

K. Krūziņš, Salvis Gološinskis un G. Jānbergs
uzbūvēja nojumīti muzikantiem. Tā lieti noderēja lietus laikā, kad ar sātīgo Arņa Neparta zupu ēdināja gan sportistus, gan viņu līdzjutējus. Lai varētu notikt volejbola spēles, bija jāatjauno laukumi, jāsakārto to apkārtne,
jāsalabo nelielās estrādītes grīda. Par to nedēļu pirms kausa izcīņas rūpējās A. Neparts,
G. Krūziņš, J. Zīle, K. Kristiņš un G. Jānbergs.
Paldies sacensību sponsoriem: A. Feltam,
Naurim Freimutam, Ivo Kaleram, J. Zīlem,
Dinam Derkevicam, Guntim Pirvitam, Raitim
Kristiņam un Matīsam Jānbergam!
Uz tikšanos nākamā gada jubilejas sacensībās!
Irina Jānberga un Gundega Lapiņa

Dundagas torņi —
7. reizi!
No 13. līdz 15. VII pilī notika gadskārtējās novada atklātās šaha sacensības,
pulcējot 34 dalībniekus, tostarp no Rīgas, Daugavpils, Dundagas, Kuldīgas,
Liepājas, Rojas, Talsiem, Mērsraga, Ogres, Pļaviņām, Zvejniekciema, Jūrmalas
un pat Maskavas.
Šahistu vidū bija 5 meistarkandidāti, 24 I
klases šahisti, 2 II klases un 3 III klase spēlētāji. Pamatturnīrā uzvarēja meistarkandidāts
Aleksandrs Smirnovs, ātrspēlē — meistarkandidāts Verners Putka (abi treneri, jauno
šahistu audzinātāji), savukārt dundadznieku
ieskaitē labākais bija Alnis Auziņš. Sacensībās
bija pārstāvēti visu paaudžu šahisti, jaunākajam bija 11 gadu, vecākajam — 74.
Mūsu sacensības, kas daudzina šahu gan
jauniešu, gan pārējo paaudžu vidū, īpaši Ziemeļkurzemē, ir kļuvušas par Latvijas šaha
kalendāra neatņemamu sastāvdaļu. Katru ga-

Par savu pirmo maratonu, ko 14. VII
pieveicis Stokholmā, stāsta dundadznieks Ivars Šleiners.
Skrējiens sākās tieši tajā pašā datumā un
laikā — plkst. 13.48 — kā pirms 100 gadiem,
kad Stokholmā notika olimpiāde. Savdabīgi,
ka gan tiesnešu apģērbs, gan aprīkojums bija
kā 1912. gada olimpiādē. Kad skrējām, ik pa
laikam kāds muzikants muzicēja, kādā vietā
pat dziedāja sieviešu koris.
Es biju izvēlējies olimpisko maratonu.
Skrējiens bija kā svētki, kas līdzvērtīgi olimpiskajām spēlēm. Maratons bija pieejams pilnīgi visiem: gan tiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan tiem, kam kādas citas veselības
problēmas, gan veselajiem. Pārsvarā skrējienā piedalījās cilvēki, sākot ar 30 gadiem un
vecāki. Var gan būt — jaunākie aizskrēja tik
ātri, ka grūti bija viņus pamanīt. Protams,
sportiskais azarts maratonā arī dzirksteļoja.
Skriet tiešām nebija viegla, jo distancē bija
360 m augstuma starpība. Apvidus bija kalnains. Arī tiem, kas centās nopelnīt medaļas,
nācās pūlēties vaiga sviedros.
Protams, man ir gandarījums par paveikto.
Diāna Siliņa

Pludmales volejbols
14. VII Kolkā notika Dundagas novada
atklātā čempionāta pludmales volejbolā
vīriešiem 2. posms.
Sacensības rīko sporta klubs Dundaga sadarbībā ar Dundagas novada domi. Čempionāta 2. posmā piedalījās 11 komandas. Nepārspēti palika Toms un Kristaps Šeptes, 2.
vietu izcīnīja Kaspars Kristiņš un Didzis Kārkliņš, 3. vietā ierindojās Aivars Maksimovs
un Uģis Augšpulis. Apsveicam uzvarētājus!
Pasākumu atvbalsta SIA Auto kada, SIA
Dundagas meži, SIA Roluks, SIA Ilats B un IK
Luux!
Nākamais posms norisināsies 28. VII plkst.
10.00 Mazirbes pludmalē. Pieteikties pa
tālruni28329390 vai sacensību dienā.
Noslēdzošais posms 25. VIII.
Aiga Ūdre
Pagarināts termiņš dabā neesošu palīgēku
dzēšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas. Šis pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz 2012. gada 30. XI.

Liepu mēnesis
roja speciālistiem, Kolkas pamatskolas un
pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis kolektīviem, kempinga Ūši saimniecei Dženetai Marinskai, Līvu centra kolektīvam, Jūras laivām,
z/s Strautiņi un Armanda jātnieku klubam no
Juglas par sadarbību;
)brīvprātīgajiem jauniešiem un jautrajiem biologiem;
)Jānim Simsonam par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu;
)Ingai Pinkenai un Andrim Sproģim par
medicīnisko atbalstu.
Vēlreiz Liels paldies arī sponsoriem un it
visiem, kuri svētkos bija kopā ar mums gan
domās, gan darbos, gan priekos, gan arī sīko
neveiksmju brīžos! Mums visiem kopā izdevās!
Pasākuma rīkotāji

Dārzeņi un garšaugi veselīgam uzturam
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Talsu nodaļa rīko izglītojošu divu dienu semināru Dārzeņi un garšaugi veselīgam uzturam un to
audzēšanas pamatprincipi.
9. VIII plkst. 10.00 Lubes pagasta Lāčos: garšaugi un ārstniecības augi, to audzēšana un
kopšana; biežākās slimības, to apkarošana;
augu žāvēšana un sagatavošana; dažādu netradicionālu dārzeņu audzēšana, kopšana un
izmantošana uzturā.
16. VIII plkst. 10.00 Dundagas pagasta Amaļos — tomātu, paprikas un vīnogu šķirnes, to
audzēšana un kopšana, izmantošana uzturā un
ārstniecībā. Degustācija.
Sīkākas ziņas un pieteikšanās līdz 6. VIII pie
Aivas Einštāles pa tālruņiem 63291909, mob.
28642640.
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes
Ekonomikas fakultātes Laidzes filiāle
no 1. līdz 10. VIII rīko pieteikšanos studijām
akreditētās nepilna laika studiju programmās:
) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma Komerczinības, 2,5 gadi,
) profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programma Komercdarbība un uzņēmuma vadība, 2 gadi.
Uzņem 4. kursā, ja ir iegūta 1. līmeņa augstākā profesionālās izglītības kvalifikācija Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists.
Pieteikuma reģistrācijas maksa — Ls 20, jāmaksā bankā. Reflektantu reģistrācija uzņemšanai notiek Laidzes profesionālajā vidusskolā
no plkst. 10.00 līdz 16.00; sestdien, 4. VIII,
no 10.00 līdz 13.00.
Tuvākas ziņas pa tālruni — 28714153,
www.ef.llu.lv, www.llu.lv
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Zigmunds Straume (1956)
Griškevičus Tatjana (1941)
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