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To programma jau tradicionāli veidojas kā 
mozaīka: dievkalpojums baznīcā, lībiešu un 
Latvijas karogu uzvilkšana mastos, svētku 
uzrunas, apsveikumi un dziesmas pie Lībiešu 
tautas nama, gājiens ar vainagu uz jūru, tad 
seko bagātīga kultūras programma, un svēt-
ki beidzas ar balli.  

Laikā, kad kafejnīcā notika kinoseanss un 
līdz ballei bija palicis vēl krietns laika sprī-
dis, lūdzu spilgtākajos iespaidos dalīties Ievu 
Ernštreiti, Līvu savienības vadītāju un šīs 
dienas galveno rīkotāju. Viņa atzina, ka svēt-
ki ir izdevušies. Īpaši I. Ernštreite priecājās 
par izstādes Ūdensputnu cilvēki atklāšanu Lī-
biešu tautas nama zālē un sarunu tajā par 
bijušo Igaunijas prezidentu Lenartu Meri. 
«Atvērt sirdi un prātu tam, ko darījis Lenarts 
Meri, vienmēr ir vērtīgi. Mazām tautām ir, 
ko teikt, un viņu veikums un stāja bieži vien 
spēj ietekmēt svarīgus procesus», norādīja 
Līvu savienības vadītāja. «Turklāt izstāde lie-
liski sasaucas ar 16. XI iecerētajiem Karoga 
svētkiem, kad svinēsim arī Lībiešu tautas na-

ma 75. jubileju, un ar Radu tautu dienu Rīgas 
Latviešu biedrības namā 4. X». 

Tāpat I. Ernštreite pauda prieku par Tār-
gales bērnu folkloras kopas Piški kāndla 
(Mazā kokle) dzīvīgo priekšnesumu, kas parā-
dīja, ka bērni labprāt iesaistās, ja viņiem ir 
aizrautīgs vadītājs. Viņa teica: «Piški kāndla 
rāda, ka, lai cik sāpīgi un rūgti tas ir, bet pa-
audžu maiņa ir aktualitāte». I. Ernštreite no-
vēlēja, lai būtu arī Piški līvlist, Piški rāndalist 
un Piški laula. 

«Mums visiem patika zivju zupas vārīša-
nas rituāls, kurā nometnes Mierlinkizt dalīb-
nieki jestri sadarbojās ar kora Lōja dziedātā-
jām,» novērtēja Līvu savienības vadītāja.  

Viņa pateicās visiem, kas snieguši atbal-
stu, lai svētki tik labi varētu izdoties: Dunda-
gas novada domei, Kolkas pagasta pārvaldei, 
a/s Ventbunkers, Borisa un Ināras Teterevu 
fondam, privātajiem ziedotājiem, Ventspils, 
Kolkas Mazirbes un Rīgas lībiešu grupām un 
to vadītājiem, nometnes Mierlinkizt vadītājai 
Ievai Zdanovskai un viņas radošajai koman-

dai, korim Lōja un visiem koncerta dalībnie-
kiem. Līvu savienības vadītāja atzinīgus vār-
dus veltīja Kolkas ciema pārvaldniekam Al-
dim Pinkenam, uzsverot viņa lielo gādību, lai 
viss vajadzīgais, sākot ar tualetēm un krēs-
liem un beidzot ar datoru un projektoru, ar 
ko viņš pats arī darbojās, būtu. «Kolkas lep-
nums!» pārvaldnieku uzteica I. Ernštreite.  

Par svētkiem varu 
vien piebilst, ka Mierlin-
kizt bērnu un skolotāju, 
kā arī kora Lōja dalībnie-
ču darbošanās ap abiem 
lielajiem katliem, kur 
vārījās zivju zupa, un 
kopīgā zupas baudīšana 
pēc tam, man atgādināja 
saimes pulcēšanos kopā, 
un tas bija skaists un 
vienojošs brīdis.  

Protams, izbaudīju 
abus koncertus. Klausī-
ties Raimondu Tiguli, 
Kristīni Kārkli — Puriņu 
un Edgaru Kārkli un pā-
rējos mūziķus bija sanā-
cis liels klausītāju pulks. 
Taču man prieku sagā-
dāja arī lībiešu ansam-
bļu koncerts. Un bija 
vērts I. Ernštreitei tik-
mēr aicināt Zāļu sievu 
Līgu Reiteri, kamēr viņa 
piekrita koncertu vadīt! 
Ventiņu mēle, valoda kā 
atspole, situācijas izju-
šana, emocionalitāte, 
asprātība un atraktivitā-
te — tas viss viņai pie-
mīt. Pat uzrunātie cilvē-

ki bija gatavi ko pastāstīt, kad viņa tos aici-
nāja. 

Vieni svētki ir pagājuši, bet priekšā — vēl 
citi. Gan jau tiksimies atkal! 

 

Diāna Siliņa 
 

Virsrakstu lībiešu valodā  
tulkoja Zoja Sīle. Tienū! 
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Afiša 
No 7. VIII līdz 31. VIII pils mazajā zā-

lē Rīgas Lutera draudzes mākslinieku 
darbu izstāde Līvu krasts. Katram savs 
stāsts.  

15. VIII plkst. 22.00 pils pagalmā lat-
viešu filmu kinovakars — filma Vilkatis 
Toms. To rādīs ar 1988. gada lenšu pro-
jektoru CK–500N. Ieeja 1 €. 

Līdz 16. VIII Lībiešu tautas nama zālē 
izstāde Ūdensputnu cilvēki, kas stāsta par 
bijušā Igaunijas prezidenta Lenarta Meri 
(1929–2006) filmēšanas ekspedīcijām 
1969.–1988.g. pie somugru tautām.  

Līdz 15. IX Lībiešu tautas nama 2. stā-
vā plenēra gleznu izstāde. 

30. VIII Senās uguns nakts — stafetes 
skrējiens Sirdspuksti jūrai maršrutā Dun-
daga–Mazirbe–Kolka. Plkst. 21.30 stafe-
tes skrējēju sagaidīšana, ugunskuru ie-
degšana, dziesmas un dejas jūras krastā; 
plkst. 22.00 Evijas Slokas koncerts, pēc 
tam balle ar Tomasu Kleistu un drau-
giem. Darbosies bufete Jaunliepas. 

Aicinām pieteikties stafetes skrējie-
nam pie Smaidas, tel. 22021270, un Ai-
gas, tel. 26164679. Informācijai sekojiet 
līdzi www.dundaga.lv! 

Spilgtākie akcenti svētku mozaīkā  
Juo õldzizt aktsentõd pivād mozaīks 

 

Augusta pirmajā sestdienā, kā ierasts, Mazirbē uz Lībiešu svētkiem pulcējās lībieši, 
viņu draugi un interesenti.  

Projektu vasara 

 Redaktora vārdi 
2. lpp. Deputāti par programmās solīto  

un padarīto.  

4. lpp. Dundadznieks Rūdolfs Bražis Tezē. 

5. lpp. Kur ir Dundagas sirds centrs? 

5. lpp. Eiropas atbalsts mežu īpašniekiem. 

