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Uldis Katlaps, izglītības speciālists  
Lai arī vasara iesākās cerīgi un 

likās, ka izglītības iestādes jau vasa-
ras sākumā zinās, ar kādu naudas 
summu pedagogu atalgojumam va-
rēs sākt jauno mācību gadu, tomēr 
tikai 27. VIII pieņēma Ministru kabi-
neta (MK) noteikumus, kas nosaka 
pedagogu mērķdotāciju aprēķinu. 
Mūsu novadam tas nāca ar saviem 
plusiem un mīnusiem. Noteikumi 
paredz, ka skolas līdz 100 skolēniem 
(1.–9. klasē) saņem nedaudz vairāk 
nekā līdz šim. Tas ir iepriecinoši 
Kolkas pamatskolai. Dundagas vi-
dusskolas īstenotajām izglītības 
programmām MK noteikumi finan-
sējumu nedaudz samazina — gan 
pedagoģiskās korekcijas, gan vakar-
skolas programmās ir samazināts 
koeficients pedagogu darba samak-
sai. Vēl viena ne visai iepriecinoša 
vēsts — naudas apjomu tomēr aprē-
ķinās pēc skolēnu skaita uz 1. IX 
(vēl vasaras vidū MK noteikumi pa-
redzēja, ka uz 27. V). Tas samazina 
pedagogu atalgojumam paredzēto 
summu abās skolās. 

Protams, augusta beigās pieņem-
tie grozījumi pedagogu darba sa-
maksas noteikumos daļai nāk ar ne-
lielu prieka devu, jo skolotājiem, arī 
pirmsskolas un mākslas un mūzikas 
skolas skolotājiem, kas izvērtēti pē-
dējos ESF projektos un saņēmuši 3., 
4. vai 5. kategoriju, saņems piemak-
su pie darba algas. Bet vai kāds no 
skolotājiem tādējādi iegūs lielāku 
atalgojumu par vienu slodzi, vēl nav 
precīzi zināms, jo nozares ministrija 
sola naudas apjomu novadam pazi-
ņot tikai septembra vidū vai otrajā 
pusē. Skolotāji tāpat kā citus gadus 
precīzās algas likmes uzzinās tikai 
septembra beigās. 

Vasarā ir pieņemti noteikumi par 
pamatizglītības standartu un mācī-
bu priekšmetu standartiem, kā arī 
noteikumi par valsts pārbaudes dar-
biem. Šajā mācību gadā 3. un 6. kla-
sē būs diagnosticējošie pārbaudes 
darbi (iepriekš — ieskaites). Pavasa-
rī notiks centralizētie eksāmeni 12. 
klasēm svešvalodās un viens no di-
agnosticējošajiem darbiem 3. klasēs. 

Priecīga vēsts vecākiem ir grozī-
jumi likumos, kas paredz mācību 
līdzekļus finansēt valstij un pašval-
dībai. Uz vecāku pleciem gulstas in-
dividuālie mācību līdzekļi — ap-

ģērbs, sporta apģērbs, parastās burtnīcas, 
kancelejas preces u.c. — lietas, kas paliek 
skolēnu īpašumā arī pēc attiecīgā mācību 
procesa. Valsts rudenī solījusies mācību lī-
dzekļu iegādei — mācību grāmatām, meto-
diskajai literatūrai, daļai darba burtnīcu — 
ieskaitīt vēl papildlīdzekļus nedaudz virs 
pusotra lata. Šo naudas summu piešķirs arī 
piecgadīgo un sešgadīgo apmācībā iesaistīta-
jiem skolēniem. 

Skolēniem un skolotājiem novēlu saglabāt 
prieka dzirksti visu mācību gadu, vecā-
kiem — izturību, pacietību un interesi par 
bērnu gaitām skolā! Veiksmīgu jauno mācī-
bu gadu! 

 
Aiga Štrausa, direktore: 

Dundagas vidusskola droši un pārliecino-
ši sāk jauno mācību gadu, jo, kā soli spersi, tā 
ceļu veiksi. Skolas saimē kopā strādā 317 
skolēni (113 skolēni 1.–4. klasēs, 204 skolēni 
5.–12. klasēs), 43 pedagogi un 15 tehniskie 
darbinieki. Zinību dienā skolēnu pulkā uzņē-
ma 27 pirmklasniekus (audzinātājas Marita 
Čaunāne un Aija Heinsberga). Lielās skolas 
saimei pievienojas arī piektklasnieki, kurus 
skolā sagaidīja klašu audzinātāji Sarmīte Din-
sberga un Silva Rozenberga. Prieks par 10. 
klases komplektāciju, kurā mācās 22 skolēni. 
Viņus audzina skolotāja Inese Freimute. At-
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Lai izdodas piedzīvot! 

 Redaktora vārdi 

Mācību gada pirmajā dienā devos uz Mazo skolu un trāpīju desmitniekā. Neatce-
ros, kad būtu redzējis kādu ēku tik skaisti izremontētu, gaišu, baltu, aicinošu! Vi-
dusskolas simbolika ar ozolu uzreiz jauki pastāsta pa mācību iestādes piederību. At-
liek vien audzēkņiem čakli krāt zinības! 

Un viņi, īpaši pirmziemnieki, arī bija uzmanības lokā. Viņus sveica divpadsmitie 
un otrklasnieki, viņiem no direktores Aigas Štrausas un domes priekšsēdētājas viet-
nieces Lindas Pavlovskas rokas tika piederības zīmes — skolēnu apliecība un valsts 
karodziņš. 

Vērtība par sevi bija Terēzes Leperes dziedājums. Bet izlaidumklase savā apsvei-
kumā uzsvēra dūšu ļauties piedzīvojumam. Gribas uzsvērt — gudram piedzīvoju-
mam un reizē tādam aicinājumam, kas nav līdz galam izskaitļots, kas ietver savu 
tiesu riska. Uzdrošināties, lai nepaliktu nožēla, ka palaists garām kaut kas ļoti vēr-
tīgs. Un Zinību dienā savādā kārtā tas skar visus, ne tikai skolēnus, skolotājus un ve-
cākus. Un savādā kārtā — ne tikai Zinību dienā vien. 

Alnis Auziņš 

3. lpp. Deputāti par aizvadīto domes sēdi. 

4. lpp. Duņdžiņi Elbrusā! 

4. lpp. Kas es esmu? Minā um līvli!  

5. lpp. Kaimiņos pēc sajūsmas un iedvesmas. 

6. lpp. Dāņi Dundagā: sadarbībai jāatjaunojas. 

Skolu iesākot 
 

«Vasara steidzas māt ardievas… Kā jau pirms tāla ceļa, prom pošoties, tā greznojas — ar ko-
šām pīlādžogu krellēm, ar krāšņiem gladiolu ziediem, smalkos zirnekļa tīmekļa svārkos…» Tā 
raksta pirmsskolas izglītības iestādes Kurzemīte vadītāja Ilona Onzule, un droši vien līdzīgās 
noskaņās jauno mācību gadu sagaidījuši daudzi novada skolotāji, skolēni un vecāki. Sekmīgu 
kārtējā darba cēlienu! 

 

 

Septembrī pilī 
 

14. IX Eiropas kultūras mantojuma 
diena, tēma Skolas vēstures pieminekļos. 
Plkst. 11.00 pie pils Eiropas kultūras 
mantojuma dienas karoga pacelšana, 
plkst. 11.30 zālē vēsturisks atskats ar 
interesantiem stāstījumiem un video 
par pils vēsturi un ieskats nama šodie-
nā. Dundagas Mākslas un mūzikas sko-
las (DMMS) audzēkņu koncerts. 
Plkst. 13.00–15.00 radošās darbnīcas 
DMMS pedagogu vadībā, apskatāmi 
DMMS audzēkņu darbi. Pils apmeklētā-
jiem atvērta no plkst. 11.00 līdz 17.00, 
ieeja brīva. 

20. IX plkst. 17.00 muzikāls Dzejas 
dienas pasākums. Dzeju lasa un izdzied 
dziesmās Ojārs Ulmanis, Zigurda Tursa 
muzikālais pavadījums. 

22. IX plkst. 14.00 teātra izrāde — 
komēdija Mēs un mūsu sieva. Biļetes ie-
priekšpārdošanā par Ls 3 un Ls 4. 

• Roberts — viens no 27 pirmziemniekiem Dundagas vidusskolā.                                                             Aļņa Auziņa foto 

Nobeigums 3. lappusē 

 



2 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Silu  mēnesis Dundadznieks  2013 

Aldons Zumbergs,  
vēlētāju apvienība Novadnieki: 

— Šajā sasaukumā vēl neko būtisku ne-
esam vērtējuši, deputātiem nav bijusi iespēja 
kādiem jautājumiem dot īpašu virzību. Jūlija 
domes sēdē aplūkojām 15 jautājumus, tagad, 
augustā — 24, vienu gan svītroja no darba 
kārtības. Iepriekšējā sasaukumā vidēji izska-
tījām ap 40 jautājumu vienā sēdē, risinot 
pašvaldības dzīvei svarīgas lietas. No priekš-
sēdētāja retorikas var sagaidīt, ka drīzumā 
tādas parādīsies. Esam lasījuši par vajadzību 
pēc strukturālām reformām, bet konkrētus 
vārdus, ko ietver šis jēdziens, neesam dzir-
dējuši. No G. Laicāna publiski teiktā var šķist, 
ka viņa kalendārā ir apmēram 2007. gads, 
viņš ir Dundagas pagasta vadītājs ar atbilsto-
šām tā laika funkcijām, un Kolkas pagasts ir 
topošā kolonija. Ar mūsu vēlētāju apvienību 
priekšsēdētājs nesarunājas. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas izbraukuma sēdē Kolkā bijām pie-
tiekami dziļi izanalizējuši situāciju Kolkas 
skolā un lēmuši, ka šajā mācību iestādē var 
iekļaut programmu ar speciālo apmācību, un 
tie divi bērni, kas pašlaik mācās kopējā plūs-
mā, varētu palikt turpat un turpmāk saņemt 
sev atbilstošu programmu. Taču valdošie de-
putāti — pedagogi ar G. Laicānu priekšgalā — 
nobalsoja pret to, kaut gan pirms tam bija 
pārliecinošs un profesionāls izglītības speci-
ālista U. Katlapa ziņojums ar atbalstu Kolkas 
pamatskolas sagatavotajam lēmuma projek-
tam. Es tādam balsojumam neredzu loģiku, 
varu tikai minēt, ka tie ir tīri emocionāli ap-
svērumi: ja jūs tā, tad mēs šitā. 

