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Martā  
5. III Dundagā bērnu deju koncerts. 13. III 

Dundagā teātra izrāde bērniem Buratīno. 
16. III Dundagā Leģionāru piemiņas diena. 
22. III Dundagā bērnu dziesmu konkurss Cā-
lis un gailis. 25. III Dundagā Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas diena. 29. III Kolkā 
novada dziedošo talantu koncerts Ak, pava-
sar, ak, pavasar!. Balle ar grupu Jūrkant. 

Kolkā paredzēts rādīt filmu Lisments, kurš 
pārvērta Roju, tikšanās ar režisori Dzintru Ge-
ku. Kolkas tautas namā sāksies komandu tur-
nīrs novusā. 

Aprīlī 
5. IV Dundagā novada dziedošo talantu 

koncerts. 20. IV Dundagā Lieldienu pasā-
kums. 20. IV Kolkā Lieldienu pasākums. 

21. IV Mazirbē paredzēts Lieldienu pasā-
kums. 25. IV Dundagā Agra Daņiļēviča jubile-
jas koncerts. Dejo deju kolektīvs Dzirnas. 
26. IV Kolkā deju grupas Dzirnas koncerts. 
26. IV Kolkasragā putnu vērošana. 

Kolkā komponista Viļņa Salakas autor-
koncerts. Kolkas tautas namā turpināsies ko-
mandu turnīrs novusā. 

Maijā 
24. V Kolkas mūzikas skolas gada noslēgu-

ma koncerts, izlaidums. 31. V Mazirbē, Lībie-
šu tautas namā, gleznu izstādes Lībiešu 
krasts — katram savs stāsts atklāšana. 31. V–

1. VI Slīteres nacionālajā parkā un visā Dun-
dagas novadā Slīteres ceļotāju dienas. 

Jūnijā 
20. VI Dundagā Jāņu ielīgošana. 23. VI  

Kolkā Līgo vakara koncerts un balle. 23., 
24. VI līvu ugunskuri jūrmalā katrā Lībiešu 
krasta ciemā. 

Kolkā strītbola sacensības. 

Jūlijā 
4.–6. VII novada atklātais šaha čempio-

nāts Dundagas torņi. 12. VII Kolkā Jūras svēt-
ki. 12. VII Kolkā Beach ball 2014 posms un 
jautrās sporta spēles. 7.–23. VII velomara-
tons Barona taka Tartu–Dundaga ar 40 km 
noslēguma apli Baron bōgans. 26. VII vasaras 
tūrisma rallijs Ziemeļkurzemē, piedalās 
vieglo transporta līdzekļu komandas 

(ģimenes), maršruts ved arī caur Dundagas 
novadu. 26. VII Pāces kauss volejbolā. 

Vīdalē Sporta diena. Abos pagastos nova-
da atklātais čempionāts pludmales volejbolā. 
Mazirbē, Lībiešu tautas namā, gleznu izstāde 
Līvu zeme–2014 un pasākums Tulkotājai Margi-
tai Gailītei — 75. Literārie lasījumi. 

Augustā 
2. VIII Mazirbē Lībiešu svētki. 23. VIII 

Kolkā Rubeņa kauss futbolā. 30. VIII visā no-
vadā Senās uguns nakts, skrējiens Sirdspuksti 
jūrai. Ugunskuru iedegšana Kolkā. 

Dundagā Sporta diena. Dundagā un Kolkā 
novada atklātais čempionāts pludmales vo-
lejbolā. 

 Septembrī 
Zinību diena. Kolkā Dzejas dienas pasā-

kums. Dundagā strītbols. 

Oktobrī 
3.–4. X Kolkasragā Eiropas putnu vēroša-

nas dienas. 25. X Dundagas pilī Leģendu 
nakts. 

Kolkā Veco ļaužu diena. Kolkas tautas na-
mā sāksies turnīrs novusa dubultspēlēs. 

Novembrī 
11. XI Lāčplēša diena. 15. XI Kolkā jūras 

makšķerēšana. 16. XI Kolkā Valsts proklamē-
šanas dienas koncerts un balle. 16. XI Mazir-
bē, Lībiešu tautas namā, iespējams, Lībiešu 
karoga svētki. 17. XI Dundagā Valsts prokla-

mēšanas dienas pasākums. 
Kolkas tautas namā turpināsies turnīrs 

novusa dubultspēlēs. 

Decembrī 
5. XII Dundagā lielās egles iedegšana.  

19. XII Dundagā Ziemassvētku koncerts. 
31. XII Kolkā Vecgada balle. 31. XI –1. I Maz-
irbē, Lībiešu tautas namā, Vecā gada pavadī-
šana un Jaunā gada sagaidīšana. 

Kolkā ciema egles iedegšana. Kolkā Ad-
venta laikā sestdienās pasākumu cikls.  Maz-
irbē, Lībiešu tautas namā, visu mēnesi Zie-
massvētku pasākumu cikls. Decembrī Kolkā 
notiks individuālās sacensības galda tenisā. 

 

Kolkā plānoti arī pensionāru atpūtas va-
kari, pieaicinātu amatierkolektīvu koncerti 
un izrādes, tikšanās ar interesantiem cilvē-
kiem. Skatoties pēc finanšu iespējām, kolčiņi 
aicinās arī profesionālus māksliniekus ar 
koncertiem un izrādēm. Uz kuplāku pasāku-
mu programmu cer arī duņdžiņi. 

 

Iespējami grozījumi,  
sekojiet informācijai! 

Tūrisms: tālr. 63232293, 29444395 
(Dundaga), 28385025 (Slīteres nacionālais 
parks), 29149105 (Kolkasrags). Kultūras pa-
sākumi: tālr. 63237859, 22021270 (Dundagā), 
26385604 (Kolkā), 20383578 (Mazirbē).  
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Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Dundagā 
20. II plkst. 18.00 Dundagas pils salonā 

stāstniece Anita Vītola aicina uz sarunu 
ciklu Kas to būtu domājis ikvienu, kas vēlas 
iesaistīties diskusijās par dzīves pamat-
vērtībām un atklāt tautas pasaku dzīves 
gudrības. Ieeja par ziedojumiem. 

22. II plkst. 16.00 ielu sporta un kultū-
ras kustības Ghetto Games dokumentālā 
filma Tas ir tikai sākums. Ieeja brīva. 

23. II plkst. 14.00 teātra izrāde Dancis 
pa trim. Ieeja € 4,00 un 5,50. 

Iecerētie pasākumi Dundagas novadā  

Kādus augļus nesīsim? 

 Redaktora vārdi 

Nupat izlasīju Henrija Klauda grāmatu Dziedinošās pārmaiņas. Autors raksta: 
«Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir gan labais, gan ļaunais. Ja mēs nespējam paciest un 
tikt galā ar vienlaicīgu labā un sliktā pastāvēšanu, tad mēs nevaram veiksmīgi tikt 
galā ar dzīvi šai pasaulē, jo gan pasaule, gan mēs paši esam tieši tādi, proti, gan la-
bi, gan ļauni». Kurš gan to nezina!?  

Taču ko mums darīt ar ļauno sevī? Vispirms pazemīgi atzīt un pieņemt, nevis 
izlikties, ka viss ir kārtībā, un meklēt trūkumus tikai citos. Ticīgu cilvēku ceļš ved 
vēl tālāk — uz privātu grēksūdzi pie mācītāja, lai savu tumsu celtu gaismā.  

Ko darīt ar ļaunumu sabiedrībā un pasaulē? Drosmīgi ierobežot, cik vien tas ir 
mūsu spēkos.  

H. Klauds atgādina: «Mēs varbūt uzskatām, ka mūsu rīcība vai vārds ir nenozī-
mīgs, bet patiesībā nozīme ir visam, ko darām. Viss, ko mēs darām vai nedarām, 
nes augļus». 

Mēs, protams, varam izvēlēties, kādus augļus nesīsim... 
Diāna Siliņa 

2. lpp. Reformas nebūs! Gunārs Laicāns  
tiekas ar iedzīvotājiem Kolkā. 

3. lpp. Ēdināšana vidusskolā.  
Kļuvis krietni labāk! 

4. lpp. Vladislavs Žukovksis —  
bijušais zastāva priekšnieks Mazirbē. 

5. lpp. Ģimene tālos laukos. Gerhardi Pitragā. 

5. lpp. Tamāra Kaudze —  
vidusskolas padomes priekšsēdētāja. 

Trīs zelta medaļas! 
SIA Līcis-93 starptautiskajā izstādē Mas-

kavā Prodexpo 2014 saņēmis trīs zelta meda-
ļas: Ģipkas cehs — vienu par šprotēm Rīgas 
zelts stikla burciņā, Kolkas cehs — vienu par 
190 g Rīgas šprotēm un otru par 160 g špro-
tēm ar polimēra vāciņu. Kā atzina cehu va-
dītāja Regīna Rūmniece, īpašs gandarījums 
viņai ir par Ģipkas cehu, jo tas tik augstu 
novērtējumu saņēmis pirmoreiz. Apsvei-
cam! 

• Elma Zadiņa un Dženeta Marinska ir krietni nopū-
lējušās, lai mūsu rausi ieceltu Eiropas Savienības at-
zinības saulītē. Vai šogad novadā piedzīvosim  
Sklandraušu svētkus? Dzīvosim, redzēsim.  

Foto no E. Zadiņas un Dž. Marinskas albumiem 
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Iesākumā Gunārs Laicāns teica, ka, redzot zālē 
arī citus deputātus, var teikt, ka ir tikšanās ar 
vairāku sarakstu pārstāvjiem. Piedāvājam detali-
zētu atstāstu. 

G.L.: — Mantojums ir ne pa jokam — domē 
esam četri bijušie priekšsēdētāji, un bieži 
vien enerģija vairāk aiziet svilpē, nekā vago-
nu dzīšanā uz priekšu. Mans uzdevums ir no-
drošināt stabilitāti. Katru otro dienu sev vai-
cāju: vai man tas ir vajadzīgs?  

Kolkas pagastā lielā problēma ir tā, ka pie-
krastē ir 8 ciemi, bet pašvaldības īpašumi 
galvenokārt ir Kolkas ciemā. Iedzīvotāji ir 
izvietoti nevienmērīgi: 10% iedzīvotāju dzīvo 
90% teritorijas. Tā ir liela pretruna. Kā to at-
risināt? Un piekraste ir teritorija, kas nav īsti 
ne Kolkai, ne Dundagai. Ja sakām Kolkas cie-
ma pārvalde, tad viss būtu kārtībā, bet, ja sa-
kām Kolkas pagasta pārvalde, tad rodas visā-
di jautājumi.  

Ir dzirdēts par reformām. Nekādas refor-
mas nav un nebūs! Ir mēģinājumi sakārtot 
sistēmu, diemžēl ne tik veiksmīgi, kā gribē-
tos. Kolcinieki no dundadzniekiem atšķiras, 
un Kolka nepieņem to, ka ir zem Dundagas, 
līderi nevar atrast kopīgu valodu. Teikšu at-
klāti, ka man no jums ir bailes, runāt ir grūti. 
Šodien no ģimenes jau atvadījos. 

Svarīgākais jautājums ir par pakļautību. 
Un te sākas škandāli: vai pakļautība ir pār-
valdniekam vai nozarei? Piemēram, Saimnie-
ciskajā dienestā līdz šim dala: tas ir Andra 
Kojro pārziņā, tas — Ilmāra Gleglu daļa. Tā 
nevar dalīt, jābūt vienotai politikai. Mums 
trūkst visa veidu resursu, tie ir jāizmanto 
lietderīgi. Uzskatu, ka jābūt izpilddirektora 
vietniekam saimnieciskajā darbā, kas atbild 
par visu.  

 Pašvaldība ir nolīgusi speciālisti, lai sa-
kārtotu dokumentāciju. Bet viņa jautā: vai 
paliekam pie 2009. gada modeļa, kad izveido-
ja novadu, vai tomēr kaut ko mainām struk-
tūrā? Es kā fiziķis mēģināju uzzīmēt struktū-
ru. Sākās diskusijas, ka tur kaut kas nav pa-
reizi uzzīmēts. Bet mēs vienojāmies, ka trīs 
sarunu raundos tam visam iziesim cauri. Un 
sarunas ir iesākušās, lai, kā teica Alanda Pūli-
ņa, identificētu sprunguļus, kas mums trau-
cē daudzas lietas risināt. Mums ir apmēram 
10 kultūras un izglītības iestādes, un mums 
vajag Izglītības, kultūras un sporta nodaļu. 
Daudz ko vajag, iekšējo auditu vajag, tas viss 
ir jādara.  