6. lpp. Mainīsies maksa par atkritumiem. 

6. lpp. Iespēja apgūt amatu Dundagā. 

Nav vēl pagājuši ne pāris mēnešu, kopš jūnija Dundadzniekā redaktors Alnis Au-
ziņš rakstīja, ka projektu ziņā vasaras sākums padevies ražens. Ar prieku jāatzīst, 
ka viss turpinās. Kādi projekti jau pabeigti, citi uzsākti, uz kādiem atkal var pie-
teikties.  

Jūlija beigās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursa pilso-
niskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Iesaisties Kurzemē! no 50 
iesniegtajiem apstiprināti 18, arī mūsu novada biedrību ierosmes: Dundagas vidus-
skolas atbalsta biedrības projekts Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana 
un biedrības Randalist projekts Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas na-
mā. Atbalstu guvis arī dzirdētas, bet man nezināmas biedrības Mazirbes draugu kopa 
projekts Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. līdz 1990. gadam. Vismaz biedrības un pro-
jekta nosaukumi ir saistīti ar mūsu novadu.  

Mūsējie ir pelnījuši uzslavu!                                                         Diāna Siliņa 

Augusta jautājums 
Pagājuši 5 gadi kopš vienā novadā apvienoja Dundagas un Kolkas pagastus. Kā 

ir vairāk — ieguvumu vai zaudējumu?  
Tija Liepa Kolkā: — Reforma Kolkai neko labu nav devusi — kuram gan patīk savās mājās 

nebūt saimniekam? Esam kļuvuši atkarīgi no dundadznieku labvēlības, jo Kolkas intereses 
domē pašlaik pārstāv tikai viens deputāts. Vietējiem, lai redzētu, kas notiek domes sēdēs, 
jādomā, kā līdz tām nokļūt. Kā zināms, no malas risināt kādas citas teritorijas problēmas ir 
diezgan sarežģīti un ne visai saistoši. Katru vairāk interesē savas mājas labklājība. Vismaz, 
kad es biju domes deputāte, Dundagas jautājums man bija pasvešs. Bija jāpaļaujas uz Dun-
dagas deputātu viedokļiem, kas arī ne vienmēr sakrita. Arī viss labais, kas tomēr notiek Kol-
kā, ir, pateicoties EF projektiem un biedrību darbam. Manuprāt, Kolkai lojāli ir tikai daži 
deputāti.  

Jānis Mauriņš Dundagā: — Grūti pateikt, kad bija labāk. Nekādas atšķirības nejūtu. Ne ir 
kāds labums, ne kāds sliktums no apvienošanās. Nav tā, ka, apvienojot abus pagastus, radu-
šās nopietnas problēmas. Nav arī tā, ka, kopā esot, jūtamies tik lieli un spēcīgi, nu varam 
visādos lielos projektos naudu piesaistīt, piemēram, uzcelt kultūras centru. Ja Kolkas pa-
gastā būtu osta, tā ienestu naudu novadam. Taču arī tā nav. 

Voldemārs Vāgenmeisters Nevejā: — Esmu bijis apmierināts tad, kad Dundaga bija atse-
višķi, mierā esmu arī tagad, kad Dundaga un Kolka ir vienā novadā. Sliktāk nav. Mani inte-
resē kultūras dzīve, tāpēc apmeklēju pasākumus gan vienā, gan otrā pagastā. 26. VII Kolkas 
ragā biju paklausīties koncertu. Kultūras dzīve arī pašlaik ir tikpat laba kā iepriekš.  

• Dzied Mierlinkizt dalībnieki.                                                                                                                                              Diānas Siliņas foto  
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Nolēma ņemt Valsts kasē uz 15 gadiem 
109 000 € ilgtermiņa aizņēmumu ERAF pro-
jekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī-
ba Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas cie-
mā līdzfinansēšanai. Aizņēmuma izņemšanas 
termiņš ir 2014. gada oktobris. Aizņēmuma 
atmaksu garantēs no pašvaldības budžeta. 

 

… un 24. jūlijā 
Piešķīra papildu 3985 € gājēju ietves reno-

vācijas autoceļa P131 posmā Delfīni–Dzelmes 
Kolkā 1. un 2. kārtas pabeigšanai un būvuz-
raudzībai. 

Piešķīra papildu kopā 395,49 € bibliotekā-
ra aizvietošanai Kolkas bibliotēkā. 

Piešķīra 970 € velomaratona Barona taka 
noslēguma pasākumam Dundagā. 

Piešķīra 3000 € Dundagas novada pašval-
dības projektu konkursa Atbalsts vietējo inici-
atīvu projektiem uzvarējušo projektu īsteno-
šanai 2014. gadā.  

Nolēma iegādāties 6 kravas melnzemi par 
1260 € estrādes zaļās zonas labiekārtošanai. 

Piešķīra finansējumu 900 € bojāto koku 
nozāģēšanai. 

Piešķīra papildu 1354,37 € jaunas dēļu grī-
das ielikšanai vienā telpā Mākslas un mūzi-
kas skolā. 

Apstiprināja Dundagas novada pašvaldī-
bas 24.07.2014. saistošos noteikumus nr. 7 
Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2014. 
gadam grozījumiem. 

Apstiprināja ar 1. IX sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu 7,16 € (bez PVN) 
par 1 m³ un nolēma Attīstības un plānošanas 
komitejā pārrunāt atkritumu apsaimnieko-
šanas un citas komunālo pakalpojumu jautā-
jumus. 

Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādus īpašumiem: In-
drāniņi 1412,50 €; Dūkas un Mazziemeļnieki 
1604,81 €; Pipari 4495,74 €; Purgaļi Lūši 
1207,44 €. 

Ar 1. VIII noteica cenas Anstrupes kapličā: 
par uzglabāšanu līdz 12 stundām 4 €; par uz-
glabāšanu līdz 24 stundām 8 €; par izmanto-
šanu izvadīšanas ceremonijai 35 € ar PVN.  

Ar 1. VIII noteica cenu sabiedriskajā tu-
aletē skolniekiem 0,15 €, pieaugušajiem 
0,30 €. 

Grozīja tirgus nodevas. 
Apstiprināja Dundagas novada Dundagas pa-

gasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. re-
dakciju kā galīgo redakciju un noteica, ka sa-
biedrība ar to varēs iepazīties pašvaldības 
interneta vietnē www.dundaga.lv no 4. līdz 
24. VIII. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektus 
īpašumiem Apeņi-II, Tūļas, Jaunpigas, Pils ielas 
apbūve. 

Grozīja domes 28.11.2013. sēdes lēmumu 
nr. 292. Par zemes ierīcības projekta izstrādi ne-
kustamajam īpašumam «Veidnieki». 

Mainīja nekustamā īpašuma Juri 1,08 ha 
zemes gabalam nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi uz neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme. 

Mainīja nekustamajam īpašumam Dūmeles 
aramzeme nosaukumu uz Rimzati. 

Atlika jautājuma par zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem Žoki 
un Jaunžoki izskatīšanu uz Attīstības un plā-
nošanas komiteju augustā. 

