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Sajūta — visi esam savējie  
Mārīte, senioru kolektīva Dun-dang dejo-

tāja: — Lielajos Diesmu un deju svētkos pie-
dalījos pirmo reizi, kaut gan dancojusi esmu 
daudz, sākot jau ar bērnudārza laiku. Dejoju 
pie skolotājas Eleonoras Jurševskas kultūras 
namā un vēlāk kolhoza Dundaga deju kolektī-
vā. Kultūras namā jau Bernānīte tērpus sagā-
dāja, arī tagad mums nekā netrūka. Taču, 
kad dejojām kolhoza deju kolektīvā, tērpi 
pašiem bija jānopelna. Tad nu katru sestdie-
nu, svētdienu un darba dienu vakaros pēc 
darba kolhoza laukos lasījām akmeņus. Rei-
zēm piepelnījāmies, piedaloties kartupeļu 
talkā, puiši gāja pie siena. Mēs, daudzi jaunie 
dejotāji, tajā laikā gandrīz visi 8 pāri, samīlē-
jāmie sun saprecējāmies, piemēram, Austra 
un Lenarts Auziņi, Daina un Uldis Freibergi, 
mēs ar savu vīru. Tādos pāros gan nedejo-
jām, bet sadancojāmies un tad pa kāzām cits 
citam vien dzīvojām. 

Bet senioru kolektīvā dancot atsākām 
pirms trim gadiem. Ļoti gribējās dejot, bet 
nebija lokomotīves, kas savelk visus dejotājus 
kopā. Tad pieredzējušie dejotāji — Aivars 
Freimanis, Gunta Skujiņa, Inita Rozenberga, 
D. un U. Freibergi, arī es — vienojāmies, ka 
dejosim, un devāmies pie Daces Treinovskas. 
Pirmoreiz kopā uzstājāmies 18. XI svētku pa-

sākumā pilī, nodancodami Klabdanci. Pirms 
tam bija notikuši tikai 4 mēģinājumi! 

Dziesmu un deju svētki uz papīra nav uz-
rakstāmi un vārdos nav izsakāmi — tie ir jā-
bauda. Otrdien no rīta sešos izbraucām no 
Dundagas un plkst. 11.00 jau bija jābūt uz 
laukuma Daugavas stadionā. Imantas skolā, 
kur bija mūsu apmešanās vieta, mūs ļoti 
laipni sagaidīja un brokastīs ēdām gardu 
bukstiņu biezputru ar speķa un sīpolu mēr-
ci — īstu kurzemnieku ēdienu. Baroja mūs 
visu laiku ļoti labi. Mēģinājām vēl trešdien 
un mazliet ceturtdien, tad notika ģenerāl-
mēģinājums, kas reizē bija arī koncerts. 
Piektdien un sestdien nodejojām četrus lie-
lus koncertus. Sagatavošanās laiks bija mazs, 
bet raksti, ko veidojām, — fantastiski, virsva-
dītāji — lieliski! 

Kad gaidījām uzgājienu, uz lielā ekrāna 
redzējām, kā citi dejo. Tautas tērpu daudz-
veidīgais un deju rakstu skaistums, Raimon-
da Paula iemīļotās melodijas — tas viss kopā 
aizkustināja. Neviens bez saviļņojuma asa-
rām neiztika...  

Apbrīnojami, cik viss bija brīnišķīgi noor-
ganizēts: gulēšana, ēdināšana, cilvēku simti 
visapkārt, taču neviens citam virsū neuz-
skrien, katrs zina savu vietu. Arī, mainoties 

Daugavas stadionā, viss notika kā pa diedzi-
ņu — skrienot no stadiona nost, dejotāji ātri 
pārģērbās un pa otru pusi atkal virsū. Viss 
notiek sakārtoti kā armijā, kaut gan visap-
kārt milzīgas ļaužu masas. 

Pārsteigumu sagādāja tas, ka dejojām uz 
mīksta paklāja. Tas bija kas nepiedzīvots! Pa-
rasti dancojām pa zaļu zālīti vai asfaltu. Kat-
rā dejā bija norādīts savs laukums — kāds 
kvadrātiņš vai cipars, ap kuru jāturas. Jālī-
dzinās, jāskatās pa labi un kreisi, uz savu de-
ju partneri, jāsmaida un vēl jālūkojas zem 
kājām.  

Saule svelmēja ne pa jokam. Svētku rīko-
tāji bija gādājuši, lai mēs varētu dzesēt slā-
pes — dzeramā ūdens mums netrūka. Kādā 
brīdī sajutām, ka kurpes mainījušas lielu-
mu — kļuvušas par mazu. Kājas bija noberz-
tas un sapampušas, nācās likt plāksterus. 
Lietus uzlija tikai vienu brīdi, tad, kad uzstā-
jās mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs.  

Paldies Dundagas pašvaldībai, kas mūs at-
balstīja! Pateicība Dacei, kas ir spēcīga kolek-
tīva vadītāja, bez viņas ieguldītā darba un 
stingrības mēs svētkos nepiedalītos.  

Svētki bija viss: mēģinājumi, koncerti, sa-
liedētība, sirsnīgums un draudzīgums. Likās, 
ka visi esam savējie.  

 

Gods nest Dundagas novada zīmi 
Rūdolfs, 8. klases skolnieks, Dundagas 

jauktā kora jaunākais dalībnieks: — Dzies-
mu svētkos piedalījos pirmoreiz, un tie bija 
diezgan aizraujoši. Spilgti man palikušas 
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Nesen kāds pazīstams zemnieks teica, ka lielākā daļa cilvēku nostrādā darba die-
nas un tad nedēļas nogali pavada vienos festivālos. Protams, lauksaimnieku dzīve ir 
citāda: lopi jābaro, govis jāslauc arī sestdienās un svētdienās, siens jāvāc, kamēr labs 
laiks... Savukārt kāda mana draudzene atzina, ka ziema un rudens pie mums ir tik 
garš un tumšs laiks. Kad tad vēl, ja ne siltā vasarā baudīt dažādos svētkus, ko piedā-
vā visapkārt!? Tikai tā var sasmelties spēku un izturību visam atlikušajam gadam.  

Ja vien iespējams, arī es labprāt sevi iepriecinu ar svētkiem, ko kāds jau sagatavo-
jis. Visspilgtāk atmiņā iespiedušās Dzīres Kuldīgā, ne tikai tāpēc, ka tās notika nupat, 
bet drīzāk to bagātīgā satura un kvalitātes dēļ. Tiesa, no piecām neaizmirstamajām 
dienām, pilnām prieka un līksmes, man tika tikai puse sestdienas. Nākamgad atkal 
vēlētos tur būt. Visticamāk, ne vienīgā, jo svētkos Kuldīgā plūda cilvēku straumes. 

To arī novēlu — dažādos veidos baudīt vasaru! 
Diāna Siliņa  

2. lpp. Pastaigā pa Rundāles pils dārzu. 

3. lpp. Sportojam veseli! 

4. lpp. Luterāņu baznīcu grezno lilijas. 

5. lpp. Ciemos. Vēlreiz Mazirbē. 

6. lpp. Ko šogad piedāvā lībiešu svētki. 

Dziesmu un deju svētkos 
 

Par spilgtākajiem iespaidiem stāsta Mārīte Jurča, Rūdolfs Bražis, Māris Podiņš, 
Dzintra Tauniņa un Elma Zadiņa. 

 

 

Dundagā 
26. VII velomaratona Barona taka 

40 km aplis pa Dundagas apkārtni. Sā-
kums plkst. 13.00 pie Tūrisma informā-
cijas centra.  

27. VII plkst. 10.00 Daiņa Derkevica 
piemiņas kausa izcīņa volejbolā.  

2.–4. VIII Latvijas Mednieku asoci-
ācijas rīkotais festivāls Minhauzens 2013. 
2. VIII plkst. 19.00 stāšanās gājienam 
no Krokodila, ap 20.00 svētku atklāšana, 
Jersikas orķestra koncerts, balli spēlē 
grupa Jūrkant. 3. VIII plkst. 10.00 med-
nieku kolektīvu sacensības, plkst. 18.00 
Nepieradinātā folka orķestra koncerts, 
plkst. 19.00 uzvarētāju apbalvošana, 
plkst. 21.00 balli spēlēs grupa Kurzeme. 

10. VIII plkst. 10.00 Sporta svētki 
Dundagā, plkst. 22.00 balli spēlē grupa 
Pilnmēness. 

 

Pie Šlīteres bākas 
27. VII plkst. 21.00 Slīteres kukaiņu 

nakts. 
 

Mazirbē 
2. VIII plkst. 20.00 baznīcā Lībiešu 

svētku ieskaņas koncertu dzied Salas-
pils jauktais koris Lōja. 

3. VIII Lībiešu svētki. Lasiet 6. lpp.!  • Gājienā. Priekšplānā no labās — Dundagas pagasta zīmi nes Ernests Salcevičs, Dundagas jauktā kora 
karogu — Mārtiņš Abajs.                                                                                                                 Baibas Dūdas foto Turpinājums 2. lappusē. 

• Kolkas jauktais koris. 1. rindā vidū diriģente  Evita Ernštreite.                                        Foto no kora albuma 
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Vecumniekos ar interesi aplūkojām Strū-
bergu ģimenes dārzu. Sākot ar 2000. gadu, 
daiļdārzu konkursos tam piešķirti goda no-
saukumi Latvijas izcilākais daiļdārzs un Pa-
raugdārzs. Viss ir pašu veidots un lolots, dar-
bojoties no 1985. gada. Abi pēc profesijas ir 
melioratori, bet dārzā — pašdarbnieki. Mai-
noties ekonomiskajai situācijai valstī, mainī-
jies arī dārzs. Biešu vagas un kartupeļu lauki 
pazuduši līdz ar naturālo saimniecību. Ap 
māju aug puķes un košumkrūmi. Juris pats 
ierīkojis apgaismojumu, mēbeles ap kamīnu. 
Uzmanību piesaistīja izveidotais kārklu vicu 
un latvāņu stublāju sienas dekors. Inese stās-
tīja, ka no ainavu arhitektūras viedokļa ne 
viss dārzā ir pareizi, jo te ir liela augu dažā-
dība. 

Daudz ideju smēlāmies no teritorijas, kas 
atrodās aiz mājas un saimniecības ēkas. Pēc 
šīs ekskursijas ne viens vien noteikti izveidos 
līdzīgu trīsdaļīgu komposta kasti. Kur kād-
reiz ganījās govis un cūkas, tagad atpūtas zo-
nas centrā ir volejbola laukums. Gar robežu 
aug plūškoki un sarkanlapu ieva, lazda, pīlā-
dži. Inese un Juris labprāt sniedz padomus 
dārzu veidošanā.  