Šodien varam runāt par sporta halli, par 
ūdeni. Bet, ja jūs man klupsiet virsū, ka likvi-
dēs pārvaldi un pārvaldnieku... Gribu jums 
vaicāt: vai Kolkā kāds pakalpojums ir sama-
zinājies, kas likvidēts? Tautas nams te paliks, 
neviens prom to neņems. Kolkas pārvald-
nieku struktūrā piezīmēju klāt pie centrālas 
administrācijas. Pārvaldnieks ir tas, kas visu 
kārto, kas zina, kā atrisināt problēmas. 

Jautājums no zāles: — Kāpēc jūs neiera-
dāties Kolkā pirms vēlēšanām? Vai bija 
bail? 

G.L.: — Tās nebija bailes. Kad eju tikties, 
tad daru to viens. Man nepatīk kopā ar ci-
tiem sarakstiem.  

— Tad kāpēc nenācāt viens?  
G.L.: — Tam bija savu iemesli. Tā ir mana 

liela kļūda. Atvainojos. Kolkas pasākumi man 
ir vistuvākie. Tiešām augstas klases. 

— Kāpēc jāmaina tas, kas labi darbojas? 
G.L.: — Bet kas ir jāmaina? Pils paliek, tau-

tas nams paliek, tikai jābūt Izglītības, kultū-
ras un sporta nodaļai ar trim darbiniekiem: 
vadītāju un atbildīgajiem par izglītību un 
kultūru un par sportu. Kas par sportu mums 
atbild? Aiga Ūdre Kolkā. Bet Dundagā? Nu 
nav neviena. Ilgtermiņā mēs ar to iegūsim 
efektu.  

Baiba Šuvcāne: — Jūsu runa līdz šim bija 
par visu, bet ne par to, kas mūs interesē. 
Notiek nevienam nesaprotamas pārmaiņas, 
un neizpratne ir abos pagastos. Skaidrs, ka 
tautas namu nekur neaiznesīs! Bet kur ir 
analīze par esošo, par slikto, par to, kas bū-
tu jāmaina, un kas ir labais, kas nāks vietā? 

Nav argumentu. Bet, ja izdara tā, ka darbi-
niekiem samazina funkcijas, atbildību, tas 
rada sliktus apstākļus. Mana pārliecība ir, 
ka mūsu modelis ir: mūsu lieliskais novads 
ar diviem lieliskiem pagastiem, kas strādā 
ļoti patstāvīgi un lielās lietas dara kopā. Un 
vēl. Mums ir Kolkas ciema valde, lieliski, 
gudri cilvēki. Kādēļ šos jautājumus nevar 
diskutēt šādā lokā valde, piesaistot vēl liet-
pratējus no Dundagas?  

G.L.: — Atspēkot mītus, stereotipus ir ļoti 
grūti. Es varu pateikt: mums ir desmit kultū-
ras iestādes. Es uzskatu, ka vajag nodaļu. Tā 
nav reforma! Bet vajag spilvenu, starppos-
mu, nevar pa tiešo iet uz izpilddirektoru. 
Man pašam ikdienā tik daudz jautājumu jāri-
sina. Tas ir jautājums par darba organizāciju. 

Tālāk jautāt gribēja Ansis Roderts, bet iesāku-
mā priekšsēdētājs iebilda, jo Ansis ir deputāts un 
tādēļ tas pārvērtīšoties politiskā diskusijā. Uz tik-
šanos jau atnācis viņš, Gunārs Laicāns, nevis citi 
deputāti. No zāles atskanēja balsis, ka Ansis ir arī 
Kolkas pagasta iedzīvotājs. Tad priekšsēdētājs 
piekrita uzklausīt jautājumu. 

A.R.: — Kāda ir starpība starp iestādi un 
struktūrvienību? Kāda ir katras atbildība? 

G.L.: — Pirmā pazīme, lai būtu iestāde, ir 
darbinieku skaits. Atšķirīgas ir atbildības un 

visādas iespējas. Labi būtu, ja iestādei būtu 
savs grāmatvedis. Kolkas pagasta pārvaldei 
ir savs budžets. Visa mūsu Dundagas novada 
dome ir kā iestāde.  

Tālāk deputāts Guntis Pirvits gribēja uzzināt 
domas par atkritumu saimniecību, tāpat viedokli 
par izglītību un kultūru, par darbavietām — vai 
viens cilvēks var vienlaikus būt daudzās vietās? 
No zāles skanēja piemēri par atkritumu apsaim-
niekošanu, ka līgums par konteineru noslēgts, bet 
tas joprojām nav atsūtīts. Vasarā cilvēki izmet 
atkritumus mežā. Deputāti gan savulaik solījuši 
par to visu lemt! Uz to G. Pirvits teica: «Tāpēc mēs 
domājam, ka ir kaut kas jāmaina struktūrā. Es 
domāju, ja es dzīvotu Kolkā, es grieztos pie pār-
valdnieka.»  

Aldis Pinkens: — Es nekad neesmu vairī-
jies no atbildības. Tā gan ir taisnība, ka vaja-
dzētu vienu cilvēku, kas atbild par atkritu-
miem novadā. Pašvaldība ir tā, kas slēdz lī-
gumu ar apsaimniekotāju, apstiprina atkri-
tumu izvešanas tarifus. Kad vasarā aicināju 
dziļāk ielūkoties atkritumu jautājumā, nebija 
neviena atbildīgā par šo jautājumu. 

G.L.: — Runāsim par konkrētām lietām! 
Par ūdens kvalitāti, par sporta halli. Nu ko 
tur varam izdarīt, uzspridzināt halli kā 
Skrundas lokatoru? Mana pārliecība ir, ka te 
der tikai kredīts.  

B. Šuvcāne: — Es priecātos par halli, bet 
ir liels jautājums: kas tajā notiks, kā to ap-
saimniekosim? Kā samaksāsim, par siltumu, 
elektrību?  

G.L.: — Esmu ticies ar nopietnām sporta 
organizācijām, kas varētu hallē trenēties, bet 
tas jāsaista kopā ar dzīvošanu Jūras pērlēs 
(bijušajā armijas objektā, ko pašvaldība pārņēma 
no Aizsardzības ministrijas. — Red.). Tas ir kom-
plekss jautājums.  

A.R.: — Te pieminēja likuma pārkāpumus, 
strādājot vienlaikus vairākās vietās. Bet kā-
pēc mūsu pašvaldībai jābūt kā vienam darba 
devējam, kāpēc nevar rīkoties kā citos nova-
dos un to sadalīt, lai būtu vairāki darba devē-
ji? 

G.L.: — Pirmkārt, jautājumu par skolotā-
jiem un pulciņu vadītājiem var atrisināt.  

A.P.: — Starp citu, arī deputāti vienlaikus 
ir divās vietās — domes sēdē un darbavietā, 
un abās viņiem maksā. 

G.L.: — Tie nav vienkārši gadījumi, bet tie 
ir jārisina. Ja man liktu sakārtot pēc nozīmī-
guma problēmas jūsu ciemā, tad pirmajā vie-

tā liktu ūdens kvalitāti. Kā ūdens aizplūst pa 
caurulēm, tā kļūst slikts. Ir ļoti svarīgi atrisi-
nāt šo jautājumu. Ja mums nebūtu Līcis-93, 
tad nezinu, kā tiktu ar visām problēmām ga-
lā. 

Jautājums no zāles: — Bet kad par to 
lems? 

G.L.: — Par ūdeni var runāt, bet tad man 
vajag blakus speciālistus, un tad runāsim 
konkrēti. Tas ir ļoti aktuāli. 

No zāles: — Agrāk dubļus dzērām, ta-
gad — ķīmiju. Agrāk dubļus tualetes podā 
varēja izmazgāt, ķīmiju izberzt nevar.  

A.P.: — Paredzēta ūdenssaimniecības re-
konstrukcija divās kārtās, diemžēl iet kā pa 
celmiem. Pirmajai kārtai šogad jānotiek, bet 
tā dzeramā ūdens kvalitāti neuzlabos. Būs 
pāris jauni maģistrālie cauruļvadi un jaunas 
attīrīšanas iekārtas. Par otrās kārtas termi-
ņiem nevaru pat minēt. Maksāsim par ūdeni 
tik, cik dome liks. 

No zāles: — Kas vispār domāts darīt Kol-
kā? 

G.L.: — Jāsāk remontēt Pastnieki, bibliotē-
kai noteikti vajag piebūvi. 

— Un kā ar tirgus problēmu? 
A.P.: — Man ir budžetā iedalīta nauda pā-

ris tehniskajiem projektiem. Šogad turpinā-
sim mainīt apgaismojumu. Kolkā atjaunosim 
trešdaļu ietves. Mazirbē būs ielas apgaismo-
jums ciema garumā. 

— Kā ar bankomātu? Tik daudzi iebrau-
cēji to meklē. 

G.L.: — Esmu runājis ar visām bankām, ne-
viena nav ar mieru. Vienīgi varētu panākt, 
ka, klientam, veikalos iepērkoties ar karti, 

izsniedz no viņa konta skaidrā naudā. Tas ir 
vienīgais risinājums. 

Dainis Zvirbulis: — Kas turpmāk notiks 
ar Kolkas ciema valdi? 

G.L.: — Pie sevis domāju: vai jābūt Kolkas 
ciema valdei vai Kolkas pagasta valdei? Man 
liekas pareizāk būtu — Kolkas pagasta valde. 

D.Z.: — Bet jūsu vārdi bija, ka vajag valdi 
katrā ciemā. 

G.L.: — Pareizi. Bet ciemi ir tukši.  
D.Z.: — Mēs valdē bijām no dažādām no-

zarēm, spriedām par svarīgiem jautāju-
miem, diemžēl uz mūsu jautājumiem, vēs-
tulēm jūs neatbildējāt. Kāpēc?  

G.L.: — Nu nav tā! 
D.Z.: — Kā nav tā, es varu parādīt mūsu 

vēstules. Nav nevienas atbildes! 
G.L.: — Nu ja, bet es vēlreiz saku. Tāpēc es 

te esmu. Bet runāsim par reālām lietām.  
D.Z.: — Bet šī jau ir reāla lieta! 
G.L.: — Man nav tā rupora. Arī šo sēdi ie-

raksta, no rīta jau to visi klausīsies. Tas ir la-
bi, lai zina. Bet pēc tam nāk komentāri. 

No zāles: — Bet tā ir demokrātija. 
G.L.: — Es saku, šie stereotipi vienreiz ir 

jāsalauž. Tie ļaunie dundadznieki... Labi, es 
tas ļaunais Laicāns... Bet es nevaru piekrist 
visa veida populismam. Jā, katrs grib uzkrāt 
savu politisko kapitālu. Bet nevar tā. Jārunā 
konkrētas lietas. Kad tagad runā par nenoti-
kušām lietām... 

D.Z.: — Es nesaņēmu atbildi. Vai mēs 
esam vajadzīgi? 

G.L.: — Noteikti. 
D.Z.: — Bet kā mēs ievēlēsim? Vai no po-

litiskām partijām? 
G.L.: — Es vēlreiz saku. Tā ir jūsu lieta.  
D.Z.: — Mēs jau valdē skatām arī citu cie-

mu problēmas, ja vajag. 
G.L.: — Jāpārskata nolikums. Tur nav no-

teikts valdes darbības termiņš. Un otrs: es 
būtu ļoti priecīgs, ja ievēlētu Kolkas pagasta 
valdi. Es tomēr piekrasti redzu kā vienu ve-
selumu. 

Tālāk pēc uzaicinājuma deputāts Aldons Zum-
bergs paskaidroja, kā radušās ciemu valdes. 
A. Zumbergs: «Bija doma, ka Kolkas ciema valde 
darbojas domes sasaukuma laikā. Man šķiet, ka 
tagad jāvēl jauna ciema valde. Priekšsēdētājs ir 
tas, kas var sasaukt ciema iedzīvotāju sapulci. 
Cits to nevar». 