Paredzot domstarpības, kas varētu rasties 
saistībā ar Iepirkumu komisijas darbu un tās 
vērtējumu, šis jautājums bija pēkšņi iekļauts 
darba kārtībā un tikpat pēkšņi no tās svīt-
rots. Es arī piekrītu, ka tas nebija sagatavots 

jautājums. Ir arī zināms, ka daži šīs komisijas 
locekļi ir izteikuši pretenzijas par komisijas 
darba organizēšanu, un sagatavotais lēmuma 
projekts liecināja par vēršanos pret tiem, kas 
domā patstāvīgi un atbildīgi. 

Piebildīšu: ja domes darbībā nebūs sav-
starpējas uzticēšanās un atklātības, tad tas 
radīs vēlmi kaut ko nepildīt no likumos un 
pašu pieņemtajos lēmumos rakstītā. 
Četri gadi pagājuši, kopš sākām spriest 

par attīstības un plānošanas dokumentiem, 
nu būtu laiks intensificēt sabiedrības līdzda-
lību, bet likvidējam darba grupas, sabiedrību 
nekādi neiesaistām, gatavojam papīru, ko 
noliksim plauktā. 

Cerēsim tomēr, ka tā varbūt nebūs, mēģi-
nāsim piedalīties sabiedriskajās apsprieša-
nās. Katrā ziņā vēlētāju apvienības Novadnie-
ki cilvēki mēģinās turpināt īstenot savus ie-
priekšējā sasaukumā un arī priekšvēlēšanu 
programmā minētos plānus un uzstādīju-
mus. 

Ansis Roderts,  
vēlētāju apvienība Mēs varam: 

— Vispirms par labo. Operatīvi nolēmām 
par apkures katlu Mazajai skolai — labs risi-
nājums! 

Plaši izvērsās diskusijas par Kolkas skolu, 
un tās atklāja, ka problēmas jau nav tikai 
konkrētajos apskatāmajos jautājumos, bet 
gan dziļāk, ka parādās iebildumi pret Kolku 
vai atsevišķām personām Kolkā. Taču pašval-
dībai kopumā un mums, deputātiem, būtu 
jādomā, kā vien nākt pretī vecākiem, lai viņi 
būtu pēc iespējas vairāk ieinteresēti Kolkā 
palikt, kā padarīt izglītības sistēmu draudzī-
gāku. Dažu bērnu dēļ atvērt Kolkā papildu 
programmu — tas arī skolu padarītu drau-
dzīgāku, un tas arī ir direktores Antras Lauk-
šteines mērķis.  

Es saprotu, ka Mazirbes skolā ir lielākas 

problēmas, kas nozīmē, ka tur vajag pavisam 
radikālus risinājumus. No vienas puses, iz-
skan aicinājums neradīt cīņu starp Kolkas un 
Mazirbes skolu, bet šodien domes sēdē izska-
tījās, ka šo cīniņu pat rosina, uzsverot, ka 
Mazirbi tagad grib apdalīt. Izbraukuma sēdē 
Kolkā jau izanalizējām, ka, ieviešot speciālo 
programmu Kolkā, Mazirbei tas nekaitēs. Ta-
gad sēdē to pagrieza otrādi.  

Man bija uzdots izveidot darba grupu, un 
es sagatavoju pirmo patstāvīgo lēmumpro-
jektu, kas tiešām bija sarežģīts uzdevums. Es 
nevaru par katru vārdu tur stāvēt un krist, 
droši vien bija arī nepilnības, un paldies pie-
redzējušākiem kolēģiem, kas tās vēlējās no-
vērst. Bet rakstot mani vadīja viena galvenā 
doma — rast virzību Kolkas skolas problēmu 
risināšanai. Centrālajai administrācijai par to 
būtu jārūpējas, kā jau par ikvienas institūci-
jas kvalitatīvu darbību, bet tā to pietiekami 
nedara. 

Kolkā skolēniem var piedāvāt ļoti saistošu 
komplektu — pamatskolu un Dundagas Māk-
slas un mūzikas skolas mūzikas nodaļu. 
Diemžēl esam pazaudējuši Melnsila bērnus, 
un es aicinu prātus likt kopā, ļoti sparīgi dar-
boties, lai šos iespējamos skolēnus atgūtu. 
Tas ir transporta jautājums. Pašlaik Roja šajā 
ziņā mūs ir pārspējusi, taču Kolka Melnsilam 
ir divreiz tuvāk nekā Roja! Mums vajag auto-
busu! 

Turpinot šo tēmu — Latvijā ir paredzēts, 
ka jebkuram bērnam ir tiesības uz pašvaldī-
bas atmaksātu transportu jebkurā sabiedris-
kā transporta veidā. Vajadzības gadījumā 
pašvaldībai ir jāatmaksā ne tikai piedāvātās 
braukšanas kartes, kas ir ieviestas tikai tā-
pēc, lai atvieglotu pašvaldības administratī-
vo darbu — lai nedēļas beigās nebūtu jāskai-
ta katram bērnam biļešu kaudzes. Bet, ja ve-
cāki lemj, ka bērns grib izmantot transportu, 
kurā nav ieviesta karte, tad viņiem ir tiesības 
saņemt atmaksu. Likums arī norāda, ka pie-
nākums atmaksāt ir tikai uz tuvāko skolu, 
bet tas neaizliedz darīt vairāk. Atkal — ja gri-
bam pašvaldību padarīt vecākiem draudzīgā-
ku, tad ieteikums būtu panākt pretī vecā-
kiem, lai viņi justos vairāk mīlēti un gaidīti, 
lai viņi izraugās sev izdevīgāko skolu. No Pit-
raga ceļš uz Dundagu ir trīsreiz tālāk nekā uz 
Kolku, bet ceļu atmaksā uz Dundagu. Vai tas 

tiešām ir izdevīgi? Un Kolkas skola cieš. 
Ikkatrs bērns skolā ir svarīgs, pat ļoti: ja ir 

5 bērni, tad jāveido apvienotā klase, ja ir seši, 
tad var būt atsevišķā klase. Te gribu padalī-
ties savā pieredzē. Zinu, ka reizēm vecāki ie-
bilst pret apvienoto klasi. Mans bērns tādā 
mācās, un man nav iebildumu, bērni ir dis-
ciplinētāki, vairāk tiek trenēta patstāvība. 
Protams, par to var diskutēt, es tikai gribu 
izcelt, cik liels ir viena bērna svars. 

Bet darba grupa ir izveidota, nāksim kopā 
un strādāsim. Ceru uz argumentētiem 
priekšlikumiem, kā sistēmu sakārtot. 

Izveidojām arī Vēlēšanu komisiju. Visus, 
izņemto vienu, kandidātus pieteica Gunāra 
Laicāna apvienība un Linda Pavlovska. Bet to 
vienu balto zvirbuli izbalsoja. Varētu jau to 
nepieminēt, ja monopolizācija pēdējā laikā 
nekļūtu par sistēmu. 

Gunta Abaja,  
vēlētāju apvienība Mūsu novadam:  

— Nozīmīgi bija jautājumi par izglītības 
iestādēm jaunā mācību gada priekšvakarā — 
pēc būtības politiski jautājumi. Pamatā tiem 
vajadzēja jau būt izspriestiem, gatavojot no-
vada attīstības stratēģiju, kas diemžēl vēl 
nav gatava. Spriežot par Kolkas pamatskolu, 
daudz neskaidrību bija tiem deputātiem, kas 
nepiedalījās izbraukuma sēdē Kolkā. Atklā-
jās, ka nav skaidrības par darba organizāciju: 
ja komitejas protokols pēc sēdes ir uzrak-
stīts, tad to noteiktā laikā vajadzētu aizsūtīt 
komitejas vadītājam saskaņot. Acīmredzot 
tas nenotiek. Izpildstruktūrai ir jānodrošina 
pilnvērtīgs domes darbs, lai komitejās no-
lemto līdz sēdei izpildītu. Ir vērojama arī zi-
nāma tendenciozitāte attieksmē pret iestā-
dēm, kaut vai jautājumā par skolas saimnie-
ku — Dundagas un Kolkas skolas gadījumā 
noteikti nebija vienāda pieeja. Bet Kolkas pa-
matskolas direktores Antras Laukšteines ak-
tivitāte ir uzteicama.  

Strīdīgo jautājumu par Iepirkumu komisi-
ju noņēma no darba kartības. Varbūt arī tā 
bija pareizi, jo lēmuma projekts nebija pie-
tiekami sagatavots un iepriekš skatīts domes 
komitejā. 

Par abiem attīstības jautājumiem. Pro-
tams, tas viss ir vajadzīgs, process noteikti ir 
jāturpina. Bet būtiska ir vadošā speciālista 

Deputātes pienākumus uzsāka Smaida 
Šnikvalde no vēlētāju apvienības Novadnieki. 

Palielināja 2013. gada budžetā kodā 2312 
plānotos izdevumus uz Ls 2136, lai iegādātos 
žalūzijas Kolkas pamatskolas, bērnudārza 
Rūķītis un internāta Rūķu nams telpām.  

Neizskatīja jautājumu par saimniecības 
pārziņa amatu Kolkas pamatskolā. 

Atbalstīja maznodrošinātā ģimenes un 
personas statusa noteikšanu ar ienākumu 
līmeni Ls 120 vienai personai. Līdz septem-
bra Sporta, izglītības un kultūras komitejas 
sēdei jāsagatavo grozījumi pašvaldības nor-
matīvajos aktos. Atbildīgie par saistošo no-
teikumu sagatavošanu ir jurists Aigars 
Šturms un Sociālā dienesta vadītāja Ineta 
Mauriņa. 

Atbalstīja vidējās paaudzes un senioru de-
ju kolektīva Dun–Dang dalību XIII Starptau-
tiskajā NVS valstu un Baltijas valstu tautas 
mākslas festivālā Sadraudzība Taganrogā, 
Krievijā, no 10. līdz 15. IX. Pārskatot budžeta 
iespējas, var daļēji segt ceļa izdevumus — 
Ls 1000. Līdzekļi ir novirzāmi no Dziesmu-
svētku budžetā paredzētās naudas. 

Nolēma piedalīties Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai 413. pasākumā Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ar pro-
jektu Telpas Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukci-
ja brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai. 
Projekta kopsumma — Ls 14288,03, no tiem 
Ls 10627,46 ir publiskais finansējums, bet 

pašvaldības līdzdalība ir Ls 3660,57, ieskaitot 
PVN. Projekta īstenošanai vajadzīgo finansē-
jumu garantēt no pašvaldības budžeta. 

Piešķīra Ls 6826,08 jauna apkures katla ie-
rīkošanai Saules ielā 8.  

Neatļāva izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamā īpašuma Dižpriedes zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 
sadalīšanai divās daļās. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Vecvalki zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 sadalīša-
nai sešās zemes vienībās un īpašuma Mazpre-
či zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8850 005 0001 sadalīšanai divās zemes vienī-
bās. 

Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu Pēter-
mači, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 004 0032. 

Mainīja nosaukumu nekustamajam īpašu-
mam Krūmiņi 2 uz Īrisi. 

Noteica nekustamo īpašumu Sili 
0,25 zemes vienības daļai, Dienvidi 0,25 ha ze-
mes vienības daļai, Mazirbes Dumbrāji 0,25 ha 
zemes vienības daļai, Upesostas 2 0,25 ha ze-
mes vienības daļai, Zvaigznāji 0,25 ha zemes 
vienības daļai, Vāveres 0,25 ha zemes vienī-
bas daļai nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi — «neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme». 

Nedeva piekrišanu Endrju Boltonam īpa-
šumā iegūt nekustamo īpašumu Līvi. 

Piekrita, ka Hanss Herbsts īpašumā iegūst 
no nekustamā īpašuma Kļavnieki vēl nodalā-

mo zemes vienību Pāces Kalēji. 
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstī-

bas stratēģijas vadītāju apstiprināja izpilddi-
rektori Ingu Ralli, atcēla ar Dundagas novada 
domes 22.11.2012. sēdes lēmuma Nr. 326 
24. § Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna 
projektu izveidoto izstrādes darba grupu, at-
cēla ar novada domes 24.01.2013. sēdes lē-
muma Nr. 8 8. § Par Dundagas novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupu 
izveidoto izstrādes konsultatīvo darba grupu 
un apstiprināja precizēto darba uzdevumu 
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2014.–2030. gadam izstrādei. 

Par Dundagas novada attīstības program-
mas vadītāju apstiprināja izpilddirektori 
I. Ralli, atcēla ar novada domes 24.02.2011. 
sēdes lēmuma nr. 47 10. § Par Dundagas nova-
da Attīstības programmas izstrādi izveidoto iz-
strādes vadības grupu un apstiprināja preci-
zēto darba uzdevumu Dundagas novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam iz-
strādei. 

 Deleģēja no novada pašvaldības pārnova-
du bibliotēku novadpētniecības konkursa La-
bākais novadpētnieks vērtēšanas komisijā Ku-
balu skolas–muzeja vadītāju Ivaru Abaju. Ce-
ļa izdevumus maršrutā Dundaga — Talsi — 
Dundaga segs no DNCB bibliotēkas budžeta 
līdzekļiem. 

Piecām personām anulēja ziņas par dekla-
rēto dzīvesvietu Sausterē, Tuskās, dz. 1.  

Uz 4 gadiem ievēlēja novada vēlēšanu ko-
misiju: Ritu Podkalni, Ilzi Pirviti, Sandru Ko-
koreviču, Andri Freimutu, Ievu Legzdiņu, 
Andreju Blumbergu un Ingu Šmēdiņu. 

Noteica nekustamā īpašuma Valsts mežs 
Dundaga — centrālais zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8850 021 0098 šādus nekus-
tamā  īpašuma lietošanas mērķus: 
138,24 ha — «derīgo izrakteņu ieguves teri-
torijas» un 40,09 ha — «zeme, uz kuras gal-

venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba». 

Ievēlēja deputāti Smaidu Šnikvaldi Attīstī-
bas un plānošanas komitejā. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 22. augustā 

   Runas vīriem ir spēks rokās 

Gunārs Laicāns:  
«Ļaudīm jāzina deputātu viedoklis!» 

 

Domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna rosināti, pēc augusta domes sēdes aicinā-
jām par to izteikties visu 5 vēlētāju apvienību pārstāvjus. Paldies tiem četriem, kas at-
saucās. 

Administratīvajā 
komisijā 

 

Uz pirmo sēdi sanāca un darbu uzsā-
ka jaunā, ar domes lēmumu apstiprinā-
tā, novada pašvaldības Administratīvā 
komisija: komisijas priekšsēdētājs Ai-
gars Kehers, locekļi: Ruta Bērziņa, Sabī-
ne Jaunbirze, Inese Bernāne, Aiga Ūdre, 
Oskars Sproģis un Linda Reimartuse. 

 

13. VIII sēdē nr. 6 komisija izskatīja 4 ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas, no tām: 

1 lietu par pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību — par atra-
šanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholis-
kā dzēriena iepakojumu (XII daļas 44. p.) 
pārkāpšanu — personas administratīvi sodī-
tas ar Ls 5 naudas sodu; 

1 lietu par neatļautu būvniecību (LAPK* 
152. p. 1. d.) — persona administratīvi sodīta 
ar Ls 150 naudas sodu; 

1 a lietu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumu neievērošanu (LAPK 
75. p. 2. d.) — persona administratīvi sodīta 
ar Ls 50 naudas sodu; 

1 administratīvā pārkāpuma lietvedību 
izbeidza, jo beigušies lietu izskatīšanas ter-
miņi (LAPK 270. p. 1. un 2. d.). 

 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  
 

* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpu-
ma kodekss. 
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sevišķās klašu grupās ir pievienojušies 10 
skolēni no citām skolām, bet 3 skolēni at-
griezušies no ārzemēm. 

Darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pa-
matojoties uz iepriekš padarīto un sasniegtā 
izvērtēšanu. Paldies skolotājiem un absol-
ventiem par labo darbu! Šogad vidusskolu 
pabeidza 33 jaunieši. Jau marta brīvdienās 
notika pirmais eksāmens angļu valodā, ko 
vērtēja pēc Eiropas Savienības standarta pra-
sībām. Vislabākās zināšanas parādīja Roberts 
Apškrūms, Ernests Salcevičs, Beāte Sidra, 
Baiba Leskovska, Edgars Pabērzs (skolotāja 
Andra Grīvāne). Matemātikas eksāmens bija 
grūts, to atzina visā valstī, sevišķi daļa par 
zināšanu lietošanu nestandarta situācijās. 
Apguves līmeņus noteica procentos. Labākie 
rezultāti bija Armandam Antmanim (83%) un 
Edgaram Pabērzam (81%). Pēc iepriekšējo 
gadu vērtēšanas kritērijiem šie zēni būtu 
pelnījuši A līmeni (Inese Ķiršakmene). Labas 
zināšanas 12. klašu beidzējiem bija latviešu 
valodā, jo 14 skolēniem apguves procenti bi-
ja virs 80. Vislabākos rezultātus uzrādīja Ali-
se Rozenberga (93%) un Vita Egle (90%), taču 
daudz neatpalika arī Armands Antmanis, Ali-
se Agnese Bāliņa un Dīna Ivanova (Mārīte 
Pēterhofa). 12. a klasē apguves līmenis virs 
80% un vairāk bija Raitim Bērziņam, Dāvim 
Bērzkalnam, Tomam Dambergam, Baibai 
Leskovskai, Santai Namsonei, Edgaram Pa-
bērzam, Beātei Sidrai un Lāsmai Veinbergai 
(Inta Freiverte). 

Fiziku kārtoja 3 skolēni, un Edgaram Pa-
bērzam apguves līmenis bija 80% (Tālivaldis 
Ziņģis). Labi vērtējumi iegūti kulturoloģijas 
eksāmenā, kuru izvēlējās kārtot Santa Nam-
sone un Kristīne Savicka (Sandra Braže). Vi-
dējais vērtējums vidusskolas centralizētajos 
eksāmenos mūsu skolēniem ir 57,36%, kas ir 
augstāks nekā novados (49,95%) un valstī 
(49,69%). Augstāks vidējais vērtējums nekā 
valstī un novados ir arī necentralizētajos 9. 
klašu eksāmenos: angļu valodā (A. Grīvāne), 
krievu valodā (Aija Heinsberga), vēsturē 
(Imants Brusbārdis), kā arī vidusskolas eko-
nomikas eksāmenā (S. Dinsberga). 

Visi esam gandarīti par absolventu labi 
nokārtotiem eksāmeniem un novēlam vi-

ņiem izturību mācībās vai darbā! 
Vasaras brīvlaikā labas pārmaiņas notiku-

šas abās skolas ēkās. Lielajā skolā kapitāli iz-
remontēts informātikas, angļu valodas un 
zēnu mājturības kabinets, Mazajā skolā — 
skolēnu ģērbtuves un vestibils, uzpostas arī 
pārējās skolas telpas. Paldies novada domes 
priekšsēdētājam Gunāram Laicānam, depu-
tātiem, izpilddirektorei Ingai Rallei un Saim-
nieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
par atbalstu!  

Radošu, interesantiem pasākumiem un 
notikumiem piepildītu, panākumiem bagātu 
2013./2014. mācību gadu vēl skolas vadība. 

 

Antra Laukšteine, direktore: 
Kolkas pamatskolā mācības uzsāka 97 

bērni — 32 pirmsskolēni un 65 pamatskolēni. 
Internātā dzīvos 13 iemītnieki. Pedagoģis-
kais personāls: 23 pedagogi, no tiem bērnu-
dārzā — 5 skolotāji, 15 skolā, papildus pro-
jektā piesaistīti 3 skolotāji — logopēds, 
psihologs, koriģējošās vingrošanas skolotājs, 
tehniskos darbus paveiks 10 darbinieki. 
Jaunais mācību gada solās būt interesants un 
darbīgs, tādēļ vēlam visiem izturību un sa-
darboties prieku! Novēlam pašvaldībai būt 
saprotošai, sakārtojot skolas nākotnes stabi-
litātei svarīgus jautājumus: lai skolēni nokļū-
tu mūsu skolā optimālos laikos, lai program-
mas īstenotu atbilstoši bērnu vajadzībām, lai 
atrisinātu internāta Rūķu nams maksas pa-
kalpojumus, tāpat ceram uz atbalstu, piešķi-
rot brīvpusdienas, atbalstot ģimenes ar bēr-
niem, nodrošinot atbalsta personāla darbību 
arī nākamajā mācību pusgadā un pabeidzot 
sporta halli. Ticam un ceram, ka novadam 
Kolkas ciema cilvēki ir svarīgi, un mūsu kop-
darbs veicinās novada attīstību. Uz sadarbī-
bu un savstarpēju atbalstu jaunajā mācību 
gadā! 

 Skola turpinās piedalīties Comenius pro-
jektā Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzē-
sim saglabāt to. Oktobrī uz Itāliju dosies mūsu 
skolas delegācija — 6 skolēni un 4 skolotāji. 
Pirmais mācību gada pusgads ir svarīgs pro-
jektā, esam atbildīgi par tēmas Ieži un minerā-
li izpētes rezultātu apkopošanu, izdosim 
projekta avīzi, taps Daudzvalodu vārdnīca, 
prezentācijas, informatīvs materiāls par ie-
žiem un minerāliem. Fotokonkursa fotome-
dībās medīsim iežus! Otrajā pusgadā pētīsim 
klimata pārmaiņas, bet maijā, projekta no-
slēgumā, dosimies uz Turciju. 

