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Redaktora vārdi

Par dzintara graudiem
Šogad Muzeju nakts moto bija «Sarkanā krāsa — dzintars», un dzintara graudu
apzināšanai, sēšanai, pamatoti cerot uz labu ražu nākotnē, bija veltīts arī pasākums Kubalu skolā–muzejā. Citiem vārdiem, runa ir par vērtībām, ko glabā vieta
un cilvēki, par vērtībām, kas līdzīgi kā dzintars jāspodrina, lai uzmirdzētu no jauna, lai iezaigotos kāda nebijusi šķautne. Un vēl — lai būtu turpinājums. Tikai tad
šodienas veikumam pa īstam ir jēga, ja redzam tālāku attīstību jaunos ļaudīs, ja sējam dzintara graudus — radošumu, izzināt kāri, jēgpilna piedzīvojuma alkas, cieņu
pret aizgājušo laiku mantojumu — savos bērnos, mazbērnos, skolēnos. Ja vecajai
formai gudri mākam piešķirt jaunu, laikmetīgu veidolu, pamatu pamatos saglabājot savu nemainīgo kodolu.
Starp citu, arī aptaujas anketas par mūsu avīzes turpmāko modeli, kuras saņemam, ir šādi mazi dzintara graudiņi. Vēl līdz 26. V tās var iesūtīt. Par rezultātiem
ziņosim nākamreiz — pirms Jāņiem.
Alnis Auziņš

Putnu festivāls 2014 Kolkā
10. un 11. V Pasaules migrējošo putnu dienās Kolkā pirmoreiz notika Putnu festivāls 2014.
Sestdien mēs ar desmitgadīgo Maiju Freimuti devāmies ceļā, lai pagūtu uz žurnāla
National Geographic ceļojošās fotoizstādes
Migrācijas atklāšanu Kolkas tautas namā.
Maijai vislabāk patika foto ar nosaukumu
Gnu (antilopes) šķērso Serengeti līdzenumu, jo
darbs bildēts no liela augstuma, dzīvnieku ir
daudz un tie izskatās kā pupiņas. Pēc izstādes atklāšanas varēja baudīt Kolkā ražotās
delikateses, arī uzņēmējas Dženetas Marinskas gardos sklandraušus.
Pēc tam Ūšu kempingā ornitologi gredzenoja putnus. Pirmo apgredzenoja gaišo ķauķi, otro — melngalvas ķauķi. Lielu interesi
radīja trešais putns. Apgredzenotājs Ivars

putniem pat bīstamu barību.
Pa ceļam uz putnu vērošanu Kolkas raga
laukumā Maija piedalījās Cakotavas darbnīcā,
bet es uzzināju, ka šajā tūrisma sezonā Kolkas ragā par maltīti gādās SIA Laimes māja
valdes locekle Vilma Bartuševica, kas šajā
dienā kopā ar mammu Inesi cienāja izsalkušos.
Jūras krastā ieraudzījām viļņos šūpojamies kādus 15 gulbjus! Putnu pētnieki un interesenti ar binokļiem un teleskopiem bija
iekārtojušies Mazjūras krastā. Ornitologi apbrīnojami labi saskatīja un saklausīja putnus.
Man no vērošanas prātā palikušas divas sugas — virs jūras planēja bezdelīgu piekūns,

• Pie teleskopa labajā pusē Gaidis. Autores foto
• Mazā mušķērāja tēviņš.
Uģa Piterāna foto

Brediks cerēja, ka tas būs kādas retākas sugas pārstāvis. Ielūkojoties Putnu noteicēja attēlos, bija skaidrs, ka melnais mušķērājs un
baltkakla mušķērājs ir gandrīz vienādi, atšķiras tikai putnu spārnu melnbaltais ornaments. Diemžēl noķertais nebija vis baltkakla mušķērājs.
Vērojot binoklī debesis, ornitologi bija pamanījuši arī ķīķi jeb lapseņu klijānu —
kraukļa lieluma plēsīgo putnu, kas galvenokārt barojas no lapseņu, savvaļas bišu un kameņu kāpuriem un pieaugušiem kukaiņiem,
izrokot tos no pazemes pūžņiem. Ķīķu gremošanas trakts ļauj baroties ar šādu, citiem

bet jūrā samērā tuvu vērotājiem peldēja un
nira kākauļu bariņi. Šīs tundrā ligzdojošās
pīles lielā skaitā ziemo Irbes jūras šaurumā,
un reiz no Kolkas raga vienā dienā uzskaitīti
vairāk nekā 60 000 kākauļu.
Aprunājos ar SIA Kolkasrags izpilddirektoru Jāni Dambīti un ornitologu Gaidi Greidānu. Jānis pastāstīja, ka ideju rīkot Putnu festivālu piedāvājusi dabas tūrisma kompānijas
Dabas tūres pārstāve Ilze Vilšķērste. Vēl starp
rīkotājiem bijuši Latvijas Pūču izpētes biedrība un portāls www.latvijasputni.lv. Jānis pazinis Gaidi, vienu no Putnu festivāla entuziastiem, kas bijis bieži sastopams Kolkā. SIA

Kolkasrags izpilddirektors pateicas pasākuma
atbalstītājiem: Latvijas Tūrisma attīstības
valsts aģentūrai (LTAVA), Dundagas novada
domei, SIA Kolkasrags, žurnālam National Geographic, laikrakstiem Talsu Vēstis un Dundadznieks, Kolkas ekoskolai. Viņš norādīja, ka
ar katru gadu samazinās pašmāju putnu vērotāju skaits, kaut Kolka pavasarī ir viena no
labākajām putnu vērošanas vietām Eiropā.
«Bija vajadzīga jauna dvesma, un ceru, ka
Putnu festivāls to sniegs. Maijs vēl ir sezonas
sākums, un šis festivāls ar laiku varētu kļūt
tradicionāls. Šāds pasākums vajadzīgs gan
tiem, kas vēlas vērot putnus, gan mūsu tūrisma uzņēmējiem. Cerams, ka aizvien vairāk
ieiesim starptautiskajā apritē. LTAVA brauc
uz ārzemju izstādēm un piedāvā dažādus
maršrutus un aktivitātes. Ja vienosimies, ka
šis ir tradicionāls pasākums, viņi arī to popularizēs ārzemēs».
Jānis pauda prieku par Kolkas ekoskolas 3
grupām, kas piedalījās rīta pusē: «Vietējiem
bērniem ir būtiski paskatīties uz savu vietu
ar citām acīm. Ornitologiem izdevās iedegt
intereses dzirksti. Varbūt skolēni vairāk pievērsīs uzmanību putniem. Iespējams, kāds
kļūs arī par ornitologu. Putnu pētnieki, gidi,
kas bija atbraukuši, visus uzrunāja ar savu
aizrautību, nesavtību». Viņš uzsvēra, ka kolcinieki un dundadznieki var būt lepni, jo dzīvo tādā novadā, kur atrodas viena no labākajām putnu migrācijas vietām Eiropā.
Gaidis pastāstīja, ka, sākot no 90. gadiem
līdz šim brīdim, Kolkas ragā atklātas 5 jaunas

sugas, pērn — 2 no tām: Rietumu lakstīgala
un Švarca ķauķītis. Viņš saka paldies visiem
ornitologiem, kas piedalījās festivālā: Andrim Avotiņam junioram, Ivaram Breidikam,
Edijam Haberkornam, Edgaram Laucim,
Uģim Piterānam un Ritvaram Rekmanim.
10. V vakars noslēdzās Ūšu kempingā ar
dziesminieka Kārļa Kazāka muzicēšanu.
Kaut gan laikapstākļi Kolku nelutināja,
kopā pasākumu apmeklēja 172 cilvēki. Savukārt ornitologi novēroja ap 140 putnu sugu,
apgredzenoja 64 lidoņus, no tiem 15 dažādu
sugu pārstāvjus.
Diāna Siliņa

Vasaras ieskaņā
24. V, Eiropas nacionālo un dabas
parku dienā, no plkst. 11.00 līdz 16.00
Šlīteres bākas namiņā varēs noskatīties
jauno īsfilmu par Slīteres nacionālo
parku, ar spēles Dabas daudzveidība dižozolā starpniecību uzzināt par vecu koku nozīmi dabā, kā arī apbrīnot namiņā
augošo dižozolu. Ieeja brīva.
31. V un 1. VI Slīteres Ceļotāju dienas. Sk. 6. lpp.
15. VI plkst. 16.00 ielīgosim Jāņus pie
Kolkas tautas nama kopā ar Laidzes
amatierteātri un Vigitas Pumpures izrādi Kaimiņu būšana. Režisore Sigita Līdaka. Ieeja par € 1,5.
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Sveiks, lai dzīvo!

