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Par Olimpisko dienu Dundagā stāsta sko-
lotājas Una Sila un Gundega Lapiņa. 

Galvenajam vienojošajām notikumam, rīta 
vingrošanai Pavingrosim!, gatavojāmies lai-
kus — visa skola iepriekšējo nedēļu, iesaisto-
ties visām sporta skolotājām: Skaidrītei Mot-
millerei, Unai Sila un Gundegai Lapiņai. Mū-
zika bija zināma, videoklips — pieejams. Tā-
pēc arī 22. IX viss izdevās raiti. Pulksten 
10.10, klausoties radio SWH atskaņoto Laura 
Reinika dziesmu Es skrienu, visa vidusskola 
no 1. līdz 12. klasei vingroja Lielās skolas 
priekšā (sk. Gundegas Lapiņas foto). Tas bija 
iespaidīgi! Priekšplānā — tie vidusskolas 
audzēkņi, kas sevi bija vislabāk parādījuši 
mēģinājumos, kopā ar skolēniem vingroja 
klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolo-
tāji un arī domes priekšsēdētāja Gunta Abaja.  

 Latvijas olimpiskās komitejas (LOK) atsū-
tīto olimpisko karogu mastā uzvilka audzēk-
ņi, kas guvuši labākos sasniegumus sportā 
un mācībās. Iededzinājām arī olimpisko lāpu. 
Apsveikuma vārdus teica olimpietes Mada-
ras Palameikas treneris Gints Palameiks, sko-
lai dāvinot lielu keramikas hanteli.  

Tālāk bija sportiskās norises stacijās — pie 
abām skolas ēkām, kā arī uz saliņas, kur sko-
lēni pārvarēja skolotāja Imanta Brusbārža 
iecerēto tūrisma joslu. Bija jālien, jārāpjas pa 
virvi, jāšķērso purvs. Iznāca drusku nosmē-

rēties, bet tas pieder pie lietas. 
Norisēs iesaistījās un palīdzēja, gan spor-

tojot, gan tiesājot, visi skolotāji. Pie Mazās 
skolas bija 3 stacijas: šķēršļu josla, basketbola 
metieni un lidojošie šķīvīši. Pie Lielās skolas 6: 
garā lecamaukla, bumbiņas mešana mērķī, 
loto, futbola pretstafete, pretstafetes, bum-
biņa mājās. Ar īpašu aizrautību nākamie 
olimpieši dzina bumbiņu mājās — pa notek-
caurulēm, ko bijām sataupījuši no skolas re-
monta, stājoties rindā cits aiz cita, bumbiņu 
novadot atpakaļ sākuma punktā. Tas prasīja 
klases saliedētu kopdarbu, un jāuzsver — ko-
mandas sadarbība raksturoja visas stacijas 
un visu Olimpisko dienu. Katrai klasei kopā 
ar audzinātāju bija jāizdomā, kā visveiksmī-
gāk veikt to vai citu uzdevumu. Tāpēc arī 
balvas saņēma tieši klases dažādās vecuma 
grupās, un tās bija: 3. a klase sākumskolas 
grupā, 6. b — 5.–6. klašu, 9. a — 7.–9. klašu, 
un 12. a — 10.–12. klašu grupā. 

Visiem dalībniekiem no LOK tika diplomi, 
un nelielas Pavingrosim! hanteles, uzvarētā-
jiem diplomus bija sagādājusi Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola, Lindai Celmai pal-
dies arī par afišām! Novada dome dāvāja 
kliņģerus, kas tika gluži visām klasēm. 

Dienu agrāk skolas priekšā nofotografē-
jām olimpiskos apļus, bet vēl pirms tam visi 
audzēkņi piedalījās jaunrades konkursos. Zī-

mējumu konkursā tēmu Latvijas olimpieši Lon-
donas olimpiskajās spēlēs vislabāk bija atspo-
guļojusi 4. b klases skolniece Anna Iesalnie-
ce, savukārt domrakstu konkursā tēmu Kā es 
kļūšu par Latvija olimpieti visveiksmīgāk bija 
izklāstījis 12. a klases audzēknis Edgars Pa-
bērzs. Ar šiem darbiem iepazīsies LOK.  

Arī Kolkas pamatskola Olimpiskajai die-
nai bija sākusi gatavoties jau agrāk, piedalo-
ties zīmējumu un domrakstu konkursā, izdo-
mājot, kā visu skolu sadalīt komandās un kā-
das norises piedāvāt. 28. X rītā visi pulcējās 
uz pasākuma atklāšanu, kur iepazīstināja ar 
olimpiskās kustības galvenajām vērtībām, 
LOK karogu, himnu. Lāpu aizdedzināja 9. kla-
ses skolnieks Janeks Bite, kurš Talsu novada 
skolēnu vieglatlētikas sacensībās tāllēkšanā 
bija izcīnījis 1. vietu.  

Visa skola bija sadalīta 5 komandās atbil-
stoši 5 olimpiskajiem apļiem, dalībnieki bija 
tērpušies attiecīgās krāsas krekliņos, un va-
rēja labi pamanīt katru komandu. Košās krā-
sas darīja pasākumu priecīgāku. Komandas 
sevi parādīja, iepazīstinot ar savu nosauku-
mu un devīzi un veltījot sveicienus citām. 
Paredzētajā laikā visi piedalījās kopīgajā rīta 
rosmē, ko raidīja radio SWH. Līdz rīta rosmei 
piedalījās arī pirmsskolas iestādes Rūķītis 
bērni. 

Interesanta bija fotografēšanās: tā notika 
skolas pagalmā, kur jau bija uzraksts 
«Kooolka» un zem tā «Cool», lai 5 «o» kā 
olimpiskie apļi būtu kopā (sk. Antras Lauk-
šteines foto). Visās burta «o» vietās nostājās 
komandas atbilstoši olimpiskā apļa krāsai. 

Pēc tam katra komanda devās uz kādu no 
stacijām: prāta daudzcīņu, gaisa golfu, aka-
dēmisko airēšanu, veiklības stafeti un grab-
bolu. Kā pastāstīja skolas direktore Antra 
Laukšteine, tieši šajā dienā izsludināta arī 

Starptautiskā reizrēķina diena, kurā aicināta 
piedalīties arī Kolkas pamatskola. Tāpēc vie-
na no disciplīnām bija prāta spēles, arī reiz-
rēķina zināšanu pārbaude lielākajiem, sa-
skaitīšanas un atņemšanas darbību pārbaude 
mazākajiem. Ne velti daļa skolēnu datorklasē 
sēdēja ap galdu kopā, bet citi — pie dato-
riem. Pēc tam viņi noteiktā kārtībā mainījās.  

Par to, lai Olimpiskā diena būtu jautrāka, 
gādāja skolas medmāsa Inese Sproģe un vi-
ņas aktīvā un atraktīvā palīdze Evita 
Ernštreite. Kā tas piederas, viņas pārbaudīja 
gan skolotāju, gan skolēnu veselības stāvokli, 
mērot asinsspiedienu, pārbaudot redzi un 
dzirdi, kā arī liekot iepūst alkometrā, tādējā-
di nosakot alkohola koncentrāciju izelpā. 
Sportisti taču arī olimpiādēs nedrīkst lietot 
nekādus dopingus! No pārbaudes neizspruka 
pat Kolkas pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. 
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Negaidīsim Aivaru! 

 Redaktora vārdi 

Dundagas pilī 
13. X plkst. 19.00 koncerts Viņš un 

viņa. 
27. X plkst. 11.00 ukraiņu cirks 

Transformeris. Ieeja Ls 2; bērniem līdz 3 
gadiem kopā ar pieaugušo — bez mak-
sas. 

27. X plkst. 20.00 un 22.00 Leģendu 
nakts. Ieeja brīva. Iepriekš pieteikties. 
 

Kolkas tautas namā 
26. X plkst. 19.00 ukraiņu cirks. Ie-

ejas nosacījumi kā Dundagā. 
27. X plkst. 14.00 pensionāru atpūtas 

vakars. Par mūziku gādās Laimonis Ze-
mels. Ieeja Ls 1. 

22. IX, tūlīt pēc tautas sapulces, Kolkas tautas namā teātra trupa Haritas 
lieliski nospēlēja Gunāra Priedes lugu Aivaru gaidot — izrādi, ko pirms 39 ga-
diem iestudēja Ādolfs Šapiro Jaunatnes teātrī. Lugas beigās viens no tēliem, 
Tante, visas cerības liek uz nevienam nezināmo Aivaru, kam teju teju jā-
ierodas. Kā glābējam, kā laimes lācim, kā visu pretrunu atrisinātājam. 

Un šķiet, ka tāda Aivara gaidīšana mūsu sabiedrībā ir ļoti raksturīga. 
Un ... visai bīstama. Cik viegli tad atkratīties no pašu nevarēšanas un pat 
negribēšanas. Pagaidīsim «Aivaru»! Tā pus mūžs var paiet. Bet gaidītais kā 
nenāk, tā nenāk.  

Viens no mūsu novada rosīgākajiem iedzīvotājiem, Ansis Roderts, nupat 
atgriezies no pieredzes brauciena, dalās pārsteigumā par dāņu zemē piedzī-
votajiem «trim šokiem». Tie ir sabiedrisko organizāciju un sabiedrības vis-
pār lielā iesaistīšanās un līdzatbildība pašu dzīvē, un saliedētība. Dāņi ne-
gaida «Egilu» vai «Magnusu». Gudro bagātība, iespējams, ir sapratne, ka 
pietiek ar to, kas ir, un prasme to izmantot. 

Alnis Auziņš 

Olimpiskajā dienā  
 

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) jau vairākus gadus rīko Olimpisko dienu, lai dau-
dzinātu olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus sportā. Šo-
ruden pasākumam bija pieteikušies 76 tūkstoši skolēnu 76 norises vietās visā valstī, 
un pirmoreiz tas notika arī pie mums. Tāpēc, ka Dundagas novads bija pieteicies jau 
pagājušā mācību gada izskaņā! Olimpiskajā dienā 22. IX Dundagas vidusskola un Kol-
kas pamatskola bija vienīgās dalībskolas no visa bijušā Talsu novada. 

2. lpp. 
Kā nedzīvot paralēlās pasaulēs?  
Tautas sapulce Kolkā un saruna  
ar domes priekšsēdētāju. 

3. lpp. Svētki un ikdiena. Vidusskolas jaunumi. 

4. lpp. Audzēt ar mīlestību.  
Edītes Seipules stāsts. 

5. lpp. Spārnoti notikumi: putni bildēs un dabā. 

5. lpp. «Trīs šoki» Dānijā. Lai tie mūs iedvesmo! 

(Nobeigums 2. lappusē) 
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— Kā tu pati vērtē tautas sapulci Kolkā? 
Vai tādām nevajadzētu būt ierastai praksei?  

— Taisnība, deputātiem un pašvaldības 
vadībai biežāk jātiekas ar iedzīvotājiem. Ne-
drīkst gaidīt ko īpašu un tad tikai rīkot tikša-
nās. Sapratu, jāizskaidro vairāki nopietni 
jautājumi, tāpēc vispirms lūdzu līdzdalību 
Kolkas ciema valdes sēdē. Tautas sapulce — 
loģisks turpinājums. 

Tajā izskanēja gana daudz problēmjautā-
jumu. Es tikai sev vaicāju: vai pietiekami 
skaidri tos izklāstīju, vai mani līdz galam sa-
prata? Daži vēlāk izskanējušie jautājumi par 
to lika šaubīties, jo prasīja to, ko es jau biju 
atbildējusi. Piemēram, cilvēki zālē bija sapra-
tuši, ka Dundaga ir pret Kolkas sporta halli. 
Tā tas noteikti nav! Tikai jāsaprot, ka mēs 
dzīvojam kopā, ka pašvaldībai visā teritorijā 
jānodrošina iedzīvotājiem līdzvērtīgi apstāk-
ļi, vienmērīgi jāsniedz pakalpojumi, ko arī 
cenšamies darīt. Protams, iepriekšējā vēstu-
re līdz novada izveidei bijusi atšķirīga, un to 
jūt joprojām, vēl esam pārejas posmā.  

— Par Kolkas sporta halli. Vai pašvaldī-
bas politikas veidotājiem ir stratēģisks ska-
tījums?  