Savdabīgas ir koktēlnieka Jura Audzijona 
mājas Jūras ar savu baznīcu, Jēzus un Marijas 
skulptūrām. Te mēs tikām uzņemti ar patie-
su viesmīlību. Kādreiz Juris strādāja par 
traktoristu, vēlāk par celtnieku, bet viss aiz-
sācies tad, kad viņam bijušas veselības pro-
blēmas un uz īsu brīdi apstājusies sirds. To-
brīd viņš redzējis zeltītu gaismu un it kā kādi 
spēki piecēluši augšā, un vīrs nolēmis visiem 

parādīt, ka Dievs ir. Tā tapa pirmā figūra – 
Svētā Marija. Visvairāk jautājumu Jurim uz-
deva Aija Krūmiņa, un Jūru saimnieks mums 
vairakkārt atgādināja: «Šajā pasaulē ir jāmīl 
cilvēki un jāpiedod viņiem». 

Daudz jaunu atziņu ieguvuši, devāmies uz 
vienu no Latvijas izcilākajiem arhitektūras 
pieminekļiem — Rundāles pili (no vācu viet-
vārda Ruhental — Miera ieleja). Rundāles mui-
ža izveidota jau 15. gadsimta beigās. Šo īpa-
šumu 1735. gadā iegādājās Ernsts Johans Bī-
rons. Vecā pils nojaukta un uzcelta no jauna 
pēc Frančesko Bartolomeo Rastrelli projekta. 
18. gadsimtā pili formāli mantoja Katrīna II. 
Pils ir izmantota kā Napoleona Lielā armijas 
lazarete krievu-franču kara laikā, Pirmā pa-
saules kara laikā Vācijas armijas un Bermon-
ta armijas vajadzībām. Pēc kara pili piemēro-
ja skolas vajadzībām. 

Pils ansambļa restaurācija uzsākta 1972. 
gadā, kad nodibināts muzejs.  

Apskatot pils telpas, iejutāmies 18. gad-
simta elegantajā un romantiskajā noskaņā. 
Nepārspējami grezns interjers, spilgtas krā-
sas, mākslīgais marmors, zīda tapetes, austas 
ar rokām kādā Maskavas darbnīcā, dienā no-
aužot tikai 20 cm, griestu gleznojumi, ģipša 
figūras, senlaicīgas gleznas un mēbeles. At-
sevišķi dzimtas priekšmeti atgriezušies pilī, 
pateicoties hercoga pēcnācēju dāvināju-
miem. Ar Gerharda Vulfiusa dāvinājumiem 
Rundāles pilī atgriezušies daži ar Kurzemes 
hercogu rezidencēm saistīti priekšmeti, bet 
Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons mu-
zejam dāvinājis vairākas dzimtas relikvijas. 

Daļa dzimtas portretu un skulptūru izstādīta 
kopiju veidā. 

 Šogad tika svinēta Rundāles pils 277. 
dzimšanas diena un atklāts pilnībā restaurē-
tais hercoga otrais darba kabinets. 

Rundāles pils parkā viesojāmies pašā vasa-
ras vidū, kad krāšņi zied rozes, kopumā vai-
rāk nekā 12 000 rožu stādu. Pils dienvidu 
pusē atrodas 10 ha liels regulārais baroka 
parks, kas ar vienojošām alejām pāriet meža 
parkā, bijušajā medību parkā. Ekskursanti 
pēc izvēles to apskatīja gan patstāvīgi staigā-
jot, gan braucot elektromobilī un klausoties 
gidu. Divdesmit minūtēs varējām uzzināt 
galvenos faktus par pils dārzu. Šeit apska-
tāms ornamentāls parters, trīs baseini ar 
strūklaku, zaļais teātris, Holandes un Zilais 
boskets. Kopš 2005. gada tiek veidots rožu 

dārzs, kurā atrodas dārznieka māja, bet tās 
priekšā — Zilās rozes dārzs. Pils partera daļā 
rožu dārzi izkārtoti gan tematiski, gan hro-
noloģiski. Visu uzmanību piesaistīja pergolas 
ar vīnogulājiem. Gids stāstīja, ka tās nepa-
spējot nogatavoties, jo tūristi apēdot. Viena 
no iecerēm ir izveidot rotaļlaukumu, pirmās 
šūpoles jau ir uzstādītas. Tās veidotas pēc 
vēsturisku 18. gadsimta beigu šūpoļu parau-
giem. Ir vērts te vēlreiz atgriezties un dienu 
veltīt brīnišķīgai pastaigai dārzā! 

Noguruši, bet laimīgi un piepildīti ar spil-
gtām emocijām par redzēto sakām paldies 
mūsu ekskursijas vadītājai Ainai Šleinerei. 

 
Irina Jānberga 

prātā karstās sēdēšanas stundas mēģināju-
mos. Priecājāmies par katru mazāko mākoni, 
kas parādījās, jo tad atnāca ēna. Varējām arī 
nokāpt lejā pēc ūdens vai saldējuma, tas arī 
bija labi. Katru dienu bija agri jāceļas un vēlu 
jāiet gulēt. Mums nepietika vietas vienā ista-
bā, tāpēc jaunākie un vēl daži dzīvoja pa-
grabstāvā, mājturības kabinetā. Pie logiem 
bija restes, tas bija interesanti. Tur bija vēss, 
kas bija vislabākais šajā karstajā laikā.  

Gājienā nesu Dundagas novada zīmi, un 
tas bija liels gods. To atgādināja arī novada 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns. Gājiens bija 
ļoti foršs, tikai ilgi bija jāgaida, kamēr tas 
sāksies. Ik pa laikam bija jāiet atpakaļ. Kad 
devāmies gājienā, skatītāji sauca: «Dundaga! 
Dundaga!» Starp nepazīstamiem cilvēkiem 
pamanīju arī savu klases biedri Kristīni Ralli, 
kas bija atbraukusi.  

Noslēguma koncerts bija spēcīgs. Koristi 
to bija sagaidījuši un gribēja izdziedāt visu, 
ko ir sagatavojuši. Man vislabāk patika dzies-
mas: Saule, Pērkons, Daugava, Lūgšana un Dvē-
seles dziesma. Uz sadziedāšanos nepaliku, sa-
meklēju vecākus un braucām mājās.  

2015. gadā notiks skolēnu Dziesmu svētki, 
labprāt tajos piedalīšos un gaidīšu arī nāka-
mos pieaugušo Dziesmu svētkus.  

 

Milzīgs piepildījums dvēselē 
Māris, Kolkas pagasta jauktā kora dalīb-

nieks: — Kolkas jauktajā korī dziedu kādus 
10 gadus, uzspēlēju arī orķestrī. Šie man bija 
otrie pieaugušo Dziesmu un deju svētki. Vēl 
esmu piedalījies vienos skolēnu Dziesmu un 
deju svētkos. Salīdzinot visus trīs, šis bija  
visiespaidīgākais. Jo vecāks kļūstu, jo spilgtā-
kas emocijas. Man patika repertuārs, īpaši 
tādas dvēseliskas dziesmas kā Dod, Dieviņi un 
Lūgšana. Protams, Saule, Pērkons, Daugava. To 
dziedot, brīžiem pat asaras sariesās acīs, tir-
pas izskrēja ķermenism cauri, tādas sajūtas 
nekur citur nevar saņemt.  

Sadziedāšanās bija aizkustinoša. Visi — 

koristi un skatītāji — dziedāja kopā, visi bija 
savējie, visi bija viens, visi — viena tauta. Ja 
spējam tā kopā dziedāt, sadoties rokās, tad 
varam arī savu valsti nosargāt. Emocijas ir 
grūti aprakstīt. Piedzīvoju milzīgu piepildī-
jumu dvēselē. Ir ko atcerēties uz 5 gadiem 
un vēl ilgāk.  

Vairākas dienas padzīvojām kopā Imantas 
vidusskolā. Arī tas radīja kopības sajūtu.  

Gājienā biju kopā ar orķestri un spēlēju 
tauri. Tas gan bija drusku par ātru, sasteigts. 
Tik ātrā solī orķestris nevar paiet un spēlēt.  

Biju domājis braukt darbā uz ārzemēm, 
bet jūnijā atteicu. Latvijā paliku tikai Dzies-
mu svētku dēļ un savu lēmumu nenožēloju. 
Svētki bija tā vērti.  

Kamēr koris būs un kamēr es būšu Latvijā, 
tikmēr arī dziedāšu. Paldies Evitai, kas mūs 
ir tā sagatavojusi, ka varam piedalīties Dzies-
mu svētkos! 

 

Kokles, breiks un solo katedrālē 
Dzintra, koriste un Kolkas koklētāju an-

sambļu vadītāja: — Esmu piedalījusies dau-
dzos Dziesmu un deju svētkos. Šoreiz gan 
dziedāju korī, gan biju kopā ar saviem koklē-
tāju ansambļiem.  

Kolkas tautas nama ansamblis, kurā spēlē 
mūzikas skolas absolventes, pirms Dziesmu 
un deju svētkiem piedaloties skatē Jūrmalā, 
ieguva 1. pakāpes diplomu, mazajām koklē-
tājām – Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
Kolkas Mūzikas nodaļas ansamblim līdz 1. 
pakāpes diplomam pietrūka vien nieka 0,11 
punktu. Ļoti daudz strādājām, un sākumā 
pat nedomāju, ka mazajām koklētājām būs 
tik labs rezultāts. Vēlos īpaši uzteikt Ievu 
Langzamu, jaunāko koklētāju, kurai ir tikai 8 
gadi, bet kas ir centīga un ļoti labi tiek galā 
ar repertuāru. Galvenās balvas skatē saņēma 
apvienotie ansambļi. Arī mēs esam uzstāju-
šies, apvienojot ansambļus, un tikuši pie gal-
venās balvas jaunākajā grupā 2003. gadā. Šo-
reiz to izdarīt būtu grūti, jo varēšana un ve-
cuma atšķirības abiem ansambļiem ir pārāk 
lielas. Bet gribējās, lai Dziesmu svētkus iz-

bauda gan lielās, gan mazās koklētājas. 
Kokļu mūzikas koncerts notika nevis kā 

parasti Lielajā ģildē, bet Ķīpsalā – tur vietas 
bija vairāk, bet nedaudz traucēja blakus 
trokšņi. Žēl, ka nav lielākas koncertzāles. To 
vajadzētu, jo koklētāju skaits aug — šajos 
Dziesmu svētkos to bija vairāk nekā četr-
simt!  

Koncerts bija daudzveidīgs, tajā koklētāji 
spēlēja gan interesantas tautas dziesmu ap-
dares, gan oriģināldarbus. Kaut kas īpašs un 
nepiedzīvots bija mūziķa Ērika Ēšenvalda un 
horeogrāfes Olgas Žitluhinas darba Saules ta-
ka pirmatskaņojums un pirmizrāde, kur sati-
kās kokles spēle un breiks: 100 koklētājas un 
4 grupas Camelot puiši. To visu papildināja 
Zanes Šmites dziedājums, flauta un sitamin-
strumenti. Oriģināli! 