Kopā būšanas prieks
17. V pilī Dundagas pensionāru klubs Sendienas svinēja 20. dzimšanas dienu.
Tajā netrūka ne ziedu klēpju, ne dāvanu,
ne ciemiņu, ne labu vārdu, ne bagātīgi klātu
galdu, ne mūzikas un deju. Mūsu pensionāri
prot priecāties! Pasākumu skaisti kuplināja
Stendes tautas nama vīru vokālā ansambļa
Stende lieliskais koncerts.
Šai reizē īpaši godināja kluba dvēseli un
kopā turētāju Ainu Šleineri, kas pavisam nesen, 4. V, Melngalvju namā saņēma Atzinības
krusta 2. pakāpes (sudraba) goda zīmi. Jubilejas svinībās Ārija Jāvalde, pārstāvot klubu
Sendienas un sveicot Ainu ar augsto apbalvojumu, asprātīgi sacīja: «Tev jānes savs krusts,
mūsu krusts un nu vēl Atzinības krusts».
Ārija uzsvēra, ka Aina ir kultūras darbiniece,
sociālā darbiniece un dvēseles daktere. Aina
aicina un ved uz teātra izrādēm un ekskursijās, Ziemassvētkos un dzimšanas dienās apciemo vecos un saslimušos, paciņā nesot gardus pašceptus dižraušus. Viņa izved cilvēkus
no grūtsirdības...
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns Ainai pasniedza Labklājības ministrijas atzinības rakstu. Sendienu draugi, pārstāvji no citiem pensionāru klubiem — Kolkas, Tiņģeres, Talsiem, Rojas un Kandavas — uzsvēra
kopā būšanas prieku. Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Rita Langmane norādīja, ka Aina ir
ne tikai kluba sirds un dvēsele, bet arī stipro
ģimeņu cildinātāja un godinātāja. Sendienās
nosvinētas pat divas dimanta kāzas — Frīdmaņiem un Zīlēm.
Inese Kramiņa, kas no 1998. gada līdz
2001. gadam vadīja Dundagas kultūras namu,
atzinās, ka apbrīno viņu no pirmās dienas,
kad iepazinusi, un atcerējās lielisko 5 gadu
sadarbību. Inese pirmoreiz pie Ainas uz mājām devusies, kad kādā kultūras pasākumā
vajadzējis ziedus. Puķu bijis vairāk nekā kartupeļu — Aina tās audzējusi, lai katrā gadalaikā būtu ko dāvināt.
«Mani draugi ir brīnījušies — kā tu esi ar
Dundagu aizrāvusies?! Tas ir arī Ainas nopelns. Viņai bija tāds tvēriens, ka aizrāva

mani līdzi. Aina bija viena dullā, es — otra.
Abas sapratāmies no pusvārda. Aina ir tieša
un taisnīga. Aina var apvainoties, bet prot
piedot. Draugus un idejas nenodos. Viņa ir
ļoti ģimeniska un atbildīga.
Aina nedomā, kas viņai par padarīto būs.
Vienīgā alga ir labie vārdi, un to nevar būt
par daudz», Ainu raksturo Inese.
Viņa novērtē arī Ainas rosīgumu, aicinot
uz Sendienu pasākumiem citus pensionāru
klubus, un prasmi šo sadarbību saglabāt.

• Aina Šleinere pēc apbalvojuma saņemšanas kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
Valsts prezidenta kancelejas fotogrāfa Toma Kalniņa foto

Katra rīkotā balle ir neaizmirstama! Kādas
tik piedzīvotas — Cepuru balle un Kartupeļu
balle, un vēl un vēl... Aina ir bijusi arī krustmāte citiem pensionāru klubiem.
Aina prot kopt draudzību. Ir pagājuši gan-

Kubalu skolas–muzeja aicinājumam tīmeklī bija atsaukušās vairākas ģimenes,
kas Muzeju nakti, 17. V pievakari un 18. V iesākumu, piedzīvoja divās daļās.

• Vakarmācības senajā skolā.
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No Sendienu vēstures
un tradīcijām
Pensionāru klubs Sendienas dibināts
1994. gadā. Pirmā balle notikusi 9. V. Sanākuši kādi 40 cilvēki. Sākumā biedru nauda
bija 50 kapeikas, pēc tam viens rublis. Paši
maksāja par mūziku un kultūras nama zāli.
Katram galdiņam ir savs nosaukums. Sākumā ballējušies 5 reizes gadā. Krīzes laikā
skaits samazinājās līdz četrām.
Klubam ir savs karogs, tās autore — rojiniece Valentīna Lapiņa. Karogu iesvētīja
evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs
Mārcis Zeiferts.
Sākumā svinējuši tikai 50 gadu kāzu jubilejas, ar laiku atzīmējuši arī 40 un 45 kopā
pavadītos gadus. Šogad jau svinējuši 35 gadu kāzu jubilejas.
Netiek aizmirsti arī dzimšanas dienu jubilāri. Sākumā sveica, noskaitot dzejoli, vēlāk pasākumu kuplinājuši Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, deju kolektīvs Dun-dang, dziedājis baznīcas koris.
No 2005. gada rudens visstabilākā sadarbība izveidojusies ar ansambli Sendienas.
Kad visi jubilāri tiek sveikti, ir tradicionālā pirmā deja, skan dziesma Pie dzintara
jūras, visi sastājas aplī, bet sveicamie apļa
iekšpusē tiek izdancināti.
Sendienas draudzējas arī ar citiem pensionāru klubiem, brauc ciemos un paši viesus
uzņem. Lielākie draugi ir klubs Sarma no
Kolkas, Liedags no Rojas, Varavīksne no Valdemārpils, Rūķis no Rojupes, Mežābele no
Talsiem, Mārsils no Tiņģeres un Kandavas
novada pensionāri.
20 gados bijušas 93 balles pašu mājās,
63 — viesos, apmeklētas 140 teātra izrādes
un braukts 58 ekskursijās.
No Rutas un Raita Bērziņu videofilmas

Dzintara graudi Muzeju naktī
Kubalu skolā–muzejā ierasto, tradicionālo
papildināja jaunumi. Vakarmācības skolas
klasē, raušu gatavošana, dzīvā uguns un dūmu smarža manteļskurstenī — tās ierastas
lietas. Pastaigas pa takām, kas klātas ar dēļu
laipām un sausā laikā izstaigājamas ar čībām
kājās, — tas jaunums. Maza ekskursija Ivara
vadībā ap skolas namu — savā ziņā atkal kas
nebijis. Var tikai apbrīnot, ka ikkatrā tikšanās reizē Ivars māk atrast aizvien jaunus

drīz 15 gadi, kopš Inese vairs nedzīvo Dundagā, bet viņa nevarēja neatbraukt uz Sendienu
jubileju. «Aina visu dēļ atrod laiku. Vai es
nevaru izbrīvēt viņas dēļ? Braucu šurp!»
«Mēdz teikt, ka neaizvietojamu cilvēku
nav. Kā uz to paskatās! Ja nebūtu Ainas, nebūtu kluba», domā Inese.
Protams, Sendienu nebūtu arī bez to dalībniekiem. Pašvaldības vārdā Gunārs Laicāns
pateicās aktīvākajiem kluba biedriem: Elmai
Zadiņai, Valentīnai Kronbergai, Vēsmai Einštālei, Ausmai Vikštrēmai, Ausmai Starei,
Mildai Letauerei, Baibai Tenderei, Georgam
Ignatjevam, Ofkantu, Zemtiņu, Krūziņu un
Vitmaņu ģimenēm.
Sendienu 20 gados ielūkoties aicināja kultūras pasākumu organizatores Rutas Bērziņas un viņas dēla Raita veidotā videofilma.
Savukārt Aina Šleinere par atbalstu un pa-

Lapu mēnesis

graudus, ko bērt apmeklētāju pārdomu apcirkņos, stāstot par namu, kura vēsture vietējiem nebūt nav sveša. Šoreiz pievērsām uzmanību logam, kas vienīgais senajā celtnē ir
autentisks, skatījām pārveidojumus, uzzinājām, kā augšstāvā nokļuvušas Dinsberga klavieres, un vēlreiz likām aiz auss, ar kādu bērnu baru Dinsberga laikos bija jātiek galā vienam skolmeistaram.
Tāpat šī vakara dzintara meklētāji varēja

Andreja Švalbes foto

līdzību Sendienu jubilejas rīkošanā un svinēšanā pateicas domei un priekšsēdētājam Gunāram Laicānam, Inesei Kramiņai, Ritai
Langmanei, invalīdu biedrībai Cerība, ansamblim Sendienas, Ritai Zemtiņai un Sandrai

miglas bildēs satikt dažus muižas laika skola
nama pazīstamākus mājiniekus vai ciemiņus,
kā Frici Brīvzemnieku, Krišjāni Valdemāru,
Ansi Dinsbergu, Māteru Juri, Teodoru Grīnbergu, un raudzīt skolas sētas neseno pagātni staļļa sienaugšā.
Kā dabiski sasaistīt pagājību ar mūsdienām un vēl ietiekties nākotnē, tā droši vien
ir daudzu muzeju un muzejnieku darba būtība, dienišķā maizīte. Ivara lielais piedāvājums šoreiz bija kopīgi doties uz Puiškalnu,
kur senos laikos mūsu senči cīnījušies pret
svešiem kungiem līdz pēdējam vīram, pēdējam puisim, kur atradusies kulta vieta, kur
1874. gada Vasarsvētkos aizsākusies Dundagas kora dziedāšana, par ko vēsta arī pirmais
nosaukums, Puiškalna koris, un kur notikušas
zaļumballes vēl 20 gadus pēc Otrā pasaules
kara.
Bet kā šo ļoti īpatno vietu celt saulītē tagad — pilnīgi citos vēsturiskos apstākļos?
Kādus domu aizmetņus, jā, varbūt dzintara
graudus varam sēt, gaidot labu ražu jau tuvākā nākotnē? Par to Ivars bija lūdzis dažus
padomāt jau pirms Muzeju nakts.
Skaists bija kāpiens augšup siltajā maija
pievakarē, un par brašumu īpaši jāuzteic cienījamākās pārgājiena dalībnieces — Elma Zadiņa un Elza Sniķere. Un tad, jau labu gabaliņu pirms virsotnes, no augšas ik pa laikam
atskanēja tāds kā dumpis, ko varētu celt bišu
dūkšana. Tikuši augšā, atklājām trokšņa cēlājus — dažus no Vecpilsētas dziedātājiem bungojam un tāša tauri pūšot. Ļoti iederīgi šai
vietai un laikam! Starp citu, kuplākā pulkā
tos redzēsim drīz Ceļotāju dienās Mazirbē.
Mārtiņš Abajs kurināja ugunskuru, viņa
māsa Rūta piedāvāja līdzņemtos raušus, bet
Ivars — stāstījumu, kodolīgi aptverot vietas
vēsturi no aizlaikiem līdz mūsdienām.
Seno Puiškalna zaļuma svētku dalībnieks

Cirvelei, Ārijai Jāvaldei, pils meitenēm, Drosmai Greiško, Georgam Ignatjevam un Jurim
Kajakam, vīru vokālajam ansamblim Stende
un tā vadītājam Armandam Ulmanim, pensionāru klubiem — Sarma, Liedags, Mārsils, Mežābele — un Kandavas pensionāru klubam, kā
arī visiem pārējiem dalībniekiem.
Diāna Siliņa