G.L.: — Uz vienu sasaukumu — tas jāierak-
sta nolikumā. Vai jūs vēlaties tikai ciema val-
di? Jānis Dambītis man zvana katru nedēļu 

un prasa, ko lai dara?  
A. Roderts: — Varbūt varam aptaujāt: kas 

no klātesošajiem kolciniekiem ir par to, lai 
būtu ciema valde Kolkā? 

Dzintra Tauniņa: — Es esmu Kolkas ciema 
valdes pārstāve. Nupat saņēmu Jāņa Dambīša 
vēstuli. Viņš raksta, ka no šā gada janvāra 
centies vairākkārt sazvanīt G. Laicānu, 24. I 
nosūtījis vēstuli epastā ar lūgumu sazināties, 
diemžēl ne rakstisku, ne mutisku atbildi nav 
saņēmis. Mēģinājis sazvanīties arī pēc 24. I. 
Diemžēl, ieraugot informāciju interneta viet-
nē dundaga.lv par 14. I sanāksmi tikai trīs 
dienas iepriekš, nav varējis saplānot laiku, 
lai ierastos. Beigās — Jānis lūdz uzlabot sav-
starpējo komunikāciju! 

G.L.: — Bet Dambītis pagājušo gadu pats 
trīs reizes atlika. Tad nevarēja, tad nevarēja.  

Dz.T.: — Nolasīšu Dambīša pēdējo teiku-
mu: «Lūdzu jūsu sadarbību, pēc iespējas tu-
vākā laikā sasaucot tautas sapulci ciema val-
des vēlēšanām Kolkā!» Mēs, valde, tiešām 
kopš jaunā sasaukuma neesam tikušies, gai-
dām pārvēlēšanas, esam daudzkārt rakstījuši 
domei par dažādiem ciemam svarīgiem jau-
tājumiem.  

G.L.: — Es Jānim pagājušajā gadā trīs rei-
zes esmu teicis: organizējam. Bet nojūk. Nu 
tad vienreiz izdarām! Labi, tas būs konsulta-
tīvs jautājums. Kas šajā zālē ir par Kolkas cie-
ma valdi un kas par Kolkas pagasta valdi?  

Ar milzu pārsvaru klātesošie nobalso par Kol-
kas ciema valdi. 

G.L.: — Man ir skaidrs, man tagad ir jārī-
kojas.  

A.P.: — Pāris reižu te pieminēja Kolkas 
pārvaldes vadītāja vārdu un jēdzienu škan-
dāls. Tas ir priekšsēdētāja termins, es nezinu, 
ko tas nozīmē. Es skandālu nesaskatu. Es re-
dzu, ka daudz domstarpību rodas no pustei-
kumiem, pusvārdiem, tos nepaskaidrojot, — 
izdomājiet paši! Iespējams, tāpēc rodas škan-
dāli. Man liekas, ka pašvaldībā strādāt nav kā 
baletā dejot, — jo emocionālāk, jo labāk. Šeit 
jābūt faktiem, argumentācijai. Es reiz gribēju 
dzirdēt atbildi uz savu konkrētu jautājumu, 
bet priekšsēdētājs solījās kāju nespert Kolkas 
pagasta pārvaldē, kamēr es tur būšot. Iespē-
jams, no tās reizes sākās tā saucamie škandā-
li. Man šķiet, ka jautājumi ir jārisina. Pašlaik 
tas nenotiek. Šodien pārliecinājos, ka ne jau 
es vienīgais gribu dzirdēt precīzas atbildes 
uz precīziem jautājumiem. Tas nav emoci-
onāls stāsts. Ir situācijas, kad reformām jeb 
pārmaiņām ir objektīvs iemesls, un nav citas 
izejas. Un ir subjektīvas reformas, kurām nav 
pamatojuma. Ja taisa pārmaiņas, bet nekas 
nemainās, tad kāpēc tas jādara? 

G.L.: — Tomēr pēdējais vārds pieder man. 
Es nekad nezākāšos. Es aicinu Aldi Pinkenu 
pēc tādām runām startēt nākamajās vēlēša-
nās, viņš būs labs politiķis. Man kā domes 
priekšsēdētājam ir savs statuss. Es te nestās-
tīšu, vai mums bija škandāls vai kas. Bet ma-
nas tiesības ir paprasīt to vai citu dokumen-
tu. Ja jūs tagad visi piecelsieties un teiksiet, 
ka tās bija tukšas runas, tad ko es varu izda-
rīt? Tas ir ticības jautājums. 

Regīna Rūmniece: — Es kā bijusī deputā-
te gribu teikt: precīzus jautājumus domes 
priekšsēdētājs nevar atbildēt, pirms tos nav 
pieņēmusi dome.  

No zāles: — Es saprotu, ka tautas ap-
spriešanu izsludinās. 

G.L.: — Protams. 
— Vai tai būs kāda jēga?  
G.L.: — Pēc likuma tai būs tikai konsulta-

tīvs raksturs. 
— Ja mēs, lielākā daļa, nobalsosim pret 

reformām, vai tās tomēr notiks? 
G.L.: — Šī saruna vēl nav nekas. Ir jāturpi-

na, ir jāsaprot, par ko mēs strīdamies, par ko 
ir škandāls, tā es teiktu. Bet neviens nopietns 
politiķis, ja tik un tik cilvēku nobalsos, neies 
pret cilvēku gribu. Tagad šis jautājums ir 
precīzi formulēts. Es domāju, ka jūs varēsiet 
izteikt savu attieksmi.  

No zāles: — Es nekā no jūsu runas nesa-
protu, tikai reformas, reformas un to, ka 
tur, augšā, vajag trīs cilvēkus. 

G.L.: — Es jau neizdomāju vārdu 
«reformas»! Vajag sakārtot lietas. Reformas 
ir tad, kad galvas lido.  

 Klāt bija Alnis Auziņš 
 

«Par ko ir škandāls?» 
 

Domes priekšsēdētājs 14. II Kolkas tautas namā tikās ar ciema iedzīvotājiem.  

   Lauzīsim galvas dotajā  virzienā! 

Sestdien, 1. III, plkst. 13.00 Kolkas tautas namā  
iedzīvotāju sapulce par Kolkas ciema valdes ievēlēšanu. 
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Drosma: — Līgums ar pašvaldību par ēdi-
nāšanas pakalpojuma sniegšanu skolā man ir 
līdz 2015. gada 31. decembrim. Man kā uzņē-
mējai skolas ēdināšana laikā, kad nav tūris-
ma sezona, ir risinājums. Ēdiena kvalitāte ir 
laba, darbinieki — profesionāli, ar pavāra iz-
glītību. Gatavo garšīgi. Šodien (12. II — Red.), 
piemēram, ēdu tik gardu skābeņu zupu! Īpa-
šu uzmanību pievēršam produktiem, no kā 
gatavo ēdienu. Ir noslēgti līgumi ar sadarbī-
bas partneriem, par produktu piegādi — gan 
ar vietējiem uzņēmējiem, gan firmām, kas 
uzvarējušas konkursā skolas programmā, 
kur produktiem jāatbilst skolas noteiku-
miem ēdināšanā.  

Tiešām lūdzu vecākus atbalstīt un aicināt 
skolēnus ēst kompleksās pusdienas. Tās ir 
lielākas un lētākas. Ēdiens ir līdzsvarots un 
veselīgs. 
Ēdiena cena ir smalki izrēķināta, lētāk ne-

būs. Esmu uzņēmēja, nevis entuziaste.  
Pieņēmu darbā vēl vienu darbinieci, lai 

bistro zālē neveidotos gara rinda. Zvans uz 
pusdienām atskan plkst. 12.15. Saimnieces 
galdu sāk klāt plkst. 12.05. Vispirms uzliek 
saldo ēdienu vai augļus, sulu un maizi. Tikai 
pēc tam lej zupu un liek otro ēdienu. Pie visa 
ir piestrādāts, lai ēdiens būtu silts. Šodien 
zālē aprunājos ar skolēniem, un viņi sacīja, 
ka karstāku nevajag, ir labs. 
Ēdienkartē jābūt arī zivīm un piena ēdie-

niem. Sākot ar 10. II, piedāvājam ēdienkartē 
arī Baltijas mencu. Piena zupu gan saimnie-
ces negatavo, jo zina, ka bērni to neēdīs. Ta-
ču skola piedalās programmā Skolas piens. 
Gādājam, lai skolā būtu svaigas smalkmaizī-
tes, ko pieēst pie piena. 

Darba apstākļi virtuvē ir lieliski: pietieka-
mi jaunas un modernas iekārtas, skaisti trau-
ki. Pašvaldība te ir daudz ieguldījusi, par to 
liels gandarījums. Manas darbinieces katra 
savā jomā ir profesionālas un strādātgribo-
šas. Visas kopā satur Merita, kurai ir liela 
pieredze un autoritāte. 

Ja saimniecēm pietiks laika, varētu domāt 
par picu cepšanu, pēc sarunas ar skolēniem 
noskaidrojās, ka tas ir ļoti pieprasīts un gar-
šīgs produkts. Tad bistro varēs iegādāties arī 
karstas picas. 

No 1. III plkst. 12.40–15.00 aicinu uz bistro 
pusdienās cilvēkus arī no ārpuses. Ieeja no 
pagalma. Jo vairāk būs pusdienotāju, jo būs 
lielāka ēdienu izvēle.  

Ir izveidojusies laba sadarbība ar skolas 
direktori Aigu Štrausu. Uzklausu viņas ietei-
kumus un arī aizrādījumus. Savukārt skolas 
māsiņa ir tieša un prasīga. 

Mans lūgums pašvaldībai ir rast iespēju 
piešķirt brīvpusdienas arī ceturtklasniekiem, 
jo Mazā skola visa ir kā liela ģimene un tikai 
4. klases skolēni nesaņem brīvpusdienas. Uz-
skatu, ka valsts programma Skolas auglis ir 
vērtīga, taču tā darbojas 3 mēnešus un diem-
žēl laikā, kad pašiem mājās netrūkst ābolu — 
no oktobra līdz janvārim.  

Merita: — Mums tagad klājas labi. Drosma 
ir ļoti ieinteresēta, lai ēdiens būtu garšīgs, lai 
bērni būtu labi paēduši. Līdz ar to mums ir 
prieks strādāt. Viņa uz pusslodzi pieņēmusi 
darbā vēl vienu cilvēku, lai bērniem nav jā-
gaida rindā. Tāpēc no 3. II galdus zālē klājam 
visiem, kas pasūtījuši kompleksās pusdienas. 
Galds līdz zvanam ir uzklāts, bērni atnāk un 
paēd. 

Tā kā garajā starpbrīdī vairs nav jādala 
porcijas pie lodziņa, Aiva iet palīgā Ingai bis-
tro. Līdz ar to arī tur apkalpo ātrāk un rinda 
vairs nav tik gara. 

Virtuvē tagad strādājam piecas darbinie-
ces. Pavāre Antra Upnere pārsvarā gatavo 
kompleksās pusdienas gan Lielajai, gan Maza-

jai skolai. Pavāre Aiva Neifelde gatavo ēdienu 
bistro, kur Inga Lugēņina apkalpo pircējus. 
Viņa iesaistās arī visos virtuves darbos. Ag-
nese Mālere strādā uz pusslodzi, viņa palīdz 
man izdalīt pusdienas Mazajā skolā. Pati atbil-
du par kompleksajām ēdienkartēm, rēķinu 
visas kalorijas, ogļhidrātus, taukus, pasūtu 
produktus un preces, Mazajā skolā izdalu 
pusdienas. Katram ir savs pamatdarbs, bet 
palīgdarbus nešķirojam. 