Šogad pirmoreiz Dziesmu un deju svētku 
laikā koklētāji spēlēja nakts koncertu Sv. Jē-
kaba katedrālē, kur mēs sniedzām solo 
priekšnesumu. Tas jau bija 6. dienas vēls va-
kars, visi — noguruši, tāpēc sevišķi priecīgas 
bijām par komplimentu, ka mūsu uzstāšanās 
atšķīrusies no citām un pamodinājusi publi-
ku. Bijām viens no diviem ansambļiem, kam 
bija priekšnesums ar dziedāšanu un to lielis-
ki papildināja mūsu pērle Evita Ernštreite.  

Mūs aicināja arī uzstāties Lido atpūtas 
centrā Dziesmu svētku dalībnieku koncertā, 
kur piedalījās ne tikai vairāki koklētāju an-
sambļi, bet arī folkloras kopas, kori un citi 
kolektīvi. 

Paldies Elīzai Sakniņai, kas mazajām kok-
lētājām pina skaistas bizes un palīdzēja viņas 
pieskatīt, darināt arī vainagus! Esmu pateicī-
ga Evitai, kas man bija līdzās kā otra skolotā-
ja!  

 

Lai dziesmu vara iet vairumā! 
Elma, šoreiz dižraušu cepēja un to popu-

larizētāja Rīgā: — Dziedot Dundagas pagasta 
jauktajā korī, esmu piedalījusies 8 Dziesmu 
un deju svētkos, sākot ar 1965. gadu un bei-
dzot ar 1993. gadu. Pēc 1990. gada Dziesmu 
svētkiem daudz kas Dundagas pagasta jauktā 

kora darbībā bija izmainījies, arī diriģents 
Ferijs Millers vairs to nevadīja. Tomēr īstie 
kora mākslas entuziasti Ernests Ābols un Ri-
ta Zemtiņa mūs aizvadīja līdz 1993. gada 
Dziesmu svētkiem. Atceros Ernests Ābola 
teiktos vārdus: «Kad Latvijai būs labi, tad visi 
gribēs dziedāt, bet kā mēs varam nedziedāt 
tagad, kad mūsu valstij iet grūti?» Mēs aiz-
braucām uz Dziesmu svētkiem un dziedājām. 

Šoreiz uz Rīgu devos 3. VII, lībiešu valodas 
skolotājas Zojas Sīles uzaicināta, lai ar  
sklandrausi kā lībiskas izcelsmes ēdienu cie-
nātu Vērmanes dārzā sanākušos.  

Līdz vēlai pēcpusdienai tur notika amat-
nieku tirdziņš un uz četrām uzstādītām es-
trādēm uzstājās neskaitāmi dažādu mazā-
kumtautību kolektīvi no daudzām Latvijas 
vietām. Ap plkst. 17.00 savu priekšnesumu 
sniedza lībiešu ansamblis Līvlist, dziedādams 
rādot, kā līgavu kronē ar greznu vizuļu vai-
nagu un kā pēc tam uzliek aubi. Žēl tikai, ka 
lībiešiem nebija ierādīta skatuve ar pastipri-
nātājiem, bet zaļa pļava pie puķu dobes.  

Tā nu es pēc 20 gadiem atkal varēju jus-
ties kā Dziesmu svētku dalībniece, jo piedalī-
jos pasākumā un biju tautas tērpā. Blūze 
man bija pašai, brunčus dabūju, ņieburu no 
jauna uzšuva Kaiva Jurča.  

Visu laiku ar mani kopā, daudz palīdzot, 
bija Alanda Pūliņa. Paldies viņai un Aigaram 
Zadiņam, kurš mūs aizveda uz Vērmanes 
dārzu un arī atveda mājās.  

Dalot cienastu, piedzīvoju emocionālu sa-
tikšanos — kāds kungs jautāja, no kurienes 
esmu. Kad atbildēju, ka esmu no Dundagas, 
sacīja, ka ir Dundagas vidusskolas skolotājas 
un direktores Irmas Lejas dēls. Manas pa-
audzes dundadznieki droši vien Irmu Leju 
atceras. Viņa bija vidusskolas direktore no 
1948. līdz 1950. gadam.  

Šos Dziesmu svētkus izjutu kā krāšņākos 
un emocijām bagātākos. Lai turpmāk dzies-
mu vara Dundagā un Latvijā ietu vairumā! 

 

Diāna Siliņa 

Vecumniekos un Rundālē 
 

Ikviena sapnis vasarā ir pastaiga pa Rundāles pils dārzu. Jūlija vidū lielu pārsteigu-
mu mums sagādāja Aina Šleinere, jo redzējām ne tikai romantisko pili ar visā Baltijā 
lielāko baroka stila franču dārzu, bet vienu no skaistākajiem daiļdārziem Latvijā un 
koktēlnieka Jura Audzijona valstību. 

  Visa dzīve man viens ceļojums 

Nobeiguma no 1. lappuses. 

• Jūru pagalmā. Aina Šleinere un Danuta Skrible.                                                                            Autores foto 
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— Novada priekšsēdētājs sacīja, ka jums 
ļoti mīļa ir Dundagas pils. Kāpēc? 

— Ar to saistās sena manas dzimtas vēstu-
re, mana vecvecmāmiņa Lidija Šulcs-
Ašeradena ir dzimusi un uzaugusi Dundagā. 

Viss sākās, kad Liezēres barons Artūrs 
Šulcs-Ašeradens bija atbraucis ciemos pie 
saviem attāliem radiem fon Ostenzakeniem 
uz Dundagas pili.  

Tā nu gadījās, ka jaunajam vīrietim, stai-
gājot tepat pa pils dārzu, «sirdī iekrita» un 
uz mūžu palika jaunā, skaistā pils dārznieka 
meita Lidija. Viņš tā meitenē samīlējās, ka 
bija gatavs viņu uz vietas precēt. Šulcs-
Ašeradenu dzimta šīm laulībām nevarēja īsti 
dot savu svētību, jo meitene, būdama no ci-
tas kārtas, neatbilda Baltijas bruņniecības tā 
laika priekšstatiem par labu izvēli. Jaunais 
barons savukārt pastāvējis uz to, ka vai nu 
viņš precēsies ar izraudzīto, vai arī darī sev 
galu un, nolikdams uz galda divas pistoles, 
pārtraucis jebkādas sarunas ar ārpasauli līdz 
pozitīvam dzimtas lēmumam. Aptverdami 
nenovēršamo, vecāki drīz vien diskrēti aiz-
braukuši uz Parīzi, kur pavadījuši ilgāku lai-
ku, tādējādi dodami jaunajam baronam rīcī-
bas brīvību. Pa to laiku jaunais barons sarī-
kojis kāzas un apprecējās ar iemīļoto. Vecāki 
atgriezās, un dzīve turpinājās, klusām akcep-
tējot notikušo. Tas bija viens no retajiem tā 
laika gadījumiem, kad latviešu meitene, lai 
arī bez vecāku svētības, tomēr ieprecējās 
baltvācu ģimenē. 

Protams, lai arī mīļa, tā ir sena vēsture. 
Mani kā 11. Saeimas deputātu, kas darbojas 
Sociālo un darba lietu komisijā, interesē, kā 
dzīvo un strādā pašvaldības, īpaši mazās — 
pēc iedzīvotāju skaita tāda nepārprotami ir 
Dundaga. Raugoties uz iedzīvotāju skaita sa-
mazināšanos, mēģinu pašvaldību vadību pār-
liecināt, ka daudz vairāk ir jādomā par cilvē-
ku noturēšanu pašvaldībā, nevis jākoncen-
trējas uz infrastruktūras attīstību. Arī ceļi un 

halles ir vajadzīgas, bet cilvēkiem un to izvē-
lei palikt un veidot šeit ģimenes ir jābūt pir-
majā vietā! 

Pieņemu, ka Dundagas novads, tāpat kā 
daudzi citi, pēdējo 10 gadu laikā ir zaudējis 
gandrīz trešdaļu savu iedzīvotāju. Vēl desmit 
šādi gadi novadam var nozīmēt pastāvēšanas 
beigas. Jums ir palikuši tikai 4600 iedzīvotā-
ju — tas ir pavisam maz. Jācīnās par katru 
iedzīvotāju, par katru ģimeni! 

Manuprāt, modernai pašvaldībai ir būtiski 
domāt par trīs, ar iedzīvotāju dzīvesvietas 
izvēli saistītām lietām. Pirmkārt, nodarbinā-
tība — darba vietu skaitam novadā ir jābūt 
līdzsvarā ar iedzīvotāju skaitu darbaspējīgā 
vecumā. Otrkārt, mūsdienīgi mājokļi — mā-
jokļiem ir jābūt pietiekamā skaitā un attiecī-
gā kvalitātē. Nemitīgi jādomā par iespēju tos 
modernizēt, kas ir svarīgs jautājums jaunu 
sieviešu izvēlē, veidojot ģimeni. 

Treškārt, aktīva novada sabiedriskā dzī-
ve — pašvaldībai ir jāatrod visu veidu iespē-
jamais atbalsts dažādu veidu sabiedrisko or-
ganizāciju attīstībai. Sākot no sociāla rakstu-
ra organizācijām līdz novada izaugsmi veici-
nošām attīstības biedrībām. 

— Manuprāt, vissāpīgākais mums ir mā-
jokļa jautājums. Lai pašvaldība uzceltu kā-
du māju, ir vajadzīgi milzīgi līdzekļi. Ko da-
rīt?  

— Ja novadā ir mājokļu trūkums, pašvaldī-
bai jādomā, kā efektīvi attīstīt kvalitatīvu 
dzīvojamo fondu! Protams, pirms kaut ko 
dara, ir jātiek skaidrībā par esošā dzīvojamā 
fonda stāvokli, pieprasījumu pēc jauniem 
dzīvokļiem, un jānovērtē novada iedzīvotāju 
ekonomiskās iespējas. 

Ir jāpieaicina attīstības speciālisti un jāiz-
diskutē, kas ir efektīvākais veids kvalitatīvu 
mājokļu attīstībai: esošās apbūves rekon-
strukcija, daudzdzīvokļu māju vai rindu mā-
ju celtniecība. 

Iespējas ir daudzas un dažādas, domāju, 

ka vajag vienoties par mērķiem un meklēt 
risinājumus. 

Un tādi ir iespējami — pašvaldību aizņē-
mumi, kombinēti ar banku finansējumu, Ei-
ropas fondu finansējums ēku siltināšanai un 
daudzām citām lietām, dažādu risinājumu 
meklēšana ar īpašumu attīstītājiem un citā-
diem privātiem investoriem, kā arī daudzas 
citas idejas. 