— Vēl būdama Attīstības nodaļas vadītāja, 
ar Kolkas ciema valdi meklēju risinājumus. 
Projektu precizēja pirms 2 gadiem, lūkojot 
samazināt iespējamās celtniecības izdevu-
mus. Bet daudzās pozīcijās nemaz tā nevar 
samazināt. Jā, ja halli pabeigtu un sāktu iz-
mantot, par uzturēšanu būtu jāmaksā, sākot 
ar apkuri. Un tad būtu jārēķina: vai apmek-
lēs simt cilvēku vai piecpadsmit, bet uzturē-
šanas izdevumi jau ir vienādi! 

Piekrītu, ka ilgstoši halle tā nevar stāvēt, 
konstrukcijas bojājas. Neesmu atmetusi cerī-
bas ar investīciju naudu ēku pabeigt, katrā 
ziņā — līdz minimumam samazināt pašvaldī-
bas budžeta ieguldījumu. 

Ir vajadzīgas idejas, kā halli vislabāk iz-
mantot. Esmu lūkojusi, kā var ieinteresēt 
sporta klubus, rīkot nometnes, bet atsaucība 
nav radusies. Varbūt halli izveidot kā slēgto 
stadionu? Arī šī doma atsaucību neguva. Jū-

tu, ka pašiem kolciniekiem nav vienota re-
dzējuma, līdz ar to netiek meklēti risinājumi.  

 — Cits nopietns jautājums — līvu centrs 
Zītaros. Bet varbūt Pastniekos? Joprojām ta-
ču ir spēkā trīspusējais sadarbības līgums 
starp pašvaldību, Līvu savienību un Līvu 
fondu! 

— Tieši tā. Atgādināšu, ka 2010. aprīļa un 
maija domes sēdēs izskatīja ierosmi Kolkā 
izveidot lībiešu saieta namu, pat sagatavoja 
koncepciju. Galvenais ierosinātājs bija Līvu 
fonds, pašvaldība šo ideju atbalstīja. 

Taču pašvaldībai nav ne nomas līguma, ne 
funkciju deleģēšanas līguma par Zītaru tel-
pām. Kolkas līvu grupa tās izmanto, pašval-
dība apmaksā, lai gan saistības nav nekādas. 
Jā, tur ir lībiešu mantojums, tā ir sava veida 
vizītkarte, bet kas par to atbild? Pirms gada 
par to esmu runājusi ar Kolkas pārvaldes va-
dītāju. Tagad to esmu teikusi arī Līvu savie-
nības vadītājai Ievai Ernštreitei. Līvu mantas 
ir abās ēkās, arī Pastniekos — no Mazirbes 
skolas atvestie Maijas Valces līvu ciemos ie-
gūtie priekšmeti. 

Bet pašvaldībai vajag sarunu partneri! 
Viss jārisina sarunās. Telpu labiekārtošanai 
iespējams piesaistīt finansējumu no Zivju 
fonda, bet to var iegūt sabiedriskas organizā-
cijas, ne pašvaldība. Mēs varam pabalstīt ar 
līdzfinansējumu. Finansējumu var ieguldīt 
sabiedriskās organizācijas telpās, par kurām 
ar pašvaldību ir noslēgts nomas līgums. 

— Septembra domes sēdē, vēlreiz izska-
tot līvu centra Kūolka labiekārtošanai vaja-
dzīgo finansējumu, piešķīra līdzekļus logu 
nomaiņai, elektroinstalācijas remontam un 
elektrosildītāju ieguvei Zītaros.  

— Jā. Taču jautājums paliek: kas apmaksās 
siltuma nodrošinājuma elektrības rēķinus? 
Pašvaldība... Bet tā nav nokārtota lieta! Ie-
priekš teiktais nenozīmē, ka es būtu pret lī-
biešiem.  

— Par septembra domes sēdi. Vispirms — 
papildfinansējums Mazās skolas skatuves ap-
rīkojumam. Kā varēja notikt, ka tas iepriekš 
nebija paredzēts? 

— Diemžēl sākotnēji zāles remonta pro-
jektā skatuve nebija paredzēta. Tāda doma 
no skolas puses parādījās vēlāk. To ieviesa kā 
grozījumus projektā. 

— Un tam pietika naudas? 
— Tā varēja izgrozīties.  
— Bet kādam tas viss taču jāpārrauga? 
— Tas mums pieklibo. Šad tad, iecerot 

darbus, neizdomājam visu līdz galam. Neap-
šaubāmi projekta maiņa rada sarežģījumus.  

— Un neviens nepadomāja, ka plikai ska-
tuvei — bez aprīkojuma — nav jēgas...  

— Visus grozījumus projektā veica iz-
pildstruktūra, arī pieprasīja papildu naudu.  

— Deputāti sēdē jautāja: augusta sēdē 
mēs likām prātus kopā, kā sadalīt Ls 30 000 
atlikumu, un visas vēlmes nevarēja apmie-
rināt, tā paša līvu centra labiekārtošanu. 
Bet tagad lemjam par papildfinansējumu 
gluži citiem priekšlikumiem, kā Mazās sko-
las skatuves aprīkojuma iegādei. 

— Iepriekšējā domes sēdē sadalīja 
Ls 30 000 atlikumu. Jāpiebilst, ka Kolkas pār-
valde par Zītariem prasīja papildu naudu, 
skaidri zinot, ka viņu budžetā ir ietaupījums. 
Neatbalstītās ieceres drīkst iesniegt no jauna 
izskatīšanai komitejās, norādot finansējuma 
avotu. Tā arī priekšlikumu par līvu centru no 
jauna iekļāva domes darba kārtībā un finan-
sējumu labiekārtošanai piešķīra, pārdalot 
budžetā ietaupītos līdzekļus. Arī Mazās skolas 
skatuves aprīkojumam varējām piešķirt nau-
du uz izdevīgi iepirktās malkas rēķina.  

— Par lietvedi Kolkas pārvaldē. Bija saga-
tavots amata apraksts. Deputātu balsojums 
dalījās uz pusēm: 6 «par», 6 «atturas», tātad 
priekšlikumu neatbalstīja. Bet tas taču vis-
pār ir izpildstruktūras jautājums. 

— Izpildstruktūrai ir jāsagatavo priekšli-
kums amata vietas izveidei apstiprināšanai 
domē, nopietni izvērtējot jauno amata vietu, 
darba apjomu, ko speciālists konkrēti darīs. 
Izpildstruktūra jautājumu nebija pietiekami 
sagatavojusi. 

— Bet oktobra sēdē par to lems? 
— Noteikti, vispirms kārtīgi izskatot ko-

mitejā, jo septembra komiteju sēdēs īstu dis-
kusiju nebija. Viens variants ir sadalīt slo-
dzes: 0,8 slodzes grāmatvedei, 0,4 lietvedei. 
Jāatgādina, ka viens darbinieks var veikt līdz 
1,2 slodzēm. Par septembra sēdei sagatavoto 
lietvedes amata aprakstu: jā, domei nav jāap-
stiprina amata apraksts, tas ir papildu infor-
matīvais materiāls. Ja par šo priekšlikumu 
būtu nobalsojuši, tad būtu nolemts radīt va-
kanci. Kā tad tās 0,4 slodzes sadalītu? Kas 
spētu pretendēt uz tik augstām prasībām?  

— Kopumā tas viss izskatās pēc nepras-
mes bezkaislīgi diskutēt. 

— Mums brīžiem notiek nevis kopējs 
darbs, bet dzīvošana un darbošanās paralēlās 
pasaulēs. It kā katram savas intereses, bet 
jāpilda jau būtu vienas un tās pašas pašvaldī-
bas funkcijas. 

Alnis Auziņš 

Vai dzīve paralēlās pasaulēs? 
 

Saruna ar domes priekšsēdētāju Guntu Abaju .  

Vispirms domes priekšsēdētāja Gunta 
Abaja ziņoja par svarīgāko. Pārkārto pašval-
dības grāmatvedību, to centralizējot, lai la-
bāk pārredzētu visu pašvaldības finanšu 
plūsmu, lai laikus reaģētu uz pārmaiņām un 
naudu ieguldītu tur, kur to visvairāk vajag. 
«Līdz šim novada finanšu speciālists Kolkas 
pārvaldes norēķinus nepārredzēja, bet tas 
nav pareizi, jo finanšu kontrole ir vajadzī-
ga». G. Abaja solīja, ka iedzīvotāji Kolkā arī 
turpmāk trīsreiz nedēļā varēs veikt norēķi-
nus, tāpat arī iestādes. 

Nākamais svarīgais jautājums — aptuveni 
30 000 latu sadale augusta domes sēdē. 
Priekšsēdētāja skaidroja, ka priekšlikumus to 
sadalei apkopoja no iestāžu un struktūrvie-
nību rīcības plāna, novērtējot galvenās vēl-
mes, kas bija palikušas ārpus šā gada budže-
ta. Tālāk par atbalstāmajiem darbiem lēma 
deputāti, katrs sarindojot tos pēc nozīmīgu-
ma. Šo 12 deputātu izvēli (Aldons Zumbergs 
atturējās) vēlāk summējot, arī radās atbal-
stāmo priekšlikumu saraksts — tātad kolek-
tīvs lēmums. Te priekšsēdētāja vēl piebilda, 
ka kopīgo darbu traucē tas, ka dome ne vien-
mēr labi sadarbojas ar izpildstruktūru un ka 
Kolkas pagasta pārvalde konstruktīvi nesa-
gatavo lēmumprojektus. Aplūkojot papildfi-
nansējuma iespējas līvu centram Kūolka, G. 
Abaja norādīja, ka centrs gan atrodas pašval-
dības ēkā, bet pašvaldībai vispirms jānodro-
šina tās tiešās funkcijas, un šajā gadījumā tās 
nav garantēt līvu centra darbību. Par to būtu 
jārūpējas lībiešu organizācijām. Tās arī 
pirms vairāk nekā diviem gadiem rosinājušas 

līvu centru pārcelt uz Pastnieku māju. Arī ta-
gad priekšsēdētāja runājusi ar Līvu savienī-
bas jauno vadītāju Ievu Ernštreiti, un viss ir 
pašu lībiešu rokās. Sabiedriskās organizācijas 
ar projektiem var gūt naudu centra labiekār-
tošanai un darbības labākai nodrošināšanai.  

Otrs nozīmīgais jautājums — tirgus izvei-
de Kolkā. G. Abaja atgādināja, ka pašlaik, kad 
no Eiropas Savienības Zivju fonda tikai sa-
biedriskās organizācijas var dabūt finansēju-
mu, un arī šis apjoms nebija neierobežots, 
pati Kolkas ciema valde nosliekusies par labu 
skolas stadiona atjaunošanai. Par tirgus vietu 
un veidolu jādomā kolciniekiem, būtu jārīko 
sabiedriskā apspriešana.  

Smagais mantojums, ko ne norīt, ne iz-
spļaut, ir nepabeigtā sporta halle. Tās būv-
niecība līdz pašreizējai gatavībai izmaksājusi 
Ls 369 335, tagad kredīts katru gadu jāmaksā 
ap Ls 21 000. Zālē manīju pretēju noskaņoju-
mu: reizē vēlmi ēku pabeigt, no otras puses, 
šaubas, cik daudzi to izmantos un cik prasīs 
halles uzturēšana. Izskanēja arī jautājums 
par politisko atbildību, pieņemot šo lēmu-
mu. Uz to vēlāk atbildēja deputāte un tā lai-
ka Kolkas pašvaldības vadītāja Benita Ose, 
izskaidrojot, ka pirms vairāk nekā 10 gadiem 
ne tikai toreizējie deputāti, bet vietējās sa-
biedrības vairākums pamatoti iecerēja šo 
celtni, jo dzīve bija cita. Skolā bērnu bija 
krietni vairāk, bet pasaules krīze nevienam 
sapņos nerādījās.  

Svarīgākais, savelkot kopā G. Abajas uz-
stāšanos: labāk jāsastrādājas izpildvarai un 
lēmējvarai, deputātiem vairāk un dziļāk jāiz-

zina sabiedrības viedoklis, lai gudrāk lemtu. 
Tālāk Aigars Kehers skaidroja, ka tehniskā 

projekta negaidītās sadārdzināšanās dēļ bija 
jāatsakās no ūdensprojekta pirmās kārtas, 
bet tagad tehniski ekonomisko pamatojumu 
pārstrādā un kolcinieki ir apņēmības pilni 
pieteikties projekta nākamajai kārtai.  

Savukārt Aldis Pinkens iepazīstināja ar 
Kolkas budžetu un tā izlietojumu. Kā pašval-
dībās parasts, arī Kolkā lauvas tiesa no 
Ls 345 000 budžeta aiziet izglītībai — 48%. 
Vairāk darbu paveikts kapu apsaimniekoša-
nā, ierīkota peldvieta aiz tautas nama, liels 
ieguvums ir bankomāts, kas vismaz līdz nā-
kamvasarai noteikti būs. Tāpat droši ir tas, 
ka nākamvasar rekonstruēs skolas stadionu.  