Preces pasūtām bāzēs, tas sanāk lētāk. No 
Ilgas Stibas ņemam kāpostus un burkānus. 
Kartupeļus mums piegādā no Laidzes. Skatā-
mies, protams, kur lētāk. Kalorijas un ēdien-
kartes saskaņojam ar skolas māsiņu Ināru 
Zembahu. 
Ēdiens tiešām ir labs. Trīs dienas vecāki 

no skolas padomes nāca ēst kompleksās pus-
dienas un brīnījās, ka bērniem negaršo. Šo-
dien (7. II — Red.) kompleksajās pusdienās 
piedāvājam sautētu vistu krējuma mērcē, vā-
rītus kartupeļus, dārzeņu salātus ar tomā-
tiem un gurķiem, kakao ķīseli ar pienu un 
vēl klāt arī maizi. Kopā ar brīvpusdieniekiem 
šajā dienā ēd 45 skolēni, tas nav daudz. Kād-
reiz, kad skolas virtuve bija pašvaldības pār-
ziņā, ēdāju skaits bija krietni lielāks. Kad ēdi-
nāšanu pārņēma SIA Kretingas maistas, ēdāju 
skaits stipri samazinājās. Viegli ir pazaudēt, 
grūti — atgūt.  

Bistro ēdienkartē šodien ir divas zupas — 
harčo un biešu, divi saldēdieni — ievārījuma 
krēms un biezpiena sacepums, otrie — gu-
lašs, vistas gaļas plovs, kotlete ar pildījumu, 
pelēkie zirņi ar speķi, divu veidu salāti. Ja 
ēdāju būs vairāk, izvēle būs lielāka. 

Sākumā bistro varēja nopirkt gan puspor-
ciju, gan pilnu. Pašlaik ir tikai porcija, kas 
nedaudz mazāka par pilnu. Piemēram, kar-
tupeļi vairs nav 200 g, bet gan 150 g. Ir ne-
daudz mazākas porcijas, un to cena ir ze-
māka. Kopš nav pusporciju, bistro gan sama-
zinājies ēdāju skaits. Taču pusporcijas piedā-
vāt nav ekonomiski: gatavošana izmaksā tik-
pat, cik pilnai porcijai, šķīvja mazgāšanai iz-
iet viens un tas pats ūdens un tīrīšanas lī-
dzekļa daudzums. Cenas šeit nebūt nav dār-
gākas kā citās ēstuvēs.  

Tamāra: — Arī skolas padomē runājām 
par ēdināšanu skolā. Bijām dzirdējuši dažā-
das atsauksmes, tāpēc nolēmām pārbaudīt 
paši. Mammas — Dace Savicka, Lāsma Zin-

gnika un es — trīs dienas skolā ēdām kom-
pleksās pusdienas un pārliecinājāmies, ka 
ēdiens ir veselīgs un garšīgs. Par to jāuzslavē 
vietējais uzņēmējs un saimnieces! Problēma 
nav ēdienā. Komplekso pusdienu cena ir € 
1,65 dienā, kas, manuprāt, ir ļoti atbilstoši 
par līdzsvarotu ēdienu. Kompleksā ietilpst 
zupa, otrais ēdiens, salāti, maize, sula, kāds 
auglis. Nākamajā dienā ir zupa, maize, sal-
dais. Liels paldies Meritai Sāmītei, kas atbild, 
lai ēdienkarte būtu pareiza un līdzsvarota, 
turklāt tā ir sastādīta vismaz divām nedēļām, 
tā nodrošinot plānotu darbu virtuvē. 

Aicinu visus vecākus runāt ar bērniem un 
pārliecināt, ka jāpaēd ir skolā. Par skolas 
ēdienu ir padomāts, jo tas ir līdzsvarots un 
atbilst noteiktām uztura normām. Katru die-
nu komplekso pusdienu piedāvājumu pār-
bauda skolas medmāsa Ināra Zembaha, rūpē-
joties par atbilstību normām. Bērniem ikdie-
nā ir jāsaņem vajadzīgās vielas un kalorijas, 
un skola to piedāvā. Kāpēc šo iespēju neiz-
mantot?  

Novērojām, ka skolā ēd tikai daļa bērnu, 

daļa skrien uz bistro Vecā pirts, daļa — uz vei-
kaliem. Pārsvarā skolā pusdieno no 5. līdz 8. 
klasei. Lielajiem garā starpbrīža laikā svarī-
gāk ir izkļūt laukā no skolas. Paēst var arī 
skolas bistro, kur piedāvā siltus, gardus ēdie-
nus. Jāmaksā gan nedaudz dārgāk, bet porci-
ja ir attiecīgi lielāka un bērnam ir iespēja pa-
šam izvēlēties ēdienu. Rindas ir nelielas, jo 
skolā ir pieņemts darbinieks uz pusslodzi, 
bērniem atliek laiks to izstāvēt, paēst un vēl 
atpūsties.  

Kāpēc skolēni neēd skolā? Domāju, ka 
viens iemesls ir tas, ka mājās pieraduši ēst 
sāļāku, pikantāku vai saldāku ēdienu. Tad 
skolā piedāvātais šķiet pliekanāks. Taču sko-
lai ir jāievēro Ministru kabineta stingri no-
teiktās sāls un cukura daudzuma normas 
vienā porcijā. Diemžēl liela daļa bērnu ēd ne-
pilnvērtīgi, lieto daudz saldumu, ātru uzko-
du, saldinātu dzērienu, tādēļ jāskaidro vese-
līga uztura nozīme, jo bērnu aptaukošanās 
skar visu valsti. 

Bērniem daudz jāstāsta un jāmāca. Viņi 
varbūt ir pieraduši, ka to dara skolotāji, taču 
par veselīgu ēdienu jārunā arī vecākiem. Arī 
mēs no skolas vecāku padomes runāsim ar 
bērniem, rādīsim viņiem priekšstādes par 
veselīga uztura pamatiem, aicināsim uz tik-
šanos vecākus, lai kopīgiem spēkiem virzītos 
uz vienotu mērķi — lai mūsu bērni ēstu vese-
līgu un līdzsvarotu ēdienu. 

Sandra B.: — Kopš skolas bistro ēdienu iz-
sniedz divi darbinieki, rindu var izstāvēt. 
Ēdiens ir garšīgs un daudzveidīgs. Reizēm tik 
liela izvēle, ka grūti pat izlemt, ko ņemt. Ie-
priekš gandrīz visu gadu bijuši tikai kāpostu 
salāti. Uz pavasari tie jau apnikuši. Tagad 
priecē salātu dažādība. Biežāk vēlētos ēdien-
kartē zivis. Cenas varētu būt draudzīgākas. 

Sandra S.: — Saimnieces gatavo ļoti gar-
šīgi. Ir liela ēdienu izvēle. Parasti gan piede-
vas pie otrā ēdiena ir kartupeļi, pa retam rī-

si. Ieteiktu piedāvāt arī griķus. Pati zupu reti 
ņemu, bet redzēju — kāds puisis to izvēlējās. 
Man likās, ka zupas porcija ir maza. Vēlētos 
mazākas cenas. 

  

Ko par ēdināšanu skolā  
domā skolēni?  

Iznāca satikt vairākus 11. klases skolēnus, 
kas pusdienoja skolā. Laine Šmite ir izvēlēju-
sies katru dienu ēst bistro. Meitene atzīst, ka 
tas viņai ir vienīgais risinājums paēst pusdie-
nas. Lai ietu uz centru, vajag vairāk laika. 
Ēdiens reizēm ir garšīgs, citreiz — ne tik 
gards. Gatis Vansovičs un Amanda Pipare ēd 
kompleksās pusdienas. Abi uzskata, ka tās ir 
izdevīgākas, nekā pusdienot bistro, jo sanāk 
lētāk. Amanda labprāt pusdienotu ārpus sko-
las ēdiena garšas dēļ. Gatis teic, ka starpbrī-
dis ir par īsu. Ja paspētu, viņš pusdienotu 
bistro Vecā pirts, jo tur ēdiens ir gardāks, ba-
gāts ar garšvielām. Skolā pamatēdienam ne-
liek tik daudz sāls, bet saldajiem ir pamaz 
cukura. Andžela Lepere biežāk pusdieno 
skolas bistro, retāk Vecajā pirtī. Kompleksās 
pusdienas viņa neēd, jo negaršo piedāvā-
jums. Meitene uzskata, ka skolas bistro ir 
mazas porcijas, ar ko nevar paēst. Reizēm 
ēdiens tur ir pārāk eļļains. Ja būtu vairāk lai-
ka, viņa izvēlētos Veco pirti, jo tur ēdiens ir 
lētāks, garšīgāks un porcijas — lielākas. Dār-
ta Damberga kopš 6. klases ir pieradusi pus-
dienot mājās. Viņa dzīvo tuvu skolai, mājās 
var ēst, ko vēlas. Pie reizes arī apmaina mā-
cību grāmatas, lai skolas soma būtu vieglāka. 
Dažreiz skolniece pusdieno pie māsas Sindi-
jas, kas arī dzīvo tuvu skolai.  

6. a klases skolēnu Dāvi Briedi satieku 
garderobē. Viņš nāk no ārienes, un rokā zē-
nam ir pica. Dāvis neslēpj, ka pērn vēl pus-
dienojis skolā, bet tagad skrien uz kādu no 
veikaliem, kur parasti nopērk picu, citreiz — 
smalkmaizīti. Viņaprāt, skolā ēst sanāk dār-
gāk. Vecāki zina, ka zēns pusdienās pārtiek 
no picas. Viņi gan Dāvim sakot, ka jāēd silts 
ēdiens, bet zēnam garšo pica, un viss. Arī 
man nekādi neizdevās viņu pārliecināt, ka 
veselīgāk būtu ēst siltu ēdienu.  

Kompleksās pusdienas par garšīgām atzīst 
Doloresa Pauča no 5. b klases, Ilga Ivanova 
no 6. b klases, Paula Skaidiņa un Rasa Ivano-
va no 8. klases.  

Man pašai arī ir iznācis vairākas reizes 
pusdienot skolas bistro. Esmu nobaudījusi 
gan zirņus ar speķa mērci, gan Baltijas men-
cu ar kartupeļiem, gan dārzeņu sautējumu 
un dažādus salātus. Viss ir bijis garšīgs. Man 
nav arī pamata neticēt, ka pusdienas ir vese-
līgas un līdzsvarotas. Kompleksās nav dār-
gas, un tur ir, ko ēst! Nezinu, vai es spētu tās 
pieveikt, bet augoši cilvēki noteikti tiek galā. 
Atliek vien novēlēt, lai skolas padomei izdo-
das pārliecināt vecākus un skolēnus, kas 
skrien pusdienot uz bistro Vecā pirts, kafejnī-
cu Krūziņi un uz veikaliem pēc čipsiem un 
picām, ka skolā bērni saņem labas pusdienas.  

 
Diāna Siliņa 

Ēdināšana vidusskolā 
 

Kopš pērnā gada Dundagas vidusskolā par ēdināšanu gādā vietējais uzņēmums  
SIA JR Viktorija, kas uzvarēja konkursā uz šo vietu. Kas mainījies, salīdzinot ar iepriek-
šējo ēdinātāju SIA Kretingas maistas? Kā ēdiens garšo skolēniem un skolotājiem? Ko 
vēl vajadzētu uzlabot? Par to stāsta SIA JR Viktorija īpašniece Drosma Greiško, šefpa-
vāre Merita Sāmīte, skolas vecāku padomes priekšsēdētāja Tamāra Kaudze, skolotā-
jas Sandra Braže un Sandra Salceviča, kā arī vairāki skolēni. 

• Māsām Rasai un Ilgai Ivanovām kompleksās pusdienas garšo.                                                       Autores foto 

   Vesels ēdis! Uzziņai  
Mazajā skolā bērni pusdienas ēd sko-

lā. Tās gatavo Lielajā skolā un ved uz 
Mazo. Lielajā skolā mācās 203 skolēni. 

 

Aptaujas apkopojums 
No 5. līdz 9. klasei skolā ēd 63 skolē-

ni, mājās — 29, bistro Vecā pirts un ka-
fejnīca Krūziņi — 27, veikalos pusdie-
nas iegādājas 20 skolēnu. No 10. līdz 
12. klasei skolā — 11 skolēni, mājās — 
17, bistro Vecā pirts un kafejnīca Krūzi-
ņi — 12, veikalos ēdienu pērk 11 skolē-
ni. Pamatojums, kāpēc ēd bistro Vecā 
pirts un kafejnīcā Krūziņi, — garšīgāk, 
lētāk, īsāka rinda, lielākas porcijas, pla-
šāka izvēle.  