Labus piemērus var atrast dažādu attīstī-
bas programmu veidošanā un finansējuma 
piesaistē ES valstu pašvaldībās. Ja runājam 
par esošās apbūves attīstību, var izmantot 
veiksmīgu britu piemēru — B&B jeb Gulta un 
brokastis konceptā, kas balstās uz to, ka ģi-
menes, īpaši lielas, dodoties tūrisma ceļoju-
mā, vēlas atrast pēc iespējas lētākas nakts-
mītnes. Iegūstot tūrisma attīstības program-
mu līdzekļus, to tad var izmantot lielāku lau-
ku vai mazpilsētu māju īpašnieki. Iekārtojot 
vienu vai vairākas istabas tūristu nakšņoša-
nas vajadzībām, var iegūt papildus ienāku-
mu iespējas. Neko jau daudz arī nevajag: brī-
vu istabu, divas, trīs gultas, naktsskapīti, tīrī-
bu un kārtību, kā arī kafiju, omleti un šķiņķi 
brokastīs. Taču bez laba sanitārā mezgla šeit 
neiztikt. Te nu jāiesaistās pašvaldībai. Tā var 
palīdzēt meklēt resursus, lai šādu pakalpoju-
mu (programmu) pašvaldībā attīstītu un at-
rastu risinājumus uzlabojumiem. Ieguvēji 
var būt visi: gan ceļotāji, gan māju īpašnieki, 
gan arī pašvaldība. 

— Jūs vienu no prioritātēm, par ko jādo-
mā pašvaldībai, nosaucāt nodarbinātību. Kā 
jūs ieteiktu to risināt?  

— Tam arī ir jābūt kompleksam risināju-
mam. Mazai pašvaldībai vajadzētu rīkoties 
pēc šādas shēmas — novada saimniecisko no-
zaru attīsttības plāns un tā veicināšana plus 
cilvēkresursu plāns un tā attīstības veicinā-
šana. 

Kā labu piemēru minēšu Apes novadu, ku-
rā darbojas enerģiska domes priekšsēdētāja 
Astrīda Harju. Viņa kopā ar kaimiņos esošo 
Igaunijas Setomā novadu, izmantojot Eiropas 
fondu pārrobežu sadarbību, spēja novada at-
tīstības programmas izstrādei piesaistīt Tar-
tu Universitātes mācību spēkus un pētnie-
kus. Šīs sadarbības rezultātā ir radies ļoti in-

teresants novada saimnieciskās attīstības 
plāns, un tas nav industriāls sapnis. Tā ir re-
alitāte, jo, iezīmējot piecas perspektīvākās 
nozares, kam novadā ir vislielākais potenci-
āls būt «eksportspējīgām», te ir atrasts labs 
veids, kā koordinēt un atbalstīt vietējos uz-
ņēmējus. Arī bezdarba rādītāji Apes novadā 
ir viszemākie reģionā. 

Vēl viens veiksmīgs piemērs ir Rojas no-
vads, kur pašvaldībā darbojas karjeras kon-
sultants. Tas šobrīd palīdz jauniešiem profe-
sijas izvēlē un palīdz tiem, kas pašvaldībā ilg-
stoši palikuši bez darba. 

Manuprāt, karjeras konsultanta amata iz-
veide pašvaldībā var dot milzīgu impulsu no-
darbinātības un darba spēka kvalitātes attīs-
tībā. Šis darbinieks, pazīstot vietējos cilvē-
kus, vislabāk var kalpot kā vidutājs starp po-
tenciālo darba ņēmēju, vietējo uzņēmēju un 
Valsts nodarbinātības aģentūru. 

— Kāds ir jūsu redzējums par bijušajām 
patērētāju biedrības ēkām? 

— Vecā muižas spirta brūža ēka, kas ir tās 
sākotnējais izmantošanas mērķis, nepārpro-
tami ir vērtējama kā vēsturiska industriālā 
apbūve, un ir nesaraujami saistīta ar Dunda-
gas muižas kompleksu. Ja šī ēka tiktu no-
jaukta, Dundaga zaudētu būtisku vēsturiskā 
mantojuma daļu. Tā kā šī būve celta kā in-
dustriāla ēka, tad kā viens no attīstības sce-
nārijiem būtu jāizvērtē ēkas atjaunošana ar 
nolūku tajā atjaunot industriālo jeb ražoša-
nas darbību. Ņemot vērā lielo ēkas apbūves 
apjomu, šeit varētu tikt izveidots Dundagas 
industriālais parks. 

Pašvaldībai būtu jāveido atsevišķs pro-
jekts un jāmeklē vadības un finansējuma risi-
nājumi. Te jānāk iekšā ražotājiem: Piensaim-
nieku kooperatīvs varētu būt ļoti labs kandi-
dāts. Šeit varētu būt ražotne, degustēšanas 
telpas un veikaliņš. Taču vēl paliks pāri tel-
pas, kur jānāk arī citiem uzņēmējam. Galve-
nais — šajā ēkā jāizveido neliels industriālais 
centrs, saglabājot ēkas vēsturiskās vērtības. 
Atrast pareizo līdzsvaru starp šodienas vaja-
dzībām un vēsturiskām vērtībām būtu mūsu 
atbildība nākamo paaudžu priekšā. 

Diāna Siliņa 

«Dundagas torņi» 
 

Gadskārtējais novada atklātais šaha 
čempionāts no 5. līdz 7. VII pilī pulcēja 
28 senās spēles cienītājus. 

Šogad dalībnieku vidū bija šahisti no 
Dundagas, Kuldīgas, Rīgas, Daugavpils, Og-
res, Pļaviņām, Talsiem un Sabiles, pavisam 
23 pirmās sporta klases šahisti, 3 meistar-
kandidāti un 2 otrās sporta klases šahisti. 
Atklātajā turnīrā vislabāk veicās vienam no 
jaunākajiem sacensību dalībniekiem trīspa-
dsmitgadīgajam Klāvam Stabulniekam, kas, 
nezaudējot nevienā cīņā, ar 6 punktiem no 7 
iespējamiem kļuva par uzvarētāju. Otrajā 
vietā Uldis Melderis, trešajā Grigorijs Mo-
rozļi. 

No dundadzniekiem vislabāk veicās šo 
rindiņu autoram, kas ar 4,5 punktiem iegu-
va 6. vietu. Nākamie dundadznieki — 8. vie-
tā Elvis Bēķis ar 4 punktiem un 18. vietā Al-
dis Sīpols ar 4,5 punktiem. 

Labākā no daiļā dzimuma šahistēm bija 
kuldīdzniece Ilze Burkevica, kas ar 3,5 pun-
ktiem ierindojās 12. vietā. 
Ātrspēlē piedalījās 21 dalībnieks, un labā-

ko trijnieks bija šāds: Verners Putka, Uldis 
Melderis un Klāvs Stabulnieks. 

Labākie kopējā ieskaitē, dundadznieku 
ieskaitē un ātrspēlē saņēma kausu, medaļas 
un diplomus. Paldies pašvaldībai par atbal-
stu, tiesnešiem par raitu darbu un dalībnie-
kiem par spēlētprieku! Bet jau nākamajā 
dienā pēc sacensību noslēguma pagājušā ga-
da «Dundagas torņu» labākais desmitnieks 
devās trīs dienu ekskursijā uz Briseli, ko ša-
histiem kā balvu dāvināja sacensību labvēlis 
eiroparlamentārietis Kārlis Šadurska kungs. 

 
Alnis Auziņš 

Trīs svarīgākās pašvaldību prioritātes 
 

16. VII sarunā ar Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru Arvilu Ašeradenu  
runājām par to, kāpēc viņu interesē Dundaga.  

  Spor to liels un mazs 

• Ar ūdeni pildītu balonu mešana.                                                                                        Madaras Bilinskas foto 

Vīdales sporta diena 
 

Skaistajā, ne īpaši saulainajā, bet ļoti vējainajā 21. VII dienā Vīdales aktīvie bērni 
un jaunieši bija sapulcējušies Vīdales sporta dienā, kas kļuvusi jau par tradīciju.  

Bērnu bija vairāk, nekā cerēts — 29, pie-
augušo — 25. Izrādījās, ka piedalās bērni ne 
tikai no Vīdales, bet arī tie, kas ciemojās pie 
vecvecākiem. Kamēr bērni sportoja, piemē-
ram, meta šautriņas, ripināja bumbiņas, 
jaunieši un pieaugušie spēlēja volejbolu un 
piedalījās dažādās atrakcijās. Sporta spēļu 
noslēgumā visi jautri pavadīja laiku, ķerot ar 
ūdeni pildītus balonus. 

Balvu bija daudz! Dalībnieku noskaņo-

jums — pacilāts. 
Pasākumu apmeklēja arī novada priekšsē-

dētājs Gunārs Laicāns. 
Īpašs paldies sporta dienas sponsoriem: 

Dundagas novada pašvaldībai un SIA Ints 
īpašniekam Intam Šermukšnim. Paldies 
brīvprātīgajiem palīgiem spēļu rīkošanā: An-
dai, Ingai, Vitai! 

Uz tikšanos nākamajā vasarā! 
 

Vīdales bibliotekāre Santa 

Pludmales  
volejbols 

 

Sporta klubs Dundaga ar novada do-
mes atbalstu arī šovasar rīko sacensī-
bas pludmales volejbolā.  

Pirmais posms notika Dundagā 29. VI. Ta-
jā piedalījās 14 komandas no Dundagas, Kol-
kas, Jelgavas, Valgundes. 1. vietu izcīnīja 
Matīss Pētersons un Jēkabs Avotiņš. Otrajā 
vietā bija Kaspars Kristiņš un Didzis Kār-
kliņš. Trešie — Krists Dambergs un Jānis 
Krūze. Otro posmu spēlēja 20. VII Kolkā. Ta-
jā cīnījās komandas no Dundagas un Kolkas. 
Uzvarēja Kristaps un Toms Šeptes. Otro vie-
tu ieguva Kaspars Kristiņš un Didzis Kār-
kliņš. Trešajā vietā — Jānis Zīle un Ralfs 
Ozoliņš. 

Dažos iespaidos par 2. posmu dalījās 
K. Šepte. Viņš atzina, ka bija gaidījis lielāku 
konkurenci un ka varēja būt vairāk koman-
du. Puisis bija domājis, ka būs jācīnās grū-
tāk. Diemžēl šoreiz nebija ieradušies vairāki 
spēcīgi Dundagas volejbolistu pāri, kā M. 
Pētersons un J. Avotiņš, K. Dambergs un 
J. Krūze. Gribētos arī ar viņiem pacīnīties.  

K. Šepte sacīja, ka laika apstākļi šajā die-
nā gan nav lutinājuši, jo pūtis ļoti stiprs 
vējš. Tādā ziņā spēlēt nav bijis viegli.  