Fricis Dravnieks savās atmiņās raksta:
«Klausītāji uz šo koncertu brauca no tālas
apkārtnes. Brauca pa lielceļiem, pa pļavu un
māju ceļiem, brauca vīri un sievas, sirmgalvji
un bērni. Brauca ir dziedāšanu klausīties, ir
apkārtnes dabu skatīties. .. Noklausījušies
koncertu, apskatījuši jauko apkārtni, vecie
cilvēki, pa grupām zālē nometušies, izspriedās savā starpā pēc sirds patikšanas. Tur satikās cilvēki, kas sen nebija redzējušies. Satikās un iepazinās arī cilvēki, kas viens par otru bija tikai dzirdējuši. Jaunie izstaigājās un
izdejojās. Vakarā vēlu pacilāti un apmierināti visi brauca uz mājām. Mājās vēl ilgi atminēja svētkus Puiškalnā.»
Vietas pašreizējam īpašniekam nav iebildumu, ka Puiškalnu apdzīvotu piemēroti pasākumi. Bet kādiem tiem būt saturā un formā? Par to daži dalījās pārdomās. Entuziasti
un reizē lietpratēji te varētu rīkot amatniecības darbnīcas, te varētu skanēt mūzika un
stāsti vietējo un ciemiņu paudumā, te varētu
vienoties ģimenes — tie, kas novadā palikuši,
ar jaunajām atvasēm, kam mācību un darba
gaitas ikdienā aizrit dižpilsētās. Visa pamatā
pašu patikšana un brīva griba, un priekšlikumu jeb dzintara kreļļu virtenei sākums jau
aizdarīts, bet beigu nav — tās atvērtas ikvienam.
Rūtas aicināti, kopīgi pieskandējām Puiškalnu ar dziesmu, un ap pusnakti visi devāmies lejup un mājup. Lai ideju aizmetņiem
auglīga augsne mūsu sirdīs un domās!
Alnis Auziņš
P. S. Muzeja vadītājs pateicas Atvaram Akmenim par iespēju Muzejnakts norisē ietvert
pilskalna apmeklējumu un Aigaram Zadiņam
par citiem dalībniekiem sniegto atbalstu mājupceļā.
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Daba mums un nākotnei

Melnā stārķa dzīvības lidojums
Piedāvājam Slīteres nacionālā parka ornitologa Helmuta Hofmaņa stāstījumu par
melno stārķi un par pērn aizsākto projektu, kurā, ja tā var izteikties, piedalās gan stārķi, gan cilvēki.
Kāpēc vajadzēja projektu?
Melno stārķu skaits pie mums ievērojami
samazinās. Tā, piemēram, Ķemeru nacionālā
parka teritorijā 90. gadu vidū bija apdzīvotas
12 melno stārķu ligzdas, un melnais stārķis
bija viens no iemesliem, kāpēc 1997. gadā tur
nodibināja nacionālo parku. Pašlaik tur apdzīvotas ir vien dažas ligzdas. Jaunākie datiparāda, ka pašlaik Latvijā ir palikuši vien
150–200 pāru melno stārķu. Pie mums, Slīteres nacionālajā parkā, ir zināmas divas stārķu teritorijas.
Ļoti svarīgi ir ilgstoši gadu pēc gada sekot
līdzi norisēm dabā, šajā gadījumā, melnā
stārķa dzīvei, ligzdošanas sekmēm, tā saucamajam monitoringam, jo tikai tas parāda kopējās tendences — problēmas un iespējamos
risinājumus. Viens iemesls, kāpēc pērn uzsākām šo projektu, bija tas, ka pēdējos piecus
gadus apsekotajās ligzdās arvien vairāk un
vairāk atradām vanckarus, arī cāļu līķus.
Pērn laboratoriskie izmeklējumi atklāja, ka
olas un cāļu mazuļu paliekas ir pilnas ar dažādu ķīmiju, cāļiem ir beigtas aknas. Mēs zinām, ka cilvēkam, hroniskam dzērājam var
būt beigtas aknas, un arī jau laikam tikai mūža otrajā pusē. Kā var būt beigtas aknas putna mazulim? Kāpēc vairākus gadus pēc kārtas vienā un tajā pašā ligzdā perējumā ir vieni vienīgi vanckari?
Mūsdienās visefektīgākais veids, kā precīzi noskaidrot stārķu lidojuma maršrutu, kur
tie atpūšas, kur barojas, kur tieši ziemo, ir ar
raidītāju palīdzību. Lai saņemtu atbildes uz
šiem jautājumiem, aizsākās šis projekts.
Divas no astoņām — sagaidāms iznākums
Pašlaik no 8 stārķu meitenēm 6 ir gājušas
bojā. Tas bija sagaidāms, jo pirmajā dzīves
gadā jebkuram dzīvniekam ir vislielākā mirstība. Viens stārķis nositās elektrolīnijā, vienu visdrīzāk apēda kāds no lielajiem plēsīgajiem putniem, vienu Ukrainā nošāva. Braucām uz Ukrainu meklēt un ar vietējo ornitologu palīdzību putnu atradām. Līdz šim visi
raidītāji ir atgūti, izņemot vienu. Šis putns
gāja bojā Āfrikā nenoskaidrotos apstākļos,
bet raidītājs atrodas pie cilvēkiem, kas, tikuši

Ja cilvēki ēstu tikai zivis,
turklāt no viena dīķa, kurā
kaut kas nav kārtībā ar
ūdeni, tad viņiem arī būtu
veselības problēmas.
pie raidītāja ar Maksa Planta institūta adresi, sākumā tirgojās, jo gribēja dabūt izpirkuma maksu. Nu zinām, ka raidītājs atrodas
vietējās pašpārvaldes priekšnieka kabinetā.
Pašlaik dzīvas ir Mellene un Tince. Tā kā
tie ir pirmā gada putni, bet stārķi sāk ligzdot
3–4 gadu vecumā, abi divi visdrīzāk vēl paliks Āfrikā. Pēc vairāku nedēļu klusēšanas
aprīļa beigās uzzinājām, ka Mellene atrodas
Sudānā pie Sarkanās jūras, savukārt par Tinci nav precīzu ziņu kopš februāra. Tad viņa
ganījās kaut kur Tanzānijā. Ja putns ir ārpus
mobilo telefonu uztveršanas zonas, tad mēs
nezinām precīzu atrašanās vietu.
Pats raidītājs ir sērkociņu kastītes lieluma
saules panelītis ar trim antenām, šo ierīci
putnam piestiprina ar neoprēna siksnu palīdzību. Var teikt, ka stārķim uzliek mugursomu, siksnas to fiksē tā, lai netraucētu putnam un nenomuktu. Nezinātājs no malas nepateiktu, ka stārķim ir raidītājs. Projekta sākumā bieži jautāja, vai raidītāji nav par smagu. Tas būtu apmēram tas pats, kā vaicāt, vai
cilvēkam ikdienas drēbes nav par smagu.
Raidītājs ir aptuveni 5% no putna svara.

Stārķim tātad ir raidītājs jeb, citiem vārdiem, dators uz muguras, un ar tā palīdzību
katru dienu ik pēc 5 minūtēm mēs zinām,
kur putns atrodas, cik augstu lido, kāda temperatūra ir stārķim, kāda — gaisam utt. Visa
šī informācija ir svarīga, jo katrs šķietams

sīkums mums palīdz arvien labāk izzināt šo
putnu, savukārt tas, cik daudz par to zinām,
palīdz efektīvāk un prātīgāk to aizsargāt.
Atgriežoties pie ķīmijas, jāpiebilst: kad likām putniem raidītājus, paņēmām arī asins
paraugus. Analīzes atklāja ļoti augstu dzīvsudraba līmeni. Arī citi elementi bija virs
normas, gan ne tik izteikti. Kā tā var būt? Ja
tā ir mazam putnam, vēl cālim, tad viņš to
dabūjis ar pārtiku Latvijā. Pamatbarība stārķiem ir zivtiņas un vardītes.
Vai mums ir tik piedraņķēta vide?
Es nevaru teikt, ka Latvijā ir ļoti slikts vides stāvoklis. Lai kaut ko tādu apgalvotu, ir
jāsaprot, ar ko salīdzina. Es ticu tam, ka vides stāvoklis ir krasi pasliktinājies neatkarības gados, jo īpaši pēdējos 15 gados. Redz,
stārķim ēdienkarte tomēr ir visai vienveidīga. Ja cilvēki ēstu tikai zivis, turklāt no viena

Ja iztēlojamies zemeslodi ar visiem tās iemītniekiem kā automašīnu, tad
pēdējos 70–80 gados no
tās esam zaudējuši ļoti
daudz. Kaut kas no spēkrata pazūd, bet braukt jau
var. Izkrīt kāda skrūvīte, saplīst sēdeklis, nodrūp ātrumpārslēgam rokturis, uzmetas rūsiņa, nekas — uz
priekšu var tikt. Bet vienā
reizē var sabojāties vai nokrist kaut kas ļoti svarīgs,
piemēram, ritenis. Un tad
ir stop.