Aptauja veikta 2014. gada janvārī.  
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Dzelzceļš kā glābiņš 
Haralds Rozenbergs: — Kad ienāca 

krievs, mamma teica: «Dēliņ, ej, pieteicies uz 
dzelzceļa! Būs gan jākalpo 25 gadi kā cara lai-
kos!» Nu nekas. Aizgāju un kļuvu par putevoj 
rabočij. Ceļu strādnieks. Tikpat kā armijā bija. 
Īstajā armijā biju divreiz uz 15 dienām, vien-
reiz Elkšķenē, otrreiz Popē. Ar savu kosti. 
Bet uz dzelzceļa uzreiz pēc kara galvenais 
darbs bija pāršūt sliedes. Visur, kur pārmijas 
nāca, bija jātaisa uz platākām, un tur bija jā-
būt dikti precīziem. Vagoniem arī. Tas darbs 
man bija Ventspilī. Mazbānītim jau palika 
vecās sliedes. Es dzīvoju tepat Mazirbē, bet 
braucu komandējumos. Pavisam nostrādāju 
13 gadus. Aizgāju prom no dzelzceļnieka 
darba pirms dzelzceļa likvidēšanas. Pie nost 
plēšanas vairs nepiedalījos. 

Pēc tam strādāju Mazirbes zivju fabrikā 
par elektriķi. Dīzelis ražoja elektrību. Jūrma-
lā bija elektrostacija. Kolhozi te bija: Jūrmal-
nieks, tad Brīvais zvejnieks. Uztaisīja savu kū-
pinātavu.  
Svētki un talkas 

Haralds: — Pēc kara siena talkās pļavās 
vēl gāja. Kam alus, kam kandža izbrūvēta, 
tam jāiet. Mašīntalkas vairs nebija.  

Kādreiz jūrmalā krietni svinēja Jāņus, arī 

krievu laikā vēl. Robežsargu priekšnieks Žu-
kovskis arī neko neiebilda. Kurināja tik 
daudz ugunskuru! Saimnieki sabrūvēja mu-
čeles ar alu. Pēdējos gados jau nu vairs nav 
ne tās dziedāšanas, ne svinēšanas.  

Ziemassvētkos, tad jau dzīvoja pa mājām. 
Vecos laikos obligāti bija jāiet uz baznīcu. 
Abakuks tad mums bija mācītājs.  

Iedzērāji 
— Vecos laikos dzērāji laikam bija re-

tums. Viļa Veldres 1937. gada ceļojuma pie-
zīmēs lasīju: autors raksturo krietnu Mazir-
bes saimnieku Valdi Zembahu kā nedzērā-
ju. Vai tas nozīmē, ka bija arī tādi, kas mīlē-
ja uztaisīt dūšu? 

Haralds: — Bija jau. Tas pats Rūdolfs Zem-
bahs bija iedzērājs. Reiz klubā viņš rādīja 
Zvejnieka dēlu. Neatceros, varbūt tas notika 
jau krievu laikos. Cilvēki bija sanākuši, lai 
skatītos filmu. Gaida, gaida, nevar sagaidīt, 
filmas rādītāji nebrauc. Rūdolfs uzkāpj uz 
skatuves un prasa: vai jūs gribat redzēt īstu 
zvejnieka dēlu? Novelk bikses un parāda pli-
ku dibenu. Tā, viņš saka, nu jūs var iet mājās, 
nu jūs ir redzējuši zvejnieka dēlu.  

Ausma: — Reiz Ginteru Augusts dūšā nāk 
mājās. Pēc tam stāsta, kādi lopi tie suņi: iet 
pa priekšu, labi, lai iet, es zināšu atrast savas 

mājas. Bet tad viņi metas grāvī!  

2013. gada vasara. Viss piedzīvots, neko ne-
vajag 

— Te, Gundegās, vēl ir saglabājusies mai-
zes krāsns. Kad te pēdējo reizi cepa maizi? 

Ausma: — Kad mamma vēl bija dzīva. Dik-
ti garšīgu maizi mācēja izcept. Bet mani ne-
iemācīja.  

Haralds: — Mums vairs neko nevajag. 
— Varbūt jums viss ir? 
Haralds: — Tā varētu teikt. Mums te pie-

klīda kaķis no citām mājām, īsts mežonis. Bet 
mani tagad klausa. Es to kaķis saucu par Zig-
rīdu.  

— Un klausa? 
Ausma: — Kā tad neklausīs, ja dod ēst un 

sauc par Zigrīdu! 

Mazirbes zastāvs.  
No komandiera un latgalieša par vietējo 

Mazirbes ciemā, bijušajā jūrskolā, pēckara 
laikā bāzējās padomju robežsargi. Teju devi-
ņus gadus, no 1971. gada līdz 1979. gada de-
cembrim, Mazirbes zastāva priekšnieks bija 
Latgales latvietis Vladislavs Žukovskis. Cilvē-
cīgs, vietējo ieredzēts virsnieks, kuru vēl ta-
gad tuvējo ciemu vecie iedzīvotāji piemin ar 
labu vārdu un kura darbības laikā cieminieki 
visumā labi sadzīvoja ar robežsargiem un ot-
rādi. Daudz ko izsaka fakts, ka tūlīt pēc die-
nesta V. Žukovskis turpat Mazirbē iegādājās 
mājas, kur abi ar dzīvesbiedri Āriju joprojām 
vada vasaras jeb gada lielāko daļu — no aprī-
ļa līdz novembrim. Viesturos nodzīvoto abi 
sauc par sava mūža skaistāko laiku. Kaut gan 
pārdzīvojis gūžas operāciju, Vladislavs sagla-
bājis staltu, militāru stāju. Un sarunā bijušais 
robežsargs ik pa laikam šķelmīgi pasmaida 
un iepin kādu ironisku sentenci. 

Romantika un patika pret formas tērpu 
— Kā jūs nonācāt līdz Mazirbei? Kas no-

teica izvēli kļūt par karavīru? 
Vladislavs: — Dzimis esmu 1934. gadā 

Daugavpils pusē, Līksnas (tagad Vaboles) pa-
gastā. Kad beidzās karš, man bija 10 gadi. To-
reiz visapkārt mētājās šaujamieroči, sprāgst-
vielas, un mani, puiku, tas pievilka. Sākumā 
gan mācījos Bebrenes veterinārajā tehniku-
mā. Bet skatos: atbrauc atvaļinājumā karavī-
ri, meitenes uzreiz pievēršas puišiem formas 
tērpos... Tā arī es izlēmu mācīties kara skolā. 
Ne nu mani saistīja padomju dzimtenes aiz-
sardzība, nekā, bet iedomājos, ka tas varētu 
būt interesantāk nekā bradāt kūtī pa mēs-
liem. Bija piedāvājums no Jaroslavļas kara 
skolas, un es aizbraucu. Galvenais, ko tur ap-
guvu, bija disciplīna, stingrība un noteiktība. 
Mēs tur mācījāmies diezgan daudz latviešu. 
Pēc kara vēl pastāvēja Latviešu divīzija, un 
tai gatavoja virsniekus. Taisnība, 1955. gadā 
latviešu divīziju jau likvidēja. Tagad krietns 
skaits manu kursabiedru ir miruši.  

 Kara skolu beidzu 1956. gadā, un mani 
aizsūtīja dienēt uz Gorkiju, pēc neilga lai-
ka — uz Ungāriju, kur nesen bija beigusies 
sacelšanās. Tur pavadīju piecus gadus. Pēc 

tam priekšniecība ierunājās par Baltijas kara 
apgabalu, un es jau nodomāju, ka tikšu uz 
Latviju. Bet nē — nokļuvu Kaļiņingradā. Pie-
nāca 1964. gads, bija sākušies Hruščova laiki. 
Beidzot man piedāvāja dienēt Latvijā. Tolaik 
meklēja virsniekus robežsargiem, un par ma-
ni dokumentos bija rakstītas labas atsauk-
smes: izkļučiteļņo dobrosovestnij oficer — izcili 
godprātīgs virsnieks. Tā nokļuvu astotajā no-
daļā, kuras pārziņā bija robeža no Rojas līdz 
Lietuvai. Var teikt, ka visu robežu no Bernā-
tiem līdz Kolkai ar kājām esmu nostaigājis, 
vienā zastāvā būdams par vietnieku, citā par 
priekšnieku, kā Ulmalē, Užavā.  

Uz Mazirbi mani norīkoja 1971. gadā, un 
te par priekšnieku nostrādāju līdz dienesta 
beigām — līdz 1979. gada decembrim. Tad 
dabūju izdienas pensiju.  

 
 

 

Robežsargi un vietējie iedzīvotāji 
— Kāda bija ciema ļaužu attieksme pret 

robežsargiem toreiz, padomju laikos? Kā 
sadzīvojāt? Vai robežsargi palīdzēja iedzī-
votājiem saimnieciskos darbos? 

Vladislavs: — Palīdzēja, palīdzēja. (Ar 
smaidu.) Pirmkārt, meitas mīlēt. Man sagādā-
ja problēmas. Pirms manis te bija tā, ka gāja 
pa dārziem ābolus zagt. Es to noliedzu.  
Ārija: — Saimnieces bija teikušas: labi, 

pienu izdzērāt, tas nekas, bet kannu vismaz 
atstājiet! 

Vladislavs: — Jūrnieku postenis jau arī 
blakus bija, tepat aiz Mazirbes upītes.  

Alnis Auziņš 
 

Autors pateicas par atbalstu raksta saga-
tavošanā Ivaram Abajam, Haraldam un Aus-
mai Rozenbergiem un Ārijai un Vladislavam 
Žukovskiem! 

Turpmāk vēl 

   Ciemos 

Mazirbe 
 

Turpinājums. Sākumu sk. 3. (174.) numurā. 
Pabeidzam Rozenbergu atmiņas un aizsākam savdabīgu lappusi ciema vēsturē — 

atskatu uz Mazirbes zastāvu. Par zastāvu — tieši tā, vīriešu dzimtē un ar garo otro pat-
skani — vietējie sauc robežapsardzības punktu (krieviski застава). Sarunai laipni piekri-
ta robežsargu bijušais priekšnieks Vladislavs Žukovskis kopā ar dzīvesbiedri Āriju. 

• Ausma un Haralds Rozenbergi 2013. gada vasarā Gundegās.                                                        Ivara Abaja foto 

• 1956. gads. V. Žukovskis — kara skolas kursants.                   
Foto no V. Žukovska albuma 

I. Petrovica Maija ielā 2 aprēķina un vāc 
naudu par apkuri, kā arī seko līdzi malkas 
sagādei. Viņa pastāstīja, ka malkas parādnie-
ki, kas to nav gādājuši jau pāris gadu, ir kādi 
3 dzīvokļu īpašnieki. Kopā šis parāds ir gan-
drīz 50 m³. Ir dzīvoklis, kurā jau gadiem ne-
viens nedzīvo, un par to ir sakrājies 65 m³ 
malkas parāds. Divi trīs īpašnieki nebija at-
veduši malku par šo sezonu. 

«Kad kādu rītu janvāra vidū ieraudzīju, ka 
termometra stabiņš virtuvē rāda plus 10 grā-
du, sapratu — tādā aukstumā dzīvot negribu. 
Malku esam sagādājuši, kāpēc mums būtu 
jāsalst? 17. I izliku paziņojumu, ka tā turpi-
nāties vairs nevar — malkas parādnieku dēļ 
ir jāsalst arī tiem, kas to sagādājuši laikus. 
Lai apsildītu dzīvokli, viņiem papildus jātērē 
vēl elektrība... Brīdināju — lai šāda netaisnī-

ba netiktu pieļauta, tad turpmāk tie, kas ne-
būs laikus atveduši malku līdz apkures sezo-
nas sākumam un pat necenšas to darīt, mak-
sās par apkuri vairāk, bet pārējie — mazāk, t. 
i., parādnieks samaksās procentuālo starpību 
neatvestās malkas daudzumam. Tas nozīmē: 
jo vairāk malkas nav atvests, jo vairāk mak-
sās. Paziņojums iedarbojās — divu nedēļu 
laikā šīs sezonas parādnieki malku atveda, 
tiesa, slapju. Kāda kaimiņiene gan sacīja, ka 
tad, ja ved slapju malku, to vajag vairāk, jo tā 
dod mazāku siltumu.  