Volejbolists arī priecājās par jaunajiem 
Kolkas spēlētājiem, kas piedalījās. Savā star-
pā viņi cīnījušies sīvi, bet, spēlējot ar dun-
dadzniekiem, neizrādījuši nekādu pretestī-
bu, kaut gan pārējie tos uzmundrinājuši.  

Protams, ir gandarījums par uzvaru. 
K. Šepte aicināja trešā posma spēlēs 17. VIII 
Mazirbē piedalīties arī citiem Dundagas vo-
lejbola spēlētājiem.  

Ance Freiberga un Diāna Siliņa 
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Vasaras Bībeles skolā 
 

Bumeranga ekspresis traucas pa Aus-
trālijas plašumiem, tajā sēž Dundagas 
bērni un dzied: «Tu devi redzēt aklajiem,/ 
Tu devi dzirdēt kurlajiem,/ pabaroji tūk-
stoš izsalkušos». Un tas notika vasaras 
Bībeles skolas (VBS) laikā no 8.līdz 13. 
VII. 

Tomēr ķenguri, bumerangi un koraļļu rifi 
bija tikai fons Bībeles stāstiem par Jēzus mā-
cekli Sīmani Pēteri, kurš atsaucas aicināju-
mam «Nāc man līdzi!» Kopā ar pārējiem mā-
cekļiem Pēteris piedzīvo Jēzus darītos brīnu-
mus, tad neiztur pārbaudījumus un savu 
skolotāju nodod. Bet Jēzus mīlestība pret 
mums ir tik liela, ka vienmēr tiksim uzklau-
sīti, kad Viņu lūgsim. 

Šī jau septīto gadu rīkotā Bībeles skola 
kļūst arvien populārāka, un apmeklējušo 
bērnu skaits ar katru reizi pieaug. Šogad pie-
dalījas 83 bērni, kuriem vēl jāpieskaita 8 gru-
piņu komandieri, kā arī nodarbību vadītāji — 
mūsu ciema jaunieši. Prieks, ka izaugusi 
jaunā maiņa — Patrīcija, Ģirts, Adrians, En-

dijs, Krišjānis, Sanija, Nanija, Sandra, Monta, 
Agnija, kuri aktīvi iesaistījās VBS darbā. No-
slēguma gaisotni apbēdināja tas, ka sapra-
tām — bumerangs ir ierocis, un, nemākulīgi 
ar to rīkojoties, ir vajadzīga mediķu palīdzī-
ba. Savukārt sestdienas VBS izlaidums un 
tam sekojošās aktivitātes ar pārvietojamām 
atrakcijām bija īsti svētki visai Dundagai. 

Dundagas baptistu draudzes vārdā izsa-
kām lielu paldies par materiālo atbalstu Al-
dim Anzenavam un draudzei Prieka Vēsts. 

 
Sarmīte Zumberga un Kristīne Smelte 

 
 

Jaunie Ceļa meklētāji Salacgrīvā 
 

Deviņiem Dundagas un Kolkas pagas-
ta bērniem bija iespēja no 7. līdz 14. VII 
piedalīties Latvijas Ceļa meklētāju no-
metnē Salacgrīvā. 

Ceļa meklētāji ir starptautiska kristīgo 
skautu organizācija bērniem no 10 līdz 15 ga-
diem. Latvijā tā pastāv jau 17 gadus. Dunda-
gā Ceļa meklētāju klubs izveidojās pirms di-

viem gadiem, un šī bija jau otrā ko-
pīgi piedzīvotā nometne. Šoreiz bi-
jām vēl patstāvīgāki nekā ie-
priekš — pilnībā paši iekārtojām 
sava kluba apmetni, gatavojām sev 
ēst. 

Nometnē bērni visu nedēļu pie-
dalījās dažādās nodarbībās. Kā pie-
prasītākās un interesantākās bērni 
atzīmēja alpīnismu, dekupāžu, 
gleznošanu, ziepju gatavošanu, lo-
ka šaušanu, kristīgo drāmu. Tie 
bērni, kas no mūsu kluba apmeklē-
ja teātra mākslas nodarbības, varē-
ja savas jauniegūtās iemaņas de-
monstrēja rīta un vakara sanāk-
smēs aptuveni 400 cilvēku lielai 
publikai. 

Savukārt, nedēļas nogalē — jūras 
svētkos nometnes dalībnieki piedā-
vāja Salacgrīvas bērniem dažādas 
nodarbību stacijas un koncertu. 

Tik ideāli laika apstākļi vēl nav 
bijuši nevienā Latvijas Ceļa meklētā-
ju nometnē — visa nedēļa pagāja 
bez stipriem vējiem, pārmērīgi kar-
stas saules un lietus lāsēm. Savu-
kārt bērni ieguva daudz jaunu ie-
spaidu, draugu un iemaņu. Mājās braucot, 
bija jūtams apmierinājums un gandarījums 
par piedzīvoto. 

Paldies Kolkas pamatskolas pavārītei San-
tai Feldmanei un dundadzniecei Dzintrai  
Jānbergai par atsaukšanos izaicinājumam, ar 
savu brīvprātīgo darbu atbalstot mūsu bēr-
nus šajā nometnē! 

Ansis Roderts 
 

Liliju izstāde 
 

21. VII Dundagas luterāņu baznīcā kā 
katru svētdienu svinēja dievkalpojumu, 
bet dievnamu greznoja brīnišķīgas un 
smaržīgas lilijas.  

Pēc dievkalpojuma, kurā mācītājs Ar-
mands Klāvs sprediķoja par Jēzus asarām, 
ieraugot Jeruzalemi, un viņa dusmām uz 
naudas mijējiem templī, un novēlēja mums 
spēku no Dieva, lai varam dzīvot ar atvērtu 
sirdi, viņš atklāja liliju izstādi. 

Draudzes gans sacīja, ka lilijas viņam vis-
pirms saistās ar smaržu, tikai tad ar ziedu 
skaistumu. Kad atver baznīcas durvis, vis-
pirms ir sajūtama smarža — viss dievnams 

smaržo! Mācītājs atzina, ka liliju aromāts vi-
ņam atgādina vīraka smaržu. Viņš uzsvēra, 
ka ticībai ir laba smarža. «Lai mūsu ticība ir 
pirmais, ko cilvēki sasmaržotu! Galvenais 
nav ne darbi, ne pienākumi, ne atbildības, 
bet Kristus starp mums. Turiet Kristu savā 
starpā!» noslēgumā teica A. Klāvs. 

Liliju iestādi skaisti ieskandināja un ie-
dziedāja Vineta Irbe, Mazirbes rekolekciju 
centra vadītāja, mācītāja Kārļa Irbes sieva. 
Noslēgumā visi vienojās 513. dziesmā no lu-
terāņu dziesmu grāmatas. Tajā pieminēta li-
lija.  

Pēc tam interesenti devās aplūkot un pa-
smaržot lilijas.  

Paldies visiem, kas gādāja, la ililiju izstāde 
mūs priecētu! 

Izstāde apskatāma un sīpoli pasūtāmi kat-
ru dienu līdz 28. VII no plkst. 12. līdz 16.00. 
Ja nu kādam gadās ierasties svētdien, tad jā-
rēķinās, ka no plkst. 11.00 līdz 13.00 notiks 
dievkalpojums. Taču, pirms priecāties par 
lilijām, aicinām paklausīties arī Dieva vārdu!  

 
Diāna Siliņa  

Tā kā lielākā daļa no mums pārstāv kādu 
no Talsu draudzēm, viss norisinājās kristīgā 
gaisotnē. Interesanti, ka uz šejieni līdzi sa-
viem draugiem bija ieradusies arī meitene 
Čīhiro no Japānas, kura tāpat priecājās pie-
dalīties visās aktivitātēs. 

Jau iepriekšējos gados vairākās vietās Lat-
vijā, īpaši Talsu apkārtnē, tika rīkots līdzīgs 
projekts — Es nebaidos palīdzēt. Arī pasākuma 
No sirds uz sirdi mērķis ir doties ciemos pie 
cilvēkiem, piedāvāt palīdzību mājas vai dār-
za darbos, nodziedāt kādu dziesmu vai vien-
kārši parunāties, kā arī liecināt par Dievu. 
Pateicoties ziedotājiem, tika sagādātas pārti-
kas pakas.  

Piektdienas pēcpusdienā ieradāmies Dun-
dagas aprūpes namā Stacija, kur mums laipni 
atvēlēja gandrīz visu augšējo stāvu. Atklāša-
nas svētbrīdī pie mums viesojās baptistu 
draudzes priekšnieks Aldons Zumbergs, kas 
atzinīgi novērtēja jauniešu vēlmi doties kal-
pošanā tieši šajā mazpilsētā. Organizatore 
Anete Ankmane īsi informēja par plānoto. Tā 
kā lielais gājiens pa Dundagu paredzēts sest-
dien, līdz tam mūs iedrošināja lekcijas par 
ticības un kalpošanas nozīmi un Evaņģēlija 
spēku. Tās bija sagatavojuši daži no pašiem 
jauniešiem: Baiba Bērziņa, Anete Ankmane 
un Kurts Kleinhofs-Prūsis, kuri ar liecību un 
darbiem apliecina savu ticību Dievam. 

Sestdien rīta pusē daļa jauniešu devās uz 
tuvējo baptistu baznīcu, lai palīdzētu sagata-
voties gaidāmajai vasaras Bībeles skolai pēc 
dažām dienām, bet pārējie palika turpat pie 
aprūpes nama un nesa sazāģēto malku šķū-
nītī — mūsu darbs bija kā atlīdzība par miti-
nāšanos Stacijā. Kaut arī vairākumā bijām 
meitenes, tas mūs neatturēja strādāt tikpat 
cītīgi kā zēniem. Līksmu noskaņojumu uztu-
rēja sarunas, smiekli un kopīgas dziesmas 
ģitāras pavadībā. Netrūka arī atsevišķu mei-
teņu spiedzieni, uz pagalēm ieraugot kādu 
lielāku vaboli vai gliemežu bariņu.  