dīķa, kurā kaut kas nav kārtībā ar ūdeni, tad
viņiem arī būtu veselības problēmas. Dzīvsudrabs ir viela, kas izdalās daudzu gadu laikā. Padomju laikos attieksme pret kaut kādām ķīmijām bija pavirša, tam pievērsa maz
vērības vai vispār nekādu — medikamentus,
mērierīces no slimnīcām, tos pašus termometrus vienkārši izmeta, kur pagadās. Padomāsim, kur mēs esam likuši visus termometrus ar dzīvsudrabu, kas bija katrā mājā! Kolhozu laikos degvielas pārpalikumu gāza pa
tiešo grāvjos. Tolaik pat bija krāsas ar samērā lielu dzīvsudraba īpatsvaru. Tas viss nonāca reģiona izgāztuvēs, kurām pēdējos 10 gadus virsū uzklāts māla un augsnes slānis, bet
apakšā taču viss ir palicis! Tie visi labumi tur
būs gadu desmitiem, simtiem.
Melnais stārķis izvēlas
dzīvot labi.
Bet kāpēc mums ir svarīgi,
lai šis putns neizzustu?
Tas neizvēlas dzīvot labi,
tas dzīvo tik labi, cik spēj,
tik, cik minimālas ir šīs sugas prasības. Latvijas mežos
pieaugošā
saimnieciskā
darbība neapšaubāmi ir ietekmējusi putnu skaitu un
izplatību.
Iedomāsimies
klasisku situāciju. Melnajam stārķim vajag īpašu koku ligzdošanai — vecu, savā
ziņā kroplu, vajag mežu apkārt un lai no marta beigām, aprīļa sākuma un līdz
pat vasaras otrajai pusei ligzdas apkaimē valdītu kapa
klusums. Vajag tuvumā labas barošanās vietas, jo viņš
nelidos pēc zivtiņām 20
kilometrus. Un pirmkārt,
vajag atrast otru putnu. Tas
ir vesels prasību komplekts,
un tas kļūst aizvien ekskluzīvāks.
Stārķa prasību uzskaitījums parāda galveno atšķirību starp retu un parastu
putnu sugu, proti, prasību
pēc dzīves kvalitātes. Piemēram, baltā cielava ir, ja tā var teikt, ļoti
plastiska suga, jo spēj dzīvot mežā, pagalmā,
pilsētā. Gandrīz kā cilvēks. Balto stārķu pie
mums ir nosacīti daudz tāpēc, ka to prasības
pēc dzīves kvalitātes nav tik lielas. Tādām
sugām mūsdienu pasaule ir daudz pieņemamāka. Taču tik lielā skaitā kā pašlaik, ap 10
000 pāru, balto stārķu arī turpmāk vairs nebūs. Kaut vai lauksaimniecības politikas dēļ.
Ja sēj monokultūras, īpaši rapsi, tad baltajiem stārķiem atņem barošanās vietu, jo pa
pieaugušu rapšu lauku stārķis nevar paiet.
Īstenībā jau neviens nevar.
Svarīgi ir pētīt, ilgstoši uzkrāt zināšanas.
Tas ir filozofisks jautājums, un arī atbilde ir
tāda. Mēs, cilvēki, arī esam vides sastāvdaļa,
bet mēs tik maz zinām par vietu, kurā dzīvojam. Skolā jau laikam māca, ka viss ir saistīts.
Ja iztēlojamies zemeslodi ar visiem tās iemītniekiem kā automašīnu, tad pēdējos 70–80
gados no tās esam zaudējuši ļoti daudz. Turpinot šo līdzību, ir tā — kaut kas no spēkrata
pazūd, bet braukt jau var. Izkrīt kāda skrūvīte, saplīst sēdeklis, nodrūp ātrumpārslēgam
rokturis, uzmetas rūsiņa, nekas — uz priekšu
joprojām var tikt. Bet vienā reizē var sabojāties vai nokrist kaut kas ļoti svarīgs, piemēram, ritenis. Un tad ir stop.
Zināšanas pamazām atklāj, kā viss darbojas. Tāpēc arī iesaistījās vācieši, jo melnais
stārķis jau nav tikai Latvijas problēma. Mūsu
atbildība ir, kā saglabājam un rūpējamies par
šo sugu, bet vienlaikus tas ietekmē visu melno stārķu populāciju Eiropā.
Neapšaubāmi arī ar 200 melno stārķu pāriem un ar mūsu Latvijā iegūtajām zināšanām par šo putnu joprojām esam priekšgalā.
Igaunijas vidiene ir tālākais ziemeļu punkts,
kur melnais stārķis ligzdo. Tur ir ap 20 pāru.
Mēs esam nākamie — tālākie. Somijā, Skandināvijā melno stārķu nav. Melnie stārķi vēl
ligzdo Lietuvā, Baltkrievijā, daļā Krievijas,
arī Rietumeiropā, bet tur ir pilnīgi citādi biotopi.
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Uzziņai
Melnais stārķis jeb gandrs ir Latvijā aizsargājams putns. Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā Latvijā ligzdoja ap 1000 pāru
jeb aptuveni desmitā daļa pasaules melno
stārķu. Tagad šī populācija mūsu zemē nonākusi tuvu kritiskam stāvoklim. Īpaši satrauc tas, ka trīs mēnešu vecu stārķu jaunuļu dzimumu attiecība ir 80% pret 20%
par labu tēviņiem, lai gan tai vajadzētu būt
apmēram vienādai. Lai izpētītu mātīšu
mirstības iemeslus, noteiktu vietas, kur
Latvijas melnie stārķi varētu būt saindējušies ar pesticīdiem, kas pēdējos gados konstatēti putnu olās, pērn jūlijā astoņas 2013.
gada pavasarī dzimušas Latvijas melno
stārķu mātītes pētnieki aprīkoja ar satelītraidītājiem. Tie ļauj sekot putnu ceļam uz
ziemošanas vietām Āfrikā.
Projektā Prioritārās darbības melnā stārķa
aizsardzībai Latvijā sadarbojas Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas vides aizsardzības fonds un Maksa Planta Ornitoloģijas institūts Vācijā, kas nodrošina ar raidītājiem un uztur datu bāzi. No Latvijas puses visvairāk projektā iesaistīti ir trīs zinātnieki: Māris Strazds, Jānis Ķuze un Helmuts Hofmanis. Neparasto pasākumu informatīvi atbalsta LNT televīzija, kas par
aktuālajām norisēm projekta gaitā informēja ziņās, Facebook vietnē un dokumentālajā filmā Melnais stārķis. Dzīvības lidojums.
Aprīļa vidū, kad tikos ar Helmutu, no
astoņām ar raidītājiem aprīkotajām stārķu
meitenēm dzīvas bija palikušas divas.

Kā zināšanas konkrēti izmantot
Jau tagad var teikt, ka projektā iegūtie dati sniedz tik daudz informācijas, kādu sen
neesam guvuši. Jo vairāk par kādu sugu zināms, saprotams, ko tai vajag, jo efektīvāk
var plānot aizsardzības pasākumus. Melno
stārķu gadījumā Latvijā tas nozīmē veidot
mikroliegumus, kas līdz pat 90% ir a/s Latvijas valsts meži teritorijā. Svarīgi zināt pēc iespējas vairāk, lai saprastu, kur ierobežot vai
pat aizliegt saimniecisko darbību, kur un kādā attālumā to bez rūpēm drīkst utt. Šie jautājumi mūsdienās ar katru gadu kļūst arvien
jūtīgāki. Ir jācenšas panākt līdzsvaru starp
vērtībām un cilvēku vēlmēm.
Projekts turpināsies
Jā, pērnā sadarbība ar vāciešiem bija ļoti
veiksmīga, arī Latvijas vides aizsardzības
fonds ir atbalstījis projekta turpinājumu šo-

Ja kaut kur mežā, laukmalā, dīķmalā, savu māju
apkārtnē redzat melno
stārķi, iespējams, mežā
esat atradis kādu lielu ligzdu. Lūdzu, ziņojiet par to
Helmutam Hofmanim pa
tālr. 26444121 vai rakstiet
helmuts.hofmanis@daba.
gov.lv.
gad — vismaz 6 putniem uzliksim raidītājus.
Tāpat šogad taps jauns melnā stārķa aizsardzības plāns — dokuments, kurā apkopos
pašreizējās zināšanas un noteiks, kas būtu
jādara stārķu aizsardzībai. Patlaban droši nevaru apgalvot, bet ceru, ka projekta norisēm
varēs turpināt sekot Facebook vietnē Melnais
stārķis. Dzīvības lidojums, kā arī LNT ziņās.
Gribu izteikt pateicību Latvijas vides aizsardzības fondam, vācu kolēģiem un jo īpaši
LNT ziņu dienestam, kas ar lielu atbildību
atspoguļoja projekta norisi sociālajos tīklos,
bet uzņemtā filma Melnais stārķis. Dzīvības lidojums ir viena no vislabākajām mūsu filmām par kādu sugu Latvijā.
Alnis Auziņš
Helmuta Hofmaņa foto
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Pie mums, uz zemēm

Nevis apjomam, bet kvalitātei
2011. gada vasaras beigās ciemojos SIA Vilnas fabrika Pācē un runājos ar Dinu Derkevicu, kas toreiz savā īpašumā bija saimniekojis pusotru gadu, bet jau daudz ko paveicis un vēl vairāk — iecerējis. Kas tagad mainījies, kas īstenojies no toreizējām iecerēm? Par to saruna ar Dinu, vienlaikus atskatoties uz mūsu iepriekšējo tikšanos, taču
nepievēršoties ražošanas gaitai, ko gana sīki aplūkojām 2011. gada septembra avīzē.
Nemainīgais un mainīgais
Dins mūsu pirmajā sarunā 2011. gada rudenī, jautāts par risku uzsākt šo lietu krīzes
laikā, atbildēja, ka krīze var būt vienīgi galvā. Jāmeklē risinājumi! Turpmākā uzņēmuma attīstība apliecina — tā bijusi vienmērīga,
ne nu tā saucamās krīzes laikā klājies grūtāk,
ne tagad īpaši vieglāk. Darbinieku skaits no
11 izaudzis līdz 15, visi ir vietējie, pēdējais
darbā pieņemts pavisam jauns puisis.
Dins min trīs galvenos principus, kā nodarbojas ar vilnas pārstrādi. Pirmais — strādāt ar Latvijas vilnu. Otrais — vilnu mazgājot, nelietot ķīmiju. Tas savukārt nozīmē ar
rokām lasīt ārā mēslus, salmus, visādus citādus piemaisījumus. Un trešais princips ir
krāsot ar videi draudzīgām krāsām.
Pēdējā gadā aitkopība Latvijā ir attīstījusies, aitu ir kļuvis vairāk, cilvēki vairāk meklē iespēju pārdot vilnu vai manīt to pret produkciju — dziju. Pavasarī Pāces fabrika piedāvā interesentiem vilnas pārstrādi tieši no
viņu piegādātās vilnas. Taisnība, jābūt noteiktam apjomam, kilogramiem 200. Gluži
5 kg saujiņu fabrikā neņem pretī, jo mašīnas
ir pārāk lielas.
Mainījušās Dina domas par iespējām atjaunot ražošanas iekārtas, kas visas ir ar
diezgan krietnu stāžu, bet industriāls ūnikums ir 1928. gada vilnas mazgāšanas mašīna. Otras tādas mazgājamās mašīnas Eiropā
nav. Šai vecmāmiņai pienāktos muzeja eksponāta statuss.
Tā gluži loģiski iznācis, ka Vilnas fabrikas
saimnieks vairāk sliecas saglabāt veco šarmu
arī pašā uzņēmumā. Atjaunojot logus un
durvis, izmantots koks. Fabrikas ieeju rotās
karkass no veciem baļķiem. Šādiem nolūkiem pācenieki pat meklē vecus šķūņus, lai
tos nojauktu un derīgos lietaskokus pārvestu
uz Pāci. Ne lētuma dēļ, bet tādēļ, ka mūsdienās šādi lietaskoki ar uguni jāmeklē. «Būtībā
mēs esam un arī būsim strādājošs muzejs»,
ar prieku un lepnumu saka Dins.
D. Derkevics sarunas gaitā vairakkārt uzsver, ka fabrika pamazām attīstās, un te
acīmredzot svarīgi ir abi vārdi. Pamazām,
vienmērīgi — neatkarīgi no tā, vai runā par
krīzi vai tās beigām. Pati dzīve arī parāda,
kam vairāk pievērst uzmanību. Pērn oktobra
vētra noplēsa daļu jumta. Tātad jāatjauno,