Tāpat skola joprojām piedalās Eiropas So-
ciālā fonda finansētajā projektā Atbalsta pa-
sākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 
riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas nova-
dā. Skolā darbosies atbalsta personāls: psiho-
logs, logopēds, sociālais pedagogs, karjeras 
izglītības skolotājs, skolotāja palīgs, tāpat pa-
garinātās dienas grupa, koriģējošā vingroša-
na un sporta, runas pulciņa un mājturības 
radošās darbnīcas.  

Projektā Skolas auglis no 01.10.2013. līdz 
24.01.2014. visi skolas audzēkņi trīsreiz ne-
dēļā saņems bezmaksas ābolu, savukārt pro-
jektā Skolas piens katrs varēs dienā izdzert 
glāzi piena. 

Septembrī gaidām vērtējumu Zaļā karoga 
saņemšanai. 

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, sa-
labots skolas jumts, izremontēta bērnudārza 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas tuale-
te, pie skolas atklāts mūsdienīgs sporta lau-
kums. Ar nepacietību gaidām Lauku atbalsta 
dienesta projekta konkursa rezultātus, kas 
ļautu finansēt daudzfunkcionāla sporta un 
atpūtas laukuma izveidi bērniem un ģime-
nēm bērnudārza teritorijā. Par vasaras no-
metņu nomas maksām skolā, bērnudārzā un 
internātā iegādāsimies logu žalūzijas. 

Paldies visiem, kas palīdzēja skolu sagata-
vot jaunajam darba cēlienam! Paldies vecā-
kiem un citiem ciema iedzīvotājiem par palī-
dzību ogu lasīšanā — ziemā bērni varēs dzert 
veselīgo jāņogu sulu! 

Gatavību jaunajam mācību gadam aplieci-
na arī skolotāji un darbinieki, piedaloties 
pirmajā skolas un bērnudārza apvienotajā 
pedagoģiskajā izbraukuma sēdē Ārlavā un 
apgūstot saliedētības un komandas veidoša-
nas prasmes Virvju kursā. 

 
Ilze Kriķīte, direktore: 

Mazirbes internātpamatskola joprojām 
piedāvā pamatizglītības apguvi bērniem ar 
speciālām vajadzībām. Skolā mācās 32 bērni. 
Mācību iestādē papildus nodarbojas ar bērna 
attīstības sekmēšanu un nodrošina fakultatī-
vās nodarbības sportā, kokapstrādē, vizuāla-
jā mākslā, mūzikā, radošā darbā ar papīru un 
citiem materiāliem. Skolēni skolā veido iz-
stādes, piedalās telpu vizuālajā noformēšanā 
gan ikdienā, gan svētkos. 

Pedagogi daudz laikā atvēl individuālajām 
darbam ar skolēniem. Audzēkņi savus sa-
sniegumus regulāri demonstrē Latvijas Spe-

ciālās olimpiādes sacensībās, pašdarināto 
tērpu skatēs, Eurika labdarības pasākumos, 
deju festivālā Sadancis, festivālos Dziesmiņa 
un Teātra diena Mazirbē, skolēni ar priekšne-
sumiem un vizuālās mākslas darbiem vieso-
jušies Starptautiskās bērnu mākslas muzejā 
Vorbijā (Vårby), Zviedrijā. 

Skolai ir tradīcijas — rudens un pavasara 
mācību pārgājieni, mācību priekšmetu nedē-
ļas, latviešu gadskārtu svētki, lāpu gājiens, 
valsts proklamēšanas dienas koncerts, Zie-
massvētki, mācību ekskursija uz Rīgu, Valen-
tīndiena, vecāku diena, izlaidums. 

Skola ir īstenojusi projektu Mazirbes inter-
nātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana, turpinās projekts Atbalsta pasāku-
mu īstenošana sociālās atstumtības riska grupu 
integrācijai izglītībā Dundagas novadā. Pedago-
gi iesaistās projektā par pedagogu konkurēt-
spējas veicināšanu. Skolā ir atbalsta perso-
nāls: logopēds, psihologs, sociālais pedagogs 
un medicīnas māsa.  

 

Ilze Onzule, vadītāja: 
Mācību gada sākumam — svētkiem bēr-

niem un viņu vecākiem — nopietni gatavoju-
sies arī pirmsskolas izglītības iestāde Kurze-
mīte. Šogad ir izremontēta tualetes telpa 
bērniem Bitītes grupā, un pilnā sparā rit (27. 
VIII — Red.) iestādes mūzikas zāles remonts. 
Ar skolotājas Intas Grīnītes ierosmi remont-
darbi notikuši arī Pienenītes grupas telpā — 
virtuvītes blokā. Paldies viņai! Katrā grupiņā 
darbinieki iekārtojuši telpas, lai bērniem bū-
tu patīkama, mājīga vide — košās krāsās pār-
krāsoti plaukti, veidotas jaunas telpu deko-
rācijas un rotaļu stūrīši. Darbinieki ir mazgā-
juši, tīrījuši, uzposuši un iekārtojuši savu 
bērnudārzu, reizē pieskatot arī bērnus. Šo-
gad tāpat kā iepriekšējos gadus Kurzemītē 
darbosies 6 bērnu grupas — kopā 121 bērns. 
Uzsākot jauno mācību gadu, visiem iestādes 
darbiniekiem novēlam veselību, izturību un 
jaunas radošas idejas! 

 

Linda Pavlovska, direktore:  
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un 

Kolkas mūzikas nodaļā kopā mācības uzsāks 
aptuveni 160 bērnu. Skola ir sagatavojusies 
mācību gadam, klasēs izdarīts kosmētiskais 
remonts, iegādāti mācību procesam vajadzī-
gie mācību līdzekļi un materiāli. 

 
 

atbildība, kuram labi jāpārzina plānošanas 
process. Tagad izpilddirektorei uzticēts pil-
nībā pārzināt un vadīt plānošanas procesu, 
nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrī-
bai, sagatavot un iesniegt domei plānošanas 
dokumentu materiālus. Tas ir svarīgs jautā-
jums. 

Priecē vienbalsīga lēmuma pieņemšana 
par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodro-
šinātā statusa izvērtēšanai. Ceru, ka profesi-
onāli tiks izstrādāti noteikumi maznodroši-
nātā statusa piešķiršanai un palīdzības apjo-
ma noteikšanai. 

Jautājumu šajā domes sēdē nebija daudz, 
bet diskusijas ievilkās. Garas tās bija gan tā-
pēc, ka bija ilgstoši atlikti jautājumi, gan tā-
pēc, ka deputātiem vēl jāiemācās konstruktī-
vi diskutēt, nevis ik pa laikam citam citu ap-
karot.  

Gunārs Laicāns,  
vēlētāju apvienība Strādāsim kopā: 

— Man katra domes sēde ir ļoti nozīmīga, 
tā es arī strādāju — no vienas sēdes līdz otrai 
un izdaru secinājumus. Zinot iepriekšējo vē-
lēšanu pieredzi, sapratu, cik svarīgi ir vieno-
ties un strādāt kopīgiem mērķiem. Šodien, 
kad apritēja jau 70. diena, kopš esmu ievē-
lēts, vēl nevaru apgalvot, ka tā ir noticis. Pa-
rādās dalījums pozīcijā un opozīcijā, to at-
spoguļo balsojumi, un man jādomā, kā sprie-
dzi mazināt. Pie tā man jāstrādā. Es negribu 
teikt: tie ir labie, tie ir sliktie, es abās pusēs 
saredzu neiecietību, bet jautājumi jāskata 
pēc būtības. 

Par izglītības iestādēm. Problēma ir tā, ka 
bērnu skaits samazinās, un tad katra izglītī-
bas iestāde cīnās par katru bērnu. Tas ir labi, 
to vajag atbalstīt, tikai nevajadzētu kauties 
par katru bērnu novadā! Vērtīga bija SIK iz-
braukuma komitejas sēde Kolkā. Domes sēdē 
bija jāpieliek punkts šim jautājumam, kas 
gan īsti nenotika. Kāpēc es balsoju pret spe-
ciālo programmu Kolkas skolā? Tad es nekā-
di nemācētu izskaidrot, kāpēc nevirzām bēr-
nus uz speciālo skolu, ja reiz mums tāda ir. 
Es to pats sevī nespētu pieņemt. Protams, 
diskusijas ir ilgas un plašas, un ceru, ka nā-
kotnē izveidosim vienu darba grupu, kas 
skatīs šīs problēmas visā novadā kopumā. At-
sevišķi priekšlikumi jau ir labi, arī par Kolkas 
skolas attīstību. Bet es sakreņķējos, ka jautā-
jums politizējas, es negribu tādu attieksmi: 
ja jūs nobalsojat tā, tad tas nozīmē, ka esat 
pret Kolku vai citā gadījumā — pret Mazirbi 
vai Dundagu. Kā to panākt, man vēl nav kon-
krētu priekšlikumu. Bet spriedze ir, īpaši at-
sevišķu deputātu savstarpējās attiecībās. 

Otra lieta. Ansis Roderts ir stāža ziņā 
jauns deputāts, vēl nepieredzējis politiķis, 
un viņam jāmācās precīzi sagatavot lēmum-
projektus. Šajā pašā sēdē redzējām, cik ātri 
nolēma par labi sagatavotiem jautājumiem. 
Jautājumā par Kolkas skolu parādījās ne-
skaidrības — kur dokuments bijis, kā radies? 
Te komiteju vadītājiem jābūt ļoti precīziem, 
tas saistās arī ar izpildvaru, par ko mēs visu 
laiku diskutējam. 

Labi, ka šo darba grupu vadīs Uldis Kat-

laps, ļoti labs savas jomas pārzinātājs, kas 
strādās pēc būtības, precīzi formulēs problē-
mas, un tad sagaidīsim arī risinājumus. 

Par pārējiem jautājumiem. Iepriecina, ka 
vienprātīgi atbalstījām līdzfinansējumu deju 
kolektīva braucienam uz Krieviju. Skaidrs, 
ka mūsu pašdarbnieki jāatbalsta, bet deputā-
ti parādīja, ka visi var sadarboties.  

Labi, ka ievēlējām Vēlēšanu komisiju, taču 
pie šī jautājuma vēl jāatgriežas un jādiskutē, 
jo mums jāveido arī cilvēku rezerve. Pagai-
dām tādas nav. 