Vienai personai anulēja ziņas par deklarē-
to dzīvesvietu Talsu ielā 14, Dundagā. 

Nepiešķīra dzīvokli vienai ģimenei, piedā-
vājot citus sadzīves apstākļu risinājumus. Šo-
brīd gan ir vēl papildus jānovērtē citi apstāk-
ļi: autobusa maršruta pagarināšanas iespēja, 
ceļa stāvokļa uzlabošana u.c. 

 

Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

   Runas vīriem ir spēks rokās 

Jautājumi Andrai Grīvānei,  
apvienība Strādāsim kopā 

— Kā sekmējies attīstīt mūžizglītības pie-
dāvājumu un pieejamību novada iedzīvotā-
jiem? 

— Šī ir joma, kurā vēl ir daudz darāmā. 
Tiek organizēti atsevišķi kursi, semināri un 
nodarbības gan Kultūras pilī, gan skolā, to-
mēr šīm darbībām trūkst plānveidīguma. 
Noteikti vajadzētu aptauju par iedzīvotāju 
vajadzībām, interesēm un vēlmēm. 

— Kā tu vērtē darbu ar novada jau-
niešiem, arī ar tiem, kas pārsnieguši vidus-
skolas vecumu? 

— Domāju, ka skolas vecuma jauniešiem šī 
problēma ir mazāk aktuāla, jo viņiem ir ie-
spēja darboties gan skolā, gan interešu izglī-
tībā. Liels prieks par Dundagas novada dalī-
bu programmā par jauniešu nodarbinātību 
vasarā. Savu artavu dod arī izbūvētie sporta 
laukumi gan Dundagā, gan Kolkā, kā arī 
jauniešu centrs Dundagā. Problēma paliek 
darbā ar jauniešiem, kas skolu ir beiguši. 
Prieks par ielu vingrotājiem, kuru vidū skolu 
beigušie, kas arī ir galvenie šīs kustības inici-
atori. Jauniešiem mūsu novadā šobrīd pie-
trūkst izklaides iespēju, kam par iemeslu va-
rētu būt jaunās parka estrādes būvniecība.  

— Kā sevi attaisnojis Brīvā laika pavadī-
šanas centrs Dundagā? 

— Ir lieliski, ka mums ir šāds centrs ar 
svaigi izremontētām telpām, un, cik man zi-
nāms, jaunieši to arī apmeklē. Problēma va-
rētu būt darba laikos, jo vēlās pēcpusdienās 
un vakaros, kad vairums jauniešu ir brīvi, šis 
centrs ir slēgts. Tāpat domāju, ka šeit varētu 
rīkot arī kādas interesantas tikšanās vai no-
darbības interešu grupām. Tomēr centrs ir 
vēl jauns un domāju, ka tajā viss notiks. 

— Vai novadā ir pietiekami uzlabota vi-
des pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām? 

— Mūsu novadā vēl arvien ir tikai atseviš-
ķas vietas, kurās bez apkārtējo palīdzības var 
iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām. Klāt ir 
nācis izbūvētais lifts Veselības centrā. Par 
pieejamību nopietni vajadzētu padomāt sa-
biedriskajās iestādēs, veikalos, kā arī novada 
domes ēkā un pilī, cik nu tas ir iespējams. 

Jautājumi Unai Silai,  
apvienība Strādāsim kopā  

— Kas paveikts novada sporta pārvaldī-
bas sistēmas sakārtošanā? Vai tēze 
«turpināsim iesākto sporta būvju celtniecī-
bu» saprotama tā, ka pabeigs Kolkas sporta 
halli? Vai šajā ziņā ir kas pavirzījies uz 
priekšu? 

— Esam aktualizējuši jautājumu par spor-
ta organizatoru. Jautājums par Kolkas sporta 
halli ir ļoti sarežģīts, tam ir nepieciešamas 
lielas finanses, ir jāparedz, kā tā tiks apsaim-
niekota. 

— Kāds ir tavs redzējums par sporta or-
ganizatora lomu un nepieciešamību Dunda-

gas pagastā? 
— Dundagas pagastā ir nepieciešams spor-

ta organizators, jautājums, kādi pienākumi 
viņam būtu jādara un kāda būtu slodze, ir 
apspriežams. Mums vajadzētu cilvēku, kas 
būtu spējīgs rakstīt ar sporta jautājumiem 
saistītus projektus, varētu pārvaldīt sporta 
budžetu, organizēt lielus sporta pasākumus 
novadā, koordinēt sadarbību starp sporta 
biedrībām. 

Jautājumi Guntim Pirvitam,  
apvienība Strādāsim kopā  

— Kā izdevies pilnveidot pašvaldības in-
frastruktūru? 

— Bijis daudz projektu. Tagad svarīgi pa-
skatīties, kā, piemēram, funkcionē ūdens-
saimniecības projekts. Ne visi iedzīvotāji pie-
slēgušies ūdensvadam. Pils pagalmam no-
mainīts bruģis, vairākās vietās ierīkotas vi-
deokameras. Viss vērsts uz novada attīstību, 
lai būtu droša dzīves telpa. Tik vienkārši nav 
atrisināms jautājums par ceļiem un dīķa tīrī-
šanu. 

— Kā veicināta dzīvokļu īpašnieku bied-
rību veidošana un kā sekmējies sadarboties 
ar dzīvokļu īpašniekiem namu apsaimnie-
košanā? 

— Cilvēki, kas dzīvo privātmājā, saprot, ka 
viņi atbild par savu īpašumu. Arī kolektīvās 
mājas iedzīvotājiem kopīgi jāatbild par savu 
īpašumu. Tas atkarīgs no pašiem cilvēkiem. 
Ar represīvām metodēm neko neizdarīs. Ie-
dzīvotājiem jāizrāda iniciatīva. Būtu labi, ja 
viena daudzdzīvokļu māja izrādītu priekšzī-
mi: izveidotu biedrību, uzrakstītu projektu 
un nosiltinātu savu māju. SIA Ziemeļkurzeme 

varbūt varētu uzrunāt iedzīvotājus, vairāk 
informēt, izskaidrot. Ja grūtības, var nākt pie 
deputātiem, varbūt varam ko līdzēt. Varbūt 
jābrauc pie citiem skatīties un mācīties.  

— Kā izdevies plaši iesaistīt iedzīvotājus 
svarīgu jautājumu risināšanā, kā — organi-
zēt ievēlēto deputātu regulāras tikšanās ar 
iedzīvotājiem, tā mazinot plaisu starp paš-
valdības varu un sabiedrību? 

— Cilvēki dzīvo informācijas trūkumā. Ap-
stiprināti novada attīstības un stratēģijas 
plāni, bet cilvēki tuvākos darbus nezina. 
Mums pietrūkst sabiedrisko attiecību speci-
ālista. Nav cilvēka, kas pauž politiķu domas, 
skaidro virzību. Tas, ko es uzskatu par labu 
darbu, vēl nenozīmē, ka sabiedrība domā tā-
pat. Tā, piemēram, balsojumā par elektro-
mobili, es balsoju «par», bet vairākums šo 
projektu noraidīja. Žēl, ka tā iznāca, jo mums 
kā zaļajam novadam elektromobiļa iegāde 
būtu piemērota. Sabiedrisko attiecību speci-
ālistam būtu jāskaidro, kāpēc pieņemts tāds 
lēmums. 