A. Pinkens atzīmēja, ka viņa rīcības plānā 
kā svarīga vajadzība ir tirgus, un deputātiem 
lūgtā, bet noraidītā nauda bijusi tikai tehnis-
kā projekta izstrādei, kas nenozīmē ne celt-
niecības vietu, ne veidu.  

Jāņa Dambīša atskats uz aizvadīto tūrisma 
sezonu bija tikšanās gaišākā daļa. Viss iet uz 
augšu, uz labu! Ceļotāju skaits pieaudzis par 
10%, vairāk brauc ārzemnieku, pēc preziden-
tu vizītes — arī igauņi, laba ir sadarbība ar 
Tūrisma valsts aģentūru, aizvadītajā vasarā 
no jauna klāt nākuši: peldvieta, ēdināšanas 
vieta, laimes mājiņas, ekoapgaismojums. 

Deputāte Regīna Rūmniece uzsvēra, ka 
Kolka nekādā gadījumā nav apdalīta, ka viņa 
skaidro budžetu saviem strādniekiem. 

Aldona Zumberga uzstāšanās galvenā tē-
ze — Likums par pašvaldībām nosaka pašvaldī-
bām īstenot tām uzliktās tiešās funkcijas. Ja 
to nodrošināšanai Kolkai nāktos piešķirt 10 
reizes vairāk naudas, tad tā arī būtu jārīko-
jas, bet, ja to vajadzētu Dundagai, tad šāds 
finansējums pienāktos Dundagai. «Mēs to 
nesaprotam, un tāpēc ir kašķis.» Un vēl. 
«Mēs neesam ne Kolkas deputāti, ne Dunda-
gas deputāti, bet gan deputāti no četrām vē-
lētāju apvienībām. Iedzīvotāji nav vēlējuši 

Kolkā Kolkas deputātus un Dundagā Dunda-
gas deputātus, lai gan zemapziņā varbūt tā ir 
rīkojušies.» Sapulces gaita gan liecināja, ka 
liela daļa tieši tā arī domājam — sak, mēs jūs 
ievēlējām kā savējos un domājām, ka jūs aiz-
stāvēsiet mūsu, kolcinieku, intereses!  

Ansis Roderts, stāža ziņā jaunākais kolci-
nieks, uzsvēra projektu lielās, diemžēl maz 
izmantotās iespējas, un ierosināja izveidot 
darba grupu kopā ar Kolkas pagasta pārval-
di, lai izstrādātu konkrētu, pamatotu plānu 
Kolkas attīstībai. Uz to Aldis Pinkens atbildē-
ja, ka ir jau ciema valde, ir arī rīcības plāns, 
bet tas neko nedod, jo neietekmē deputātu 
lēmumus. Ansis īso diskusiju pabeidza ar do-
mu, ka jebkura lobēšana, t.i., mēģinājumi ie-
dzīvināt kādus centienus, sekmēsies, ja būs 
pēc iespējas kuplāka aizmugure.  

Par aizmuguri vēl bija ko teikt Aldim: 
«Mani uztrauc attieksme. Ja ir kāds deputāts 
aizmugurē, tad jautājums risinās vieglāk, ja 
šādas aizmugures nav, tad var nerisināties 
vispār. Kā mans rīcības plāns. Es jūtu, ka lē-
mējvara grib strādāt izpildvaras vietā». 

Beigās vēl vairāki kolcinieki aktualizēja 
līvu centra būtību, kas kaut daļēji, arī pilda 
kultūrvēsturiskā mantojumu saglabāšanas 
funkcijas, kas ir arī pašvaldības uzdevums, 
un tāpēc būtu pelnījis nelielu finansējumu, 
lai centru varētu izmantot arī ziemā. Vēl no 
kolciniekiem izskanēja neapmierinātība, ka 
no Ls 30 000 «pīrāga» Kolka tikusi pie vienas 
piekabes par Ls 1500. 

Ko no tā visa secināt? Deputātiem ar tautu 
jātiekas biežāk. Tad ir cerība, ka tautas 
priekšstāvji iemācīsies skaidrāk un konkrē-
tāk izteikties, savukārt tauta — vairāk ie-
klausīties teiktajā, ne tikai izteikt savu sāpi. 
Pretimnākšanai jābūt abpusējai, tomēr lielā-
ki, platāki soļi jāsper valdīšanai.  

Liels paldies Jānim Dambītim par sapulces 
vadīšanu! Ko bez Jāņa iesāktu? 

Alnis Auziņš 

  Lauzīsim galvas dotajā  virzienā! 

Tautas sapulce Kolkā 
 

22. IX tautas nama zālē notika iepriekš izsludinātā tautas sapulce. 

Kad skolēni bija piedalījušies visās staci-
jās, viņi pulcējās zālē, kur uzrunas sacīja gan 
olimpiskais vēstnesis Gints Palameiks, gan 
skolotāji. Pasākumu vadītāja, ārpusklases 
darba organizatore Dzintra Tauniņa, paziņo-
ja labākā domraksta autoru — Ervinu Roder-
tu, kā arī labākā zīmējuma autori — Elīnu 
Graudēvicu. Abus radošos darbus nodeva G. 
Palameikam, kas tos nogādāja LOK. Dalībnie-
ki saņēma rakstiskus apliecinājumus par 
piedalīšanos Olimpiskajā dienā, un katra ko-
manda tika pie branga arbūza. Par uzvarētā-
ju kļuva komanda «Izdzīvotāji». Visiem šīs 
komandas dalībniekiem diena bija patikusi. 
Meitenes gan nebija sajūsmā par sportoša-

nu, bet zēni tieši otrādi — par visinteresan-
tāko atzina sporta skolotāja Oskara Sproģa 
sagatavoto stafeti, jo, kā sacīja Elvis Muņķe-
vics, tajā sports bija pa īstam.  

Pateicību par atbalstu Olimpiskajā dienā 
saņēma arī A. Pinkens. Kā atzina Dz. Tauni-
ņa, bez Kolkas pārvaldnieka palīdzības teh-
niskajā jomā neiztikt ne skolā, ne tautas na-
mā. Viņš gādā, lai pasākumos tehniskais ap-
rīkojums kalpotu kvalitatīvi.  

Priecīgo ziņu, ka skola atkal ieguvusi zaļo 
karogu, pavēstīja Dz. Tauniņa, pateicoies vi-
siem, bet īpaši skolotājai Aijai Valciņai. No-
slēgumā visi kopīgi nodziedāja skolas Zaļo 
himnu. 

Duņdžiņus uzklausīja Alnis Auziņš,  
Kolkā ciemojās Diāna Siliņa  

(Turpinājums no 1. lappuses) 
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Mācību gads sākās netradicionāli. 3. IX 
atkalredzēšanās prieks bija tik liels, ka nolē-
mām nākamajā dienā doties pārgājienā. Tā 
beigās tapa projekts Mūsu vasara, — katra 
klase, arī no vakarskolas, gatavoja kolāžu. 
Sarīkojām izstādi 3. stāva izremontētajā gai-
tenī, un 2 nedēļas paši varējām priecāties un 
iepazīties ar draugu un skolasbiedru vasaras 
gaitām: ko kurš darījis, braucis, strādājis, at-
pūties... Par to liecināja fotogrāfijas, zīmēju-
mi, biļetes. 

Dzejas dienas ilga pat vairāk par nedēļu. 
8.–9. klases rakstīja dzejoļus par tēmu Vējš 
Dundagā stāsta, un 19. IX pēc pirmās stundas 
rekreācijas telpā notika dzejas lasījumi. Kat-
ra klase iepazīstināja ar trim dzejoļiem, un 
tie visi bija kolektīvi darbi. Savukārt 11.–12. 
klašu audzēkņi ar dažādām spēlēm vadīja 
dzejas darbnīcu literatūras stundās 5.–7. kla-
sēm. 20. IX vidusskolēni tikās ar vietējo dzej-
nieci Lailu Pabērzu (sk. Agates Pipares rak-
stu). Savukārt izlaidumklašu skolēni 4. X Ma-
zajā skolā 3. un 4. klašu audzēkņiem izspēlēja 
dzejas spēles, iepazīstinot ar pantmēriem.  

Skolas karoga svētkus svinam jau no 
2000. gada. Tad teicamnieki un labinieki ir 
fotografējušies pie skolas karoga, esam sevi 
iemūžinājuši lielā kopbildē. Šoreiz 21. IX svi-
nējām citādi. Vispirms 9. b klase un daži paš-
pārvaldes jaunieši ar skolas karogu un ap-
sveikumu devās uz Mazo skolu, kur izremon-
tētajā zālē jaunieši iepazīstināja sākumskolas 
audzēkņus ar skolas karogu un tajā ieausta-
jiem simboliem. Katram sākumskolas skolē-
nam tika atklātnīte ar skolas emblēmu, karo-
gu un himnu, un ikviens audzēknis to ielī-
mēja savā dienasgrāmatā. Šādi svētki Mazajā 
skolā varētu kļūt par tradīciju, un nākamgad 
pirmziemnieki dāvanā saņemtu līdzīgas at-
klātnītes. Kopā ar Lielās skolas skolēniem ma-

zie mācījās dziedāt skolas himnu, un daudzi 
to jau zināja. 

Savukārt Lielās skolas zālē pulcējās visa šīs 
ēkas saime: skolēni, skolotāji, saimnieciskie 
darbinieki, medmāsa! Katra klase bija sagata-
vojusi veltījumu skolai, 6. klase — īpašu ap-
sveikumu skolai, bija dziesmas, dejas, dze-
ja — skaista, raiba buķete. Pašu veidotais 
daudzveidīgais koncerts visus iepriecināja, 
un tas varētu kļūt tradicionāls.  

No 1. X līdz 5. X pedagogu Ēnu dienā Lat-
vijā iespēju ēnot izmantoja Saeimas depu-
tāts un mūsu novada iedzīvotājs Gaidis Bēr-
ziņš, 1. X apmeklējot skolu. Viņš piedalījās 
12. klases matemātikas stundā, ēnojot skolo-
tāju Inesi Ķiršakmeni, tikās ar abu 12. klašu 
skolēniem. Izvērtās interesanta saruna par 
izglītību un jauniešu iecerēm, par augstsko-
lām, kurās viņi plāno mācīties, par atgrieša-
nos dzimtajā pusē un vēlmi būt noderīgam 
dzimtajam novadam. 

Tieši G. Bērziņš katru gadu Ēnu dienā mū-
su skolas jauniešus uzņem Saeimā un iepa-
zīstina ar tās darbu, taču šogad deputāts, ne-
gaidot Ēnu dienas, kas parasti notiek febru-
ārī, šādu ekskursiju sarīkos jau novembrī, un 
apmeklēt Saeimu varēs vairāki skolas jau-
nieši. 

G. Bērziņu skolā interesēja viss, ko aplieci-
nāja jautājumi par ārpusstundu nodarbībām, 
par iespējām bērnam sevi attīstīt pēc stun-
dām, par bibliotēku, datoru izmantošanu 
stundās un pēc tām, par papildliteratūras 
lomu jauno cilvēku dzīvē. Deputāts priecājās 
kopā ar mums par izremontētajām telpām 
Lielajā un Mazajā skolā. 

Tikšanās ilga pusi dienas un pagāja nema-
not. Priecāsimies Gaidi Bērziņu sagaidīt sko-
lā nākamreiz! 

Darbu sākusi skolēnu pašpārvalde. Šogad 

vēlmi darboties izteikuši 33 jaunieši. Daudz! 
Kuplā skaita dēļ atjaunojām darbu komitejās, 
un tagad mums ir Izglītības, Sporta, Kultū-
ras, Ārlietu un Skolēnu komiteja. Visā valstī 
skolēnu pašpārvalžu darbam pievērsta īpaša 
uzmanība. Labās sekmēs ieinteresēti un līdz-
atbildīgi ir skolotāji un skolēni, un arī mūsu 
aktīvākie jaunieši nāks talkā skolotājiem. Par 
to runājām jau maijā skolas forumā, un mūsu 
parlamentārieši atzina, ka Izglītības komite-
jas jaunieši var palīdzēt klašu audzinātājiem 
un sociālajam pedagogam darbā ar nesekmī-
gajiem un tiem, kas neattaisnoti kavē stun-
das. Tiešām, skolas parlamenta darbs — tas ir 
plašāk, nekā tikai rīkot pasākumus. Parla-
mentu tagad vada 11. klases audzēkne Mada-
ra Enzele, viņas vietniece ir 12. a klases skol-
niece Santa Namsone. 