Par Iepirkumu komisiju. Tas ir tiešām labi, 
ka deputāti piekrita jautājumu pārcelt, jo tas 
nav pienācīgi izdiskutēts, un ceru, ka Finan-
šu komitejā septembrī to atrisināsim. Šī ko-
misija ir ļoti nozīmīga, un vispirms jālemj 
tieši par skaitlisko sastāvu. Jau 2009. gadā 
nolēmām, ka būs 6 cilvēki, tagad jālemj — vai 
vajag 5, 6 vai 7. Tas pirmkārt. Otrkārt, un tas 
ir pamatjautājums, šīs komisijas vadītājam 
jābūt nevis tikai de jure, bet arī de facto, proti, 
nav pieļaujams, ka vadītājs formāli ir viens, 
bet patiesībā vada kāds cits. Jāuzsver, ka es 
lūdzu izpilddirektori 6. VIII doties uz semi-
nāru, jo šie ir ļoti svarīgi jautājumi.  

Nolikumā nebija īsti pateikts, ka izpilddi-
rektoram jābūt Iepirkumu komisijas vadītā-
jam, varbūt tas var būt kāds cits. Man jāno-
skaidro arī, vai deputāts drīkst būt vadītājs. 
Jau esmu painteresējies, kā ir kaimiņu nova-
dos. Talsu novadā Iepirkumu komisijā ir 
pieci locekļi. Daži secinājumi man jau ir. Ie-
teicams, ka Iepirkumu komisijā ir Būvvaldes 
vadītājs, jurists, jo Iepirkuma likums ir ļoti 
samocīts, tāpat vēlams ir finanšu speciālists. 
Talsu novadā šajā komisijā nav neviena poli-

tiķa — neviena deputāta, tikai speciālisti. To 
visu Finanšu komitejas sēdē septembrī mie-
rīgi apspriedīsim. Un ir jau vēl viens svarīgs 
iemesls, kāpēc Iepirkumu komisija jāpārvēl. 
Ēriks Bērzkalns ir nolicis deputāta mandātu, 
un arī Guntis Kļaviņš pie mums kādu laiku 
jau nestrādā un nav vairs šajā komisijā.  

Sēdes beigās izvērtās diskusija par nomas 
tiesību piešķiršanu. Galvenais ir neapmaldī-
ties visos šajos Eiropas Savienības un arī pa-
šu valsts radītajos birokrātijas džungļos, lai 
neciestu cilvēki — projektu rakstītāji. No tās 
atbildības, kas man jāuzņemas kā domes 
priekšsēdētājam, es nevairos un dokumen-
tus, kā nomas līgumu, es parakstīšu.  

Aizvadīto domes sēdi vērtēju kā veiksmī-
gu, jo nebija tādu jautājumu, kas izraisītu īs-
tu krīzi. Un, kamēr vien būšu, vienmēr iestā-
šos par atklātību un domu plurālismu, tāpēc 
svarīgi, lai visu apvienību pārstāvji, politiķi, 
paustu savu viedokli. Ļaudīm jāzina deputā-
tu viedoklis, un redaktors šajā gadījumā ir 
pilnīgi neitrāls, viņš tikai atspoguļo citu  
pausto. 
Ļoti vēlos, lai mēs, tautas kalpi, arī sarež-

ģītos jautājumos nonāktu pie kopsaucēja. 
Mans uzdevums ir vadīt sēdi, un tas nav 
viegli. Reizēm jau dzirksteles uzšķiļas, bet 
vairāk ambīciju, nevis lietas būtības dēl. Vē-
rosim, ka notiks tālāk, liels darbs ir jāiegulda 
komiteju sēdēs. Viedokļiem ir jātuvinās, un 
ambīcijas jānoliek malā, lai gan saprotu — 
tas nav tik vienkārši.  

 
 

Deputātus uzrunāja un tautas kalpu viedokli 
neitrāli atspoguļoja Alnis Auziņš 
 

   Ko tie nospriež, tas paliek 

Skolu iesākot 
 

Turpinājums no 1. lappuses. 
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Ieceres dzimst ceļojumā 
Jau gadus četrus kopā ar Madaru kāpjam 

kalnos. Pirmoreiz bez īpaša ekipējuma aiz-
braucām uz Augstajiem Tatriem. (Madars: 
«Es Tatros pirmo reizi biju 2007. gadā ar 
krusttēvu Arti Burnevicu, interese radās arī 
no viņa stāstījumiem un no tā, ko uzzināju, 
kad biju krusttēvam līdzi uz kalniešu pasāku-
miem».) Nākamajā gadā mūsu kompānijai 
pieaicinājām Jāni Freibergu un kopā devā-
mies uz Dolomītu Alpiem. Tad jau bijām no-
pietnāk bruņojušies ar apģērbu un aprīkoju-
mu. Tatros ir vienkārši pastaigu maršruti, 
Alpu klintīs ir iestiprinātas dzelzs troses un 
pakāpieni, drošinoties var staigāt. Tur jau 
vērojami iespaidīgāki skati. Alpos izdomā-
jām, ka gribam aizbraukt uz Gruziju. Tur gan 
mēs nemērķējām uz augstām virsotnēm, bet, 
tā kā mums bija līdzi kāpšanas aprīkojums, 
tad joka pēc drusku nolaidāmies no kaut kā-
dām virsotnītēm un rāpāmies augšā. Gruzijā 
jau iešāvās prātā, ka varētu pamēģināt El-

brusu. Bijām noskaidrojuši, ka Elbruss kāpša-
nai nav tehniski sarežģīts kalns. Taisnība, 
daudz kas atkarīgs no laikapstākļiem, no-
teikti jābūt fiziski sagatavotam, jāiegādājas 
papildu ekipējums, vajag aklimatizēties — 
pamazām jāpierod pie fiziskas slodzes reti-
nātā gaisā.  

Sagatavošanās 
Pirms pāris gadiem jau bijām darbojušies 

Rīgā kalnu skolā, ko vada Kristaps Liepiņš. 
Bijām pārliecināti, ka mēs to varam. Pērn 
krietnā ziemā divas reizes ar darba biedru 
devos pārgājienā un nakšņojām teltī. Kad ie-
cere par Elbrusu jau bija reāla, skrēju krosi-
ņus. Domāju, ka būtu labi katru nedēļu pāris 
reižu pieci kilometri, bet tik daudz un regu-
lāri jau nesanāca. Marta beigās es, Madars un 
Gatis Ratkevičs bijām aizbraukuši līdz Nord-
kapa zemesragam — tālākajam ziemeļu pun-
ktam Eiropā. Pēdējās nedēļas pirms došanās 
uz Elbrusu patrenējos Kalnciema ielā Rīgā, 
kāpjot pa mākslīgo klinšu sienu, laikam 9 

metru augstumā. Grūti gan salīdzināt ar īsta-
jiem kalniem. Mākslīgā siena ir ļoti stāva, 
brīžiem pat negatīva, taču aiz muguras vien-
mēr ir drošinātājs, tātad nav īsti atbildības 
izjūtas. Īstā kalnā, Elbrusā, tas ir citādi, 
psiholoģiski citādi. Tu pats par sevi atbildi.  
Aprīkojums 

Madars nofotografēja mantas, ko viņš ņē-
ma ceļojumā. Man bija līdzīgs krājums. Kat-
ram līdzi bija guļammaiss, paklājiņš, garā sil-

tā apakšveļa nakšņošanai, gore tex bikses un 
jaka (no ūdens necaurlaidīga auduma), wind 
stopper bikses, šorti, polartec džemperis, sau-
les brilles, pāris maikas, ziemas cepure, pa-
rastā cepure, plānie cimdi, biezie cimdi, pie-
gājiena apavi — čības —, trekinga apavi, teh-
niskie kalnu zābaki, speciālās kalnu zeķes, 
apakšveļa, kalnu soma, leduscirtnis, ledus 
skrūves, dzelkšņi, karabīnes, pašdrošināša-
nas cilpiņas, sistēma–iekare, siltā jaka, krūzī-
te, zobu birste, dvielis. Tas ir individuālais 
ekipējums, kura vērtība lēšama labas auto-
mašīnas vērtībā, un vēl kopējais ekipējums: 
nazis, katliņš, prīmuss un tam paredzētā gā-
ze, virve, telts, pārtika, fotoaparāts, pirmās 
palīdzības komplekts, zobu pasta, ziepes, hi-
giēniskā lūpu krāsa, sauļošanās krēms, — to 
dalām savā starpā, jo lietojam kopā. Jāuz-

sver, ka noteikti atmaksājas dažādie apavi, 
čības vajag, lai atpūtinātu kājas.  

Tā kā mēs ceļojot nedzīvojam viesnīcās, 
bet brīvā dabā, tad šādi ir jānodrošinās. Labi 
bija, ka pirms tam ziemā pārbaudījām, kā ir 
gulēt teltī, kad apkārt ir sniegs. Gājām no 
Ušiem caur Bažu purvu uz Saunagu, Vaidē 
nakšņojām, un tad manīju, ka pa nakti salst 
sāni. Sapratu, ka noteikti vajag piepūšamu 
matraci!  

Madaram, tuvojoties virsotnei, stipri sala 
rokas un arī kājas. Kāpēc kājas, nezinu, var-
būt nebija īstās zeķes, bet rokas sala tāpēc, 
ka pirkstaiņos katrs pirksts ir atsevišķi. Man 
dūraiņos sala mazāk, jo tad viens pirkst silda 
otru.  

Tas viss satilpa vienā somā, svars kopā ar 
pārtiku — apmēram 25 kilogrami. Madars vēl 
nesa 30 metru virvi, bet es — telti. Cik tas 
viss izmaksā, grūti pateikt, jo vienā gadā visu 
neiegādājāmies. Bet kopumā viss ceļojums 
katram maksāja ap 500 latu, ieskaitot lidma-
šīnas biļetes, tālāko pārvietošanos Krievijā 
un pārtiku. (Madars: «Ekipējums izmaksā 
reizes 4 vairāk noteikti, un ir tā — jo augstāk 
kāp, jo specifiskāks un dārgāks tas kļūst».) 

Alnis Auziņš 
 

Nobeigums nākamreiz 

   Svešās zemēs esot jauki 

Duņdžiņi uzkāpj Elbrusā 
 

Kad uzzināju šo vēsti, kāds tuvinieks man pajautāja, vai tad jau gatavoju pirmā ap-
rīļa numuru. Taču tā ir patiesība. Divdesmit sešus gadus vecais Toms Zoss un viņa 
vienaudzis Madars Burnevics augusta sākumā uzkāpa Eiropas augstākajā virsotnē. 
Atbraucis uz dzimto Dundagu uzspēlēt volejbolu, Toms laipni piekrita sarunai. Pēc 
tam neklātienē to papildināja arī Madars. 

• Pa ceļam uz virsotni.   