Pēc pāris stundu kārtīga darba paēdām 
pusdienas, mazliet atpūtāmies un tad atbil-
dīgais brīdis bija klāt. Sadalījāmies vairākās 
mazās grupiņās, katrai saņemot dažus pārti-
kas maisus un sarakstu ar adresēm, kur plā-
nots doties. Citiem gan tālāks ceļš ejams, pie-
mēram, arī uz Dundagas pansiju pie veca-
jiem ļaudīm, citiem pa tuvējām ieliņām, bet 
visi paguva apskatīt un iepazīt skaisto cie-
mu. Pa ceļam arī garāmgājējus aicinājām ap-
meklēt koncertu — slavēšanas vakaru baptis-
tu baznīcā plkst. 19.00. Atverot dzīvokļa dur-
vis un ieraugot negaidītos ciemiņus, iedzīvo-
tāju sejās parādījās neviltots pārsteigums. 
Prieks pārņem arī mūs, kad spējam ieprieci-
nāt otru ar muzikālu priekšnesumu, palīdzī-
gu roku vai Dieva apsolījumu kādā Bībeles 

pantā.  
Prieks tapa vēl lielāks, kad dienā satiktos 

un uzaicinātos cilvēkus atpazinām vakarā 
baznīcā. Sanākušos ar ģitāras skaņām un 
skanīgām balsīm priecēja mūziķis Kaspars 
Ezeriņš no Rīgas, kā arī talsinieces — māsas 
Arta un Marta Milleres. Šīs pāris stundas 
sestdienas vakarā bija kā atelpas brīdis, lai 
apstātos savos pienākumos un darbos un 
vienkārši slavētu un pateiktos Kungam par 
visu, ko Viņš devis. 

Pēc garās dienas visiem tā gribētos atpūs-
ties, bet sazāģētās malkas krāvumi šķūnīša 
ārpusē vēl tik lieli… Ja pienākuma apziņa un 
Anete sauc, tām jāklausa. Apbruņojušies ar 
biezākām jakām un ģitāru, devāmies pie 
malkas. Kamēr vēl pēc saulrieta kaut ko var 
saskatīt, tikmēr strādājām. Kāda ašāka dzies-
ma ar kustībām visus uzmundrināja, kaut 
kustējāmies ar visām pagalēm rokās. Tāpēc 
dažām no tām nācās lidot pa gaisu, izraisot 
apkārtējo smieklus. Neaizmirstamas sajūtas 
pārņēma, pustumsā dziedot slavēšanas 
dziesmas Dievam.  

Ap pusnakti mazliet izjutuši nakts vēsu-
mu, devāmies uz savām istabiņām, kur kopī-
gi dalījāmies pieredzē par šodien piedzīvoto, 
par atziņām, kas gūtas kalpošanas darbā. Kā 
jau parasti jauniešu pulciņā, tā arī šoreiz 
nakts laikā turpinājās sarunas, joki, pastaigas 
ārā, nakts maltītes un citi piedzīvojumi, bet 
nogurušākie gan devās uz savām guļvietām. 

Svētdienas rīta plānā — dievkalpojums 
netālajā baznīcā, kur mūs aicināja pastāstīt 
savus iespaidus par pasākumu un iepriecināt 
klausītājus ar dziesmām. Vēlāk pēcpusdienā, 
kad istabiņas bija sakārtotas, drīz arī gatavo-
jāmies doties atpakaļ uz mājām. 

Protams, netrūka arī jautrāku brīžu, pie-
mēram, kad gājām ciemos pie cilvēkiem. Tā 

kā neesam vietējie, jautājām ceļu iedzīvotā-
jiem. Izrādās, neviens no pieciem sastapta-
jiem nezināja pateikt, kur Dundagā ir Brīvī-
bas iela. Beigās ar GPS kartes un telefona pa-
līdzību veiksmīgi nonācām galamērķī. Savu-
kārt cita grupiņa centās stopēt garāmbrau-
cošās mašīnas, turot rokā šokolādes tāfelīti, 
toties šoferis uz to atkliedza: «Nepiekukuļo-
siet mani!» Kādu vakaru slepeni tika sarīkota 
improvizēta ballīte par godu dzimšanas die-
nai, pat ar kūku un pašsacerētu dziesmu, un 
pārsteigums izdevās. 

Kaut arī laiks, ko pavadījām Dundagā, bija 
tikai nepilnas trīs dienas, sajūtas noteikti ir 
paliekošas. Varbūt šķiet, ka tā bija parasta 
jauniešu kopā sanākšana ar izēšanos un jaut-
ri pavadītu laiku, taču šoreiz papildus tam 
spējām dot ko vērtīgu arī citiem. Kādam no 
sastaptajiem cilvēkiem asaras acīs pēc jau-
niešu apciemojuma sasildīja sirdi mums  
pašiem. Mācījāmies drosmi pieklauvēt pie 
svešām durvīm, saņemties un pieiet pie ne-
pazīstama cilvēka uz ielas, lai aicinātu uz pa-
sākumu baznīcā. Kaut liels nogurums, tomēr 
gandarījums pie šķietami nebeidzamajiem 
malkas krāvumiem, kas palēnām atrod savu 
vietu šķūnītī…  

Paldies Anetei par pasākuma ideju un tās 
īstenošanu, viņas labajai rokai Rūtai Akmeņ-
kalējai par palīdzību rīkošanā, Stacijas iemīt-
niekiem, cilvēkiem no draudzes un sludinā-
tājam Andim Smeltem, kā arī visiem pārē-
jiem, kas pielikuši roku, lai viss izdotos — ar 
labu padomu, transportu, pārtiku, ziedotu 
laiku vai lūgšanām. Pāri visam — pateicība 
Dievam par vadību un klātbūtni visā, kur gā-
jām un ko darījām. Tā bija iespēja atkal no 
jauna novērtēt tās dāvanas, ko Viņš devis ik-
vienam no mums. 

Terēze Runce 

No sirds uz sirdi Dundagā 
 

No 5. līdz 7. VII Dundagā notika pasākums No sirds uz sirdi, kur piedalījās aptuveni 
15 jaunieši, galvenokārt no Talsiem.  

  Ne no maizes vien 

• Bērni noslēguma pasākumā baptistu baznīcā.                                                                Jolantas Anzenavas foto 

Bērnu un pieaugušo vasaras prieki 
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Briesmīgā vētra un Mazirbes varonis 
Ulrich von Schlippenbach. Malerische Wande-

rungen durch Kurland. Riga und Leipzig., 1809. 
Ivara Abaja tulkojums 

1805. gada 24. septembrī visā Baltijas jūrā 
plosījās nedzirdēti briesmīgs orkāns. Arī 
Dundagas un Kolkas piekrastē izpaudās tā 
bēdīgā sekas. Pēc skaidras, saulainas dienas 
orkāns uzradās tik pēkšņi, ka neviens neie-
vēroja tā tuvošanos. Dundagā vienā acumir-
klī tika izgāzti lielāki koki. Jumtu kārniņus 
orkāns aizpūta kā rudens lapas. Visi gaidīja 
uz šī posta izbeigšanos. Orkāns plosījās cau-
ru nakti. Tikko ausa rīts, no jūrmalas ciema 
pilī ieradās kāds zemnieks, steigā bez elpas 
un aiz šausmām gandrīz zaudējis valodu. 
Viņš paziņoja, ka piekrastē avarējuši ļoti 
daudz kuģu, augstie viļņi visur met malā lī-
ķus, noslīkušos zirgus un kuģu atliekas. Pils 
pārvaldnieks Waegner, kopā ar viņu tobrīd 
Dundagā esošais Piltenes landrāta kolēģijas 
kancelejas sekretārs Beitlera kungs, steidzās 
uz dažu jūdžu attālumā esošo jūras piekrasti, 
lai pēc iespējas glābtu nelaimīgos jūrniekus. 
Ceļš bija klāts kritušiem kokiem, tikai jāšus 
uz zirga bija iespējams nokļūt līdz piekrastei. 
Nepārtraukti plosījās orkāns. Pārmaiņus lija 
un krita krusa. 

Pie Mazirbes ciema bija saskatāms kuģis. 
Tas atradās tikai 200–300 soļu attālumā no 
krasta. Priekšgals jau bija pilnībā zem ūdens, 
tikai aizmugure vēl virs ūdens. Uz kuģa bija 
redzami cilvēki, bezpalīdzīgi mētājot rokas. 

Viņu skaļās vaimanas brīžiem bija sadzirda-
mas, neskatoties uz bangu krākoņu un vēt-
ras dārdoņu. Izglābt šķita neiespējami. Visi 
solījumi un jūrmalā savākušos zemnieku uz-
mundrinājumi palika neauglīgi. Visi kliedza: 
«Divi soļi jūrā, un mūsu laivas piesmels un 
paši noslīksim!» Ķesteris Fricis (latvietis, no 
Dundagas dzimtmuižas), kurš līdz šim klusu, 
sevī nogrimis vēroja šo drausmīgo skatu, 
pēkšņi, it kā pārdabiskas nojautas vadīts, 
sauca zemniekiem: «Es gribu šīs nabaga dvē-
seles glābt vai mirt! Kurš nāks ar mani, es ie-
šu pa priekšu!» Viņa piemērs iedarbojās, vēl 
pieci citi sekoja viņam. Jūrā iestūma zvejas 
laivu, un brašais Fricis ar varonīgu mieru sa-
ķēra stūri. Likās, ka lielie pretim krītošie viļ-
ņi pirmajā mirklī piepildīs laivu. Visi pārējie 
krastā palikušie neapzināti aizklāja sejas: 
«Viņi ir pazuduši!» Taču nē. Zvejas laiva 
šķērsoja putojošos viļņu galus, sasniedza ku-
ģi uzņēma 9 cilvēkus un laimīgi sasniedza 
krastu. Nekavējoties Fricis devās atpakaļ, 
lai glābtu pārējos. Tas bija ķeizara trans-
portkuģis ar kazakiem. Līdz pēdīgi visi, ie-
skaitot 17 izglābtos, bija no piepūles pārgu-
ruši, un nevēlējās vairs pavadīt ķesteri. At-
likušos noskaloja viļņi, vai arī viņi šai bries-
mīgajā naktī aizgāja bojā aiz slapjuma un 
aukstuma. 

Šis apraksts veidots, balstoties uz doku-
mentāliem faktiem, kā arī aculiecinieku stās-
tījumu. 

Tik retu varoņdarbu Krievijas augstdzi-

mušais valodnieks nevarēja atstāt bez atal-
gojuma. Ķesteris Fricis saņēma lielu zelta (50 
dukātu smagu) medaļu, kura nēsājama kaklā 
kopā ar Vladimira Ordeņa lenti, un dāvanā 
1000 rubļus, arī dižciltīgā Ķeizara māte nosū-
tīja viņam zelta tabakas dozi. 
Ķesteris Fricis saņēma savu goda medaļu 

no viņa ekselences Kurzemes Civilguberna-
tora Arseņjeva rokām. Šim gadījumam par 
godu bija uzaicināta īpaša sabiedrība, arī diž-
ciltīgas personas. Visās sabiedrībās, kurās 
Fricis saņēma ielūgumu, viņš ieradās savās 
pelēkajās zemnieka drēbēs un izteicās, ka ci-
tu neiegādāšot, lai neatšķirtos no citiem sa-
viem brāļiem. 