Lai māju uzsildītu, būtu jākurina divas 
diennaktis, bet mēs nevaram atļauties tādu 
greznību! Tagad (7. II — Red.) kurina no 
plkst. 7.00 līdz 23.00. Četri dzīvokļu īpašnieki 
jau ir atveduši kurināmo diviem gadiem.  

Taču brīdināju — ja februārī parādnieki 

neko lietas labā nedarīs, tad, sākot ar martu, 
par apkuri viņi maksās vairāk. Pamato-
jums — tāpēc, ka sildies uz citu rēķina!» stās-
ta I. Petrovica.  

Viņa norāda, ka malkas parādnieki saņem 
pensijas un algas. Turklāt neviens jau neteic, 
ka viss malkas daudzums jāatved vienā reizē, 
bet jācenšas kaut pa dažiem kubiem parādu 
pa gadu mazināt.  

Brīvības ielas 2 mājas vecākā S. Kokorevi-
ča uzskata, ka tas, kam atvēlēt naudu, kam 
ne, ir prioritāšu jautājums, jo arī viņas mājā 
ir iedzīvotāji, kas malku negādā. 
«Nemaksātāji ļoti labi apzinās, ka siltumu 
viņiem atslēgt nevar, un to arī izmanto, dzī-
vodami uz citu rēķina. Cik ilgi tas var tā tur-
pināties? Ir jānovērtē iespēja saņemt siltumu 
un karsto ūdeni. Vai būtu labāk, ja katrs savu 
dzīvokli kurinātu pats?» viņa jautā.  

Maija ielā 3 un 5 un Skolas ielā 2, ko apsil-
da no kopējās katlumājas, lielākie parādnieki 
ir trīs un viņu neatvestais malkas daudzums 
ir 53 m³. Pārstāvot dzīvokļu īpašniekus šajos 
namos un cerot uz pašvaldības palīdzību, M. 
Ceimurs un A. Šermukšne raksta: «Iespaidot 
parādniekus varētu pašvaldības darbinieku 
vai policistu brīdinājumi par obligātu nepie-

ciešamību izpildīt savas pilsoniskās saistības, 
lai saņemtu komunālos pakalpojumu, t. i., 
dzīvokļa apkuri. Ja būtu sociāli ekonomisks 
pamats, varbūt varētu parādniekiem sniegt 
finansiālu pabalstu malkas parāda likvidāci-
jai».  

Katrā no daudzdzīvokļu mājām visiem re-
dzamā vietā ir izlikts saraksts, kurā var izla-
sīt, cik malkas sagādājis vai nesagādājis kāds 
no dzīvokļu īpašniekiem. Taču tas ir tikai zi-
nāšanai un neko daudz neietekmē.  

 

Lūdzām novada domes juriskonsulta Ai-
gara Šturma komentāru M. Ceimura un 
A. Šermukšnes iesniegumam un M. Ceimura 
rakstam redakcijai. Tas ir šāds:  

«Esmu iepazinies ar abiem Dundagas no-
vada iedzīvotāju rakstiem. Ja runājam par 
apkures jautājumu risināšanu, tad domāju, 
ka gadījuma vispārīgajam aprakstam atbil-
stošu vispārīgu skaidrojumu sniedzu jau 
Dundagas novada domes izdevuma Dundadz-
nieks 2012. gada 24. II numurā. 2012. gada 
pirmajā pusē vienam no minēto rakstu auto-
riem tika sniegta arī pašvaldības atbilde, pa-
skaidrojot minētās situācijas risināšanas vei-
du un kārtību». 

Diāna Siliņa 

Kurš sildās uz citu rēķina? 
 

Siltumu ziemā Dundagas daudzdzīvokļu mājās vēlas saņemt visi, taču... parasti ga-
dās kādi iedzīvotāji, kas laikus nesagādā malku. Kā klājies šoziem? Uzklausīju divu 
māju vecākās — Inu Petrovicu un Sandru Kokoreviču. Izlasīju arī Aivas Šermukšnes un 
Miervalža Ceimura iesniegumu pašvaldībai par malkas parādniekiem Maija ielā 3 un 5 
un Skolas ielā 2, kā arī M. Ceimura rakstu redakcijai par šo pašu tēmu. 
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— Zinu, ka jūs esat ģimene ar pieciem 
bērniem. Iveta, lūdzu, iepazīstiniet ar savu 
saimi!  

— Manas dzimtas mājas ir Andi tepat Pit-
ragā. Aizupītēs esmu vadījusi arī bērnu die-
nas, te dzīvoja radu tante, mēs viņu kopām. 
Vēlāk māja palika mammai un pēc tam — 
man. Šī jaunsaimnieku māja celta 1936. gadā, 
un abi ar vīru Modri te dzīvojam jau 27 ga-
dus.  

Mazākā meita Liene mācās 4. klasē, Kār-
lis — 6. klasē, abi Dundagas skolā. Vecākais 
dēls Jānis izvēlējies karavīra profesiju, dienē 
armijā, ir jau bijis misijā Afganistānā. Viņam 
ir 23 gadi. Gadu vecākā Inese strādā Dunda-
gā, veikalā Top!, turpat arī vecākā meita Lili-
ta, kas pašlaik kopj mazuli. Lilitai ir 26 gadi. 
Man ir divi mazbērniņi: Mikum ir 10 mēneši, 
Aleksim — 4 gadi, un viņš jau pošas uz Dun-
dagas bērnudārzu. 

Vīrs vasarā iet jūrā, ziemā — meža darbos. 
Tā cīnāmies. Mājai gan laika atliek maz. 

— Tagad trīs jūs bērni jau ir savā maizē, 
tomēr kā jūs esat tikuši galā?  

— Jā, kādreiz laikam bijām daudzbērnu 
ģimene. Kolkā vecos laikos bija kiosks, tur 
reizi nedēļā deva lētāk gaļu. Es to nejutu, jau 
tad pati turēju lopus. Lopi visu laiku man ir, 
pašlaik trīs slaucamas govis, viena telīte, vie-
na pavisam maza. Kādreiz kādu bullēnu iz-
audzējam. Cūku audzējam pašu vajadzībām. 
Taisu visus piena produktus, tos arī pārdodu 
vasarniekiem un pastāvīgām kundēm. Ir vis-
tas, pīles, tirgoju olas. Vīrs vasarā iet jūrā. 
Kopā ar kolcinieku Rūmnieku viņiem ir 
murds. Zivis pārdod vietējiem, kas kūpina. 
Bet ne jau vienmēr butes ir, pērnvasar bija 
švaki.  

Nekas jau nedod lielu peļņu, lopiem jā-
pērk graudi. Kartupeļus, saknes paši iz-
audzējam. Lai nestāsta, ka te nekas nepado-
das. Kādas man pagājušogad bija bietes! Mēs-
lu jau mums netrūkst, pārdodam arī citiem. 

— Vai ganībām un sienam platības pie-
tiek? 

— Tā jau mums ir tikai 3,5 hektāri, bet 
pietiek. Pitragā vēl tikai Zariņam ir viena 
govs. Daudzi ir priecīgi, ka mūsu govis noga-
na viņu pļavas, tāpat aicina nopļaut. Ja nu 
kādreiz pietrūkst siena, tad piepērkam. Pļau-

jam paši, ir traktors, pļaujmašīna. Sagrābjam 
ar rokām. Un tēvam ir zirgs Bojārs, vienīgais 
ciemā, ar to stādām kartupeļus. Ar traktoru 
smilšu zeme noblietējas, zirgs gandrīz ir vie-
nīgā iespēja iestādīt kartupeļus. 

Mežacūkas gan — tikko iestādām, tā ir 
klāt, it kā noskatījušās. Neko darīt. Kā vien 
varam, tā biedējam. Esam pat uguni kurinā-
juši, lai būtu dūmu smaka. Ir arī sargāts, bet 
cūkas ierodas tieši tad, kad nesargā.  

Bērnus no mazotnes esam radinājuši pie 
darba. Pie lopiem, pie siena, ravēt. Kuram nu 

uz to ir milzu patika, bet par sliktu tas nevie-
nam nenāk.  

— Jūsu bērni mācās Dundagas mācību 
iestādēs, lai gan Kolka ir divreiz tuvāk — 15 
kilometri pret 30. Kas nosaka izvēli? 

 — Pati esmu beigusi Dundagas skolu. Ve-
cākā meita gan ir gājusi arī Kolkas skolā, jo 
tad nebija satiksmes ar Dundagu un Kolkā 
bija vienīgā iespēja. Inese un arī Jānis astmas 
dēļ ir mācījušies Cēsīs, meža skolā. Vidussko-
lu Inese pabeidza Dundagā, tolaik izmantoja 
internātu, un Kolkas pagasts to atmaksāja. 

Tagad arī novads sedz skolēniem braukšanas 
izdevumus. Izdevīgi ir arī tas, ka, braucot uz 
Dundagas skolu, skolēni var mazliet ilgāk pa-
gulēt, jo autobuss iet vēlāk, savukārt mājās 
viņi tiek ātrāk. 

Tā iegājies, ka Dundaga mums visiem ir 
vairāk pieņemama. Arī es ar to pašu skolēnu 
autobusu tieku uz Dundagu turp un atpakaļ. 
Tur ir mūsu ģimenes ārste Gunta Skujiņa, 
tur pie reizes nokārtoju visus maksājumus. 
Tālāk ir laba satiksme ar Talsiem. Inese un 
Lilita tagad īrē dzīvokli Dundagā, tā ir vieta, 
kur apmesties, ja vajag, pat pārgulēt. Braukt 
uz Kolku man ir lieki.  

 — Kā esat apmierināta ar vidusskolu? 
Ar mācīšanu, sadzīvi, ēdināšanu? 

— Ar mācīšanu viss ir kārtībā. Samērā ne-
sen piedalījos atklātajās stundās vidusskolā. 
Ar ēdināšanu mani bērni nav īsti apmierinā-
ti. Maksa ir par lielu. Iepriekš bija Ls 1,13, ta-
gad ir € 1,65 — tomēr daži santīmi jeb centi 
klāt, un jaunā nauda vispār ātrāk kūst. Bērni 
arī teic, ka porcijas ir par mazu. Meita no šī 
mācību gada skolas ēdnīcā vairs neēd. Kad 
taisām vakariņas, uztaisām vairāk, meita pa-
ņem līdzi, reizēm arī dēls, un klasē paēd. 
Kārlim gan patīk nopirkt skolā kompleksās 
pusdienas. Uzsildīt skolā ēdienu nevar, bet 
meita teic, ka skolā pusdienas arī nav īpaši 
siltas.  

Vēl viena bēda ir, ka Dundagā Lielā skola ir 
auksta. Kad bija atklātās stundas, pati pārlie-
cinājos. Dabaszinību kabinetā esot pat tik 
auksts, ka jāiet uz citu telpu mācīties. Lai-
kam kaut kas ar radiatoriem nav kartībā. Sa-
vukārt Mazajā skolā ir par karstu.  

— Bet satiksme kopumā ir laba? 
— Jā. Vienā dienā varam tikt uz Rīgu un 

atpakaļ. Mazirbes sapulcē 11. I no košradz-
niekiem izskanēja doma, ka nezinot, kad iet 
transports uz Dundagu. Kā to var nezināt? 
Satiksme ir laba. Protams, derētu autobuss 
Kolka – Ventspils, par ko pirms kāda laika 
bija runa. Tikko ir nopietnāka slimība, tā 
dakteri sūta uz Ventspils slimnīcu. Automa-
šīna mums ir, bet autobuss ir lētāks. Bet es 
apzinos, ka šādu lietu pašvaldība maz var ie-
tekmēt. 

Alnis Auziņš 
 

Nobeigums nākamreiz 
 

Paši cenšamies tikt galā 
 

Ja raugās no patālās Rīgas, tad viss mūsu novads šķiet lauki. Mazliet citādi ir, ska-
toties novada iekšpusē. Tad Dundagas un Kolkas lielie ciemi ir centri, bet par lau-
kiem būtu dēvējamas nomaļākas vietas. Kā tādos «īstos laukos» klājas ģimenēm ar 
bērniem? Cik viegli tām dzīvot vai varbūt — izdzīvot? To domājam turpmāk skaidrot, 
un kā pirmos apciemojām Gerhardus Pitragā. Sarunājos ar Aizupīšu saimnieci Ivetu 
Gerhardi un arī ar viņas vecāko meitu Lilitu. 