• Toms Zoss saiņo mantas.                                                                                            Fotogrāfijas no T. Zosa albuma 

Madars Burnevics: «Kalnu nevar iekarot, kalnā var tikai 
pacietīgi uzkāpt».  

Nometnē piedalījās 40 bērni no 7 līdz 15 
gadiem, apgūstot lībiešu valodas pamatus 
pieredzējušu lībiešu valodas pedagogu Ērikas 
Krautmanes un Dagmāras Ziemeles vadībā. 
Lībiešu valodas ābeces autores Zojas Sīles 
nodarbībās valodas krājumu papildināja arī 
pedagogi. Papildus notika arī mākslas, mūzi-
kas un dažādas praktiskās nodarbības — Ieva 
Vanaga, Astra Klāsena un Maija Kronberga 
līdzēja bērniem gūt plašāku ieskatu lībiešu 
kultūrā. 

Nometnē viesojās lībiešu kultūrvēsturnie-
ce Baiba Šuvcāne, pastāstot par lībiešiem, 
viņu vēsturi un Lībiešu savienību kādreiz un 
tagad. Ar lībiešu tautastērpiem bērnus iepa-
zīstināja Z. Sīle un I. Vanaga, bet lībiešu mū-
zikā bērni ieklausījās lībiešu kora Lōja kon-
certā 2. VIII vakarā neilgi pirms nometnes 
noslēguma Mazirbes baznīcā. Savukārt 31. 
VII Talantu šovā bērnu priekšnesumus vēr-
tēja iepriekšējo nometņu dalībnieces: lībiete 
Julgī Stalte, aktrise Marija Bērziņa un kolci-
niece, 2011. gada nometnes mūzikas skolotā-

ja Renāte Jonikāne (Zumberga), pēc tam va-
dot arī kopēju bērnu sadziedāšanos un sa-
dancošanos lībiešu mūzikas ritmos. Nometnē 
piedalījās arī divas Julgī atvases — dēls Os-
kars un meita Lelū. 

1. VIII pagāja sportiskā zīmē — bija gan 
virvju šķēršļi, kurus pārvarot, bērniem bija 
jāiemācās sadarboties komandā, gan arī 
smilšu skulptūru festivāls, gan sporta spēles, 
bet pusnaktī, kā parasti, nakts trasīte. Šoreiz 
Vecais Didriķis Taizels, kas reiz dzīvoja Maz-
irbē, bija ieradies pie mums ar savu bēdu 
stāstu, ka viņam pazudusi atmiņa un viņš ne-
ko neatceras. Bērni viņam pazudušos atmiņu 
pavedienus palīdzēja salasīt mežā dažādos 
kontrolpunktos.  

Nometne svinēja 21. jubileju, un viens no 
tās mērķiem ir uzturēt saikni ar visiem ie-
priekšējiem nometņu dalībniekiem. Tādēļ 
šoreiz palīgos un skolotājos bija iesaistīti ie-
priekšējo nometņu dalībnieki, kā Mārtiņš 
Taulavičs un Maija Dāvidsone, kas bija audzi-
nātāji. Par brīvprātīgajiem palīgiem nomet-

nē strādāja Klāvs Smetana un Kristiāna Tīli-
ka, kā arī zēnu audzinātājs Kārlis Zagorskis. 
Viņus uz nometni atveda interese par lībiešu 
tautas kultūru un vēsturi.  

Patiess prieks, ka nometnē bērni ir iemā-
cījušies teikt Minā um līvli. Ļoti ceru, ka tradi-
cionālā lībiešu bērnu nometne lībiešiem un 
interesentiem nekad neizzudīs un ka mēs — 
lībieši — vienmēr satiksimies. Ja ne citādi, 
tad vismaz reizi gadā, nemainīgā laikā — jūli-

ja pēdējā nedēļā nometnē un augusta pirma-
jā sestdienā Mazirbē Lībiešu svētkos! Uz tik-
šanos nākamgad! 

Nometnes rīkotāji saka lielu paldies vi-
siem atbalstītājiem: RD IKSD, a/s Latvijas 
dzelzceļš, a/s Balticovo, a/s Aldaris, veikalu tīk-
lam Top!, BENU aptiekai un Gaidim Bērziņam! 

Ieva Zdanovska 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

Es esmu lībietis  •  Minā um līvli  
 

No 28. VII līdz 3. VIII Mazirbē notika lībiešu bērnu un interesentu nometne Mierlin-
kizt 2013. 
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Mūsējie ciemojās Ķurbes Līdumkalnos, kur 
iepazinās ar tik dažādām izpausmēm kā kok-
amatniecību, zāļu tējām, savvaļas govīm, 
gleznošanu, viesojās Tiņģeres muižā un Val-
demārpils Kauliņos pie Igurda Baņķa — izcilā 
kokamatniecības meistara dzīves filozofija 
vien ir ko vērta, kur nu vēl paša saimnieka 
veidotā mazbānīša trase un braukšana ar bā-
nīti, Valdgales pagasta Bandeniekos lūkoja liet 
sveces, raudzīja bišu produktus un bezceļu 
takas ar auto, apmeklēja zemeņu un trušu 
audzētājus Priedēs netālu no Ģibzdes, Puzes 
baznīcu un bedrīšakmeni, Ances muižu un 
rokdarbniekus, bet vispārēju sajūsmu izraisī-
ja Reinis Pižiks Ances Krastiņos, kas piedāvā 
šaut ar loku, arī laivu braucienus, turklāt 
piesaista ar savu neparasto personību.  

Dženetas iespaidi: «Ģimene, dzīvojot vis-
retāk apdzīvotajā vietā Latvijā, ir spējusi iz-
veidot interesantus un pieprasītus tūrisma 
produktus, izmantojot vietējos resursus. Rei-
nis stāsta, kā viss sācies: «Stāvu upes malā 
pie savas mājas un redzu, ka garām pa upi 
aizslīd laivotāji. Galvā uzreiz doma: bet kā-
pēc es nevarētu laivas iznomāt? Un tā viss 
sācies. Krastiņu iemītnieki Ances mežos at-
klājuši daudz dažādu resursu, ko pārvērst 
piedāvājumā pēc atpūtas dabā izslāpušajiem 
pilsētniekiem, piedāvājot laivu braucienus, 
pārgājienus, loku šaušanas trasi, safari iz-
braucienu, fotomedības. Protams, vajag uz-
ņēmību un darbu, darbu, darbu... Tāpat ne 
mazāk svarīgi ir saprast mūsdienu patērētā-
ju vajadzības. Daudzkārt dzirdam: neviens 
neko pie manis nepērk, cilvēkiem nav nau-
das, nav intereses... Bet citur pērk! Domājot 
par tūrismu mūsu novadā, mana pārliecība 
ir — vēl ir ļoti daudz neizmantotu resursu, 
ko pārvērst pieprasītos tūrisma produktos 
kā dabas, tā kultūrvēstures interesentiem. 

Vai mūsu vidū trūkst uzņēmīgo?» 
Gunta Abaja: «Ikdienas steigā parasti pa-

braucam garām jauki sapostām un ar mīles-
tību iekārtotām mājvietām, kurās mūs aicina 
nolikt malā ikdienas steigu un baudīt vietē-
jās dabas skaistumu, mājas saimnieku čaklo 
roku devumu un domu bagātību. Tieši tādu 
iespaidu man radīja Ķurbes Līdumkalnu mā-
jas un tās saimniece Vizma. Arī lauku sēta 
Valdgales pagasta Bandeniekos, kuras ceļa ga-
lam itin bieži pabraucu garām, liecina par 
mājas saimnieku čaklumu, izdomu un dzīvi 
saskaņā ar savām vēlmēm un apkārtējās vi-
des izjūtu. Laikam tāpēc, ka dienas sākumā 
pabiju Dieva kalnā, kā to dēvē Līdumkalnu 
Vizma, Bandeniekos pēc nejaušas sveces for-
mas izvēles izlēju vaska eņģelīti. Abās šajās 
mājās dzīvo laimīgi cilvēki, kuri savu māku 
un pāri plūstošo enerģiju dāvā arī citiem. 

Tiņģeres pilī saimnieko daudz vietējo rū-
ķīšu. Tie sakopuši vairākas vecās pils telpas 
un tajās iekārtojuši vietējās vēstures liecību 
krātuvi, mākslas darbnīcu un trenažieru zāli. 
Te ir ko darīt ne tikai vietējiem ļaudīm, bet 
arī tuviem un tāliem ciemiņiem. 

Nemaz nezināju, ka tepat pie mūsu nova-
da robežām audzē izcilus šķirnes trušus, kas 
kopā ar savu kopēju bijuši vairākās starptau-
tiskās izstādēs. Lai kaut ko tādu paveiktu, ir 
jābūt gan labām zināšanām, gan jāveic rū-
pīgs ikdienas darbs. Priedēs saimniekiem dar-
ba pilnas rokas, jo te audzē arī agrās zeme-
nes un uztur paprāvu aitu ganāmpulku. 

Gaiša un sakopta mūs priecēja Puzes baz-
nīca. Ancē mūs laipni sagaidīja un aprādīja 
muižas atjaunotās telpas un tajās iekārtotās 
seno un tagad radīto rokdarbu izstādes. Drī-
zumā šeit atvērs arī tūrisma informācijas 
centru. 

Brauciena pēdējā pieturas vieta bija Sten-

des upes krastā, kur mums piedāvāja doties 
ar laivām divu dienu braucienā pa Stendes 
un Irbes upēm līdz jūrai. No tā gan atteicā-
mies, bet izmēģinājām savas spējas loka šau-
šanā. Klausot stingrā un atraktīvā instrukto-
ra Reiņa norādēm, katrs no mums mēģināja 
trāpīt vispirms siena rullim, bet pēc tam 
centās nomedīt arī mežacūku, lūsi un pat 
briedi. Dažam labam tas veiksmīgi izdevās, 
un arī dzīvnieki palika savās vietās, jo šeit 
patiešām Daba ir Laba. 

Mēs varam lepoties ar sava novada veik-
smīgiem tūrisma uzņēmējiem un lauku  
saimniecību vadītājiem, bet patiess prieks 
rodas arī par mūsu kaimiņu veikumu!» 