* * * 
Savukārt Baltijas Zemkopja Pielikumā Nr. 35, 

1878., rakstā Desmit dienas Dundagā «No The-
odora Rolanda» [Māteru Jura. — I.A.] līdzīgi 
atstāstīts šis pats notikums, bet par pašu 
glābšanu rakstīts tā: «Zvejnieku laiva gāja 
pa putošiem viļņiem uz priekšu, aizsniedza 
kuģi, uzņēma 9 cilvēkus, ar kuriem tā laimī-
gi pie krasta piebrauca. Bez kavēšanās 

krietnais Fricis brauca atkal atpakaļ un iz-
gāja no kuģa, kas bija Ķeizara-kuģis ar Ka-
zakiem — pēdīgi, kad caur pūlēm noguruši 
neviens negribēja tam vairs līdzi braukt, 
viens pats — visus uz kuģa esošus dzīvos 
cilvēkus, 17 skaitā».  

* * * 
Visbeidzot, žurnāls Daugava. 1931. gadā, 

nr. 12., 1454.–1456. lpp. publicē Friča Adamo-
viča dzejojumu Maz–Irves varonis 1805. Mazs 
fragments: 

 «Un viņus šai rīklē mēs atstāsim? 
Vai dzirdat: tie sauc! Vai žēl nav nevie-

nam? 
Ja palīgu nava, tad jābrauc man vienam». 
Un sajūsmā cildenā liesmo tam skats. 
Viņš atkal kāpj laivā un aizbrauc viens 

pats. 
Alnis Auziņš 

 
Autors pateicas Kubalu-skolas muzeja va-

dītājam Ivaram Abajam par palīdzību raksta 
tapšanā. 

Turpmāk vēl. 

    Ciemos 

MAZIRBE 
 

Par šo ciemu rakstījām jau 2005. gadā — no 7. (42.) līdz 11. (46.) numuram. Nu 
visa Mazirbe atkal ir vienota, tālab ielūkosimies Kolkas pagasta daļā vēlreiz. 

Daudz vērtīga par pagājību rodams Baibas Šuvcānes grāmatā Lībiešu krasta stās-
ti. Tajā par Mazirbi saistoši stāsta Laimonis Zembahs. Man laimējās satikt Zembaha 
kungu šogad Ķekavā divas dienas pirms viņa 86. dzimšanas dienas un, kā vēlāk izrā-
dījās, dažas nedēļas pirms aiziešanas mūžībā. Sirmais mazirbnieks man uzticēja di-
vus apjomīgus manuskriptus: Valdis Zembahs un viņa laiks, veltītu tēva piemiņai, un 
Pie Dzintara jūras, kur Mazirbe mīt. Lauvas tiesa no abos darbos sarakstītā rodama 
B. Šuvcānes grāmatā, tomēr vairāki atmiņu zīmējumi palikuši nenodrukāti. Cenšo-
ties neko neatkārtot, stāstījumu par «Lībiešu galvaspilsētu», kā ciemu dēvēja pats au-
tors, iesāksim ar L. Zembaha darbu fragmentiem, piebilstot, ka rakstītājam piemita 
atzīstams stāstnieka ķēriens. Savukārt 2005. gada Dundadzniekos atrodams gan bi-
jušo māju saraksts, gan ciema karte — visa Mazirbe. 

Taču, pirms dodam vārdu L. Zembaham, atskatīsimies uz vēl senāku notikumu — 
1805. gada briesmīgo vētru. Piedāvājam kopsavilkumu no trim avotiem. Kubalu sko-
las–muzeja materiāli.  

• Viena no pēdējām laivām Mazirbes laivu kapsētā. Šajā vietā tā nonākusi 20. gs. 70. gadu vidū, kad bei-
dza pastāvēt zvejnieku kolhozs Banga un kad likvidēja tā pēdējās zvejnieku brigādes.  

Kā pastāstīja mazirbnieks Edgars Millers, Vidzemē nolietotās laivas sadedzināja, bet Kurzemē tās iz-
mantoja otrreiz. Dažas kļuva par dūmu namiņiem, bet citās uzglabāja kolteri, naftas, darvas un priežu 
sveķu sajaukumu, un kolterēja tīklus. Viņš zināja pastāstīt, ka tajā vietā, kur tagad atrodas laivu kapsēta, 
Latvijas laikos atradies zvejniecības centrs. Tas bijis liels lauks ar tīklu šķūņiem un vecajām laivām, kur 
turēts kolteris.                                                                                                                                    Diānas Siliņas foto 

To rīko trīs radošas, uzņēmīgas skolotājas: 
Inga Blūmentāle, Agnese Meškena un Evija 
Puriņa. Kā pastāstīja Inga, pirms pāris ga-
diem esot ekskursijā pilī, viņas ievērojušas, 
skaisti izremontēto pils viesnīcu. Tas rosinā-
jis šeit organizēt izglītojošu atpūtas nometni 
sākumskolas skolēniem. Tajā pārsvarā pieda-
lās bērni no Rīgas, bet ir arī pa kādam no 
Talsiem un Ventspils.  

Inga uzsver, ka skolēni, kas piedalās no-
metnē, ir inteliģenti, gudri, saprotoši un zi-
nātkāri. Viņa arī novērtē savas kolēģes un 
draudzenes — Agnesi un Eviju, ar kurām sa-
protas no pusvārda. Kā atzīst Evija, bērnus ar 
modernām lietām nepārsteigsi, taču viņus 
interesē senatnīgais un kvalitatīvais. Skolo-
tājas iegulda lielu darbu, gatavojoties šai no-
metnei. Viņas gan to dara ar aizrautību un 
prieku. Un kas tikai nav izdomāts!?  

Šogad Evijas vīrs uzbūvja lādi, uz kuras ir 
ģerbonis, kas redzams pie pils vārtiem. Lāde 
aizslēgta ar atslēgu, ko var atvērt, tikai no-
skaidrojot kodu. Bet, lai to izdarītu, katrā is-
tabiņā nemanot parādījās kāds slepens pave-
diens no Zaļās jumpravas — saules rats ar 32 
latviskām zīmēm un cipariem. Tieši tādas 
pašas atrodas uz lādes atslēgas. Visu nedēļu 
bērni, pildot dažādus uzdevumus, kas prasa 
atjautību, izturība un saliedē komandu, mek-
lē trīs īstās zīmes. Vispirms gan viņiem nācās 

atrast lādi, jo tā bija noslēpta pie pils, un 
skolēni nemaz nezināja, ka tā būs lāde. Uzde-
vums bija šāds — atrast Zaļās jumpravas at-
stātu zīmi. Tad nu, svētdienas vakarā bruņo-
jušies ar lukturīšiem, viņi gāja to meklēt.  

Gan pērn, gan šogad nometnes dalībnieki 
devās ekskursijā pa pili. Pagājušogad bērni 
iepazina Dundagas vēsturisko centru, bet šo-
gad Pāces vilnas fabriku un «Kalējus». Pilī 
viņi atgriezās ar dziju, ko vispirms satina ka-
molos, pēc tam skolotājas iedeva katram pa 
koka dēlītim ar naglām, un viņi uz tā veidoja 
pili. Agnese, būdama pilī, dzirdējusi, kā bērni 
parkā situši naglas dēļos — izklausījies, it kā 
strādātu rūķīši.   

Inga norāda, ka šogad nometnei pieteiku-
šies 90% no tiem skolēniem, kas tur darbojās 
pērn, un gan vecāki, gan bērni par nometni 
interesējušies jau janvārī. Viņiem ļoti patīk 
šīs nometnes. Uzteicama ir skolotāju izdoma 
un vēlēšanās pašām rīkot šo nometni, bet 
kas vēl piesaista to darīt tieši Dundagā? Evija 
atbild — šeit ir pietiekami kvalitatīva infra-
struktūra un pakalpojumi. Inga teic, ka Dun-
dagā nācies satikties ar ļoti atsaucīgiem cil-
vēkiem: uzņēmējiem Drosmu Greiško un Di-
nu Derkevicu, pils direktori Baibu Dūdu, 
viesnīcas dežurantēm Valdu Šneideri un Lī-
gu Dzīli, un Lieni Filipu «Kalējos». Paldies arī 
par autobusu Ivaram Petrovicam! Bērniem 

patīk pils, parks, kur var izskrieties, svaigs 
gaiss, tas, ka var labi atpūsties un palikt pa 
nakti bez vecākiem. Skolotājas arī secina, ka 
pils ir kaut kas īpašs. Parasti nometnes no-
tiek viesu namos vai skolās. Pilī ir citas sajū-
tas. Kad šoreiz bērni saņēmuši no Zaļās jum-
pravas vēstuli, kurā viņa aicina palikt šajā 
naktī modrām, vairākas meitenes līdz trijiem 
naktī negulēja, bet gaidīja, vai kas nenotiks. 

Tāpat pērn pēdējā naktī gan skolotāju, gan 
bērnu istabās ik pa laikam iespīdējusi zaļa 
gaisma... 

Nu jau lāde ir atvērta, un tajā atrasts kas 
tāds, lai atkal gaidītu nākamo nometni mūsu 
pilī. Paldies Ingai, Evijai un Agnesei, kas ra-
doši turpina leģendu par Zaļo jumpravu un 
daudzina Dundagas vārdu! 

Diāna Siliņa 

Ciemos pie Zaļās jumpravas 
 

Otro vasaru pēc kārtas Dundagas pilī notiek aizraujoša nometne bērniem — «Pie 
Zaļās jumpravas». Šogad no 7. līdz 13. VII.  

• Inga un Evija pie noslēpumainās lādes ar ģerboni.                                                      Foto no nometnes albuma 
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Šoreiz darbība koncentrējās stadionā. Rīta 
pusē un pa dienu sportiskākie sacentās dažā-
dās disciplīnās. Sporta sacensības rīkoja Aiga 
Ūdre. 

Apbalvošanā noskaidrojās godalgoto vietu 
ieguvēji. Petankā 1. vieta Kalvim Kalmanim 
un Sandrai Vikmanei, 2. — Mārtiņam Briedim 
un Dacei Prizevai, 3. — Oskaram Kučeram un 
Antrai Bružei.  