   Pie mums, uz zemēm 

• Trīs paaudžu pārstāvji Aizupītēs: Iveta, Lilita un Aleksis. Ziemassvētkos — tad sapulcējoties visa dzimta.  
Autora foto 

— Vispirms, lūdzu, nedaudz iepazīstini 
ar sevi! 

— Esmu augusi un mācījusies Dundagā. 
1995. gadā šeit absolvēju vidusskolu. Esmu 
ieguvusi bakalaura un maģistra izglītību Lat-
vijas Universitātē. Rīgā 7 gadus nostrādāju 
SEB bankā, vadīju nodaļu, kas atbild par de-
bitoru parādiem. Pirms trīs ar pus gadiem 
kopā ar ģimeni — vīru Vilni, kurš bija arī 

mans klasesbiedrs, un dēlu Rihardu, kurš ta-
gad mācās 3. klasē, — pārcēlāmies uz Dunda-
gu. Tā mums ir patīkama atgriešanās. Vīrs ir 
jūrnieks un, protams, dzīves lielāko daļu pa-
vada prom no mājām. Dundagā dzīvojam pa-
ši savā jaunuzceltajā mājā. Pašlaik darbojos 
skaistumkopšanā, precīzāk, SPA* jomā: pie-
dāvāju klientiem izbaudīt dažādas SPA pro-
cedūras, lai cilvēki relaksētos no ikdienas 
steigas un problēmām. Esmu pabeigusi SPA 
skolu, ieguvusi starptautisku SPA meistara 
diplomu.  

— Kāpēc piekriti kļūt par skolas pado-
mes priekšsēdētāju? 

— Skolas dzīvē nonācu pakāpeniski. Viss 
aizsākās ar rudenī notikušo vecāku un skolē-
nu kopīgo sporta dienu, kurā mani iesaistīja 
Inese Freimute un Sandra Kokoreviča. Šajā 
mācību gadā jau bija sajūta, ka manu kandi-
datūru izvirzīs skolas vecāku padomes sēžu 
vadīšanai. Tā arī notika. Kad pirmajā sēdē di-
rektore Aiga Štrausa jautāja, vai kāds šo pie-
nākumu nevēlas uzņemties labprātīgi, ne-
viens neatsaucās. Izvirzīja manu kandidatū-
ru, un ar simtprocentīgu balsojumu «par» 
mani ievēlēja par padomes priekšsēdētāju. 
Piekritu, jo jauniem un aktīviem vecākiem ir 
jādarbojas. 

— Par ko spriedāt un lēmāt 6. II sēdē? 
— Uz pirmo sēdi ierados ar sastādītu dar-

ba plānu un izvirzītiem mērķiem. Darba kār-
tību jau iepriekš nosūtīju visiem skolas pado-
mes darbā iesaistītajiem, lai sēdes dienā visi 
būtu informēti par notiekošo un darba kārtī-
bā izvirzītajiem jautājumiem. Runājām par 

ēdināšanu (par to vairāk lasiet 3. lpp! — 
Red.), maiņas apaviem, skolas interneta viet-
nes uzlabošanu, kā arī atbalsta fonda dibinā-
šanu. Pašlaik top anketa vecākiem, par ko 
atbildīga ir Dina Ludevika. Ar anketas palī-
dzību gribam noskaidrot, vai vecāki ir infor-
mēti par bērna ēšanas paradumiem, kā arī, 
cik daudz naudas vecāki atvēl bērna pusdie-
nošanai ikdienā. Jautājumi top, un jau febru-
āra beigās anketas ielīmēs bērnu dienasgrā-
matās. Iespējams, organizēsim arī vecākiem 
izglītojošus seminārus par veselīgu ēdināša-
nu. Tieši tam pēc iespējas vairāk gribam pie-
vērst uzmanību, jo vecāki var runāt ar bērnu 
un ietekmēt viņa ēšanas paradumus.  

Februāra beigās, kad skolā notiks projektu 
nedēļa, kopā ar Lāsmu Zingniku dosimies pa 
klasēm ar priekšstādi par maiņas apaviem. 
Stāstīsim, cik svarīgi skolā ir vilkt maiņas  
apavus un kādas sekas ir gaidāmas, ja to ne-
darīs. Rādīsim daudz attēlu ar visiem mošķī-
šiem, kas ieperinās uz kājām. Pie skolotāju 
teiktā skolēni jau ir pieraduši, tagad mēģinā-
sim ietekmēt bērnus no vecāku puses. Ar ve-
cākiem vienojāmies, ka patlaban nemainīsim 
skolas iekšējās kārtības noteikumus un neuz-
spiedīsim kā obligātu prasību vilkt maiņas 
apavus. Tas varētu arī nedarboties. Iesim ci-
tu ceļu, runājot un izmantojot priekšstādi 
katrā klasē.  

Skolas interneta vietnē ierīkosim sadaļu 
vecākiem, kurā atspoguļosim padomes pie-
ņemtos lēmumus un protokolus. Tur varēs 
arī sekot līdzi skolēnu komplekso pusdienu 
ēdienkartei. Tādējādi vecāki būs informēti 
par ēdināšanu skolā. Sadaļa top. Tas ir tikai 
tehnisks jautājums. Aicinām vecākus ieskatī-
ties šajā vietnē!  

Atbalsta fonda dibināšana vairāk ir mana 
ierosme. Zinu, ka citviet Latvijā šie fondi 
darbojas ļoti veiksmīgi, jo tas neapšaubāmi ir 

labs atbalsts un palīgs skolai. Aicināsim vecā-
kus ziedot naudu skolas vajadzībām, tas būs 
brīvprātīgs ziedojums. Fondam varam pie-
saistīt arī jebkuru, kas būtu gatavs atbalstīt 
skolu. Padomes sēdēs lemsim, kādām vaja-
dzībām šo naudu izmantot. Visdrīzāk jau sa-
stādīsim tabulu ar izvirzītiem mērķiem un 
vajadzībām, tādējādi vecākiem būs iespēja 
ziedot naudu konkrētam mērķim. Varbūt 
uzaicināt kādu lektoru, sarīkot bērniem kā-
du pasākumu vai nopirkt skolai vajadzīgās 
lietas. Pašlaik pētām, kā to nodibināt, kādi 
dokumenti nepieciešami un cik tas maksā. 
Līdz mācību gada beigām ceram atbalsta 
fondu nodibināt, lai nākamgad, uzsākot 
jaunu mācību gadu, tas varētu darboties. 
Piedalīšos vecāku sapulcēs, lai pastāstītu tu-
vāk par atbalsta fondu, kāpēc to skolai vajag 
un kādiem mērķiem tas kalpos. Viena lieta ir 
nolemt par atbalsta fondu skolas padomē, 
cita — kā to izskaidrot vecākiem.  

Darbs būs jāiegulda. Ja tā turpināsim, tad 
sasniegsim daudz. Ceru, ka darboties gribēs 
visi. Galvenais ir saturēt kopā komandu. Pa-
visam esam 20 vecāki. Uz sēdi bija ieradušies 
gandrīz visi, par ko biju patīkami pārsteigta. 
Vecāki iesaistījās diskusijās, gandrīz katram 
bija kas sakāms. Redzēju, ka vecāki ir gatavi 
darboties lietas labā.  

Pašlaik darba ir ļoti daudz, vecākiem būs 
jāiesaistās aizvien vairāk, lai mēs kopīgiem 
spēkiem sasniegtu izvirzītos mērķus. Nav 
vietas pārmetumiem un kritizēšanai, jo mēs 
esam šeit, lai uzklausītu, risinātu un būtu la-
bi palīgi skolai un bērniem. 

Diāna Siliņa 
Foto no T. Kaudzes albuma 

 
* SPA — saīsinājums cēlies no latīņu valodas vārdiem 
sanus per aquam — «veselība caur ūdeni», bet ar to 
saprot gan skaistumkopšanu, gan procedūru kom-
pleksu cilvēka fiziskā un garīgā stāvokļa uzlabošanai.  

Vidusskolas padomē 
6. II notika otrā skolas padomes sēde, ko pirmoreiz vadīja tās priekšsēdētāja Ta-

māra Kaudze. Aicināju viņu uz sarunu. 
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Neparastas skaņas  
 

11. II Kolkas tautas namā valdīja pavi-
sam citas skaņas nekā ikdienā.  

Parasti tās ir dziedātāju balsis, kokļu un 
klavieru skaņas, bet todien visos nama stū-
ros pamatīgi skanēja metāla pūšaminstru-
menti — trompetes, alti, eifoniji, tubas. Pie 
mums viesojās Latvijas spicākie eifonija un 
tubas pasniedzēji — Kolkas mūzikas skolas 
1999. gada absolvents Raivis Māgurs 
(kontrabasa tuba), Jānis Retenais (tuba) un 
Jānis Pusplatais (eifonijs). 

Dienas vidū notika Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu katedras vadītāja, asoci-
ētā profesora Jāņa Retenā meistarklases, ku-
rās ikviens metāla pūšaminstrumentu spēlē-
tājs varēja iegūt jaunu pieredzi, jaunas zinā-
šanas par instrumenta spēli. 

Visas dienas kulminācija bija kvarteta Ma-
gic 4 koncerts, kur pasniedzējiem pievienojās 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas 4. kursa 
audzēknis Kārlis Krapauskis (eifonijs). Klau-
sītāji baudīja ļoti dažādu programmu — kla-
siskus skaņdarbus, kas rakstīti tieši šiem in-
strumentiem, piemēram, Jozefa Haidna Ac-

hieved is the glorious work, gan arī mūsdienīgu 
skaņdarbu pārlikumus, piemēram, Džeimsa 
Brauna I feel good. 

Neparastais koncerts bija sapulcinājis 
kuplu klausītāju pulku. Īpašs paldies Mazir-
bes internātpamatskolas pedagogiem, kas 
bija atveduši savus audzēkņus! 

 

Popiela pamatskolā 
 

Jau trešo gadu Kolkas skolēni aizvien 
aktīvāk iesaistās interesantajā pasāku-
mā — Popiela. Tajā ikvienam ir dota ie-
spēja iejusties kādas skatuves zvaigznes 
lomā, sajust, kā ir būt uz skatuves pro-
žektoru gaismās, skatītāju uzmanības 
centrā!  

Šogad šo iespēju, savu klašu audzinātāju 
mudināti, izmantoja pilnīgi visi sākumskolas 
skolēni. Par interesantajiem un precīzi atda-
rinātajiem priekšnesumiem īpašs paldies 
skolotājām Dacei Tindenovskai, Ilonai Josti-
ņai un Janai Rodertei. Vecāko klašu audzēkņi 
priekšnesumus veidoja pašu spēkiem. Īpaši 
izcēlās Nikola Kuzmina un Katrīna Liepa, at-
darinot The Crazy Frogs, un repera Kendrick 

Lamar atdarinātājs Kārlis Runcis ar pavadošo 
grupu — Tomu Tindenovski, Ediju Pagilu un 
Jāni Čači. Šo abu priekšnesumu dalībnieki 
ļoti cītīgi strādāja divas nedēļas, tādēļ rezul-
tāti vainagojās ar panākumiem. 

Pasākuma kulminācijā visus sajūsmināja 
vecāku priekšnesums Black & White māmiņu 
Evas Frišenfeldes, Ilzes Bordjugas, Ilzes Gleg-
lu un Ingrīdas Liepas izpildījumā. Patiesi bija 
ļoti grūti atšķirt — kura kāja kurai pieder! 
Liels paldies viņām par līdzdalību un uzdrīk-
stēšanos! 

Žūrijas galvenās balvas un ceļazīmes uz 
Popielu Rojā ieguva The Crazy Frogs, Kendrick 
Lamar, 2. klase ar jauko priekšnesumu Paldies 
latiņam!, apvienotā 1. un 3. klase ar Bobby 
McFerrin dziesmu Don’t worry, be happy un 
brāļu Rodertu īpaši atraktīvi atdarinātā pa-
mācošā dziesmiņa Elektrība ir īsta!. 

Rojā mūsējie ieguva īpašu atzinību — žūri-
jas locekļu specbalvas saņēma Artūrs un Fi-
lips Roderti. Vidējā grupā uzvarēja Kendrick 
Lamar priekšnesums, jaunākajā grupā — ap-
vienotā 1. un 3. klase. 15. II mūsējie piedalī-
jās arī Talsu Popielā, kur vidējās grupas  
priekšnesums Kendrick Lamar ieguva 2. vietu 
un skatītāju vienīgo  simpātiju balvu. 