Arī par dīķa sakārtošanu viņam būtu jā-
skaidro. Lai priekšlikumus izsaka arī sabied-
rība.  

Uz deputātu pieņemšanām iedzīvotāji ne-
nāk. Saknes kundzei ir sava sāpe, viņa ir ak-

tīva un, ja vajag, deputātus sameklē, bet tas 
ir izņēmums. Varbūt jāorganizē citādāk. Ar 
mediju palīdzību jāskaidro. Pastkastītē, kas 
atrodas Līkajā muižā, arī nav ne jautājumu, 
ne ierosinājumu. Varbūt diskusiju vakari jā-
rīko, ne jau vasarā. Sabiedrisko attiecību 
speciālistam šādi jautājumi jākārto. 

Jautājumi Aldonam Zumbergam,  
apvienība Novadnieki  

— Kā izdevies organizatoriski veicināt 
novadnieku atgriešanos? 

— Šo mūsu apvienības programmas ideju 
rīcībai ir pieņēmis domes priekšsēdētājs. Par 

to viņš vairākkārt ir publiski izteicies. Ja būs 
rezultāti, varēsim būt gandarīti. 

— Vai ir kādas iestrādes, lai sadarbībā ar 
uzņēmējiem organizētu interešu izglītību 
ražošanas pamatapmācībā skolās? 

— Šāda rīcība ir ieplānota attīstības prog-
rammā. Tagad nepieciešams organizatorisks 
darbs no pašvaldības vadības puses, lai reali-
zētu to praktiski. 

— Vai izdevies palielināt ciemu valžu ie-
tekmi lēmumu sagatavošanā? 

— Pie šī jautajuma vēl nav strādāts. 
— Vai izdevies samazināt pašvaldībai 

piederošo ēku uzturēšanas izdevumus? 
— Pasākumus vēl tikai plāno. 

Jautājumi Smaidai Šnikvaldei,  
apvienība Novadnieki 

— Vai izdevies ieinteresēt un atbalstīt 
jauniešus izglītības iegūšanai pašvaldībai 
vajadzīgās profesijās? 

— Esam šim jautājumam pieskārušies sa-
runās, bet tagad galvenais uzdevums ir no-
teikt, kuras ir tās profesijas, kas novadā tu-
vākajā laikā būs vajadzīgas. Pašlaik zinām, ka 
trūkst medicīnas māsu. Pašvaldībai vajadzē-
tu maksāt stipendijas, tikties ar jauniešiem, 
arī skolotājiem vairāk vajadzētu iesaistīties 
šajā procesā.  

— Vai sekmējies stiprināt nevalstisko or-
ganizāciju (NVO) līdzdarbību pašvaldības 
dzīvē, atbalstīt projektu īstenošanā? 

— Tās arvien aktīvāk iesaistās dažādu pro-
jektu īstenošanā gan Kolkā, gan Dundagā, jo 
arvien vairāk projektus piedāvā tieši NVO. 

Tā ka pagājušajā gadā Zivju fondā bija pa-
pildu līdzekļi, tad to ļoti veiksmīgi izmantoja 
tieši piekrastes NVO un kopā novadā tika at-
balstīti 9 projekti: 7 piekrastē un 2 Dundagā. 
NVO ar saviem projektiem sniedz lielu iegul-
dījumu dzīves vides un kvalitātes uzlaboša-
nā. 

Jūnija sēdē dome lēma par atbalstu vietējo 
iniciatīvu projektiem, kuriem var pieteikties 
gan NVO, gan iedzīvotāju grupas, gan indivi-
duāli. Šeit varēja sasparoties mazo ciemu ie-
dzīvotāji, lai īstenot kādu projektu savos cie-
mos. 

— Vai izdevies uzlabot sociālo aprūpi — 
paplašināt Veselības centra pakalpojumus, 
izveidot sociālos dzīvokļus, veicināt mājas 
aprūpes pieejamību? 

— Sociālo dzīvokļu jautājums vēl ir risinā-
mo jautājumu sarakstā. Tas, ka mūsu iedzī-
votājiem ir pieejams dienas stacionārs, no-
drošinātas ārstu prakses, pieejami zobārst-
niecības pakalpojumi, ir aprūpes centrs ve-
ciem ļaudīm, ir vairākas pansijas, liecina, ka 
sociālie jautājumi tiek risināti. Novadā ir no-
drošināta dažāda veida sociālās aprūpes pie-
ejamība, bet bieži vien cilvēks, kam šo aprū-
pi vajag, no tās atsakās, jo tas ir maksas pa-
kalpojums.  

Novadā ir izstrādāti saistošie noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociāliem pabalstiem, kā arī saistošie no-
teikumi par sociāliem pakalpojumiem Dun-
dagas novadā, bet liela iedzīvotāju daļa ar 

Jautājam deputātiem 
 

Turpinām jautāt tautas kalpiem, šoreiz par to, kā veicies pildīt programmā solīto. 

• Deputāti priecājas par nevalstisko organizāciju rosību novadā. Pēc Kolkas makšķernieku biedrības ieros-
mes labiekārtotā Zēņu dīķa apkārtnē labprāt uzturas ne tikai makšķernieki vien.          Ingus Hausmaņa foto  
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tiem nav iepazinušies, tāpēc Sociālais die-
nests gatavo avīzei Dundadznieks rakstu, lai 
iedzīvotājus informētu, kāda sociālā palīdzī-
ba novadā ir pieejama, kā šos jautājumus 
kārtot un cik tas maksā.  

Nu nevedīsim taču savus vecos ļaudis ra-
gaviņās uz mežu! Bērnu un mazbērnu pienā-
kums ir rūpēties par saviem vecākiem un 
vecvecākiem. Ja paši nevaram ikdienā par 
viņiem parūpēties, aicināsim palīgā sociālos 
aprūpētājus, bet neatstāsim vecus, slimus 
cilvēkus bezpalīdzīgā situācijā. 

Jautājumi G. Abajai,  
apvienība Mūsu novadam 

 — Kā sekmējies sabiedrībai izskaidrot 
domes darbību un lēmumus, arī regulāri 
tiekoties ar iedzīvotājiem, kā — iesaistīt uz-
ņēmējus novada attīstības jautājumu risinā-
šanā? 

— Iedzīvotāju tikšanās reizēs esmu skaid-
rojusi iedzīvotājiem gan par teritorijas attīs-
tības jautājumiem un saimnieciskās darbības 
saskaņošanu ar teritorijas plānojumu, gan 
palīdzējusi izprast sociālās palīdzības saņem-
šanas jautājumus. Vairākiem pašvaldības ie-
dzīvotājiem esmu skaidrojusi par iespējām 
saņemt Eiropas Savienības finansējuma at-
balstu maziem uzņēmējiem un mājražotā-
jiem. 

— Kā veicies uzlabot novada pārvaldes 
darbu, ieviest labas pārvaldības principu 
saimnieciskajā un politiskajā vadībā? 