Savukārt Skolotāju dienā 5. X divpadsmi-
tie pilī jauki sveica savus skolotājus, bet divi 
pedagogi, Vizma Lagzdiņa un Nice Jankov-
ska, par ilggadīgu darbu saņēma Ernesta 
Dinsberga balvu — kristāla pildspalvu. 

Noslēgumam piedāvājam 8. b klases dze-

joli — klases kopdarbu, kura tapšanā palīdzē-
jusi arī skolotāja Vita Krauze. Jaunrades dar-
bu Dzejas dienā norunāja Elvis, Erlends un 
Endijs. 

Vējš Dundagā stāsta, kā es burtnīcā zīmē-
ju Dundagas pili, kas ir ļoti sena un skaista. 

Vējš Dundagā ir ļoti nerātns, jo sapūta 
manus matus kā kamolā. 

Vējš Dundagā stāsta: drīz rudens jau atkal 
būs klāt, un koki jau krāsainās lapās kā lieli 
skaistuļi stāv 

No sīkām koka sēkliņām, kas zemē iekšā 
sējas, un Dundaga plīvo vējā. 

Vējš Dundagā stāsta par laimi, kas šeit ro-
das, par skaistumu, kas Dundagā atrodas, kā 
skan tūristu čalas, vērojot Dundagas pili. 

Vējam arī nedarbi bija, postījumus Dunda-
gā sadarīja.   

Vējš Dundagā stāsta par pasauli skaisto, 
par Dundagas dabu un mežu šalku, 

Vējš Dundagā stāsta par skolas dzīvi, par 
apkārtējiem, bet galvenais — par mani vējš 
Dundagā stāsta! 

Uzklausīja Alnis Auziņš  

Vidusskolas ziņas 
 

Mācību gads iesācies sparīgi. Ar jaunumiem iepazīstina direktora vietniece audzinā-
šanas darbā Inese Freimute. 

Apstiprināja saistošo noteikumus Par no-
dokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekusta-
mā īpašuma nodoklim (skatīt arī 6. lpp.). 

Nolēma lūgt Talsu novada domi grozīt 
saistošos noteikumus Nr. 16 Par līdzfinansēju-
ma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestā-
dē, kuras īsteno profesionālās ievirzes program-
mas, nosakot, ka Talsu sporta skolas Dunda-
gas volejbola grupas audzēkņi atbrīvoti no 
līdzfinansējuma maksas. Piešķīra Kolkas pa-
gasta pārvaldei Ls 168 papildfinansējumu 
transporta nodrošināšanai kolcinieku brau-
cieniem uz volejbola treniņiem Dundagā Tal-
su sporta skolas grupās. 

Piešķīra Ls 3201,29 papildfinansējumu no 
pašvaldības budžeta Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolai licencēto profesionālās ievir-
zes programmu īstenošanai un administrāci-
jas izdevumu segšanai. 

Apstiprināja grozījumus Sociālā dienesta 
budžetā — no ietaupītās darba samaksas pie-
šķīra 422 latus mēbeļu iegādei un 600 latus 
datortehnikas iegādei. 

Nolēma iegādāties un uzstādīt apgaismo-
juma stabu Brīvības ielā par aptuveni Ls 750; 
ierīkot 80 m apmales Pils ielā par aptuveni 
Ls 900. Iegādi, uzstādīšanu un ierīkošanu 
segt no ceļa fonda līdzekļiem. 

Nolēma iegādāties Mazās skolas skatuvei 
un zālei vajadzīgo aprīkojumu par Ls 2472. 

Piešķīra papildus Ls 2000 ielu apgaismoju-
mam Dundagā un Ls 1600 Kolkā. 

Apstiprināja novada domes saistošos no-
teikumus Nr. 20 Par Dundagas novada 2012. ga-
da pašvaldības budžeta grozījumiem.  

Pieņēma 27.09.2012. saistošos noteikumus 
Nr. 21 Grozījumi Dundagas novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.6 «Par soci-
ālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas 
novadā». 

Nolēma negrozīt starp Dundagas novada 
pašvaldību un reliģisko organizāciju Dunda-
gas kristiešu draudze «Prieka vēsts» 23.12.2008. 
noslēgto nomas līgumu. 

Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 
Dundagas veselības centrs. 

Apstiprināja novada pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas 
kārtību. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektus 
īpašuma Dīriņi sadalīšanai 2 zemes vienībās, 
īpašuma Kurpnieki sadalīšanai 3 zemes vienī-
bās, īpašuma Ratnieki sadalīšanai 2 zemes 
vienībās un īpašuma Janta sadalīšanai 4 ze-
mes vienībās. 

Pēc Valsts zemes dienesta sniegtajiem da-
tiem nolēma izbeigt zemes pastāvīgās lieto-
šanas tiesības 9 fiziskām personām un ap-
stiprināja šos zemes gabalus par pašvaldībai 
piekritīgām apbūvētām un neapbūvētām 
lauku apvidu zemes vienībām un zemes 
starpgabaliem. 

Nolēma nostiprināt novada pašvaldības 
īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 8850 015 0126 Zemesgrāma-
tā un pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas paš-
valdībai izskatīt jautājumu par zemes lietde-
rīgāko izmantošanas veidu. 

Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi ne-
kustamā īpašuma Mazirbes Lauri 0,53 ha liela-
jai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8862 002 0105 Mazirbē, atļāva atdalīt to no 
īpašuma un piešķīra nosaukumu Steķi. 

Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē Dundagas novads, Kolkas pagasts, 
Kolka, Delfīni, dz. 7. 

Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu Celm-
kalni ar kadastra Nr. 8850 032 0025, atdalot 
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8850 032 0026, un piešķīra tai nosaukumu 

Celmkalniņi. 
Nolēma slēgt līgumu ar audita veicēju so-

ciālo pakalpojumu jomā par summu, kas ne-
pārsniedz Ls 2500, un noteikt darba veicējam 
šādus darba uzdevumus: 1) izvērtēt sociālās 
aprūpes un pakalpojumu sniegšanas struktū-
ru, telpu, cilvēkresursu, pakalpojuma apjo-
ma un finansējuma optimizācijas risināju-
mus sociālajā jomā Dundagas novadā; 2) 
veikt Dundagas novada sociālā darba perso-
nāla funkciju, pienākumu, noslogotības ana-
līzi un izskatīt to atbilstību amata aprak-
stiem. Sniegt priekšlikums darbu optimizāci-
jai; 3) veikt analīzi par SIA Dundagas veselības 
centrs sniegtajiem pakalpojumiem. Novērtēt 
to nepieciešamību. Piedāvāt alternatīvus ri-

sinājumus; 4) aprēķināt finansiālos ieguvu-
mus, ko gūtu pašvaldība, īstenojot ieteiktos 
risinājumus. 

Mainīja Mazirbes speciālās internātpa-
matskolas nosaukumu uz Mazirbes internāt-
pamatskola. 

Mainīja Kolkas pagasta pārvaldes budžetu, 
pārliekot no ietaupītās naudas kurināmajam 
Ls 360 Zītaru kanalizācijas remontam un Ls 
1847 Zītaru logu nomaiņai, elektroinstalāci-
jas remontam un sildītāju iegādei. 

Nolēma garantēt pašvaldības 2013. gada 
budžetā Ls 106533,76 Dundagas pils pagalma 
rekonstrukcijai un slēgt būvdarbu līgumu ar 
SIA Erteks. 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

  Runas vīriem ir spēks rokās  

Domes sēdē 27. septembrī 

No tām: 3 administratīvie pārkāpumi par 
nepilngadīgas personas atrašanos alkoholis-
ko dzērienu ietekmē (LAPK* 171.1 p. 1. d.) un 
(LAPK 171.1 p. 2. d.) — viena persona admi-
nistratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu, bet 
divas — ar Ls 10 un Ls 25 naudas sodu; 5 ad-
ministratīvie pārkāpumi par pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 11 Par sabiedrisko 
kārtību neievērošanu — par atrašanos sa-
biedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzē-
riena iepakojumu (XII daļas 44. p.), — trīs 
personas administratīvi sodītas ar Ls 10 nau-
das sodu, divas — ar Ls 5 naudas sodu; 1 ad-
ministratīvais pārkāpums par pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 11 Par sabiedrisko 
kārtību neievērošanu — par atrašanos sa-
biedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzē-
riena iepakojumu, ja pārkāpums izdarīts at-
kārtoti gada laikā no administratīvā soda uz-
likšanas (XII daļas 45. p.), — persona admi-
nistratīvi sodīta ar Ls 25 nauda sodu; 1 admi-
nistratīvais pārkāpums par pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību 
neievērošanu — par sabiedriskas vietas pie-

gružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem, 
saulespuķu sēklām (XII daļas 47. p.), — per-
sona administratīvi sodīta ar Ls 5 nauda so-
du; 1 administratīvais pārkāpums par paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 11 Par sa-
biedrisko kārtību neievērošanu — par dabisko 
vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā (XII 
daļas 48 .p.), — persona administratīvi sodīta 
ar Ls 10 naudas sodu; 1 administratīvais pār-
kāpums par alkoholisko dzērienu nodošanu 
nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas 
nepilngadīgajam brīvi pieejamas (LAPK 
172. p. 3. d.), — persona administratīvi sodī-
ta ar Ls 25 naudas sodu; 1 administratīvais 
pārkāpums par vides piesārņošanu un pie-
gružošanu (LAPK 58. p.) — persona adminis-
tratīvi sodīta ar Ls 50 naudas sodu; 2 admi-
nistratīvie pārkāpumi par nepilngadīgu per-
sonu smēķēšanu (LAPK 42.1 p. 4. d.) — perso-
nas administratīvi sodītas ar Ls 10 naudas 
sodu. 

 Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  
 

* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpuma ko-
dekss 

Administratīvajā komisijā 
25. IX sēdē Nr. 8 izskatīja 15 administratīvā pārkāpuma lietas. 

Septembrī — Dzejas dienu mēnesī — 
Dundagas vidusskolā viesojās dzejniece 
Laila Pabērza. Saruna sākās ar stāstu, kā 
dzejniecei izdevies piepildīt sapni. Klausījos 
ar aizrautību, jo dažu soļu attālumā sēdēja 
cilvēks, kas ar degsmi un mīlestību pret sevi 
un dzeju ir sasniedzis mērķi. Fonā skanēja 
Renāra Kaupera mūzika, un dzejniece nola-
sīja pirmo dzejoli Viena ģitāras stīga no dzejo-
ļa krājuma Kurpes puķēs. Stunda pārtapa par 
minūtēm, minūtes — par sekundēm. Gribē-
jās dzirdēt vēl un vēl. Sarunas raisījās brīvi. 
Katram bija ko teikt, katram — iespēja dzej-
niecei pavaicāt to, ko kāroja sirds. Skolotāja 
Inese Freimute veidoja sarunu par dzīvi un 
par dzeju. Runājām par mīlestību, ģimeni, 
brīvību. Katrs pie sevis varēja padomāt, ar 
ko viņam saistās brīvība. Daži minēja, ka tā 

ir vajadzība pēc tuviem cilvēkiem, daži, ka 
tā ir iespēja teikt, ko patiesībā domā. Un tad 
nu es sēdēju un domāju. Jā! Es jūtos brīvi, ja 
man apkārt ir pozitīvi un laimīgi cilvēki, un 
nebaidos kļūdīties un šo kļūdu atzīt. Laiks 
paskrēja ātri. Bet man vienmēr paliks prātā 
dzejnieces vārdi par spēju pašiem izvēlēties 
savu dzīves ceļu. «Saulīte beidzot! Zila de-
bess visās peļķēs, zeme spoži laistās. Apjaus-
ma mostas kā izredzētai: es sudrabotus dub-
ļus brienu! Es sudrabotus dubļus brienu!» 
Manuprāt, viņa mūs visus iedrošināja un de-
va daļu savas enerģijas, jo atvadoties es sacī-
ju: «Stunda bija lieliska. Manī ir tāds prieks 
un vēlme smaidīt visu atlikušo dienu». 