Manuprāt, dalība šādos pasākumos palīdz 
skolēniem celt pašapziņu, kļūt atvērtākiem 
un radošākiem! 

 
Dzintra Tauniņa, Kolkas pamatskolas  
direktores vietniece ārpusklases darbā 
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Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

   Raibs kā  dzeņa vēders... 

Mūzika Kolkā 

Administratīvajā  
komisijā 

 

Komisija 28. I sēdē nr. 1 izskatīja 5 
administratīvā pārkāpuma lietas. 

No tām: 1 lietu par atrašanos sabiedriskā 
vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepa-
kojumu (Dundagas novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi nr. 11, Par sabiedrisko kārtī-
bu Dundagas novadā, 44. p.) — persona admi-
nistratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu; 

1 lietu par alkoholisko dzērienu nodoša-
nu nepilngadīgā rīcībā (LAPK* 172. p. 
3. d.) — persona administratīvi sodīta ar 
€ 25 naudas sodu; 

1 lietu par bērna aprūpes pienākumu ne-
pildīšanu (LAPK 173. p. 1. d.) — persona ad-
ministratīvi sodīta ar € 15 naudas sodu; 

1 lietu par nepilngadīgas personas atra-
šanos alkoholisko dzērienu ietekmē (LAPK 
171.1 p. 1. d.) — persona administratīvi so-
dīta ar € 15 naudas sodu, kā arī pienākumu 
segt ar alkohola koncentrācijas pārbaudi 
saistītos izdevumus — € 15,65 (02.06.2008. 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 394); 

1 lietu par bērna aprūpes pienākumu ne-
pildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko 
huligānismu (LAPK 173. p. 2. d.) — persona 
administratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu. 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  
 

* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss. 

Olimpiādēs 
 

Šogad Talsu, Dundagas, Rojas un 
Mērsraga novadu mācību olimpiādēs 
mūsu vidusskolas audzēkņi guvuši la-
bus panākumus. 

Vēsturē 12. klasei 1. vieta Alisei Rallei 
(Imants Brusbārdis). Fizikā 9.–12. klasēm 
devītklasnieku grupā 1. vietu ieguvusi 9. a 
klases skolniece Elīza Gerdiņa, 3. vietu — 
viņas klasesbiedrs Rihards Hermanis (Ilga 
Blumberga). Starp desmitajiem 3. vietu izcī-
nījusi Dita Elīna Sila (Tālivaldis Ziņģis). Eko-
nomikā 10.–12. klašu grupā 1. vieta 11. kla-
ses skolniecei Lorai Eglei, 3. vieta — viņas 
klasesbiedram Viesturam Lapiņam (Sarmīte 
Dinsberga). Matemātikā 9.–12. klasēm des-
mitklasnieku grupā 1. vieta Ditai Elīnai Silai 
(Inese Ķiršakmene). 

Latviešu valodā un literatūrā 8.–9. kla-
sēm astotklasnieku grupā 1. vietu ieguvusi 
Kristīne Ralle (Inta Freiverte), 9. klašu gru-
pā 4. vieta un atzinība — Elīzai Gerdiņai 
(Mārīte Pēterhofa).  

Krievu valodā 11. klasei 4. vietā, saņemot 
atzinību, ierindojās Matīss Grauze (Iveta 
Kundecka). Bioloģijā 12. klasei 4. vietu un 
atzinību ieguvusi Alise Ralle (Lienīte Iesal-
niece).  

Angļu valodā 10.–12. klasēm 4. vieta un 
atzinība 12. klases skolniecei Madarai En-
dzelei (Sandra Salceviča). 

 

Apkopoja Diāna Siliņa 

Fotokonkurss Kukaiņi tuvplānā tapis, Latvi-
jas Dabas muzejam sadarbojoties ar žurnālu 
Vides Vēstis. Oficiālā informācija pieejama 
Latvijas Dabas muzeja interneta lapā. Kon-
kursam pavisam iesūtīta 441 fotogrāfija, žū-
rijas atlasītie 150 darbi aplūkojami arī nova-
da bibliotēkā. 

Izstāde ir brīnišķīga — gan savdabīgos dzī-
ves brīžos tvertās sīkās, dzīvās radības, gan 
neparastie, asprātīgie un tēlainie paraksti. 
Ieintriģēšanai minēšu dažus: Es neesmu viens 
šai pasaulē — tā saucas Ilzes Šmates darbs, 
kurā redzams sprīžmeša kāpurs uz gliemeža, 

Mīla spārno — tāds nosaukums dots visa kon-
kursa uzvarētājbildei, kuras autors Juris Lai-
zāns fotokadrā tvēris mušu dejas, bet to, kas 
redzams attēlā ar parakstu Velc, pelīte, saldu 
miegu!, es neatklāšu, lai rosinātu atnākt un 
apskatīties pašiem! Sajūsmu man izraisīja 
darbs Slepenais aģents, Ideāls foto modelis, Kas 
šodien pusdienās?, Cilvēkiem ar alerģiju neatkār-
tot!. Burvīgi amizantas ir fotogrāfijas, kurās 
kukaiņi izskatās pēc kaut kā cita — Pegaza 
vai pinkainas suņa galvas. Bet varbūt kādam 
citam tas raisīs pavisam atšķirīgas līdzības. 

Līdztekus dažādiem autoriem ar īpašu in-

teresi varam aplūkot novada iedzīvotājiem 
vairāk vai mazāk zināmu autoru darbus — 
Viļņa Skujas, Kristapa Vilka, Uģa Piterāna, 
Valerija Vahruševa fotogrāfijas. Šie vīri, caur 
caurēm vides pazinēji, prot pasniegt dabu tuv-
plānā, un par to šad tad jau pārliecinājušies 
mūsu lasītāji. Atgādināšu, ka Daugavpils zoo-
logs V. Vahruševs ir Šlīteres namiņā izaudzē-
tā interaktīvā ozola tēvs.  

Izstādē arī izlasāms par tās tapšanas ideju 
un stāsti, kas vēsta, kādos apstākļos darbi ir 
tapuši. 

Savukārt Jura Zariņa piecas lielformāta 
fotogrāfijas uzreiz sauc prātā Olimpiskās 
spēles, frīstailu, snovbordu un tamlīdzīgas 
ekstravagantas nodarbes.  

Izmantosim lielisko iespēju apskatīt izstā-
di! 

Alnis Auziņš 

Divas fotoizstādes  
 

Dundagas bibliotēkā līdz 25. II vēl apskatāma Latvijā pirmā lielākā kukaiņu foto-
konkursa darbu izstāde Kukaiņi tuvplānā un ekstrēmo sporta veidu fotogrāfa Jura Za-
riņa fotogrāfijas.  

Vienotā stendā ar Kurzemes tūrisma aso-
ciāciju un Talsu Tūrisma informācijas centru 
atgādinājām par sevi, apmainījāmies ar 
jaunākajiem ceļvežiem un pārrunājām gada 
ieceres. Izstādē bija iespēja amatniekiem iz-
rādīt savas prasmes un tirgot ražojumus, bet 
pārsvarā centāmies apmeklētājus ieintere-
sēt ar drukātiem ceļvežiem, pasākumu ka-
lendāriem un individuāliem piedāvājumiem. 
Lielāks pieprasījums bija pēc visaptverošas 
informācijas pēc iespējas plašākā teritorijā, 
taču apmeklētāji interesējās arī par velo-
maršrutiem, Slīteres ceļotāju dienām, arī 
par Dundagas pili un naktsmītnēm. 

Drukātajos materiālos mūsu novads bija 
pārstāvēts ar kaimiņu novadiem kopīgi iz-
dotajā kartē, kurā atspoguļots detalizēts 
katra novada piedāvājums. Šīs pērn izdotās 
kartes šogad plānots laist klajā no jauna — 
uzlabotas un vairākās valodās, domājot jau 
par 2015. gada izstādēm.  

Paši šim gadam uz Balttour izstādes laiku 
bijām sagatavojuši ceļvedi — karti ar mūsu 4 
galvenajiem tūristu intereses galamērķiem: 
Slīteres nacionālo parku, Lībiešu krastu, Kol-
kasragu un Dundagu. Ceļvedi var salocīt kā 
piramīdu, kas raisa asociācijas ar Valpenes 
piramīdu, novada raga kontūru, ar dūmna-
mu no saslietām laivu pusēm, ar rūķu cepu-
rēm... 

Saviem sadarbības partneriem dāvinājām 
sklandraušus ar nesen iegūto Eiropas Savie-
nības garantētās tradicionālās īpatnības zī-
mi. 

Ar septiņiem galvenajiem objektiem esam 
pārstāvēti arī Tūrisma attīstības valsts aģen-
tūras izdotajā Kurzemes kartē. Kurzemes 
tūrisma asociācijas izdotajā Kurzemes apce-
ļošanas avīzē esam pārstāvēti ar nacionālā 
parka atjaunotajām gājēju takām un putnu 
torni, ar labiekārtoto Zēņu dīķa teritoriju, ar 
maketozolu Šlīteres namiņā, kā arī ar nesen 
marķēto veloapli Baron bōgans. Tātad daudz 
jaunumu! 

Apjomīgi un ļoti aizraujoši ir asociācijas 
Lauku ceļotājs jaunie izdevumi. Tā, piemē-
ram, 240 lappušu biezajā ceļvedī pa Baltijas 
nacionālajiem parkiem teju desmitā daļa ir 
veltīta Slīteres nacionālajam parkam. Tāpat 
ceļvedī Lauku labumi iekļautas arī 6 mūsu 
saimniecības. Asociācija izdevusi arī brīniš-
ķīgu mežu ceļvedi — noteicēju, kurā aplūko-
ta Baltijas valstu un Baltkrievijas mežu pa-
saule. Izstādē izplatīja informāciju par bied-
rības atputasbazes.lv organizēto vasaras tū-
risma ralliju. Tā maršruts vedīs arī pa Dun-
dagas novadu. 

 

Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore 
 

Mēs tūrisma izstādē  
 

 Balttour–2014, viskuplāk apmeklētais un nozīmīgākais notikums Baltijas valstu 
tūrisma nozarē ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem no 40 dalībvalstīm, notika Rīgā, 
Ķīpsalā, no 7. līdz 9. II. 

Ilmars Freijs                   (1954) 
Francis Vilmanis             (1927) 
Velta Mecberga               (1936) 
Vilnis Klevinskis             (1942) 

 

Dundadznieku 
kauss 2014 

 

Šo kausu volejbolā izcīnīja 15. II 
vidusskolā.  

Piedalījās 6 volejbola komandas, ku-
rās spēlēja tikai un vienīgi Dundagas 
vidusskolas bijušie un esošie audzēkņi. 
Komandas bija izveidotas ļoti līdzvērtī-
gas, tāpēc spēles sākās desmitos no rīta 
un noslēdzās tikai astoņos vakarā. 

Sīvās cīņās uzvarēja Dundagas meži: 
Una Sila, Didzis Kārkliņš, Krists Dam-
bergs, Andris Reinfelds, Gundars Krū-
ziņš un viņa dēls Kristaps. Par 2. vietu 
varēja līksmot visa skola, jo to ieguva 
komanda Dundagas vidusskola: Andra 
Grīvāne, Askolds Roberts Jāvalds, Toms 
Šepte, Ēriks Feldentāls, Emīls Petrovics, 
Andris un Emīls Vīksnas un Aivars Si-
liņš. Trešā vieta tikai ar divu punktu 
pārsvaru komandai Dundžiņi: Jānim Zī-
lem, Kasparam Kristiņam, Zanei Janber-
gai, Dairim Drīksnem, Jānim Filipam, 
Matīsam Pētersonam, Ritvaram Pirvi-
tam un Jānim Lapiņam. Ceturtajā vietā 
palika komanda RB&B, piektajā — 13. 
bloks un sestajā — Kurekss. 

Sporta klubs Dundaga saka lielu pal-
dies visiem atbalstītājiem un pašiem 
spēlētājiem par kopā pavadīto laiku! 

 
Ance Freiberga 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