— Gada sākumā diezgan daudz enerģijas 
veltīju, lai domē skatītie darba atlīdzības jau-
tājumi tiktu virzīti, ievērojot labas pārvaldī-
bas principus. Diemžēl visi centieni tika blo-
ķēti ar attiecīgu pozīcijas deputātu balsoju-
mu. Tagad ir redzams, pie kā šāda attieksme 
pašvaldības pārvaldību ir novedusi. Pama-
zām situācija uzlabojas, un ceru, ka drīzumā 
varēsim atkal sākt runāt par labas pārvaldī-
bas principu ieviešanu. 

— Kā izdevies veicināt uzņēmējdarbību?  
— Pavasara pusē notika pašvaldības orga-

nizētā tikšanās ar uzņēmējiem. Manuprāt, 
veiksmīga, bet kāds būs turpinājums? Paš-
reiz neredzu pašvaldības speciālistu, kam 
būtu uzticēts šo jautājumu tālāk attīstīt. 

Pati esmu īstenojusi vēlēšanu programmā 
solīto, izmantojot sava pašreizējā darba ie-

spējas biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asoci-
ācija. Biedrības mājas lapā ir izveidota atse-
višķa sadaļa ar mūsu novada uzņēmēju pie-
dāvātiem pakalpojumiem un kontaktiem. In-
formāciju palīdzēja sagatavot mūsu novada 
lauksaimniecības konsultante Ilze Šteine. 
Mājas lapā ievietojam tikai to uzņēmēju in-
formāciju, kuri tam devuši savu piekrišanu. 
Attiecīgas informācijas ievietošana un uztu-
rēšana mājas lapā mūsu uzņēmējiem ir bez 
maksas. 

Mani iepriecina arī mūsu novada mājražo-
tāju uzņēmība attīstīt savu mazo biznesu. 
Pēdējo divu gadu laikā mūsu novada mazie 
uzņēmēji ir iesnieguši un saņēmuši ES finan-
sējumu 13 projektu īstenošanai ar biedrības 
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija konsultatīvo 
atbalstu. 

— Vai radītas iestrādes dzīvokļu īpašnie-
ku sabiedrību izveidei? 

— Diemžēl šis jautājums pēdējā laikā nav 
aktualizēts. Pirms dažiem gadiem bija jau da-
žas pazīmes par pozitīvām izmaiņām, tomēr 
tās pārtrūka, pat īsti nesākušās. Uzskatu, ka 
pašvaldības speciālistiem, kuru pārziņā ir 
mājokļu jautājumu risināšana, ir jādarbojas 
aktīvāk un ar lielāku pašu iniciatīvu. Lielas 
cerības bija, ka daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekošanas jautājuma sakārtošana aktivizē-
sies līdz ar jauno atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu noslēgšanu. Tomēr arī šīs cerības 
pagaisa. 

Labs saimnieks rūpējas par savu mājokli. 
To vajadzētu darīt arī daudzdzīvokļu māju 
kopīpašniekiem. Mājas ir jāsiltina, jāatjauno 
nolietotās kopējās komunikācijas. Vienas 
mājas dzīvokļu īpašniekiem kopīgi jāvienojas 
par darāmiem darbiem un to finansējumu. Ja 
atradīs kopīgu valodu, tad kopīgos mājokļus 
varēs gan siltināt un samazināt ikdienas uz-
turēšanas izdevumus, gan nomainīt iekšējos 
komunikāciju tīklus. 

— Vai izdevies aktivizēt pašvaldības poli-
cistu preventīvo darbu? 

— Pēc informācijas, kas ir zināma no paš-
valdības avīzes un mājas lapas, varu secināt, 
ka pašvaldības policisti veic preventīvo dar-
bu sabiedriskās kārtības uzturēšanā un sais-
tošo noteikumu ievērošanā. To vienmēr var 
veikt labāk un lielākā apjomā. Pašvaldības 
policistu darba apliecinājumi ir iedzīvotāju 

izteiktās piezīmes par aizrādījumiem atkri-
tumu apsaimniekošanā un ceļu satiksmes 
kārtības ievērošanā. Pašreiz vērojama situ-
ācija: nedara — slikti, dara — arī slikti. Var-
būt ir nepieciešamas iedzīvotāju, pašvaldības 
un policistu kopīgas diskusijas par policistu 
preventīvā darba metodēm un to efektivitā-
ti. 

Jautājumi L. Pavlovskai, apvienība Kopsolis 
— Kā izdevies iesaistīt nevalstiskās orga-

nizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus lēmu-
mu sagatavošanā un pieņemšanā? 

— Mūsu novada uzņēmējus aktīvi aicina 
piedalīties pašvaldības izsludinātajās cenu 
aptaujās, iepirkumos. 

Esmu gandarīta, ka ir sakārtots iepriekš 
tik sāpīgais jautājums par ēdināšanu Dunda-
gas vidusskolā un šo pakalpojumu sniedz 
vietējais uzņēmējs. 

Lai finansiāli atbalstītu dažādas kultūras, 
saimnieciska rakstura aktivitātes un projek-
tus, ir apstiprināts nolikums novada pašval-
dības projektu konkursam Atbalsts vietējo ini-
ciatīvu projektiem, kas dod iespēju aktīvāka-
jiem ideju autoriem realizēt kādas ieceres.  

— Vai izdevies nodrošināt konsultācijas 
un pieredzes apmaiņas pasākumus par 
mārketingu, kooperāciju, daudzveidīgu uz-
ņēmējdarbību un produkcijas pārstrādi? 

 — Pašvaldībā strādā speciālisti, kas atbild 
par attīstības plānošanas jautājumiem nova-
dā, uzskatu, ka no viņiem ir jānāk iniciatīvai 
un jāorganizē šo darbību izpilde.  

— Kā sekmējies nodrošināt kvalitatīvus 
un pieejamus komunālos pakalpojumus? 

— Tas ir vadības izpildvaras, pagasta pār-
valdes un saimniecības daļas speciālistu ziņā. 
Kādā no nākamājam sēdēm lūgšu atbildēt uz 
šo jautājumu.  

Jautājumi A. Rodertam, apvienība Mēs va-
ram 

— Kā izdevies veicināt sadarbību starp 
novada iestādēm? 

— Kā jau minēju, šī ir viena no neveik-
smēm, kuru piedzīvojām iepriekšējā izpild-
direktora vadībā, — sadarbība nav veicināta, 
drīzāk tā ir grauta. Man ir prieks par vienoto 
sajūtu Sociālajā un izglītības komitejā, kādā 
virzienā vajadzētu attīstīt sociālo pakalpoju-
mu sniedzēju iestāžu un biedrību darbību un 

sadarbību. Mans pirmais mēģinājums veici-
nāt sadarbību starp Mazirbes un Kolkas sko-
lām bija bez rezultātiem. Laikam situācija vēl 
nav tik kritiska, lai būtu spiesti nonākt pie 
kāda kopsaucēja. Bet, skatoties nākotnē, ga-
tavojos otrajam mēģinājumam. 