mies. Es arī zināmā mērā atbalstu vietējos
uzņēmējus, tāpat kā viņi mani. Jo vairāk savējie izmanto savējo pakalpojumus, jo labāk
būs novadam. Jā, es uzskatu, ka pulcināt uzņēmējus ir pašvaldības interesēs. Arī lai rosinātu jaunus ļaudis atnākt un iesakņoties».
Reklāmas augļi
Dins savas darbības pirmsākumos ieguldīja reklāmā, kas pirms tam Pāces vilnas ražotnei bija sveša. Šos ieguldījumus tagad jūt un
galvenokārt — eksporta pieaugumā. Pirms

Lapu mēnesis

vilnas pārstrādātājus, bet arī, piemēram,
piensaimniekus. Proti, katru reizi, novada
pārstāvjiem dodoties ciemos uz kādu citu
pašvaldību, var paņemt līdzi iepriekš sagatavotu nelielu dāvanu, kas reizē ir glīts suvenīrs un labāk par bukletu pastāsta par teicamo un interesanto produkciju.
Dins savulaik ļoti priecājās par Lielā Jēkaba balvu nozarē Ražots Kurzemē, kas nozīmēja
atzinību darbam, attieksmei, produkcijai un
palīdzēja Vilnas fabriku daudzināt.
Nu jau SIA Vilnas fabrika labi pazīst ne vien
Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Tā, piemēram, Krievijā lielākajā nozares interneta
vietnē ir rakstīts par Pāces vilnas izstrādājumiem kā par Dundagas produkciju. Pāces vilnas ražotne jau reklamē visu Dundagu! Tāpat
cilvēki aizvien vairāk brauc uz pašu fabriku
gan no Latvijas, gan ārzemēm, un viņus interesē gan ražotne kopumā, gan produkcija,
gan īpaši darba posmi, piemēram, vilnas
mazgāšana. Arī tā ir laba reklāma. Dins
skaidro kopsakarības: «Jo mums vairāk veiksies un ies plašumā tirdzniecība, jo pašvaldībai būs vairāk naudas un arī popularitāte.

• Vilnas kāršamā mašīna. Vilnas fabrikas albuma foto
• Rokdarbniece un Eiropas lietpratēja Sandra Kalniete nevar vien izpriecāties par Pāces Vilnas fabrikas
košumu (sk. iepriekšējo avīzi).
Jāņa Karaļa foto

bet jumts atjaunots arī vilnas mazgātuvei.
Pērn nomainīta visa ūdens padeve, cisternas
vilnas mazgāšanai un krāsošanai. Vecās bijušas tik sarūsējušas, ka ūdens jau plūdis ar
metāla piedevām. Tā viss pakāpeniski notiek. Pirms pāris gadiem lolotā doma par savu austuvi gan iesaldēta uz pāris gadiem, jo
klāt nākušas citas lielas ieceres. Bet par tām
vēl Dins nevēlas runāt.

divarpus gadiem Pāces produkcija ceļoja uz
Dāniju un nedaudz uz Igauniju, tagad noieta
tirgus līdztekus šīm valstīm ir arī Lietuvā,
Krievijā, Vācijā, Polijā, Ukrainā, mazliet vēl
arī citās zemēs.
Ar eksporta pieaugumu SIA Vilnas fabrika
ir vieglāk dzīvot pavasarī, jo agrāk šajā gadalaikā fabrika strādāja tikai noliktavai, tāpēc
ka pasūtījumu un tirdzniecības tad nebija.
Paši fabrikas darbinieki vasarā rosīgi piedalās izbraukumtirdzniecībā Etnogrāfiskajā
Brīvdabas muzejā, Doma laukumā — Zāļu
dienas tirgū, tāpat dažādos novadu svētkos.
Dins min, ka šajā jomā pašvaldība visbūtiskāk var atbalstīt vietējos ražotājus, ne tikai

Mūsu fabriku iepazinušie ekskursanti apmeklēs arī pili, aizies paēst, paceļos tālāk pa
novadu. Un otrādi — jo pašvaldība mūs vairāk atbalstīs, reklamēs, daudzinās, jo labāk
būs mums».
Dins atceras, kā viņš pirms gadiem četriem aicinājis pie sevis televīzijas kanālus, un
aicinātie nosaukuši lielas cenas. Kas to var
atļauties? Sākumā reklāmu ļoti vajadzēja, nu
jau aizvien vairāk runā pati produkcija.
«Mūsu pieeja ir strādāt nevis apjomam, bet
kvalitātei», uzsver Dins.
Lai Pāces Vilnas fabrikas saimei veicas!

arī Skandināvijas tirgu, tāpēc nākotnē paredzami braucieni uz turieni.
Ja kāds vēlas apmeklēt stikla plastikas
8. V Mazās skolas skolēni un skolotājas pulcējās uz neparastu nodarbību, ko interedarbnīcu, jādodas uz Ventspili, Karlīnes ielu
santi vadīja Artūrs Virbulis, darbojās meistars Valdis Vītols un beigās — paši skolēni. Tā 28, iepriekš piesakoties. Tur iespējams gan
bija stikla plastikas darbnīca.

redzēt, kā stikls meistara rokās pārvēršas
mākslas darbā, gan pašam izveidot mazu piemiņas lietu no stikla, kā arī iegādāties skaistas stikla rotas, suvenīrus un dāvanas.
Diāna Siliņa

Pašvaldība un uzņēmēji
Vaicāju, kā Dins vērtē novada uzņēmēju
kopā pulcināšanu. Savulaik to rosināja izpilddirektors Mareks Griciks, samērā nesen
pašvaldības speciālisti to atkal mudināja.
Dins skaidro, ka sanākt kopā ir labi:
«Pašvaldības lietpratējiem, deputātiem ir
savs redzējums, bet uzņēmējiem — savs. Piemēram, pašvaldība izlemj, ko darīt, vai saremontēt kādu ceļu, bet uzņēmējs no sava viedokļa atkal saskata ko citu. Tāpēc vien ir labi
apmainīties domām, lai rastos jaunas idejas
un risinājumi. Mēs, Dundagas uzņēmēji, savā
starpā jau esam pazīstami un arī sadarboja-

Iepazīsimies — stikla plastika!

Kamēr Valdis uz skatuves pie galda no
stikla veidoja sunīti, Artūrs skaidroja: «Stikla
plastika ir viena no stikla pūšanas nozarēm,
kurā silta stikla stienīšus veido un lipina,
strādājot līdzīgi, kā jūs to darāt ar plastilīnu». Valdim turpinot darbu, Artūrs uzdeva
āķīgus jautājumus par stiklu. Ar atbildēm
skolēniem veicās gluži labi, un vairāki balvā
saņēma stikla kulonus. Artūra izvēlētie pamēģināja arī pūst stiklu. Tas bija jādara lēnām un prātīgi, laicīgi beidzot pūst. Kādam
iznāca stikla desa, citam — stikla kartupelis,
bet skolotājai Vēsmai Frišenfeldei — stikla
sirds. Kārlim Blūmentālam bija jāpūš tā, kā
nedrīkst — strauji. Viņš to darīja atbilstoši
savam temperamentam, un uzpūstais stikls
kļuva trauslāks par papīru. Beigās Artūrs kopā ar skolēniem atkārtoja iegūtās zināšanas
par stiklu, uzklausīja jautājumus un aicināja
tuvāk aplūkot gan galdu, pie kura strādāja
meistars Valdis, gan Artūra Ventspils darbnīcā tapušos stikla darinājumus: baltus gulbjus, krāsainus sunīšus, zilus delfīnus, košas
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mārītes...
Nodarbība skolēnus aizrāva, bet man īpašs
prieks bija satikt dundadznieku Valdi Vītolu,
savu bijušo audzēkni. Viņš atzina, ka Mazā
skola stipri pārvērtusies. Kā nu ne — pēc 1.
stāva foajē un ģērbtuvju, kā arī zāles remonta! Tāpat Valdis sacīja, ka citās Latvijas
skolās viņš dara savu darāmo bez emocijām,
bet šeit, kur viņu vēro arī bijušās skolotājas,
jūt nelielu uztraukumu. Klāt pienākusī skolotāja Džeila Dzalbe, kas Valdi audzinājusi
Mazajā skolā, atcerējās, ka vizuālajā mākslā
viņš izcēlies ar interesantiem darbiem.
Ar stikla plastiku Valdis nodarbojas gadus
trīs, un to darīt viņu aicinājis draugs Artūrs.
Atceroties kustīgo skolēnu, nemaz nav tik
viegli noticēt, ka tagad viņš dara darbu, kas
prasa lielu pacietību. Bet Valdim patīk tas,
ko viņš dara. Puisim liekas saistoši darboties
jomā, kur viņi ir mūsu valstī vienīgie. Valdis
arī novērtē iespēju redzēt Latviju, jo abi ar
Artūru katru darba dienu brauc uz kādu no
skolām. Viņu stikla veidojumi sākuši iekarot