 
 

Agate Pipare, 12. b klases skolniece 

Lieliskā iespēja 
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Gadus 15 Edīte dzīvo, atsaucoties savam 
aicinājumam. Taču, lai sevi atrastu, bija jā-
iziet cauri smagiem pārbaudījumiem. Viņas 
brīnumainā dzīve sākās tad, kad uz dzīvi vis-
pār nebija cerību. Edīte stāsta: 

 — Toreiz biju pārcēlusies uz Amaļiem, 
vecmāmiņas nopirkto un mammas iekopto 
un man nodoto māju, un lūdzu Dievu, lai 
Viņš man ļauj nomirt vai palīdz saprast, kā-
pēc noticis tā, kā ir. Vecmāmiņa šo māju bija 
iegādājusies, it kā paredzēdama, ka tā būs 
man vajadzīga. Amaļi atrodas enerģētiski 
spēcīgā vietā. Kad saņēmu atbildi uz savu 
«kāpēc», pavērās jaunā pasaule. Sāku redzēt 
vīzijas, paredzēt, kas notiks. Pirms tam biju 
ļoti nepārliecināta par sevi. Sāku saprast, ka 
varu ļoti daudz ko. Atbilde uz manu «kāpēc» 
palīdzēja izdzīvot. Palīdzēja kastanis sētā, 
visi stādi, viņi deva man savu enerģiju un 
kļuva par manu ģimeni. Nebūtu šīs situāci-
jas, kurā biju nonākusi, spēks un spīts nebū-
tu manī pamodies.  

Šodien uzskatu, ka esmu beigusi garīgo 
akadēmiju, kurā nav neviena, kas izdod dip-
lomu. Uz visu skatos ar veselīgu distanci un 
atzīstu, ka tas bijis uz labu. Taču bija jāpaiet 
16 gadiem, lai saprastu, ka tas bijis svētīgi. 
Caur grūtībām atklātās atziņas ļauj uz lietām 
skatīties citādi. Ja es pat neko nepārdotu, tik 
un tā stādītu dažādību, jo tas ir skaisti.  

Kad biju meitene, gribēju izaudzēt zilu ro-
zi un kļūt par dārznieci. Zila roze ir simbols 
un sapnis. Tā nemaz nav skaista. Apmetu lo-
ku un turpat vien nonācu, kaut gan pretojos. 
Ne man patika šī māja, nekā! Izmisīgi, ar visu 
spēku esmu pārveidojusi apkārtni. Vienlai-
kus viss ir vecais, tomēr jauns. Šī vieta ir ma-

na lūgšana Radītājam un sev par prieku. 
Mans kontakts ar augiem, ar sēklām, ko turu 
rokās un pamodinu ar mīlestību, enerģijām, 
un sūtu pa Latviju, ir misija, nevis naudas 
pelnīšana. Par darbu saņemu tik daudz pal-
dies un atzinības! No manām sēklām izaug 
ne tikai ražīgi, bet arī enerģētiski piesātināti 
augi. Audzēt ar mīlestību, un viss ir dzīvs — 
biju aizsācēja šai attieksmei, bet ne jau tas 
svarīgi, kurš aizsācējs.  

Ar sēklām sarunājos enerģētiskā līmenī, 
uzticu tām savu domu, viņas ir klausītājas. 
Tā es iegūstu auga dvēseli jeb enerģiju, citā-
di — tikai miesu. Veikalos nopērkam saindē-
tu augu miesas. Tā ir milzīga atšķirība starp 
paša izaudzēto un veikalā nopērkamo.  

Sēklas nepārdodu īgniem, nīgriem un šau-
bīgiem cilvēkiem. Pie manis ar katru gadu 
nāk arvien mazāk šādu pircēju, pēdējos ga-
dos tādu vispār nav bijis. Cilvēki jau intuitīvi 
jūt. Reiz kāds kungs izstāžu zālē man jautāja: 
«Vai jūs zināt, ka no jūsu ķirbjiem nāk tāds 
starojums?» Atbildēju: «Man prieks, ka jūs to 
zināt». Tas ir jaušami, taustāmi un sajūtami. 
Man raksta kundzes — es sarunājos ar ābe-
lēm, es jums to varu pateikt. Tas ir tik mīļi. 
Bet cilvēkam liekas, ka ir dīvains. Dīvaini ir 
tie, kas domā, ka viss ir nedzīvs! 

Pa šiem gadiem esmu savākusi vairākas 
vērtīgas kolekcijas. Arbūziem, melonēm un 
ķirbjaugiem kopā ir kādi 180 nosaukumi, tās 
ir vienas no labākajām šķirnēm pasaulē. Es-
mu kolekcionējusi nevis nosaukumu skaita 
dēļ, bet tāpēc, ka tās ir labas un dažādas. 
Man ir vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu 
tomātu, atšķirīgi pēc krāsas, formas, piemē-
rojamības, augumiem. Audzēju kādus 50 

paprikas un čili, kas ir ražīgi, bet nav veika-
los nopērkami. Drīz man sāks ražot 20 vīn-
ogu šķirnes. Baudu tās 4 mēnešus. 

Augi man neslimo, jo novēršu cēloni. Mi-
nerālmēslus siltumnīcā neesmu kaisījusi kā-
dus 10 gadus. Man ir sliekas, kas dara savu 
darbu. Tagad lietoju vistas spiras, kas ir sa-
presētas kā kombikorms un kuru sastāvā ir 
viss, kas minerālmēslos. Atbrauc profesionāļi 
un ir mēmi. Viņi jautā: «No kurienes jūs to 
visu zināt?» Atbildu: «Es tikai vēroju».  

Esmu kā izmēģinājumu stacija, kas ļoti va-
jadzīga, jo iesaku to, kas ražīgs. Iedrošinu 
pārliecināties, ka izaugs. Amaļos ir vējains, ir 
vēlīnās salnas. Ja izaug pie manis, izaugs vi-
sur citur.  

Mājās man ir 2 durvis logu vietā, lai 
audzētu stādus un būtu vieta, kur ienākties 
ķirbjiem. Galvenā sacensība starp ķirbju 
šķirnēm ir par blīvumu, krāsu, saldumu, 
stingrumu, kraukšķīgumu, ne lielumu, tā-
tad — par koncentrāciju un kvalitāti.  

Šogad visiem ķirbji auguši švaki. Man ir 
labi, bet tikai tāpēc, ka apklāju ar agrotīklu. 
Pēc 22. VII to noņēmu. Domāju — vai vispār 
ņemt? Bet ķirbji bija sastīgojuši un noņēmu.  

Padomju laikos audzēja lopbarības ķir-
bjus, tajos nebija ne koncentrētības, ne sal-
duma, jo lopam to nevajag. Uz mēslu kau-
dzes audzēti ķirbji iegūst informāciju par go-
vi. Taču varam ķirbjus audzēt arī uz mēslu 
čupas, tikai dodot informāciju par sevi. Var 
sēklu likt zem mēles, izkakāt, nēsāt linu mai-
siņā pie kakla, taču var vienkārši to paturēt 
rokās, izsakot savu lūgumu, vēlēšanos. 

Sēkla izanalizē, kas mums katram vaja-
dzīgs. Tas, ka tā var būt gudra, cilvēkiem lie-
kas nepieņemami. To pārvarēt ir grūti. Mēs 
dzīvojam izdomātos priekšstatos par realitā-
ti. Mums iestāsta, ka esam radības kronis, 
vienīgās saprātīgās būtnes, mums vienīga-
jiem ir dvēsele, citam nekam! To pieņemam 
un iestāstām saviem bērniem. Kad pie-
augam, vajadzētu apšaubīt un pierādīt no 
jauna. Ja apšaubām un pārliecināmies, ka tie-
šām tā ir, viss kārtībā. Visa pasaule kā auk-
stās gaļas bļoda ir jāapgāž otrādi, lai pārlieci-
nātos, ka viss ir citādi. 

Šī ir bijusi mūsu izdevuma pirmā tikšanās 
ar Edīti. Taču viņa ir solījusies ar Dundadznie-
ka lasītājiem dalīties audzēšanas noslēpu-
mos.  

    Apkūlību laiks 

Audzēt ar mīlestību 
 

Ķirbji, tomāti, arbūzi, vīnogas, paprika, čili, dažādi stādi un sēklas, aiz loga mīlestī-
bas dārzs pašas priekam — tas viss atrodams tepat, Amaļos, pie Edītes Seipules, spil-
gtas un interesantas personības. Pirmoreiz šajās mājās nonācu aizpērn kopā ar Alan-
du Pūliņu, un man tur patika. Šoruden pie Edītes devos ar noteiktu mērķi — aicināt vi-
ņu uz sarunu par dārzā izaudzēto, par stādiem un sēklām. Taču Amaļu saimniece pa-
stāstīja daudz vairāk. 

• «Lielās ogas» arī šogad Edītei ir varenas.                                                                                 Diānas Siliņas foto 

Ilga Stiba, i/u DRT vadītāja 
Arī šogad, tāpat kā visu laiku, esam ap-

strādājuši 2 ha zemes un rosāmies pa siltum-
nīcām. Kultūras, kurām siltumu nevajadzēja, 
padevušās labas: sīpoli, kartupeļi, kāposti. 
Gurķu raža ir mazāka, tomātu arī nav tik 
daudz kā pērn. Taču kopumā esmu mierā.  

Skābētos kāpostus un vēl šo to dodam uz 
veikalu TOP! un kulinārijas cehu, visu, kas 
izaudzis, izdodas arī pārdot. Piektdienās tir-
gū apgrozās vairāk cilvēku, trešdienās, ja vi-
ņiem naudiņa makā, tad arī.  

Cenšamies paši iztikt, bez palīgiem. Liela 
izvēle no strādniekiem nav. Kas godprātīgi 
grib strādāt, pats kaut ko uzsācis. Bet, ja ļoti 
vajag, kādu talkā dabūt var.  

Ja Dievs dos veselību un spēku, tad nā-
kamgad audzēsim atkal. Ko tad darīs, ja neko 
nedarīs?  
Māra Šleinere, z/s Kļavnieki saimniece 

Šogad apstādījām 2 ha kartupeļu, ap 0,2 
ha sīpolu. Pirmo gadu pamēģināju ķiplokus 
pārdošanai. Vēl ir zemenes, avenes un liela 
platība ar upenēm, kuru izvēle nav attaisno-
jusies. Pēc tām pieprasījumu ir maz, bet vāk-
šana prasa lielu laiku.  

Produkciju audzēju vietējam tirgum, ne-
kur tālāk tirgot nebraucu. Pagājušogad uz 
beigām rokas traumas dēļ divus mēnešus ne-
varēju neko padarīt, tad neizdevās pārdot 
visus kartupeļus. Parādījās sveši tirgotāji, 
kas kartupeļus pieveda cilvēkiem uz mājām 
tik daudz, ka pēc jaunā gada kritās cenas. Šo-
gad kartupeļi pēc izskata padevušies labi, ta-
ču raža varēja būt lielāka. Tagad skatos, kā 

rāceņi izturēs pārbaudes laiku pagrabā. Va-
jag divas trīs nedēļas miera perioda, lai re-
dzētu, cik sabojāsies. Ņemot bumbuļus, tos 
ieskrambā un noberž. Ieskrambātā vieta vai 
nu sāk pūt, vai apvelkas ar cieti un nebojājas.  

Kartupeļus noņemam talkās, palīgā nāk 
cilvēki, kas to pie mums darījuši jau gadiem. 
Pārsvarā viņi grib nopelnīt kartupeļus. Visu 
platību novācām trīsarpus dienās. Labu laiku 
solīja tikai trīs dienas, bet uzdāvināja četras, 
tā arī bija izšķirošā, lai godam tiktu galā.  

Paldies visiem, kas šogad no sirds palīdzē-
ja! Novācām tik veiksmīgi kā vēl nekad. 

Ja būtu cilvēki, kas vēlas kartupeļus, varē-
tu vēl kultivēt lauku un nolasīt mazumu. Pa-
gaidām interesentus neesmu atradusi un šis 
pasākums tiek atlikts.  

Pieprasījums pēc otrās maizes ir, kaut gan 
ēdāju skaits samazinājies: daudzi izbraukuši, 
citi novecojuši un lieto mazāk. Kādreiz pirka 
6–8 maisus uz ziemu, tad maisu, tagad — 10–
20 kg, augstākais, nopērk patēriņam uz nā-
kamo mēnesi. Ir mājas, uz kurām kartupeļus 
regulāri piegādāju. Piezvana, kad pensija vai 
alga, tad pasūtīto aizvedu. 

Šogad izauga vairāk sīpolu, redzēs, kā iz-
nāks saglabāt. Ķiploki izdevās diezgan labi, 
varēja būt lielāki, varbūt pieļāvām kādas 
audzēšanas kļūdas, varbūt zeme nebija pie-
tiekami laba. Ķiplokus pērk labprāt, taču, lai 
tiktu līdz pārdošanai, rudenī tie ar dakšu jā-
norok, katrs jānomazgā un jānožāvē.  