— Kādas iestrādes ir ciema valžu izveidē? 
— Kolkas ciema valdi ir izdevies pārvēlēt, 

un tā šobrīd atkal pilntiesīgi var darboties. 
Citos ciemos pagaidām domes priekšsēdētājs 
vēl nav gatavs veidot valdes. Būs jāpadomā 
par dažādiem veidiem, kā tomēr šo jautāju-
mu iekustināt. 

— Kā sekmējies veicināt vietējo uzņēmē-
ju konsultatīvās padomes izveidi? 

— Šis jautājums ir noklusis. Arī tamdēļ, ka 
ir gaidīta iniciatīva no ārpuses, jo ideju iero-
sināja Gaidis Bērziņš, un paši esam palikuši 
slinki organizēties. 

— Kā veicies sakārtot novada pirmssko-
las izglītības iestāžu teritorijas? 

— Kolkai tiešām ir paveicies — tagad pie 
bērnudārza ir tik skaists publiskais rotaļu 
laukums. Protams, pašā bērnudārza teritori-
jā vēl stāv 40 gadus vecs aprīkojums. Prieks 
arī par to, ka virzās uz priekšu Kurzemītes 
laukuma rekonstrukcija. Tomēr otrajā pusē 
publiski pieejamā daļa ir atbaidoša. Šobrīd 
arī nav paredzams, kad kaut kas varētu tur 
mainīties. Nav arī vienotas domas par to, kur 
vajadzētu veidot publisko rotaļu laukumu. 
Tas visu sarežģī. 

— Vai izdevies veicināt ciešāku sadarbī-
bu ar Līvu savienību un atbalstīt Lībiešu 
tautas nama darbību? 

— Šis ir vēl viens no grūtajiem darbiem. 
Domāju, ka vajadzētu izstrādāt tādu modeli, 
kas ļoti atbalstītu vietējos aktīvistus, bet bū-
tu rezervēts pret pašu savienību. Līvu savie-
nība darbojas plašākā teritorijā nekā Dunda-
gas novads, un mums nav pa spēkam šādu 
organizāciju uzturēt. Tai jāmeklē atbalsts ci-
tos mērogos. Pašlaik ir rasts viens līguma va-
riants un tas jau ir noslēgts. Skatīsimeis, kā 
tas darbosies.  

Ceru, ka pirmā gada konfrontācijas laiks 
tā kā būtu pārvarēts. Jāsāk ir sadarboties. 
Novēlu Dundagas novada iedzīvotājiem jau-
ku atlikušo vasaru. 

 

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa 

Sociālie  
pakalpojumi 

 

Sākums 182., 183 un 184. numurā. 

Bērniem ar garīgās un fiziskās  
attīstības traucējumiem  
līdz 4 gadu vecumam 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūciju pakalpojumus no 
valsts budžeta finansē bērniem ar garīgās un 
fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 
4 gadiem. Pakalpojumu saņemšanas kārtību 
nosaka 21.04.2008. MK noteikumi nr. 288 
«Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtība» (turpmāk — noteikumi 
nr. 288). 

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna liku-
miskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kurā 
reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā die-
nestā un iesniedz: 1) iesniegumu, norādot 
problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģime-
nes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli 
ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu 
smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko 
kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktī-
vajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, sek-
suāli transmisīvās slimības; 3) psihiatra atzi-
numu, ka nav speciālo (psihisko) kontrindi-
kāciju, un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura 
traucējumiem (noteikumu nr. 288 1. pieli-
kums); 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta 
(invalīda apliecības) kopiju. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
(SIVA) pēc dokumentu saņemšanas izskata 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un 
pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņē-
mēju rindu un koordinējot pakalpojumu pie-
šķiršanas procesu. 

Pakalpojumu sniedz 
Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle 

Rīga, Pāles iela 12, Rīga, LV–1024, ℡ 
67520814, fakss: 67522801,  info@vsacriga.
gov.lv; www.vsacriga.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle 
Pļavnieki, Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, 
℡ 67585618, fakss 67585912,  plavnie-
ki@vsacriga.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Latgale fili-
āle Kalkūni, Komunālā iela 104, Kalkūni, Kal-
kūnes pag., Daugavpils nov., LV–5449, ℡, 
fakss: 65474092; 65440976,  kalkuni@ 
vsaclatgale.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme fi-
liāle Liepāja, Apšu iela 3 a, Liepāja, LV–3401, 
℡ 63423402, fakss: 63484805,  kurzeme.
liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv 

Bērniem ar smagiem  
garīga rakstura traucējumiem  
no 4 līdz 18 gadu vecumam 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūciju pakalpojumus no 
valsts budžeta finansē bērniem ar smagiem 
garīga rakstura traucējumiem vecumā no 
četriem līdz astoņpadsmit gadiem. 

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 
21.04.2008. MK noteikumi nr. 288 «Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņem-
šanas kārtība» (turpmāk — noteikumi 
nr. 288). 

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna liku-
miskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kurā 
reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā die-
nestā un iesniedz: 1) iesniegumu, norādot 
problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģime-
nes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli 
ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu 
smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko 
kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktī-
vajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, sek-
suāli transmisīvās slimības; 3) psihiatra atzi-

numu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju 
neesamību un piemērotāko sociālā pakalpo-
juma veidu personai (bērnam) ar garīga rak-
stura traucējumiem (noteikumu nr. 288 1. 
pielikums); 4) invaliditāti apliecinoša doku-
menta (invalīda apliecības) kopiju. 

SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un 
pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņē-
mēju rindu un koordinējot pakalpojumu pie-
šķiršanas procesu. 

Pakalpojumu sniedz 
Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle 

Baldone, Kaķīši, Baldones pag., Baldones nov., 
LV–2125, ℡, fakss: 67932059,  baldone@ 
vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle 
Pļavnieki, Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, ℡ 
67585618, fakss: 67585912,  plavnieki@ 
vsacriga.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāle 
Teika, Stāmerienas iela 4, Rīgā, LV–1006, ℡ 
67543224, fakss: 67551675,  teika@vsacriga.
gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Latgale fili-
āle Kalkūni, Komunālā iela 104, Kalkūni, Kal-
kūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, ℡, 
fakss: 65474092; 65440976,  kalkuni@ 
vsaclatgale.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme fi-
liāle Liepāja, Apšu iela 3 a, Liepāja, LV–3401, 
℡ 63423402, fakss: 63484805,  kurzeme.
liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv 

Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme fi-
liāle Veģi, Veģi, Abavas pag., Talsu nov., LV-
3294, ℡ 63255147, fakss: 63251145,  

 kurzeme.vegi.vad@vsackurzeme.gov.lv 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
cilvēku tirdzniecības upuriem 

Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cil-
vēku tirdzniecības upuri, saņem sociālās re-

habilitācijas pakalpojumus par valsts budže-
ta līdzekļiem, nosaka 31.10.2006. MK notei-
kumi nr. 889 «Noteikumi par kārtību, kādā 
cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem 
personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības 
upuri» (turpmāk — noteikumi nr. 889). 