Alnis Auziņš

• «Stikls jāpūš lēnām, prātīgi un laikus jābeidz pūst», Inesei Kuzminai skaidro Artūrs Virbulis. Autores foto
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Viesmīlīgajā Turcijā
No 6. līdz 11. V Comenius projekta Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim
to saglabāt (sk. arī 20. (169.) jeb novembra pirmajā Dundadzniekā) Kolkas pamatskolas komanda — 3 skolotāji un 9 audzēkņi — pavadīja Eiropas un Āzijas robežvalstī Turcijā. Projekts tuvojas izskaņai, atliek vēl papīru būšanas. Dažas dienas pēc atgriešanās iztaujāju braucējus par iespaidiem. Tie pārsvarā izskanēja kā sajūsmināti
saucieni, un tādus tos arī atspoguļošu, necenšoties nodalīt, ko kurš saka.
Neredzēta viesmīlība un nemitīga ēšana!
Tādu viesmīlību nebijām piedzīvojuši! Samīļoja sagaidot, apskāva aizbraucot. Mūsu
bērniem bira aizkustinājuma asaras. Pie viesmīlības acīmredzot pieder nemitīgi pamudinājumi ēst. Ralfam nācās piedzīvot, ka ģimene, kurā viņš dzīvo, sasauc visus kaimiņus,
un viņi skatās, kā puisis ēd. Savukārt Ervins,
apstiprinoši atbildot uz jautājumu, vai grib
tēju, pretī saņēma... zupu! Varbūt vainīgs
Google tulkotājs, ar kura starpniecību mūsējie vairākās ģimenēs sazinājās.
Turki ēd liellopu gaļu, ēd dārzeņus. Ir
daudz ēdienu ar kopīgu nosaukumu
«kebab». Un ir ļoti daudz saldumu. Pat turku
pupa, nacionālais kārums, kas kaltēta drīzāk
atgādina žāvētu banānu, ir salda. Tā dodot
enerģiju visai dienai. Saldumi pārsvarā ir izmērcēti medū un eļļā. Ēdām lukumu, kas
šķiet attāls līdzinieks mūsu želejkonfektēm,
tikai saldāks, ēdām baklavu, kas ir ļoti salds,
medū mērcēts pīrāgs. Viņiem ir ļoti garda
maize, visdrīzāk tā saucama par baltmaizi,
dikti pufīga, garšīgāka par mūsējo!
Un turki ēd zaļas, negatavas plūmes!
Kraukšķīgas, nav skābas, labi nolobās no
kauliņiem. Vēderu neviens nesamaitāja.
Pieaugušie nobaudīja kafiju. Īsto turku kafiju, ļoti smalki samaltu, vāra ķobīšos karstās
smiltīs. Biežāk gan viņi dzer tēju. Mums pat
radās iespaids, ka turku sievietes kafiju uzvāra vien tad, kad grib biezumos zīlēt. Tā viņiem ir vesela sistēma. No mūsu grupas izzīlēja Aigai, taisnība, to gan darīja vīrietis. Tieši ko izzīlēja, Aiga neatklāj, bet kaut ko ļoti
labu.
Visiem līdzi iedeva kaut ko piemiņai —
kam šallīti, kam t-krekus, kafijas krūzīti un,
protams, saldumus.
Mazliet par islāmu, turku tradīcijām
un dažādu civilizāciju kokteili
Stambulā apmeklējām Zilo mošeju. Kobaltzilā krāsa ir Turcijai visraksturīgākā, bet
šī mošeja no ārpuses tāda nav! Iekšpusē ir

Bitīte paglābj
85 kokus
Bērnudārza Kurzemīte grupa Bitīte piedalījās SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
«Piejūra» rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā Palīdzēsim kokiem!, kas norisinājās no
2013. gada 1. X līdz 2014. gada 25. IV.
Konkursa mērķis bija savākt pēc iespējas
lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam
to nodotu otrreizējai pārstrādei un atkārtoti
ražotu papīru. Pasākumā piedalījās izglītības
iestāžu skolēni un skolotāji no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas,
Talsu un Dundagas novada, pavisam 29 izglītības iestāžu skolēni un skolotāji, kopumā
savācot 85 110 kg makulatūras. Viena tonna
makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus. Bitītes
grupas pūliņu rezultātā tika saglabāti 85 koki.
Nupat, 14. V, bērnus un skolotājus aicināja uz noslēgumu Jaunpilī. Pasākums notika
viduslaiku gaisotnē pils pagalmā. Bērnus gaidīja dažādi pārsteigumi — šāviens no lielgabala, gards mielasts: uz ugunskura vārīta zupa un ugunskurā cepti kartupeļi. Konkursa
dalībniekiem dziedāja un spēlēja jaunais, talantīgais mūziķis no Ventspils — Roberts Pētersons, kurš piedalījies gan Eirovīzijas nacionālās atlases konkursos, gan koncertējis kopā ar Raimondu Paulu. Savukārt rūķītis bērniem lasīja grāmatu par atkritumu šķirošanu. Zēni un meitenes iepazinās ar Punktuāli,
piedalījās atrakcijā Kurš ātrāk saplacinās iepa-

zilas flīzes, ko īpaši amatnieki speciālās darbnīcās gatavojuši mēnešiem ilgi. Lai iekļūtu
šajā pasaules arhitektūras brīnumā, jāstāv

• Konstantinopoles ūdens krātuve — Bazilikas cisterna.
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vērsts Mekas virzienā. Stambulā apbrīnojām
arī milzu cisternu, kas Bizantijas impērijā
kalpojusi par Konstantinopoles ūdenskrātuvi. Cisternu balsta daudzas marmora kolonnas ar mītiskiem tēliem. Zinātāji Turcijā saskata gan Bizantijas, gan Osmanu impērijas
laikmeta zīmes, un būtiski ir tas, ka viena civilizācija nav iznīcinājusi iepriekšējo, islāms
nav izskaudis kristietības tēlus un simbolus.
Visas turcietes ir tumšmates. Lielai daļai
galvā ir lakati, ar adatiņām sasprausti sīkās,
noteiktās krociņās. Lakats liecina par sievietes piederību islāmam. Pavisam mazas meitenītes ir bez lakatiem. Turku vīrieši pievērš
uzmanību visām sievietēm, kam nav lakatu
galvā.
Ģimenē ir nodalīta vīrieša un sievietes lo-

Aigas Ūdres foto

garā rindā. Mums gan palaimējās — ieraudzījām spāniešu draugus no projekta skolas un
tā ietaupījām stundu! Musulmaņu dievnamā
piecreiz dienā notiek lūgšanas, un tad pilsētā
atskan mūzika. Īpaši skolots cilvēks dziedošā
balsī lasa korānu.
Tilts pār Bosfora jūras šaurumu savieno
Stambulas Eiropas daļu ar Āzijas daļu, un
abu šo atšķirīgo pasauļu apvienojums, pat
dažādu laikmetu līdzāspastāvēšana ir ļoti interesanta! Tā, piemēram, izcilā Sofijas katedrāle sākumā bijusi pareizticīgo baznīca, kam
piebūvēti minareti un kas pārtapusi par mošeju. Starp citu, altāris mošejā vienmēr ir

ma. To manīja pat kopīgas fotografēšanās
laikā. Ģimenes galva, tēvs, apsēdās, mazākie
bērni viņam klēpī, mamma stāvēja. Mūsu
Ralfs gribēja stāvēt, bet tēvs norādīja, ka jāsēž, jo viņš jau ir mazs vīrietis. Bet mēs ievērojām arī to, kā vīrieši izteikti rūpējas par
sievietēm. Piemēram, nav iedomājams, ka
turku sieviete ko nestu, ja blakus iet vīrietis,
kam rokas ir brīvas.
Ielās ievērojām uzkrītoši daudz baltu automašīnu. Izrādās, ka tās esot lētākas, turki
tā taupa. Interesanti, ka Stambulas Eiropas
pusē satiksme ir krietni nekārtīgāka, haotiskāka nekā Āzijas pusē.

kojumu? un iemācījās saplacināt plastmasas
pudeles.
Savā vecuma grupā Bitīte izcīnīja 1. vietu.
Balvā — biroja papīrs un 300 eiro ekskursijai.
Visvairāk makulatūras Bitītes grupā savāca
Evelīna Jaunbirze un viņas mamma Sabīne,
mūsu auklīte Guna Balode, Ieva Kēnigsvalde
un viņas mamma Aiva, Vilis Čoders un viņa
mamma Dace, Heidija Vītola un viņas vecāki,
Anna Bumbiere un viņas mamma. Vislielākais paldies Sabīnei Jaunbirzei, kas organizēja makulatūras nodošanu SIA AAS Piejūra un
braucienu uz noslēguma pasākumu!
Irina Jānberga

2. vieta. Arī Tīnai vēl vajag otru tādu pašu
panākumu, lai iegūtu augstāku sporta klasi.
5. šajā grupā palika Aleksis Fesenko, 6. Aivars
Teberbnieks.
Iesācēju cīņās ļoti labi spēlēja Roberts Ludeviks — 3. vieta un pārliecinoši izpildīta IV
sporta klases norma. 4. vieta un arī iegūta IV
sporta klase Matīsam Vīksnam, stāža ziņā
jaunākajam pulciņa dalībniekam. 5. vietā ierindojās Kārlis Blūmentāls.
Alnis Auziņš