Vēl audzēju agrās un vēlās zemenes, pēc 
tām pieprasījums šogad bija lielāks nekā pie-
dāvājums. Nākamgad agro būs vairāk, jo stā-
di ir pieauguši, tie — divgadīgi, trīsgadīgi. 

Vēlās vācu pirmo gadu, bija ļoti skaistas, lie-
las, bet ne visas ogas ienācās, varbūt pārāk 
lielās lapas traucēja apputeksnēt.  

Saimniecībā audzēju arī kazas. Pašlaik 
man to ir daudz: sieviešu dzimtes pārstāves 
vien ir kādas sešpadsmit. Izdevīgi tas, ka šie 
lopiņi noēd nelīdzenākas un pļaušanai nepa-
rocīgākas teritorijas. Ir gan jāuzmanās, lai 
neizspruktu no aploka ārā, citādi visiem ko-
ciņiem, kas pa ceļam, nograuž mizu. Viņas 
man dzīvo zaļi: visu sezonu pavada aplokā, 
no kura iespējams ieiet šķūnīti. Vislabāk, ja 
kazas atnesas aprīlī. Tad jau maijā var iet  
ārā. Uz kazlēniem ir patīkami paskatīties. 

Paši arī mājās lietojam kazas pienu, biez-
pienu, gaļu. Visa pietiek gan pašiem, gan su-
nim un kaķiem. Sākumā man bija grūti pie-
rast pie piena īpatnējās garšas, taču tagad to 
lietoju un novērtēju tā labās īpašības. Kazu 
pienā tauku ir 7%, un tas ir vistuvākais mā-
tes pienam, tāpēc tas būtu mazajiem bēr-
niem veselīgāks par govs pienu.  

Kazas man ir kā mīļdzīvnieki. Kādā kazu 
piena reklāmā ir tādi vārdi: «Govs ir govs, 
bet kaza ir dāma». Domāju, ka cilvēki, kam ir 
mazāka rocība, nepietiekami novērtē to la-
bumu, ko ģimenes budžetā varētu ienest šis 
mazais, amizantais lopiņš. 
Ivars Tropiņš, z/s Jumari saimnieks 

Krūmmellenes audzējam no 2004. gada, 
un tās aizņem apmēram hektāru zemes. Šī 
jau bija 4. sezona, kurā krūmi ražo ogas. Tās 
pārdodu mājās un Dundagas tirgū, braucu 
tirgot arī uz Kolkas ragu. Šogad melleņu bija 
drusku vairāk nekā pērn, tikai sīkākas. Var-
būt tāpēc, ka ogu daudz, varbūt arī tāpēc, ka 
uzreiz neizdarīju visu, lai krūmiem būtu pie-
tiekami liels spēks. Vēl izskatījās, ka āpši no 
visām pusēm rakušies zem žoga un līduši 
iekšā krūmmelleņu teritorijā un sabirdināju-
ši ogas. Nu jādomā, ko darīt, lai turpmāk ne-
lūgtie viesi tur vairs neiekļūtu. Kā ogas gata-

vas, tā arī putni ir klāt. Tiem visiem garšo 
krūmmellenes. Atkal jālauza galva, kā ogas 
pasargāt! 

Rūpējoties par šo kultūru, esmu ieguldījis 
vairāk darba nekā naudas. Krūmmellenes jā-
ravē, tām jāizpļauj rindstarpas, krūmi jāmēs-
lo un jānolasa ogas. Vecākajiem krūmiem 
ogas kļūst sīkākas. Tagad esmu sācis šos krū-
mus nopietni izgriezt.  

Šogad krūmmellenes nolasīt man palīdzē-
ja dēli Edijs un Ernests, bet visčaklākā palī-
dze bija meita Evita.  
Dace Savicka, z/s Brūveri–Grīvas saimniece 

Lielogu dzērvenes sāku audzēt tāpēc, ka 
gribējās izmēģināt kaut ko jaunu un intere-
santu. Tajā laikā tās ļoti reklamēja. Šajā kul-
tūrā neesmu vīlusies. Lielogu dzērvenes ir 
vitamīniem bagātas un ražīgas ogas. Vienīgi 
agrā šķirne vienu gadu dod labu ražu, bet ci-
tu, kā pagadās. Lielākā daļa ogu man ir vēlā 
šķirne Steven, kas labi ražo katru gadu. Šī va-
sara purva ogām ir piemērota — mitra un sa-
mērā silta. Taču arī karstā vasarā ir bijusi la-
ba raža. Ik pāris gados noņemu stīgu analī-
zes, lai noskaidrotu, kādas barības vielas va-
jag. Bet visumā dzērvenes ir pieticīgas. 

Lielākie ieguldījumi nepieciešami, sagata-
vojot laukus stādīšanai, iegādājoties stādus, 
ierīkojot apūdeņošanu. Vēlāk stīgas jāap-
griež, lai varētu ogas vākt ar kombainu. Pa-
gaidām tās lasu ar rokām. Paldies maniem 
čaklajiem lasītājiem, tāpat arī Naurim Frei-
mutam, kas reizēm izpalīdz ar purva tehni-
ku.  

Pacietību prasa pirmās ražas gaidīšana. 
Dzērvenes sāk ražot tikai ceturtajā piektajā 
gadā pēc iestādīšanas. Lielāko daļu ogu no-
dodu kooperatīvam Ziemeļoga. Dzērvenes 
pārstrādā Pūres cehā, kā arī tirgo lielveikalos 
svaigā veidā. 

 
Par lappusi rūpējās Diāna Siliņa 

Dārzeņu un ogu ražu pārlūkojot  
 

Neilgi pirms Miķeļdienas interesējāmies, kā mūspusē auguši kartupeļi un kāposti, 
ķiploki un sīpoli, krūmmellenes un lielogu dzērvenes. Stāsta lielākie audzētāji, kuru 
dārzeņus un ogas varam iegādāties Dundagas tirgū.  
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1. šoks. Lielu daļu pašvaldības funkciju 
veic sabiedriskās organizācijas (pie mums tās 
sauktos biedrības). Piemēram, pašvaldības 
ārējos sakarus veic biedrība. Šī biedrība rīko-
ja arī mūsu vizīti Lairas pašvaldībā. Biedrībai 
ir iedoti mērķi, kuri noteiktā laikā jāsa-
sniedz, un finansējums. Daļu no uzdevu-
miem tā veic pati, daļu deleģē citām biedrī-
bām. Tas nozīmē, ka biedrība izvērtē labākos 
projektus un tos finansē no sava budžeta. 
Man ļoti gribētos, lai šāds modelis darbotos 
arī Dundagas pašvaldībā.  

Mums sociālajā jomā pašlaik ir Sociālais 

dienests un vairākas biedrības. Sociālais die-
nests nav nekādā ziņā saistīts un atbildīgs 
par to, ko dara biedrības. Savukārt biedrības 
saņem finansējumu par to, ka izpilda zināmu 
darbību, bet nav nekādā ziņā iesaistītas un 
atbildīgas par kopējas stratēģijas izpildi. Ja 
par sociālo jomu būtu atbildīga biedrība, 
kam būtu jāsasniedz noteikti mērķi, tad visas 
biedrības būtu aktīvas mērķu izstrādē, un 
līdzekļus izlietotu ne tikai, lai kaut ko uztu-
rētu, bet lai mērķtiecīgi attīstītu nozari.  

Šādā veidā arī tiktu optimizēti līdzekļi, jo 
šoks Nr. 2 ir dāņu lielā sabiedriskā rosība. 

Apmēram puse valsts iedzīvotāju regulāri 
veic brīvprātīgu sabiedrisku darbu. Biedrībās 
ir daži algoti darbinieki un reizēm pat vairā-
ki simti brīvprātīgo. Dažas organizācijas pul-
cina simtiem tūkstošu brīvprātīgo. Ja mūsu 
novadā būtu 10% brīvprātīgo, kas palīdzētu 
biedrībām sociālajā jomā, ziedojot nedēļā vai 
mēnesī kādu stundu sava laika, tad mēs iegū-
tu vairāk nekā 50 palīdzīgu roku katrai orga-
nizācijai. Cik daudz paveiktu, neizlietojot 
pašvaldības līdzekļus! 

Treškārt, mani pārsteidza dāņu tautas 
saliedētība un zemais noziedzības līmenis 
jauniešu vidū. Kāpēc tā? Vienīgā atbilde, ko 
varēju rast, ir tā, ka viņi ir atbīdījuši tālu tā-
du audzināšanas metodi kā konkurence. Mū-
zikas skola viņiem ir mūsu mūzikas pulciņa 
līmenī (līdzīgi kā Kolkas pūtēju orķestris). 
Viņi bērnus piesaista ar ieinteresēšanu, sa-
gādājot tiem dažādas lietderīgas un patīka-
mas nodarbes. Viņi cenšas nevis pamācīt un 
sodīt, bet sagādāt bērniem atbalstu un palī-
dzību. 600 000 brīvprātīgo regulāri patrulē 
pilsētās un ciemos, lai īstajā brīdī jauniešiem 

būtu pieejami kā uzticības personas.  
Dānijā svarīgi, lai bērns pēc iespējas ātrāk 

baudītu savus sasniegumus, tos iesaistot or-
ķestros, ansambļos, publiskos pasākumos. 
Loģiski būtu, ja arī Latvijā mūzikas skolu 
grupas būtu daudz redzamākas nekā paš-
darbnieki, diemžēl pārāk bieži tā nav. Pro-
tams, mēs varam lepoties ar tām prasmēm 
un zināšanām, ko iegūst mūsu bērni, jo ne-
noliedzami dāņu izglītības līmenis ir zemāks 
nekā pie mums. Vairākkārt dāņi atzīmēja, ka 
esam dziedoša tauta. Tomēr — par kādu ce-
nu mēs sasniedzam izcilību? Vai tas pārāk 
bieži nenotiek uz sabiedrības sašķeltības un 
jauniešu noziedzības rēķina? 

Kopumā vēlētos, kaut mēs mazāk visā do-
mātu «kāds man labums no tā, ko es iegū-
šu?», bet padomātu, kā visiem būtu labāk. 
Tad jau arī pašiem kas tiks. Neaizbildināsi-
mies, ka mums nav tāda dzīves līmeņa kā Dā-
nijā. Nav jau viņi arī tik bagāti. Man drīzāk 
liekas, ka dāņiem pietiek ar to, kas viņiem ir.  

 

Ansis Roderts 

    Svešās zemēs esot jauki 

Trīskāršs šoks Dānijā 
 

No 24. līdz 27. IX man bija iespēja piedalīties Ziemeļkurzemes Nevalstisko organi-
zāciju atbalsta centra rīkotajā pieredzes komandējumā Dānijā. Uzdevums bija iepazī-
ties ar sabiedriskajām organizācijām Lairas (Lejre) pašvaldībā un saprast, kā tās sa-
darbojas ar vietējo pašvaldību. Mājās atgriezos gan pārsteigts, gan iedvesmots. 

Atceros lugas pirmiestudējumu Jaunatnes 
teātrī. Atminos jaunās un pievilcīgās Līgas 
Liepiņas savādo Dēziju un kāpšanu lādē, Jāņa 
Vītoliņa smalki nervozo, gandrīz ēterisko 
jauno dzejnieku Raivi un, protams, Lūcijas 
Baumanes neparasto Vecmāmuļu, — kā viņa 
visu izrādi pusteciņus tipināja pa skatuvi!  

Haritas teātra trupas iestudējums bija ci-
tāds, bet lielisks, un to iesaku izdevīgā gadī-
jumā noskatīties katram teātra, īpaši Jaunat-
nes teātra un Priedes daiļrades, cienītājam. 
Tas ir tā vērts, un 2012. gada lugas lasījums 
uzplēš tos pašus pārlaicīgos jautājumus.  

Luga iesākas ar komisku piesitienu. Drus-

ku šplīnīgā galvaspilsētas smukulīte Dēzija 
ar savu neapzinīgo rīcību nelielo jauniešu 
grupiņu uz laiku novedusi dziļos laukos. Lī-
gavainis un reizē jaunais dzejnieks Raivis 
svešajā vidē izskatās pēc mūsdienu Pietuka 
Krustiņa. Varbūt iederīgs Filoloģijas fakultā-
tes gaiteņos, bet pilnīgs pārpratums lauku 
sētā, kurā notikušas cūkas bēres. Par Jāni sa-
kāms pretējais. Stabils lauku sētā, toties bez 
atbalsta ārpus tās. Dēzija — smuka un arī 
kaprīza. Vedekla — pirmajā brīdi šķiet iz-
teikti puišu kāra, patiesībā dzīvelīguma kaln-
gals ar skumju nolemtību. Tante — dzīves 
pieredzes, dziļuma un noslēpuma sajukums. 