Zābaku vistālāk aizmeta Oskars Sproģis un 
A. Bruže, otrie palika Māris Grīnpukals un 
Signe Zobena, bet trešie — Kristofers Čebins 
un Elīza Bruže. Šautriņas vistrāpīgāk meta 
Andris Peršins un Nikola Kuzmina, otrie labā-
kie bija Jēkabs Dzenis un S. Zobena, trešie — 
Agris Bebris un Ieva Balode. Sviedlīnes meša-
nā uzvarēja O. Sproģis un Irina Abramova, 2. 
vietā atstājot Krišu Tindenovski un Rebeku 
Mauriņu, bet 3. vietā — K. Čebinu un Paulu 
Bodnieci. Jāpiemin, ka šajās disciplīnās atse-
višķi vērtēja vīriešu un sieviešu sniegumu. 
Armrestlingā piedalījās tikai vīrieši un vis-
spēcīgākais izrādījās Mārtiņš Ērglis, 2. vietā 
Jānis Martužāns, trešajā — Kristaps Šteins. 
Pludmales volejbolā uzvarēja O. Sproģis un 
Kristaps Laukšteins, 2. vietā palika Roberts 
Šnikvalds un Henrihs Tauriņš, trešajā — Alek-
sandrs Strikaitis un Kārlis Švēde. Komandu 
stafetēs vislabākais rezultāts bija Agrim 

Ernštreitam, J. Martužānam un K. Šteinam. 
Vissatraucošākais brīdis pienāca ap pus-

četriem pēcpusdienā, kad kupls pulks cilvēku 
pulcējās jūras krastā pie tautas nama, lai sa-
gaidītu Neptūnu. Jūrā neredzēja ne punktiņa. 
Gaidot jūras valdnieku, sapulcējušos izklaidē-
ja Valters Laķevics un divas krasta nāras, ku-
rās nemaz nebija viegli atpazīt Evitu 
Ernštreiti un Dzintru Tauniņu. Ko tad viņi 
darīja? Protams, dziedāja, un pārsvarā par 
jūru. Tikmēr jau bija ieraugāma laiva, kas rei-
zēm meta zaļu, reizēm rozā miglu. Bet varbūt 
dūmus? Lai laivu pamanītu visi, no tās debe-
sīs šāvās arī raķetes. Un tad jau, Kolkas pūtē-
ju orķestrim svinīgi spēlējot, laiva tuvojās 
krastam, un no tās izkāpa Neptūns kopā ar 
nārām, kas stipri līdzinājās Dundagas Sensus 
dejotājām.  

Jūras valdnieka vadībā liela daļa klātesošo 
devās uz stadionu, kur svētki turpinājās. Tur 
uzrunu sacīja novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Laicāns un Kolkas pārvaldnieks Aldis 
Pinkens. Neptūns un novada vadītājs parak-
stīja svinīgo solījumu, kurā jūras valdnieks 
apņēmās gādāt par kolciniekiem jūrā un zve-
jā, bet G. Laicāns — uz sauszemes. Tradici-
onāli sumināja visus novada piekratses zvej-
niekus. SIA Līcis-93 Kolkas ceha vadītāja Regī-
na Rūmniece svētkos sveica visus, bet īpaši G. 

Laicānu, viņam kā galvenajam stūrmanim dā-
vinot kuģa stūri un novēlot novada kuģi va-
dīt uz pareizo pusi. Tāpat viņa sveica SIA Kol-
kasrags izpilddirektoru Jāni Dambīti uzņēmu-
ma 10 gadu jubilejā un pateicās Dženetai Ma-
rinskai par viņas radīto tūrisma maršrutu No 
Rēveles ķilavām līdz zelta šprotēm.  

Pēc tam par labu noskaņojumu gādāja Sen-
sus vecākās grupas dejotājas un vadītāja Dai-
na Miķelsone, kā arī Kolkas spūtēju orķestris 

un Liepājas aktieru trio: Edgars Pujāts, Ar-
mands Kaušelis un Marģers Eglinskis. Vakarā 
ar koncertprogrammu Čigānzēns uzstājās 
Dzintars Čīča, Kaspars Antess, Anatolijs Livča 
un brāļi Riči. Noslēgumā varēja ballēties līdz 
rīta gaismai kopā ar Kristapu Pujātu un gru-
pu Andiņš. Pusnaktī notika uguņošana, to Kol-
kai un svētku dalībniekiem dāvināja SIA Līcis-
93.  

Diāna Siliņa 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Liepu  mēnesis Dundadznieks  2013 

«Dundadznieks» Nr. 13 (162)  
2013. gada jūlijs. 

 

Dundagas novada pašvaldības 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, Lauris Laicāns, Aivars 
Miška, Aldis Pinkens, Inga Ralle, 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: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

  Raibs kā  dzeņa vēders 

Sports, koncerti un Neptūns 
 

13. VII Kolkā svinēja Jūras svētkus — piektos, ko apmeklēju. 

Kapu svētki 
 

4. VIII plkst. 14.00 Melnsila un plkst. 15.00 
Ģipkas kapsētās.  

10. VIII plkst. 12.00 Lielirbes, plkst. 13.30 Mi-
ķeļtorņa, plkst. 15.00 Lūžņu kapsētās. 

Tehnoloģiju parks  
Dundagā? 

 

16. VII domes priekšsēdētājs Gunārs 
Laicāns aicināja aplūkot bijušās patērē-
tāju biedrības ēkas. 

Sanāca Labklājības ministrijas parlamen-
tāro sekretārs Arvils Ašeradens, īpašnieku 
pārstāvis Guntis Balodis, deputāts un pien-
saimnieku lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības Dundaga valdes 
priekšsēdētājs Guntis Pirvits, uzņēmējs Jā-
nis Mauriņš un pašvaldības darbinieki.  

Apskatāmās ir divas ēkas un 0,6 ha ze-
mes, ko SIA Nārone pārdod par 20 000 latu. 
Novada vadītājs atzina, ka pašvaldību šis 
īpašums interesē, un, izstaigājot telpas, visi 
sapulcējās kopā, lai izteiktu savus ierosinā-
jumus. Būvvaldes vadītājs Uģis Kaugurs no-
rādīja, ja neko nedarīsim, pēc kādiem 20 
gadiem būs tikai drupas. Līdzīgi jau notika 
ar veco sīrupa fabriku. Visi vienojās, ka to 
varētu izmantot kā tehnoloģijas parku, pie-
saistot ES līdzekļus. Taču vispirms īpašums 
jāiegādājas. G. Laicāns apsolīja, ka diskusi-
jas par šo tēmu turpināsies.       Diāna Siliņa  

Ineses Dāvidsones foto 

Senie motocikli 
Kolkas ragā 

 

Kolkas ragu kā starptautisku satikša-
nas vietu 19. VII spilgti apliecināja seno 
motociklu salidojums. 

Daba bija sarūpējusi viesiem no 16 pasau-
les valstīm krāšņu un spēcīgu krustvilni. 
Kolkas ragā bija sabraukuši ap 100 unikālu 
spēkratu, kas izgatavoti no 1913. līdz 1983. 
gadam. To saimnieki bija tikpat brīnišķīgi. 
Lai spēkratus atjaunotu un uzturētu, vajag 
gudrību, radošu pieeju un daudz pacietības. 
Tās ir vērtīgās rakstura īpašības, kuras ļoti 
nepieciešamas, lai mēs būtu veiksmīgi un 
laimīgi. Rallija dalībnieki sniedza iedvesmu 
un spēku, kā arī rādīja saliedētību un teica-
mu organizatoru darbu. Par to paldies rīko-
tājam Jurim Rambam un viņa komandai, 
kam jau ir sena draudzība ar mūsu koklētāju 
ansambli. Arī šoreiz visi bija sajūsmā par 
Kolkas meiteņu sniegumu un mūsu luterā-
ņu baznīcu. Paldies visiem kolceniekiem par 
silto sagaidīšanu un izrādīto interesi! 

 

Jānis Dambītis, SIA Kolkasrags izpilddirektors • Motociklisti iegriezās arī Vaides Purvziedos.                                                                   Alandas Pūliņas foto 

Plkst. 10.00 svētku dievkalpojums Mazir-
bes luterāņu baznīcā. Dievkalpojumu vada 
mācītāji Ilmārs Barons un Lauri Vaalgamaa 
(Somija). Piedalās Vineta Irbe un Kārlis Irbe. 

Plkst. 12.00 svētku atklāšana pie Mazir-
bes Lībiešu tautas nama. 

Plkst. 13.00 svētku dalībnieku priecīgs 
gājiens uz jūras malu, dziesmas un spēles. 

Plkst. 14.30 «Mēs no Saunaga» (māksla 
ienāk tautas nama zālē).  

Plkst. 15.00 koncerts «Cik brīnišķīgs ir šis 
krasts!» Marija Bērziņa, Dāvids Ernštreits 
un piekrastes ciemos sastaptie ļaudis stās-
tīs, spēlēs un dziedās. 

Plkst. 19.00 Jaunatnes teātra aktieru kon-
certuzvedums — Imants Ziedonis 
«Kurzemīte». 

Plkst. 21.00 svētku zaļumballe ar grupu 
«Pirmais kurss» (Rīga). 

Vakarā tautas nama zālē varēs noskatī-
ties somu režisora Mikko Piela dokumentālo 
filmu «Pēdējais lībietis?» (1995). 

Svētku viesu kolektīvi: Tallinas Nacionālas 
bibliotēkas sieviešu koris, Kolkas lībiešu 
dziesmu ansamblis «Laula», Tukuma Kultū-
ras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
«Svīta», Salaspils jauniešu koris «Lōja», Lī-
biešu folkloras ansamblis «Līvlist», Lībiešu 
jauniešu orķestris «Nurmorkestõr», Tārga-
les lībiešu folkloras ansamblis «Kāndla», 
Ventspils lībiešu dziesmu ansamblis 
«Rāndalist». 

Senā uguns nakts  
atkal aicina! 

 

31. VIII naktī jūras piekrastē atkal 
degs ugunskuri — Senā uguns nakts pul-
cēs visus, kuri gatavi rūpēties par jūru, 
kas vieno cilvēkus, pilsētas un valstis. 

Pasākums Senā uguns nakts, kas gadu no ga-
da kļūst arvien populārāks, šogad īpaši veltīts 
Baltijas jūras vides glābšanai un nākotnei. 

Arī mūsu novads iesaistīsies akcijā un, ņe-
mot vērā pagājušā gada lielo atsaucību, jau 
otro gadu rīkosim stafetes skrējienu Sirdspuk-
sti jūrai. Skrējiens sāksies Dundagā un noslēg-
sies Kolkas jūrmalā, kur iedegs ugunskurus, 
varēsim dziedāt kopā ar mūziķi Donu un bal-
lēties līdz saullēktam Rikardiona mūzikas rit-
mos. Skrējiena laikā ugunskurus iedegs arī 
piekrastes ciemos. 

Aicinām visus skriet gribētājus pieteikties 
Dundagā pie Smaidas — tel. 22021270, Kolkā  
pie Aigas — tel.26164679. 

 

Smaida Šnikvalde,  
novada kultūras dzīves organizētāja 

Latvijas Bērnu fonds no 5. līdz 14. VIII 
Saldū rīko bezmaksas nometni 7–15 gadus 
veciem bērniem ar īpašām vajadzībām.  

Piesakieties novada sociālajā dienestā 
Dundagā, Talsu ielā 7 vai pa tālruņiem: 
63200803 vai 26618686. 

Lībiešu svētki Mazirbē 3. VIII  
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