Šahistu panākumi
Teju visi Dundagas šaha pulciņa
audzēkņi 28. IV sacentās vidusskolas atklātajā čempionātā ar Liepājas šaha
skolas līdzdalību.
Šoreiz vislielākais panākums mūsējiem III
sporta klašu grupā, kur uzvarēja dundadzniece Paula Skaidiņa. Paulai vajag vēl otru
līdzvērtīgu sasniegumu, lai kļūtu par pilntiesīgu II sporta klases šahisti. 4. vieta Rūdolfam Bražim, 6. vieta — Dāvim Alkšbirzem.
Dāvis pavisam nesen bija ieguvis III sporta
klasi, un debija augstākas raudzes turnīrā
uzskatāma par sekmīgu.
IV sporta klašu grupā notika komandu
mačs starp Dundagu un Liepāju. Ar 26 pret
23 uzvarēja dundadznieki. Individuālajā ieskaitē lielisks sniegums Tīnai Aukmanei —

«Dari, ko mīli,
un mīli, ko dari!»
15. V ar vidusskolas audzēkņiem tikās
populārie bārmeņi, dvīņubrāļi Inguss un
Andris Reizenbergi.
Brāļu bērnība un pusaudžu gadi pagājuši
Dundagā, mācoties šajā pašā skolā. Neviltots
bija puišu prieks, ieraugot vairākus pazīstamus skolotājus. Vismaz šajā reizē galvenais
runasvīrs bija Inguss, un ciemiņš jāuzteic par
nopietnu gatavošanos: pārdomāta datorprezentācija, aforistiski pašu dzīvē izauklēti secinājumi. Piemēram: «Mērķis bez rīcības ir
sapnis, rīcība bez mērķa ir murgs». Abi ciemiņi aicināja jauniešus noticēt sev, nebaidīties riskēt, ļauties nezināmā vilinājumam un
smagi strādāt. Panākumi nenāks uzreiz, bet
ar laiku ieguldītais darbs atmaksāsies.
Puiši, kā jau pieraduši strādāt ar visdažādāko publiku, bija atraisīti, humora pilni un

Īpaša un neierasta ir iepirkšanās. Viņu
nauda ir turku liras. Ļoti aptuveni viens eiro
atbilst 2,85 turku lirām. Turcijā jāmāk kaulēties! Preces sākumcena noteikti ir lielāka. Aigai izdevās par 45 lirām nopirkt kurpes, kuru
sākotnējā cena bija 89 liras.
Apmeklējām turku pirti. Zem klajas debess bija termālais baseins, un, tā kā ārā bija
vēss, daži no mums negribēja noģērbties. Taču ūdens izrādījās patīkami silts, pat karsts.
Turki ļoti daudz smēķē un dara to visur.
Kultūršoku mums sagādāja tualetes — «ērgļa
ligzdas», vienkārši caurums grīdā, kam līdzās ir trauks ar ūdeni un birstīte... Sabiedriskās vietās gan ir arī mums pierastie podi,
tāpat mājās, kur mēs dzīvojām.
Projekta skolā
Izkāpjot no autobusa, pie skolas mūs sagaidīja sitamo instrumentu orķestris, kurā
spēlēja gandrīz tikai meitenes, turklāt sita
vienīgi ritmu. Līdzīgi Viesturam Rēriham
Lāčplēša dienas gājienā, tikai turkiem orķestris bija trīsreiz lielāks. Kājas pašas cilājās!
Skolā uzstājās turku deju grupas. Redzējām viņu tautiskās dejas, mūsdienu ritmus
un arī mūsu Tūdaliņ, tagadiņ. Pērn visām projekta skolām bijām norādījuši, kā internetā
apskatīt mūsu deju, un turki to bija labi apguvuši.
Skolotāji darba sanāksmē sprieda par gala
produktiem. Mēs iepazīstinājām ar savā tēmā Akmeņi un minerāli paveikto, izdalījām
daudzvalodu vārdnīcas disku, starptautisko
avīzi. Sikšņu pamatskola izdalīja materiālus
par visu valstu pētītajiem akmeņiem un minerāliem. Lietuviešiem gala produkta vēl nebija, itāļi laikam parasti visu atliek uz pēdējo
brīdi... Tikmēr skolēni darīja ļoti nopietnas
lietas — spēlēja dažādas spēles. Piemēram,
sadalījušies pa pāriem, ar aizsietām acīm
viens baroja otru ar jogurtu. Cita spēle: bija
jāapēd striķī iesiets ābols. Mūsu kāzu tradīcijās to krietni vieglāk paveikt, jo to dara divi,
te bija jātiek galā vienam. Vēl viena spēle:
karotē bija jānes ola, taisnība gan, vārīta. Uz
laiku — kurš ātrāk tiks līdz galam.
Pašā skolā visvairāk piesaistīja ļoti izteiktā patriotiskā audzināšana. Katrā klasē ir nacionālie simboli, direktora kabinetā goda
vietā — valsts karogs, savukārt Turcijas
valsts izveidotāja Mustafas Kemala Ataturka
(1881–1938) attēli ir redzami visur, piemēram, katrā kafejnīcā. Tā ir lieta, ko mēs varētu pamācīties!
Uzklausīja Alnis Auziņš

uzrunāja ne vienu vien jaunieti, lai arī kādu
profesiju pašlaik viņš būtu nolūkojis, vai arī
tāda vēl nemaz nebūtu padomā.
Izvērstu sarunu ar abiem brāļiem solām
kādā no nākamajiem avīzes numuriem.
Alnis Auziņš

Uzvara rogainingā
Esam jau rakstījuši par dundadznieka
Guntara Sila un viņa vecākās meitas Ditas Elīnas panākumiem orientēšanās sacensībās. Nu kārta plūkt uzvaras laurus
pienākusi vidusskolas 7. b klases skolniecei Mārai Elīzai Silai — 3. V Popē Latvijas rogaininga čempionātā ģimeņu grupā 6 stundu skrējienā, viņai piedaloties
kopā ar tēti, izcīnīta 1. vieta.
Māra Elīza atklāja, ka visgrūtāk bijis noturēt tempu, lai maršrutu noskrietu 6 stundās.
Kādu gabaliņu arī pagājuši, lai atpūstos, reizē
uzmanot laiku. Pie beigām spēki izsīkuši, taču to atsvēris prieks par paveikto. «Parasti
esam pirmajā trijniekā, bet šoreiz uzvarējām.
Bijām tik priecīgi!» Dita līksmo vēl tagad un
piebilst, ka orientēšanās sacensībās un rogainingā piedalās jau no 8 gadu vecuma — tēta
un māsas ietekmē. «Man patīk skriešana un
distances plānošana kopā ar tēti. Interesanti
arī pavērot, cik dažādi meži ir Latvijā. Pēc
pāris mēnešiem atkal piedalīsimies rogaininga sacensībās!»
Lai Siliem silos veicas!
Diāna Siliņa
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Raibs kā dzeņa vēders

«Caur Undžavas mežiem
pie lībiešiem!»
Slīteres Ceļotāju dienas 2014 patiesiem dabas draugiem, zinātkārajiem, ģimenēm
ar bērniem, aktīvās atpūtas cienītājiem un veselīgas vides baudītājiem 31. V un 1. VI
Dundagas novadā, Slīteres nacionālajā parkā.
Dabas un kultūrvēstures stāsti Pa seno un
mūsdienu Šlīteres pētnieku pēdām: pārgājieni,
velomaršruti, laivošana, darbnīcas.
Lībiskais līdzās: kultūrvides izziņas pārgājieni, valodas mācīšanās, darbnīcas, lībiešu ēdieni, zivju kūpināšana.
Jaunumi: Pa vilka pēdām, orientēšanās Šlīteres mežu pasaulē, Zartapu gravu izpēte,
lībiešu valodas darbnīca, ozols Šlīterē, bāku
vēstures stāsti u.c.
31. V Lielvakarēšana Mazirbē ap un iekš
Lībiešu tautas nama:
— plkst. 17.00–19.00 dienas ceļojumu fotoreportāža (arī pēc koncerta);
— plkst. 19.00–20.30 Lielvakarēšana kopā
ar Nurmorkestõr, Vecpilsētas dziedātājiem,
Dundagas deju grupām Dun–dang, Kolkas
koklētāju ansambli;
— konkurss Zini vai mini!;
— filmas par Slīteres nacionālo parku;
— kāju pūtināšana pie ugunskuriem, desiņu cepšana, bukstiņbiezputra utt.;
— danči līdz rītam kopā ar Rikardionu.
Izvērsta programma: http://sliteresdiena.
wordpress.com
Tel. Šlīterē: 28385025, Dundagas TIC:
29444395, Mazirbē, Lībiešu tautas namā:
20383578.
Slīteres Ceļotāju dienas mūsu novadā notiks piekto reizi, tātad jau maza jubileja! Izvērstu programmu, kā parasti, lūkojiet internetā. Pievēršam uzmanību tām norisēm,

kas iecerētas pirmo reizi.
Kolkas pusē jaunums ir iepazīstināšana ar
bāku vēsturi Dženetas Marinskas lūkojumā,
savukārt divi jaunumi saistās ar Zēņu dīķi
(par šo projektu ceram rakstīt nākamajā avīzē). Projekta pārzinātājs Oskars Sproģis interesentiem pastāstīs par jaunajām takām
un ierādīs, kā mīt pedāļus ūdens velosipēdiem.
Mazirbes apkaimē zinātkāros aicinās
maršruts Pa vilka pēdām kopā ar Vilni Skuju,
toties Kristaps Vilks pa vilka pēdām neies,
bet vienkārši mācīs orientēties mežā. Ina
Brauna iepazīstinās ar Mazirbes Balto kāpu,
savukārt Rūta Abaja — ar jūras piekrasti.
Zartapu gravu raksti būs Daiņa Ozola pārziņā, par dzīvi piekrastē burinieku laikos vēstīs Raits Čakstiņš, Lībiešu valodas darbnīcā
uzrunās Jānis Mednis, Mazirbes Stūrīšos līdztekus zināmajai senlietu kolekcijai priecēs
bumbiereņu izstāde. Lībiešu tautas namā atklās izstādi, bet jaunumu jaunums ir lielvakarēšana 31. maija pievakarē.
Ar četriem jaunumiem iepriecinās Šlītere: pa dabiskajām pļavām vedīs Dace Sāmīte
un Solvita Rūsiņa, ar Ozola namiņu iepazīstinās Andra Ratkeviča, izzinošo darbnīcu par
sūnām vadīs Ilze Čakare, bet par pasīvo māju, iespējams, konsultēs arhitekts Ervīns
Krauklis.
Alanda Pūliņa un Alnis Auziņš