Pakalpojumus var saņemt, pamatojoties 
uz šādiem dokumentiem: 1) personas vai tās 
likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu 
pakalpojumu sniedzējam; 2) izmeklētāja, 
prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnie-
ka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietu-
šo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai 
tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka per-
sona cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpoju-
mu sniedzēja personas novērtēšanas proto-
kolu (noteikumu nr. 889 1. pielikums), kurā 
noteikta personas atbilstība cilvēku tirdznie-
cības upura kritērijiem, vai ārvalsts tiesī-
baizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts 
kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbī-
bas, kas var būt par pamatu tam, lai komisija 
pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvē-
ku tirdzniecības upura kritērijiem. 

Dokumenti jāiesniedz pakalpojumu snie-
dzējam — biedrībai Patvērums «Drošā māja», 
Lāčplēša iela 29–3, Rīga, LV–1011, ℡ 
67898343; www.patverums-dm.lv 

Ja personai nav izsniegts minētais izmek-
lētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas 
dalībnieka lēmums vai tiesībaizsardzības in-
stitūcijas izziņa, tās atbilstību cilvēku tirdz-
niecības upura kritērijiem novērtē pakalpo-
jumu sniedzēja izveidota speciālistu komisija 
noteikumu nr. 889 noteiktajā kārtībā.  

SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un 
pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņē-
mēju rindu un koordinējot pakalpojumu pie-
šķiršanas procesu. 

Turpinājums sekos. 
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To pamatā ir gregoriskas psalmu lūgšanas, 
kā tas bijis pirms 1000 gadiem benediktīnie-
šu klosteros. Dalībnieki tās izdziedāja stundu 
lūgšanās un dievkalpojumā Mazirbes dievna-
mā. Līdztekus notika saistošas lekcijas un arī 
vingrināšanās šīs senās mūzikas dziedātpras-
mē. To mācīja Rīgas Doma mūzikas direktors 
Guntars Prānis, lekcijas vadīja māsa Doroteja 
no evaņģēliskās Švānbergas klostera Vācijā, 
kā arī Latvijas garīdznieki. 

Gregorikas dienas Latvijā notiek jau 22. 
reizi. Tās mūsu valstī ir iedibinājis G. Prā-
nis, kurš arī visas ir vadījis. Lūdzu viņu pa-
stāstīt, ko viņam nozīmē šī mūzika, kas ir 
Gregorikas dienas Latvijā un kāpēc šoreiz 
izvēlēts Mazirbes rekolekciju centrs.  

G. Prānis: — Ļoti bagātinos šajā mūzikā — 
tā ir tik dziļa, krāsaina un niansēta. Lai mācī-
tu un dotu tālāk, pašam jābūt pārliecinātam 
un tādam, kas aizrāvies ar to, ar ko dalās. Es-
mu gregoriskos dziedājumus atradis kā pērli, 
pie kuras turēties, ko glabāt un kopt. Esmu 
gandarīts, ka Latvijā arvien jauni cilvēki, te 
es nedomāju gadu skaitu, piedalās Gregori-
kas dienās un grib braukt atkal.  

Gregorikas dienas ir mēģinājums skaistos, 
senos dziedājumus piedzīvot tādā vidē un 
dienas ritējumā, kā tie ir vēsturiski lietoti. 
Tas nav koncerts, kur kādi dzied, bet citi 
klausās. Gregorikas dienās ir ekskluzīva ie-
spēja tiem, kas to vēlas, paspert solīti tu-
vāk — pašam būt daļai no šī procesa. Dzie-
dātmācīšanās ir brīnišķīga pieredze, ar kuras 
palīdzību nāk atziņas un atklāsme, kas šī mū-
zika ir, kam tā domāta. Arī garīgās pieredzes 
ziņā tas ir īpašs piedzīvojums. Gregorikas 
dienas ir atvērtas jebkuram. 
Ļoti priecājos, ka esam Mazirbes rekolek-

ciju centrā. Tā ir fantastiski skaista un mier-
pilna vieta, kur nekas netraucē. Mācītājmui-
ža ir laba mēģinājumiem. Tepat arī baznīca, 
kuras senajās velvēs ir lieliska akustika. Lat-
vijā nemaz nav tik daudz vietu, kur ir kopā 
šāds salikums. Man ir arī svarīgi, lai tur, kur 
rīkojam Gregorikas dienas, ir cilvēki, kas grib 
uzņemt citus un paši piedalīties. Tieši tādi ir 
mācītājs Kārlis Irbe un viņa sieva Vineta. 
Dievs viņiem brīnišķīgi sirdī licis viesmīlības 
dāvanu. Impulsu braukt uz šejieni deva mā-
cītājs Atis Freipičs. Esmu laimīgs, ka varējām 
kopā ar viņiem šeit būt Gregorikas dienās. Te 
ir sajūta, ka būs turpinājums. Ceram, ka nā-
kamgad tās arī būs Mazirbē un ka šeit redzē-

sim daudz vairāk cilvēku no tuvākās apkār-
tnes: Dundagas, Ventspils, Talsiem.  

Bet ko par Gregorikas dienām saka Maz-
irbes rekolekciju centra vadītājs K. Irbe un 
viņa sieva Vineta? 

K. Irbe: — Kā sacīja Lutera akadēmijas 
rektors doktors Viljams Karls Veinrihs, lasot 
Atklāsmes grāmatu, mēs varam redzēt, ka 
debesīs nebūs solu rindu kā klasē, tur nesē-
dēs un nemācīsies, bet visi kopā slavēs Die-
vu, tātad tur būs dievkalpojums. Mūsu diev-
kalpojumam jālīdzinās debesu dievkalpoju-
mam. Debesīs, tas, protams, būs pilnīgs, tur 
skatīsim Dievu vaigu vaigā, bet dievkalpoju-
mam, ko mēs svinam šodien, ir tam jātuvo-
jas. Gregoriskajiem dziedājumiem dievkalpo-
jumā ir īpaša loma, jo tajos lieto mūzikas in-
strumentu, ko nepastarpināti ir radījis Dievs, 
t. i., cilvēka balsi. Savukārt vienbalsīga dzie-
dāšana ataino vienprātību, uz ko Kristus mūs 
ir aicinājis.  

Bet kā tas nācās, ka Gregorikas dienas no-
tika šeit? Pērn ar mācītāju Armandu Klāvu 
runājām, ka būtu ļoti labi, ja Mazirbē notiktu 
Gregorikas dienas... Tad iesaistījās mācītājs 

Atis Freipičs, kas šo ideju izteica Guntaram 
Prānim un droši vien vēl kādam. Un nu jau 
Mazirbē Gregoriksas dienas ir notikušas! Par 
to ļoti priecājos.  

Savā ikdienas lūgšanu praksē lietojam 
stundu lūgšanas. To darām gan pašu dēļ, jo ir 
svarīgi, lai lūgšanas mūs nes, gan arī vēla-
mies iepazīstināt ar šo lūgšanu tradīciju tos, 
kas apmeklē Rekolekciju centru. Tāpēc ir la-
bi, ja šajā praksē ir skaidrība. Gregorikas die-
nas deva impulsu vairāk ieraudzīt, saskatīt, 
sakārtot un darīt tā, kā kopīgi dara Baznīca, 
lai mēs būtu lūgšanu tradīcijā, ko Latvijā 
kopj jau vairāk nekā 20 gadu. Gribam ikdienā 

turpināt stundu lūgšanas, bet nu jau ar ne-
daudz lielāku izpratni.  