Andri Antmani izjautāju ne tikai par 
braucienu, bet arī par jauno labiekārto nami-
ņu, kas tikai šovasar Krogos sācis uzņemt ce-
ļotājus. Kaimiņiene Signe Dišlere palīdzējusi 
uzrakstīt biznesa plānu, Andris bankā ņēmis 
kredītu un saviem spēkiem uzcēlis namiņu, 
kas līdz augusta beigām jau vismaz 40 naktis 
devis pajumti tūristiem. Tagad četros gados 
aizņēmums jāatpelna, un Andris ir pārlieci-
nāts, ka tas izdodies. Ar citu Andra rūpalu, 

zivju kūpināšanu, šogad vāji sokas, jo šovasar 
zvejniekiem neķeras zivis. Bet 3,80 reiz 5 
metrus lielajā namiņā ar visām ērtībām ir 
četras pamatvietas un divas papildvietas. 
Vasaru gan te, piekrastē, Andris vērtē tikai 
60 dienu garu, kaut arī šogad varbūt ne-
daudz vairāk. Tomēr makšķernieki mēdz at-
braukt vēl oktobrī, kad ar elektrību apkuri-
nāmā mājiņa joprojām nodrošina omulību. 
Jāpiebilst, ka vismaz man neierasts šķita ko-
ka dēļu jumts, ko pēc vajadzības ik pa laikam 
pārklāj ar īpašu šķīdumu. 

Braucienu Andris vērtē kā izdevušos. Ie-
pazīti aizrautīgi uzņēmēji, tāpat svarīgi vai-
rāk sapazīties pašiem novada ļaudīm — vie-
nas lietas darītājiem. Krogu saimnieks atzīst, 
ka šādās reizēs vērīgi klausās un skatās, kā 
citi stāsta par savu darbu un domās salīdzi-
na: kā es stāstu par zivju kūpināšanu? Atzi-
nums — ir uz pareizā ceļa! Vēl Andris pastās-
ta, ka nupat darināta pašu interneta lapa:  
www.pieandrapitraga.lv. Skatieties un vērtē-
jiet!  

 

Apkopoja Alnis Auziņš 

Upsavu Līze  
 Labajos Ulmaņlaikos Mazirbē ierodas ne 

viens vien labākas darba un dzīves apstākļu 
meklētājs. Kurzemes piekrastes ciemos mīt 
ne viens vien igaunis vai zviedrs. Viens no 
šādiem ienācējiem ir Pauls Laurnets, kas ap-
metas Olgas Fridentāles nelielajā mājiņā Roņ-

salās un drīzi vien kļūst par Olgas dzīves-
biedru un meitas Dzidras audžutēvu. Pauls 
nerunā latviski, latgaliski, krieviski, poliski 
vai vāciski. Viņš šo valodu rasolu ir pielāgojis 
un piemērojis sev saprotamā un pieņemama-
jā esperanto valodas stilā! Piemēram: «Ķeper 
labi, ķeper, as aizmirs strump uzvilkt...» utt.  

Bet Upsavu Līze, cik atceros no Mazirbes 
vecākās paaudzes stāstītā, savulaik no zvied-
ru krasta nokļuvusi Kurzemes krastā, šķērso-
jot Baltijas jūru. No 1935 līdz 1940. gadam, 
kad samērā regulāri apmeklēju Mazirbes lu-
terāņu draudzes dievkalpojumus, Pitraga 
baptistu draudzes dievkalpojumus un Mazir-
bē Kalšos rīkotos baptistu dievkalpojumus, 
ne vienu vien reizi nācies tikties ar šo neno-
sakāmā vecuma, vēl darbīgo, ap 75 gadu ve-
co, labsirdīgo, ļoti kalsno, pēc sviedriem, dū-
miem, šņaucamās tabakas un dzīvnieku aro-
māta smaržojošo sievieti. Upsavu Līzei ir lie-
la dzīves pieredze, ass prāts, loģiska domāša-
na un neordināri secinājumi par notiekošo 
valstī un pasaulē. 

Dievkalpojumus Upsavu Līze apmeklē re-
gulāri. Vienīgi, par ko Līzi var nosodīt un kas 
mani pārsteidz un rada izbrīnu, ir viņas iera-
ža pīpēt nevis pīpi vai smēķēt papirosus, bet 
gan ievietot kreisajā plaukstā starp īkšķi un 
rādītāja pirkstu nelielu šņaucamās tabakas 
devu, lai pēc tam to iešņauktu degunā. 

Upsavu Līzes īpašumā Mazirbē Upeskrastos 
ir vairāki nelieli zemes gabali, kuru kopējā 
platība ir 22,76 pūrvietas. Upsavu Līzei, tāpat 
viņas meitai Klementīnei nav pastāvīgas dzī-
ves vietas. Pēc Pirmā pasaules kara viņa dzī-
vo nelielā būdiņā netālu no Taizeļiem, pēc 
tam — iepretī Mazirbes stacijai pensionētā 
skolotāja Tālberga celtā mājiņā. Līzes iztiku 
nodrošina 7–10 govju liels ganāmpulks un 
bullis, kurš ilgus gadus cītīgi apkalpo lielāko 
daļu Mazirbē mītošo gotiņu. 

Bullis un gotiņas ar dzīvojamo platību kūti 
nav nodrošināti. Daži lopiņi dzīvo vienā tel-
pā ar savu saimnieci, bet pārējie uzturas un 
nakšņo brīvā dabā! Līzei trūkst kurināmā, 
un, lai aukstā laikā nenosaltu, Līze un viņas 
meita Klementīne nakšņo blakus bullim vai 
kādai no govīm. 

Lopiņiem, nerunājot jau par bietēm, kar-
tupeļiem un citiem sakņaugiem, hroniski 
trūkst rupjas barības siena. Un nav jau arī, 

kur to ņemt, jo vien nelielu pļavas daļu Līze 
var izmantot pļaušanai un siena sagādei. Pļa-
vā blakus Kolkas–Ventspils šosejai atrodas 
viens neliels siena šķūnis, kurā var ievietot 
apmēram astoņus vezumus siena. Ar šo dau-
dzumu pabarot desmit govju ganāmpulku 
būtībā nav iespējams. Lai neaizietu bojā, go-
vis spiestas diendienā visu gadu meklēt barī-
bu apkārtnes mežos un laukos. Lopu stāvok-
lis ir nožēlojams. Katru gadu kāda govs to-
mēr aiziet bojā vai arī tā priekšlaikus ir jāno-
kauj.  

Upsavu Līze piedzīvo Otrā pasaules kara 
sākumu, bet tā beigas ne. Manuprāt, tas labi 
vien ir, jo viņai nav jāpieredz sava ganām-
pulka bēdīgais liktenis padomju varas oku-
pācijas laikā... Neapskaužams un traģisks ir 
Līzes meitas Klementīnes liktenis padomju 
laikā, kad viņa lielākoties pārtiek no ciemi-
nieku labdarības dāvanām. Klementīnei nav 
pēcnācēju, un ar viņas aiziešanu mūžībā Up-
savu dzimta ir izmirusi. Paliek vien divas ne-
koptas kapu kopiņas un ieraksti baznīcu grā-
matā.  
Sportošana 

Pazīstamākie sporta entuazisti Mazirbē ir 
Jānis Ūdris, Augusts Ginters, Edvards un Jā-
nis Stefenbergi, Kārlis Birkbergs, Alberts 
Krasons, Rūdolfs Kaupmanis, Žanis Riekstiņš, 
Edgars Liepiņš, Jānis Leitendorfs, Jānis un 
Kārlis Švelenbergi, pamatskolas direktors 
Upesleja, Imants Jansons, Voldemārs Dam-
bers, Kārlis Dambers, Edgars un Arvīds Tiesa, 
Kārlis Ansons un citi.  

Pēdējos pirmskara gados un kara laikā arī 
man izdodas diezgan stabili būt volejbola 
laukumā. Nepatīkami gan, ka mazirbnieki 
mēdz mani izīrēt kaimiņu ciema komandām 
trūkstošo spēlētāju aizstāšanai. Toties ir gan-
darījums, ka ar manu līdzdalību ciemiņi bieži 
vien apspēlē pašmāju sportistus. 

 

  Apkopoja Alnis Auziņš 
 

Turpmāk vēl. 

   Ciemos 

Mazirbe 
 

Turpinājums. Sākumu skatīt 13. (162.), 14. (163.) un 15. (165.) numurā. 
 

Turpinām aizsākto Laimoņa Zembaha atmiņu stāstījumu, aicinot domās pārcel-
ties pagājušā gadsimta 30. gados. 

• Reinis Pižiks (no mugurpuses) māca mūsējos šaut ar loku.                                           Foto A. Pūliņas albuma 

Apzināties resursus un likt lietā 
 

 Ko labu dara tūrisma uzņēmēji tepat līdzās? Kādas neparastas idejas iedzīvina? 
Kādu iedvesmu tas varētu dot mums? Dundagas Tūrisma informācijas centra vadītā-
jas Alandas Pūliņas rosināti, grupa mūsu novada tūrisma uzņēmēju un interesentu, 
kā Laima Jurgenberga, Vilnis Iesalnieks, Andris Antmanis, Dženeta Marinska, Laila 
Pabērza, Gunita un Ivars Tropiņi, Mārīte Zandberga un Gunta Abaja, 19. VIII devās ce-
ļā.  

• Dažas Valda Zembaha zvejas spailes relikvijas, kas laika gaitā saglabājušās Zembahos — tīkls, plekšu 
vads, enkuri, glābšanas veste, zivju grozs, garie jūrzābaki, skotele, ūdensnecaurlaidīgs mētelis, korķi,  
bojas, saivas, striķi un citi zvejas piederumi.                                                              Foto no L. Zembaha albuma 
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Ugunskuri ap Baltijas jūru ir tautu vieno-
tāji, atgādinājums par kopējo vēsturi un kul-
tūras mantojumu. Tie iezīmē rūpes par jūru, 
par tās vides kvalitāti, par dabas saglabāšanu 
sev un nākamajām paaudzēm.  

Šogad tāpat kā pērn bija stafetes skrējiens 
ar lāpām Sirdspuksti jūrai no Dundagas līdz 
Kolkas jūrmalai. Četrdesmit septiņu dalībnie-
ku vidū paši jaunākie bija novada deputāta 
Gunta Pirvita trīs mazbērni, kas braši skrēja 
savu posmu kopā ar vectēvu, bet pilnīgi visus 
40 km no Dundagas līdz Kolkai skrēja Marta 
un Miķelis Zumbergi. Skumji, ka dalībnieku 
vidū redzēja tikai dažus kolciniekus. Toties 
jūrmalnieki prāvā pulkā pludmalē pie tautas 
nama ar aplausiem sagaidīja visus skrējējus. 
Kad bija ieradies pats pēdējais dalībnieks, 

skrējēji aizdedzināja galveno ugunskuru, vi-
siem par piedalīšanos pateicās stafetes dalīb-
nieki un rīkotāji — Smaida Šnikvalde un Jānis 
Dambītis. Dundagas dejotājas aizvirpuļoja de-
jā, un visi klātesošie vienojās dziesmās. 