Lapu
Lapu mēnesis
mēnesis

24. V Eiropas Parlamenta vēlēšanas!
Novada iedzīvotāji, kas ir sasnieguši 18
gadu vecumu, balsot var doties uz to vēlēšanu iecirkni, kurā ir reģistrēti. Dundagas novadā tas būs iespējams 5 iecirkņos: Dundagas pilī, Mazirbes skolā, Vīdales skolā, Kaļķu
Vārpniekos, Kolkas tautas namā.
Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu iecirkņi būs
atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Tiem vēlētājiem, kas vēlēšanu dienā nevarēs doties uz vēlēšanu iecirkņiem, ir iespēja nobalsot 3 dienas iepriekš visos iecirkņos: 21. V plkst. 17.00–20.00; 22. V 9.00–
12.00 un 23. V 10.00–16.00
EP vēlēšanās var doties balsot gan ar pasi,
gan personas identifikācijas karti, jo nobalsot var tikai savā vēlēšanu iecirknī. (Kad šogad rudenī vēlēsim Saeimu, derēs tikai pase.)
Ar kandidātu sarakstiem un viņu priekšvēlēšanu programmām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta
lapā, kā arī visos vēlēšanu iecirkņos no 19. V

Administratīvajā komisijā
Komisija 9. IV sēdē nr. 4 izskatīja 9 administratīvā pārkāpuma lietas un iepazinās
ar 1 vēstuli. No tām:
2 lietas par atrašanos sabiedriskā vietā ar
atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu
(Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 11 Par sabiedrisko kārtību,
44. p.) — 1 persona administratīvi sodīta ar €
35 naudas sodu; otra persona administratīvi
sodīta, izsakot brīdinājumu;
3 lietas par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK* 42.¹ 4. d.) — 1 persona
administratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu; 2
personām nolēma pagarināt lietas izskatīšanas termiņu un lietas izskatīt nākamajā komisijas sēdē;
1 lietu par dzīvnieka turēšanas prasību
pārkāpšanu, ja to dēļ nodarīts fizisks zaudējums (LAPK 106. p. 2. d.) — persona administratīvi sodīta ar € 35 naudas sodu;
2 lietas par nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā (LAPK 75. p. 2. d.) — abas personas
administratīvi sodītas ar € 70 naudas sodu;

27.08.1941.–14.05.2014.

14. V mūžībā aizgājis ilggadējais Līvu savienības Kolkas grupas un Līvu centra Kūolka vadītājs, lībietis, lielās un lībiešu tautas
vēsturē nozīmīgās Bertholdu ģimenes loceklis Gundars Bertholds.
Vēl pirms pāris nedēļām tikāmies Vaides
Lāžos, kur rosīgi darbojās visa Gundara Bertholda ģimene. Biju atvedusi tālus ciemiņus
no Amerikas — arī Bertholdu dzimtai piederīgos — Vaides Žonaku pēdējā saimnieka Jāņa Bertholda pēcnācējus. Viņi bija priecīgi
satikt Gundaru kā īstenu Bertholdu dzimtas
pārstāvi viņu senču zemē. Uz redzēšanos! —
tā viesi atvadījās no sava radinieka... Arī
man nebija ne jausmas, ka šī ir mūsu pēdējā
tikšanās…
Gundars dedzīgi interesējās par topošo
grāmatu par Vaidi, pastāstīja vēl par veco
Lāžu māju, norunājām, ka iedošu viņam palasīt melnraksta daļu, kur stāstīts par viņa
ģimeni. Viņš ļoti vēlējās turēt rokās grāma-
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1 lietu par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļa piemērošanu bērniem; personai
piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis — noteikti uzvedības ierobežojumi —
un uzlikts par pienākumu piedalīties sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.
Saskaņā ar 14.04.2014. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo
pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites nodaļas vēstuli, reģ. nr. DD-332.2/14/390, pieņēma lēmumu par administratīvā soda izpildes noilguma iestāšanos
personām, kas izdarījušas administratīvos
pārkāpumus no 2006. līdz 2008. gadam, bet
sodus nav izpildījuši, aktualizējot ziņas Sodu
reģistrā.
Dace Kurpniece, komisijas sekretāre
* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Skolu beidzot

Gundars Bertholds
tu par savu dzimto ciemu…
Lībiešu dzejnieka un zvejnieka Alfonsa
Bertholda dēls Gundars bija vienīgais no
četriem viņa dēliem, kas visu savu dzīvi vadīja dzimtajā Lībiešu krastā un mūža nogalē
atgriezās saimniekot Lāžu mājās. Gundars
no tēva bija mantojis vēlmi radoši izpausties, un viņam labi padevās rakstīšana. Arī
lībisko mantojumu viņš rūpīgi sargāja kopš
Atmodas sākuma.
Par savu dzīvi Gundars stāstīja: «Esmu
dzimis Vaidē, mūsu Lāžu mājās kā otrais
dēls. Tēvs bija zvejnieks. Agri iemācījos tīklus lāpīt, zivis tīrīt, arī lauku darbus darīt.
Es visus darbus pie zvejas protu.
Pirmā mana skola bija Saunagā, tur gāju
trīs gadus. Pēc tam vienu gadu Mazirbē, 4.
klasē. Mācības turpināju Kolkas pamatskolā.
1960. gadā pabeidzu Dundagas vidusskolu,
mēģināju stāties universitātē, neizturēju
eksāmenu un otrreiz vairs nemēģināju. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Hilda
Vitmane mani iemācīja rakstīt sacerējumus,
tā es vēl tagad skribinu.
Kolkas hidrometeoroloģiskā stacija bija
mana pirmā darbavieta. Pēc tam dienēju raķetniekos. Kad pārnācu no armijas, man
piedāvāja Kolkā uzņemties ugunsdzēsēju un
apsardzes dienesta vadību. Beigu beigās
piekritu un iestājos zvejnieku kolhozā Brīvais zvejnieks. Kļuvu par ugunsdzēsēju un
apsardzes dienesta priekšnieku.
Kamēr strādāju, dzīvoju Kolkā. Kad tēvs
nomira, man bija jānāk uz dzimtajām mājām, nevarēja taču atstāt tās tukšas».

līdz 24. V. Iecirkņu darba laiki būs izlikti pie
iecirkņiem, publicēti novada domes, kā arī
CVK interneta lapā.
Nobalsot varēs arī dzīvesvietā, pirms tam
iesniedzot vēlēšanu komisijai rakstisku pieteikumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, atrašanās vietas adresi, neierašanās
iemeslu (pieļaujami divi — veselības stāvokļa dēļ vai ja ir slimnieka kopējs), ar datumu
un parakstu. Pieteikumu veidlapas var saņemt vēlēšanu iecirkņos, novada domē, interneta vietnēs, un tie jāiesniedz līdz 24. V
plkst. 12.00.
Kā parasti, izvēlēties var tikai vienu kandidātu sarakstu, un izvēlētajā vēlēšanu zīmē
ir iespējams izdarīt atzīmi «+», ja īpaši atbalstāt kādu kandidātu, un svītrot kādu no sarakstā esošajiem, ja to neatbalstāt.
Par neskaidro jautāt pa tālruni 63237850
vai zvanot uz CVK.
Sandra Kokoreviča,
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Lībieši savu savienību atjaunoja 1988. gada 28. novembrī, 1989. gada 18. jūlijā nodibinājās Kolkas grupu. Dibināšanas sapulcē
kolcenieki par grupas vadītāju virzīja arī
Gundaru, bet, kā viņš pats sacīja, «biju nobijies, tāpēc negribēju un atteicos». 1990. gada 9. novembrī Kolkas biedru kopsapulcē
par grupas vadītāju tomēr ievēlēja Gundaru
Bertholdu, un viņš to vadīja ilgu laiku — līdz
pat 2011. gadam. Grupa šajos gados ļoti
daudz paveikusi lībiešu kultūrmantojuma
saglabāšanā un popularizēšanā.
Labs palīgs lībiešu darbā Gundaram ir bijusi viņa prasme notikumus aprakstīt. Viņš
sabiedrībai vienmēr ziņoja par Kolkas lībiešu grupas paveikto Līvu savienības biedru
kopsapulcēs, lībiešu izdevumos Līvli, Lībiešu
gadagrāmatās, arī Dundadzniekā. Viņa publikācijas sniedza priekšstatu par Kolkas lībiešu grupas un līvu centra Kūolka darbu. Arī
nebūdams vairs Kolkas grupas vadītājs,
Gundars nezaudēja interesi par lībiešiem un
viņu kultūrvēsturi. Viņš vāca ziņas par
dzimto ciemu un tās ļaudīm, piedalījās lībiešu sarīkojumos.
Turpat piekalnītē, blakus Gundara dzimtajām Lāžu mājām, turpina zaļot varenais
Lāžu ozols. Savā garajā mūžā tas pieredzējis
dažādu cilvēku likteņus, dabas parādības un
dīvainības. Un nu arī Lāžu māju saimnieka
aiziešanu mūžībā skaistā pavasara dienā,
kad viss steidz pretim atjaunotnei…
Baiba Šuvcāne

26. V plkst. 14.00 domes vadība pilī godinās novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamos un pedagogus, kas guvuši labākos sasniegumus.
Izlaidumi. Vidusskolā 12. klasei — 7. VI
plkst. 16.00; 9. klasēm — 13. VI plkst. 15.00; 4.
klasēm — 27. V plkst. 9.30. Dundagas Mākslas
un mūzikas skolā — 30. V plkst. 18.00. Bērnudārzā Kurzemīte grupiņai Bitīte — 23. V plkst.
13.00, grupiņai Pienenīte — 28. V plkst. 13.00.
Kolkas pamatskolā — 13. VI plkst. 17.00. Bērnudārzā Rūķītis — 30. V plkst. 15.00. Mazirbes internātpamatskolā — 30. V plkst. 11.00.
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