Bet tad lugas attīstībā redzam, ka nav tik 
vienkārši. Tā, kā Priede prot no pustoņiem 
savērpt īstu kaislību virpuli. 

Haritas teātra trupas īpatnība — jaunums! 
Kā tādiem, kam nav pāri 30, nospēlēt Tanti 
un Vecmāmuļu? Tas režisoriski bija teicami 
panākts. Viena lieta — tīši uzkrītošas, teatrā-
las parūkas. Otrs — šī lauku sēta ir īsta sie-
viešu māja, kur tā vien pa visām porām 
spraucas ārā nepiepildīta sievišķība. Pat Tan-
te vienubrīd atmiņās pārtop jaunā meitenē, 
un kas tad te ko pārtapt, — viņa jau ir jauna! 
Kāds versmains temperaments kūsā Vedek-
lā! Viena no izrādes virsotnēm — Vedeklas 
dziesma un deja, izkliedzot savu dvēseli — es 
varu būt tikai tāda, kāda esmu! Noteikti jā-
uzteic aktrišu labā dziedātprasme, un vērtī-
ba par sevi ir atbilstošā mūzika.  

Cits veiksmīgs režijas risinājums ir viens 

no lugas galvenajiem dialogiem — Raivja un 
Vecmāmuļas strīds par dzejas izpratni, par 
tautas «masām» un elites «augšu». Intere-
santa ir abu varoņu staigāšana pa podestiem. 
Katram savs taisnības pakāpiens, un gan jau 
patiesība kaut kur pa vidu. 

Nu, bet Aivars, kurš tā arī neparādās? Te 
nu vesels jautājumu mudžeklis. Kas viņš ir? 
Ideāls? Patiess vai izsapņots? Vai tiešām 
godprātības mēraukla un visu pretrunu atri-
sinātājs? Tāds, kas apvieno visu labo un stip-
ro no Raivja un Jāņa, atmetot visu slikto un 
vājo? Vai tas maz vispār iespējams? Bet var-
būt viņš nes līdzi lielu vilšanos?  

Jā, bet kamēr Aivars vēl ceļā, kamēr ir gai-
dīšanas noskaņa, tikmēr ceram...  

 

Alnis Auziņš  

Aivaru gaidot 
 

22. IX Kolkas tautas namā teātra studija Haritas spēlēja Gunāra Priedes lugu. 

Dundagā daži interesenti Attīstības un 
plānošanas nodaļā nepilnu stundu aizturē-
tu elpu klausījās ornitologa Helmuta Hof-
maņa stāstījumā par apkaimes mežos dzī-
vojošiem putniem, lielo ligzdu — līdz 50 cm 
diametrā — vijējiem.  

Iepazināmies ar apmēram 14 sugu vizīt-
kartēm, tostarp jūras un klinšu ērgli, melno 
stārķi, vistu vanagu, kraukli. Uzzinājām, ka 
Slīteres nacionālajā parkā (SNP) ligzdo aptu-
veni divreiz vairāk melno stārķu nekā balto 
stārķu, jo mežainā apvidus dēļ SNP par lig-
zdošanas vietu izvēlas tikai kādi divi balto 
stārķu pāri. Savukārt 1989. gadā ornitologu 
būvētā mākslīgā ligzda jūras ērgļu pāri gaidī-
jusi vairāk nekā 20 gadu, līdz beidzot arī sa-
gaidījusi. Savulaik Latvijā tik izplatītā suga 
vistu vanags kopš pagājušā gadsimta 90. ga-
diem ievērojami samazinājusies līdz ar kriet-
ni sarukušo fermu skaitu, jo to tuvumā uztu-
rējās daudz baložu — vistu vanagu iecienīta 
barība... Dabā viss ir saistīts. 

Saistošs bija stāstījums par kraukli, kas 
vairākām ziemeļu tautām ir gudrības sim-
bols un par kuru zinātnieki teic, ka tas inte-
lekta ziņā pārspēj mūsu «senčus» pērtiķus. 
Kraukļa spēju izpausme ir arī neparastā me-
dījuma ieguve. Proti, krauklis pa gaisu seko 
kādam novārgušam dzīvniekam, piemēram, 
alnim, un, kad tas bezspēkā pakrīt, ar ska-
ņām pievilina vilku, lai tas uzplēš medījumu 
un sāk to ēst. To, kas vilkam paliek pāri, 
krauklis notiesā vakariņās. Vai brokastīs.  

Uzzinājām arī, ka Latvijā mīt piektā daļa 
visas pasaules mazo ērgļu. Kāpēc mūsu zeme 
vispār ir tik daudzām sugām pievilcīga? Nu 
tāpēc, ka tomēr esam dabiskāki par daudzām 
citām valstīm. Tiem pašiem jūras ērgļiem 
ligzdu vīšanai der tikai īpaši koki — gana lie-
li, ar stipriem zariem, lai varētu uzbūvēt līdz 
pat tonnu smagu ligzdu.  

Dzirdējām arī stāstu, kā filmētājiem lai-
mējies iemūžināt šādu gadījumu. Medņu 

riests. Abi tēviņi tā iedegušies cīniņā, ka 
klinšu ērglis bez kādām grūtībām savus ga-
ros, asos nagus iecērt vienam gailim mugurā. 
Bet otrs mednis tā aizrāvies, ka turpina kau-
ties, bliezdams virsū arī ērglim. Nu ērglis ar 
otru kāju nocopē arī otru medni un ar abiem 
guvumiem aizlido. Helmuts paskaidroja: ko-
lēģi, kam pūce iecirtusi nagus rokā, stāstīju-
ši, ka sajūtas esot tiešām briesmīgas — it kā 
puse ķermeņa tai brīdi atmirtu...  

Paldies putnu pazinējam Helmutam! 
 

Alnis Auziņš 
 

Kolkas ragā Vilnis Skuja un Andra Ratke-
viča, apbruņojušies ar tālskatiem, devās rā-
dīt, kā vēro putnus. Ar Vilni kopā bija arī 
gandrīz pusgadu vecā, mīlīgā Bavārijas asins-
pēdu dzinējkucīte Irma. Krietnu laiku vienī-
gā interesente biju es.  

Vispirms atradām vietu, kur uzstādīt tele-
skopu. Vilnim līdzi bija arī grāmata, kurā at-
rodama bagātīgas ziņas par putniem. Ne rei-
zi vien to nācās lietot, stāstot par kādu no 
spārnotajiem draugiem. Grāmatā bija gan 
apraksts, gan putnu zīmējumi un kartes ar 
viņu ceļošanas maršrutiem.  

Protams, pašā ragā bija apmetušās kaijas, 
bet Vilnis sacīja, ka tās jau nekur nepazudīs, 
jāskatās, vai nav kādi citi putni. Viņš uzreiz 
pamanīja 4 melngalvas zosis. Andra tās atzī-
mēja putnu vērotāju lapā.  

Te pēkšņi mums aiz muguras, virs priežu 
galotnēm debesīs uzšāvās neliels mazu put-
niņu bars, it kā vēlēdamies traukties pāri jū-
rai, bet salidoja atpakaļ koku zaros. Vilnis 
sacīja — garastītes, kas vēl nevar sadūšoties 
lidot pāri jūrai.  

Kolkas ragā parādījās krietns ļaužu pulks 
un pie mums pienāca iesirms kungs, kurš 
gandrīz skaidri runāja latviski un kopā ar 
zviedriem ceļoja pa Latviju. Pienākušais vī-
rietis sacīja, ka zīlītes sastopamas arī viņu 
zemē, bet stārķus zviedri redzējuši tikai grā-

matās, jo Zviedrijā to nav.  
Zviedru grupa atvadījās, bet mēs turpinā-

jām sarunu par zīlītēm, jo Vilnis pamanīja 
gan lielo, gan pelēko zīlīti. Viņš sacīja, ka da-
ļa zīlīšu pārziemo tepat, bet ne visas, un da-
žu sugu zīlītes rudenī lido uz ziemeļiem. Ap-
lūkojot putnu grāmatu, uzmanību piesaistīja 
somzīlīte, kas ligzdu gatavo no kārklu pū-
kām. Vilnis piemetināja, ka ligzda izskatās 
tā, it kā būtu notamborēta. 

Grāmatā apskatījām arī dažādas kaiju su-
gas. Interesanti, kā mainās šo putnu spalvu 
krāsa, kas liecina, vai tie ir jau pieauguši vai 
vēl ne. Sudrabkaija, piemēram, pilnīgi pie-
augusi ir tikai 4. dzīves gadā, kad tā ir balti 
pelēkā ietērpā. Pieaugot mainās arī kaiju 
knābju krāsa. Pieaugušai sudrabkaijai knābja 
galiņā ir sarkans punktiņš, lai piesaistītu 
bērna uzmanību, kad māte atnesusi barību. 
Vislielākās ir melnspārnu kaijas. Vilnis pa-
stāstīja, ka melnspārnu kaija var noķert lido-

jošu alku, kas ir krietni mazāks putns, bet 
visai neveikls lidonis.  

Vilnis vēl pamanīja brūnkakla gārgali, diž-
raibo dzeni, jūras kraukli, kajaku, meža pīles, 
pelēko vārnu, peļu klijānu un upes zīriņu.  

28. X Kolkas ragā pulcējās pamaz putnu. 
Vilnis teica, ka paši putni vēro, vai citi kādā 
vietā ir salaidušies vai ne. Ja kopā daudz put-
nu, tad pārējiem šī vieta arī liekas droša un 
uzmanības vērta un tie arī nolaižas. Visla-
bāk, protams, būtu, ja Kolkas ragā atdalītu 
noteiktu vietu, kur putniem pulcēties, taču 
diez vai mūsu cilvēki šo robežu ievēros.  

Jau dodoties cauri priedēm, Vilnis pama-
nīja arī mežacūku pēdas un secināja, ka tās 
gājušas apciemot jūras krastu cerībā, ka būs 
izskalots kaut kas garšīgs. 

Bija prieks būt kopā ar Vilni, tik erudītu 
dabas pazinēju un interesantu stāstnieku. 

 
Diāna Siliņa  

Dabas aizsardzības pārvalde iet tautās 
 

28. IX dabas lietpratēji, agrāk mēs būtu teikuši — Slīteres nacionālā parka speciālis-
ti, novada iedzīvotājiem piedāvāja izglītojošus pasākumus. 

• Klinšu ērglis.                                                                                                                                       Viļņa Skujas foto 
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Beigu darbu pieņemšanā un nodošanā 
piedalījās tehniskā projekta autors, arhi-
tekts Andis Špaks, darbu izpildītājas, būvfir-
mas Erteks vadītājs Edvīns Rodziks, pils di-
rektore Baiba Dūda, izpilddirektors Mareks 
Griciks, projekta autors Guntis Kļaviņš un 
deputāts Aldons Zumbergs. Visi par rezultā-
tu bija gandarīti. A. Špaks īpaši uzteica lielis-
ki pieliktās grīdas līstītes. 

Kā vēlāk pastāstīja B. Dūda, gaitenis, pa 
kuru bija vēlme iet ar nodurtām acīm, ir 
pārvērties par tādu, kur var soļot ar taisnu 
muguru un paceltu galvu. Viņa norādīja, ka 

būvdarbu gaitā bijis prieks sadarboties ar 
profesionāliem, labiem aroda meistariem, 
brīnišķīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem. No 
paša sākuma līdz beigām visi darba veicēji 
bijuši ieinteresēti padarīt savu darbu tik la-
bi, lai noslēgumā būtu, ar ko lepoties un par 
ko priecāties.  

Savukārt G. Kļaviņš pavēstīja, ka šis pasā-
kums izmaksājis Ls 36 423,30, no tiem 22 743 
lati ir ES līdzekļi. 2013. gadā šis projekts tur-
pināsies ar pasākumu Dundagas viduslaiku 
pils pagalma rekonstrukcija. 

Diāna Siliņa 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Veļu  mēnesis Dundadznieks  2012 

«Dundadznieks» Nr. 18 (145)  
2012. gada oktobris. 

 

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 

Pils ziņas 
 

4. X noslēdzās projekta Dundagas pils — novada kultūras centrs pasākums Dunda-
gas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija. Nu pils kļu-
vusi par vairākām skaisti izremontētām telpām bagātāka. 