Turpinājumā naksnīgās gaismās pie tautas 
nama ar dvēseliskām kompozīcijām ieprieci-
nāja mūziķis Dons, bet noslēgumā pavadījām 
aizejošo vasaru jautrā zaļumballītē ar Rikar-
dionu. 

Pērn novēlēju, kaut šāds pasākums kļūtu 
par novada tradīciju. Pēc skrējēju un dalīb-
nieku skaita šogad redzams, ka Senās uguns 
nakts un lāpu stafete par tādu ir kļuvusi. Lai 
vienojošais ugunskurs katrā no mums neno-
dziest līdz pat nākamajam gadam!                                      

Anete Tauniņa 

Ciemu pēdējā dienā pie sarunu galda sēdās 
dāņu viesi — Kēges komūnas izpilddirektors 
Mojens Pejtersens (Mogens Pejtersen), kas bijis 
jau pie sadarbības šūpuļa pirms 15 gadiem, 
Dānijas Latvijas sadraudzības komitejas vadī-
tājs Jorgens Blonds (Jørgen Blond) un Jete Jen-
sena (Jette Jensen), kas dāņu pašvaldībā koor-
dinē sadarbību ar sadraudzības pašvaldībām. 
No mūsu puses — pašvaldības vadītājs Gunārs 
Laicāns, izpilddirektore Inga Ralle, Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns 
un Sandra Salceviča no Latvijas Dānijas sa-
draudzības komitejas. 

Abu komiteju pārstāvji uzsvēra, ka noteik-
ti grib paplašināt komitejas, piesaistot dažā-
du jomu cilvēkus, kā arī veicināt abu komite-
ju locekļu personiskas attiecības. Arī dažādu 
projektu pieredze rāda, ka šādas attiecības 
garantē panākumus. Sekmējot šo saskarsmi, 
reizē der uzspodrināt arī pašvaldību vadītāju 
sadarbību. Bet komitejām turpmāk rosīgi jā-
apmainās ar informāciju par savu darbu.  

Mūsu izpilddirektore pauda pārliecību, ka 
abu komiteju cilvēki var daudz mācīties viens 

no otra. Ierosmēm vispirms jānāk tieši no ko-
mitejas, tad tās jāsalāgo ar budžeta iespējām 
un tālāk jāplāno darbs. Ja pašiem ir pārliecība 
par idejas vērtību, tad noteikti tā gūs atbal-
stu, lai iecerēto īstenotu.  

G. Laicāns, turpinot I. Ralles teikto, atzī-
mēja, ka viņa uzdevums ir pārliecināt visus 
deputātus par šī pasākuma nozīmi. «To savu-
laik mācījos tieši no dāņiem — ņemt vērā ne 
tikai pozīcijas, bet arī otras puses priekšliku-
mus. Ceru, ka gūsim politisku atbalstu, un lo-
ti svarīgi ir izplānot precīzas darbības turp-
mākai sadarbībai», sacīja domes priekšsēdē-
tājs, piebilzdams, ka sadarbības līgums ir po-
litiski jāpārskata un jānostiprina.  

I. Ralle secināja, ka darba lauks ir apzināts, 
tas ir jauns sākums, lai turpmāk varētu strā-
dāt konkrētos projektos. Abas pašvaldības 
nolēmušas komitejas atbalstīt. Tām atliek 
strādāt, noteikti arī biežāk jātiekas, un par 
padarīto plaši jāziņo sabiedrībai.  

Sandra Salceviča paškritiski atzina, ka ab-
pusējo dialogu ietekmējusi mūsu līdzšinējās 
komitejas vadītājas pasivitāte. Savukārt 

I. Ralle ar pārliecību teica, ka Sandrai pašai 
jākļūst par vadītāju. «Tad mūsu komiteja no-
teikti iegūtu jaunu kvalitāti. Ceru, ka arī dā-
ņu pārstāvji atbalstīs Sandras kandidatūru», 
uzsvēra izpilddirektore. 

Dāņu draugi piekrita, ka saziņu ļoti atvieg-
lo iespēja sarunāties angliski, un pabeidza sa-
runas uz gaišas nots — vairāk nekā 10 gadu 
ilgā pazīšanās ir pamats turpmākam auglī-
gam darbam. Atzinīgi jānovērtē arī līdz šim 
paveiktais, jo pretējā gadījumā nebūtu šīs tik-
šanās. 

Pēc tam vēl Mojens Pejtersens atbildēja uz 
Kristas Tropiņas (Talsu Vēstis) un Diānas Sili-
ņas jautājumiem.  

— Tātad sadarbībai jāpaplašinās, reizē ar 
citu ievirzi? 

— Tā kā pēc administratīvi teritoriālās re-
formas gan pie jums, gan pie mums ir izvei-
dojušies lielāki novadi, tad vajadzētu izvērst 
arī plašāku sadarbību. No savas puses esam 
nolēmuši vairāk atbalstīt komitejas darbību, 
bet tēmas tām jāizvēlas pašām.  

Iepriekšējos gados pašvaldību satiksme 
notika vairāk tehniskajā plāksnē, piemēram, 
Dundagai tolaik ļoti svarīgajā ūdensapgādē, 
attīrīšanas iekārtu jautājumā. Tā bija divu 
pašvaldību sastrādāšanās Eiropas Savienības 
projektā. Nākotnē nedomājam atbalstīt poli-
tisko tūrismu, bet galvenokārt gribam izvērst 
divu pašvaldību iedzīvotāju, konkrētu ļaužu 
grupu sadarbību. 

— Vai ciemu dienās esat ieguvuši, no-
skaidrojoši to, ko gribējāt?  

— Jā, tieši ar tādām izjūtām došos mājup. 
Svarīgas ir divas lietas. Gribam iedvest jaunu 
elpu abu komiteju sadarbībā un nodrošināt 
tām politisko atbalstu abās pašvaldībās. Jā-
paskaidro, ka Dānijā novembrī būs pašvaldī-
bu vēlēšanas, un iegūsim jaunu vadītāju. Ir 
svarīgi, lai arī pašvaldību vadītāji personiski 
pazītu viens otru. Taču komitejām līdz vēlē-
šanām nav jāgaida, tās var mierīgi sastrādā-
ties! 

Nevar gan teikt, ka politiskajā vai adminis-
tratīvajā līmenī mēs viens otru nepazītu vis-
pār. Es šurp braucu teju 15 gadus!  

— Kā radās abas komitejas, kā aizsākās 
kontakti? 

— Vispirms sāka sadarboties toreizējais 
Talsu rajons ar Roskildi. Tad arī no Dundagas 
pagasta uz Roskildes āmti devās divi cilvēki, 
kas iepazina Skovbo komūnu. Tolaik sadarbī-
ba lielākoties uzplauka tūrismā un skolēnu 
apmaiņas jomā. 

1996. gadā mūsu pašvaldību kopdarbība 
izauga no komiteju sadarbošanās. Galvenā 
ierosme nebūt nenāca no pašvaldībām! To-
mēr bija ļoti svarīgi, lai abas pašvaldības at-
balstītu komitejas, jo citādi nevarēja piesais-
tīt Eiropas Savienības līdzekļus, kurus savu-
kārt vajadzēja projekta īstenošanai.  

Pagājušajos gados pašvaldības aizvien vai-
rāk sadarbību pārņēma savās rokās. Tagad 
rosinām atgriezties pie sākotnes. Lai komite-
jas, lai abu pušu cilvēki tieši iesaistās dialogā!                 

 
Diāna Siliņa un Alnis Auziņš 
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   Raibs kā  dzeņa vēders 

Dāņi atkal Dundagā! 
 

No 28. līdz 30. VIII pēc krietni ilga pārtraukuma pie mums atkal viesojās draugi no 
Kēges komūnas. 

• Priekšplānā Aleksis Dēvits un Ģirts Treinovskis.                                                            Vizvalža Biezbārža foto 

Lai ugunskurs katrā no mums! 
 

Vasaras beigās svinam sportiski vienojošu un gaismu pāri visai Baltijas jūrai izsta-
rojošu pasākumu — Senās uguns nakti, skrienot lāpu stafeti Sirdspuksti jūrai.  

Vasaras spēlēs Tio volejs 2013 finālā 
23. VIII piedalījās 5 Dundagas koman-
das,  un G grupas meitenes izcīnīja 
1. vietu. Apsveicam meitenes un trene-
res — Gundegu Lapiņu un Unu Silu! 

Vēl finālā piedalījās otra G grupas meite-
ņu komanda, kas ieguva 4. vietu, G grupas 
zēni, C-2 grupas zēni un D grupas zēni.  

A.A. 

Dundagas jauno volejbolistu triumfs 

• Uz pjedestāla no kreisās pirmās vietas ieguvējas: Laine Šmite, Evelīna Treize, Krista Rozenberga, An-
džela Lepere, Krista Sustriņa un skolotāja Gundega Lapiņa.                            Foto no G. Lapiņas albuma 

Sēdes septembrī 
 

12. IX plkst. 10.00  
Sociālo, kultūras un izglītības 
jautājumu sēde. 

12. IX plkst. 13.00  
Attīstības un plānošanas komite-
jas sēde. 

19. IX plkst. 13.00  
Finanšu komitejas sēde. 

26. IX plkst. 13.00 domes sēde. 

Krokodila autoram — 90! 
 

5. VIII tēlnieks 
Oļegs Skarainis 
svinēja apaļu 
dzimšanas dienu. 

Gunārs Laicāns 
saglabājis vēstuli, 
ko viņam, pagasta 
padomes priekšsē-
dētājam, 1995. gada 
28. VIII sūtījis torei-
zējais Latvijas Re-
publikas goda kon-
suls ASV Norberts 

Klaucēns. Lūk, izvilkums: «A. god. Laicāna 
kungs, pateicos par Jūsu vēstuli un interesi 
mūsu filmas projektā, kurā man ir gods dar-
boties ar LR augstāka līmeņa talantiem, kā 
Imantu Ziedoni, Ivaru Selecki un Oļegu Ska-
raini. Pateicoties Skaraiņa kungam, mums ir 
Krokodils, kurš ir mūsu filmas satura kodols. 

No paša sākuma jau nodoms bija Krokodilu 
pēc filmēšanas dāvināt Dundagas pagastam 
ar attiecīgu plāksni». 

Kā zināms, Krokodils, piemiņas zīme kara 
vējos Austrālijā aiznestajam dundadzniekam 
Arvīdam Blūmentālam un reizē visu citu Kur-
zemes stipro vīru piemiņai, pēc filmēšanas 
1995. gadā novietots Dundagas centrā. 

Pateicība tēlniekam Oļegam Skarainim par 
lielisko darbu, un lai meistaram stipra veselī-
ba! 

A.A. 
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