Pērkam augošu koku cirsmas un sortimentus 
pie ceļa. Tālr. 26461040. 

Kas veido ēdināšanas pakalpojuma iz-
maksas?  

Atgādināšu iepriekš novada domē lemto 
par vecāku maksām PII Kurzemīte. Vecākiem, 
slēdzot līgumu ar PII Kurzemīte vadītāju par 
bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības ie-
stādē, 3.1. punktā minēts: «Pakalpojuma sa-
ņēmējam ir pienākums segt izdevumus par 
ēdināšanas pakalpojumiem, kurus nosaka 
2009. gada 16. decembra Dundagas novada 
domes lēmums Nr. 302, — 100% apmaksu 
par pārtikas produktiem un Ls 0,30 dienā 
par ēdiena sagatavošanu». Savukārt 3.2. 
punktā teikts: «Noteikta maksa Ls 0,20 dienā 
par vietas saglabāšanu PII Kurzemīte, ja 
bērns kādu laiku neapmeklē PII. Vietas sa-
glabāšanas maksa nav attiecināma uz bēr-
niem, kuri apgūst 5–6 gadīgo apmācību». 

No šā gada septembra palielināsies vecā-
ku apmaksa par pārtikas produktiem. To no-

saka 2012. gada 13. marta MK Noteikumi nr. 
172, kas paredz uztura normas pirmsskolas 
izglītības programmas īstenojošo izglītības 
iestāžu izglītojamiem. Noteikumu mērķis ir 
nodrošināt veselīga un līdzsvarota uztura 
lietošanu pirmsskolas bērniem izglītības ie-
stādē.  

Lai mūsu iestāde varētu šo likumu ievē-
rot, būs jāiepērk vairāk produktu, arī kvali-
tatīvāki, kas sadārdzinās izmaksas. Līdz šim 
vienā dienā iekļāvāmies produktu izmaksā 
vidēji par Ls 0,70, tagad šī produktu izmaksa 
jāpaceļ vismaz līdz vienam latam. Brokastis 
un launagu ēdienreizes bērniem būs bagātī-
gākas, un pusdienās katru dienu bērniem 
pasniegs 2 ēdienus — pamatēdienu un zupu 
vai desertu. 

 
Ilona Onzule, PII Kurzemīte vadītāja  

Par ēdināšanu Kurzemītē 
 

Ziņojam par ēdināšanas pakalpojumiem un to izmaksām pirmsskolas izglītības ie-
stādē (PII) Kurzemīte un jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem par uztura nor-
mām izglītības iestāžu audzēkņiem. 

— Šprotes metāla kārbās ar caurspīdī-
giem polimēru vāciņiem sākām izmēģināt 
aprīlī, bet ražot — vasarā. Šajā Maskavas iz-
stādē piedalāmies katru gadu, jo tā ir presti-
ža un vienīgā, kur vērtē mūsu ražoto pro-
dukciju. Esam saņēmuši gan bronzas, gan 
sudraba medaļu, bet ne reizi vēl oficiāli ne-
esam tik augsti novērtēti kā šogad. Paši bi-
jām pārsteigti, ka esam apsteiguši lielos ra-
žotājus. Tas, ka ieguvām zelta medaļu, ir vi-
su darbinieku nopelns. Paldies kolektīvam, 
jo katrs ir ieguldījis savu artavu, lai mūsu 

produkciju tā novērtētu.  
Lielu daļu savas produkcijas eksportējam, 

arī uz Maskavu. Pieprasījums ir tik liels, ka 
nespējam to piepildīt. Iegūstot zelta medaļu, 
atkal esam ieguvuši jaunus klientus.  

Uzņēmums attīstās. Esam paplašinājuši 
ražošanu, izveidojuši jaunu kūpināšanas tu-
neli, līdz ar to klāt nākušas kādas 25 jaunas 
darba vietas. Tagad gaidām horizontālo 
autoklāvu, lai varētu kvalitatīvāk šprotes 
sterilizēt.  

Uzklausīja Diāna Siliņa 

Mūsējiem  
Maskavā — zelts!  

 

No 17. līdz 20. IX Maskavā notikušajā 
profesionālajā pārtikas izstādē World Food 
Moscow 2012, kurā piedalījās 1420 kompānijas no 64 valstīm, zelta medaļu saņē-
ma SIA Līcis 93 Kolkas ceha ražotie konservi Šprotes eļļā metāla kārbās ar caurspī-
dīgiem polimēru vāciņiem. Ar lepnumu stāsta ceha vadītāja Regīna Rūmniece: 

Vispirms labu laiku iepriekš sarakstījā-
mies ar Beļģijas TV darbiniekiem un visu sīki 
izplānojām. Beļģiem jau pašā sākumā bija 
skaidrs, ka viņi grib redzēt kaut ko no līvu 
kultūras, zvejniekiem un militārā mantoju-
ma. Atlika to atlasīt un celt gaismā, lūkojot 
saprast, cik daudz vienā diennaktī var nofil-
mēt.  

Liels paldies visiem mūsu «Holivudas ak-
tieriem», kam nācās būt pacietīgiem un iztu-
rīgiem, kā arī likt lietā katram savu īpašo ak-
tiera un dziedātāja talantu! Paldies viesu mā-
jas Pūpoli saimniekiem Dacei un Edgaram 

Kārklevalkiem par iejušanos padomjlaiku 
etīdēs ciešā ierindā ar savu vēsturisko auto. 
Paldies SIA Kolkasrags saimniekam Jānim 
Dambītim par raga un Kolkas sirsnīgu izrādī-
šanu. Paldies Kolkas koklētājām Dzintrai 
Tauniņai, Evitai Ernštreitei, Paulai Kučinskai 
un Elizabetei Bordjugai par saulaino smaidu 
un skanīgo mūziku, spītējot dzestrajam jūras 
vējam. Jāpiemin beļģu neviltotā interese par 
mūsu kokļu gatavošanas meistariem un pa-
sūtīšanas iespējām. Paldies Kolkas zvejnie-
kam Ērikam Ļihačovam ar ģimeni par sa-
pratni un atsaucību, TV kameras uzraudzībā 

zivis purgājot. Paldies Maijai Rērihai un Mā-
rītei Zandbergai Kolkas līvu centrā Kūolka 
par savstarpēji papildinošo un krāšņo duetu. 
Paldies Ginteru saimei Mazirbes Brankos–
Stūrīšos — Guntai, Igoram un Ingai par pa-
cietību filmētāju vēlmju piepildīšanā, lībisko 
senumu pasniedzot mūsdienīgā svaigumā. 
Un paldies Mazirbes līvnama saimniekam 
Edgaram Milleram par izsmeļošo ekspotīciju 
laivu kapsētā un tautas nama izrādīšanu.  
Īpašs paldies Vītolu saimniecei Baibai Zie-

donei–Jansonei par pasākuma atbalstīšanu 
ar naktsmājām un Branku saimniekiem par 
karaliskajām pusdienām lībiešu gaumē.  

Filmēšanas iznākums būšot … visa Ziemeļ-
kurzeme kādās piecās minūtēs… Nākamgad 
februārī vai martā to rādīšot Beļģijā. Ap to 
laiku tad braucam uz Beļģiju.  

 

Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore  

Mūs filmē beļģu TV  
 

No 25. līdz 28. IX Latvijā filmēja Beļģijas televīzijas kompānija Woestijnvis, lai at-
spoguļotu muzejus, līvu kultūru un tradīcijas, Kurzemes zvejnieku sētu un tradicionā-
lo virtuvi. Teju pusotru dienu — arī mūsu novadā.  

Par pabalstiem 
 

Novada dome noslēgusi sadarbības 
līgumu ar Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūru (VSAA) pakalpojumu 
pieprasītāju iesniegumu pieņemšanas 
nodrošināšanā. 

 
Dzimtsarakstu nodaļā piedāvā iesniegt 

iesniegumu VSAA pakalpojumu pieprasīša-
nai: bērna piedzimšanas pabalstam; slimī-
bas un maternitātes pabalstam; paternitā-
tes pabalstam; apbedīšanas pabalstam; 
vienreizējam pabalstam mirušā pensionāra 
laulātajam. 

Pieprasot pakalpojumu, jāiesniedz ie-
sniegums un jāuzrāda dokumenta oriģi-
nāls, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu! 

Rita Podkalne,  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina 
klientus informēt par savu VAS Latvijas Hi-
potēku un zemes banka konta maiņu.  

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas padomes un Konkurences padomes 
atļauju turpināt Hipotēku bankas komercdaļas 
pārdošanas procesu, uzsākta Hipotēku bankas 
komercdaļas klientu apkalpošanas pāreja uz 
kādu citu klienta izvēlētu banku. Plānots, ka 
pāreja notiks pakāpeniski un noslēgsies šī ga-
da novembrī.  

Tādējādi no novembra LAD nespēs veikt at-
balsta maksājumus uz to klientu kontiem, kas 
atvērti VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka. 
Lai neaizkavētos 2012. gada tiešo maksājumu 
saņemšana, LAD aicina klientus ziņot par mai-
nīto bankas kontu. Veidlapas klienta datu mai-
ņai pieejamas LAD interneta lapas www.lad.
gov.lv sadaļā «LAD klientu reģistrācija».  

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu lūdzam 
iesniegt tuvākajā LAD reģionālajā lauksaimnie-
cības pārvaldē (RLP) vai centrālajā aparātā 
(CA), vai nosūtīt pa pastu. Ar elektronisko pa-
rakstu parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz  
e-pasta adresi lad@lad.gov.lv.  

Marta Tracmane      (1916) 
Zigrīda Siliņa          (1930) 
Uldis Tīdemanis      (1992) 

Nodevas lielums atkarīgs no personas rak-
stiskajā pieprasījumā norādītā laika, kad vi-
ņa vēlas izziņu saņemt, t.i., vai nu divu stun-
du (Ls 10,50), vienas darbdienas (Ls 6,00) vai 
piecu darbdienu laikā (Ls 3,00). Šādu kārtību 
nosaka Iedzīvotāju reģistra likums un Ministru 
kabineta noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauto ziņu izsniegšanas kārtību un par valsts 
nodevu par informācija saņemšanu no Iedzīvotā-
ju reģistra. 

Persona uz pieprasījuma pamata var sa-
ņemt ziņas par sevi un par citu personu, no-

rādot pamatojumu ziņu saņemšanai un uzrā-
dot apliecinošu dokumentu — bērna dzimša-
nas apliecību, laulības apliecību, pilnvaru, 
lēmumu par aizbildņa vai aizgādņa statusa 
piešķiršanu u.c. Pieprasījuma veidlapa saņe-
mama pašvaldībā vai domes interneta lapā  
sadaļā Veidlapas.  

No valsts nodevas atbrīvoti: invalīdi; Čer-
nobiļas atomelektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībnieki; pensionāri, kuru pensi-
jas apmērs nepārsniedz valstī noteikto mini-
mālo darba algu; personas ar zemiem ienā-

kumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā; personas, kurām 
dokuments zudis no personas gribas neatka-
rīgu iemeslu dēļ — nelaimes gadījumā vai 
prettiesiskas rīcības dēļ. 

Valsts nodevu samazina par 50%, ja infor-
māciju pieprasa represētā persona; aizbil-
dnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnī-
bā esošo personu. 

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvoju-
mu no valsts nodevas, ir obligāti jāuzrāda 
attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs do-
kuments. Neskaidrību gadījumā lūdzam 
zvanīt pa tālruni 63237851! 

 

Dace Kurpniece,  
novada domes sekretāre lietvede  

Izziņas no Iedzīvotāju reģistra 
 

Iedzīvotājiem turpmāk par deklarētās dzīvesvietas izziņas saņemšanu pašvaldībā 
būs jāmaksā valsts nodeva. 

Darba piedāvājums 
 

SIA Dundaga aicina darbā slaucēju un trakto-
ristu Valpenes fermā, vēlama ģimene, ar dzī-
vokli nodrošina. Tel. 28651260, 26324436. 

Dundagas novada dome nekustamā īpašu-
ma nodoklim piemēro nodokļa atbalsta pasāku-
mu. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājs līdz noteiktam laikam pilnā apmērā sa-
maksā nodokļa pamatparādu uz 
01.09.2011., tad viņam atlaiž visu ar šo parā-
du saistīto nokavējuma naudu.  

Iesniegums par piedalīšanos šajā nodokļu 
atbalsta pasākumā jāiesniedz līdz gada bei-
gām. Uzziņām zvanīt 63237856. 
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