No Gregorikas dienām esmu saņēmis vai-
rāk, nekā gaidījis. Bez pieminētā vēl gribētu 
izcelt divas lietas. Kaut arī Mazirbes draudzē 
ļaudis tiek galā ar praktiskajām lietām, tieši 
dievkalpojumā bieži esmu spiests būt par 
mācītāju «orķestri», jo šobrīd nav zvaniķa un 
pērmindera* pienākumus veic tas mācītājs, 
kurš kalpo, tāpēc prieks, ka Gregorikas die-
nās bija kāds atbildīgais par zvanīšanu, kāds, 
kurš aizdedzina sveces, kādi, kuri dzied, kā-
di, kuri uzliek ziņojumus... Varēju izbaudīt 
ikdienas lūgšanas un dievkalpojumu kā mā-
cītājs, kuram ir laba komanda. 

Savukārt radošajā vakarā piepildījās kāds 
manis lolots, bet līdz šim neizteikts sapnis — 
tas, ka šeit, Mazirbē, sapulcētos kristīgie mū-
ziķi un kopīgi slavētu Dievu. Un tas notika 
radošajā vakarā, kas ir neatņemama Gregori-

kas dienu sastāvdaļa. Cilvēki dalījās ar savām 
dāvanām: dziedāja, spēlēja, lasīja dzeju, stās-
tīja anekdotes, rādīja skeču, mācīja spēles, 
dančus un baleta elementus. Ceru, ka šādas 
kristīgas mūziķu sanākšanas pie mums radīs 
turpinājumu arī ārpus Gregorikas dienām.  

Pārsteidzoši, kā Gregorikas dienas izska-
nēja Latvijā! Ne Guntars, ne mēs Rekolekciju 
centrā ar reklāmu nenodarbojamies. Taču 
žurnālistiem par Gregorikas dienām bija in-
terese, un mani tas priecē, jo cilvēkiem, kas 
šeit nav bijuši, šī vieta ir klāta ar tādu kā no-
slēpumainības plīvuru. Zina, ka tāda ir, bet 
nezina, kas tā ir. Pateicoties Gregorikas die-
nām un interesei par tām, plīvurs tiek ne-
daudz paņemts nost.  
Ļoti iepriecināja un iedvesmoja sadarbība 

ar Guntaru, dziļi ticīgu cilvēku, kas strādā ar 
lielu degsmi un mīlestību, lai slavētu Dievu. 
Bet pārsteidzošākais — cik viņš, būdams iz-
cils savā jomā, vienlaikus ir vienkāršs un 
prot katru iedrošināt un vēlas ar visiem strā-
dāt! Mācītājs Jānis Bitāns reiz sacīja, ka vērtī-
ba ir cilvēkam, kas dalās; jo vairāk viņš dalās, 
jo vērtīgāks kļūst citiem. Guntars dalās, un 
pierādījums tam ir Gregorikas dienas, kas 
Latvijā notikušas jau 22 reizes.  

V. Irbe: — Man ļoti patika tas, ko Guntars 
Prānis teica par jaunu sākumu. 20 gadi Latvi-
jā — tā jau ir jauna paaudze. Manī tas sasau-
cās ar psalmā lasīto: «No zīdaiņu un bērnu 
mutes Tu sev esi sagatavojis pretspēku pret 
ienaidniekiem». Piedzimis bērniņš, kas tas 
tāds? Tā ir daļa, ko Dievs mums Mazirbē kā 
zīdaiņiem uzticējis — nest evaņģēliju, dzīvot 
to ikdienā. 

Mana iepriekšējā tikšanās ar Guntaru bija 
pirms 10 gadiem, kad viņš man iemācīja ie-
mīlēt korāli. Tagad Guntars man iemācīja 
kopt ikdienā lūgšanu. Esmu to darījusi, kā 
mācējusi. Tagad varēšu to nest ikdienā vai-
rāk. Brīnišķīga tikšanās! Zīdainis ir dzimis! 
Dievs audzē. Mūsu daļa ir dzert pienu, strā-
dāt, augt, velties, un sava daļa ir arī rupjmai-
zei.  

Dievam visas lietas ir iespējamas! Īpaša 
bija gan mana tikšanās šeit ar Guntaru, gan 
arī ar māsu Doroteju. Viņas Švānbergas klos-
terī ir 100: 40 māsas un 60 palīgi. Komplekss 
ir daudz lielāks nekā Mazirbes rekolekciju 
centrs, un tajā izmitina kopienas viesus, kas 
vēlas būt daļa no ikdienas stundu lūdzējiem. 
Kaut gan tas ir 1000 km attālumā, Bavārijā, 
atvadoties sarunājām būt kopā lūgšanā Kris-
tū. Viņš arī mūs nes un veido. Jautājums 
mums — vai esam pie Kristus? Šī ir iespēja, 
kur būt pie Viņa.  

Diāna Siliņa 
 
* Draudzes pērminderis ir tas, kurš sagatavo baz-

nīcu dievkalpojumam un dievkalpojuma laikā asistē 
mācītājam.  

Rūdolfa izvēle — Tezē 
 

Jūlijā Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes drau-
dzes rīkotajā jauniešu braucienā uz Tezē  
kopienu Francijā bija devies arī piecpa-
dsmitgadīgais dundadznieks Rūdolfs 
Kristaps Bražis. 

 
Puisis pastāstīja, ka viņam nācies izšķir-

ties starp diviem piedāvājumiem – piedalī-
ties kopā ar Dundagas pagasta jaukto kori 
Pasaules koru olimpiādes koncertā Meža-
parkā vai doties ceļojumā uz Franciju. Tā kā 
koncerts notika tikai vienā dienā, bet brau-
ciens uz Tezē ilga no 10. līdz 22. VII, viņš iz-
vēlējies iespēju padzīvot Tezē. Rūdolfs ie-
priekš arī palūkojies interneta tīmeklī, lai 
saprastu, ka viņam tiešām Tezē patiks.  

Tā arī bijis! Šai klosterī pulcējies ap 2600 
cilvēku, gan pieaugušie, gan tīņi. Rūdolfu 
savaldzinājis skaistais Klusuma dārzs, kas 
ļāva atpūsties un izbaudīt dabu. 

Ar prieku jaunietis piedalījies Bībeles stu-
dijās, jo to vadītājs visu brīnišķīgi paskaidro-
jis, pievēršot uzmanību Svēto Rakstu vie-
tām, kas pašiem, visticamāk, paliktu nepa-
manītas. Aizkustinājumu Rūdolfs piedzīvo-
jis, klausoties Jaunās Derības rakstu vietu 
par bagātnieku, kas templim ziedojis no sa-
va daudzuma, un nabaga atraitni, kas atde-
vusi visu. Jēzus acīs atraitnes ziedojums bija 
vērtīgāks. Jaunietis atzina, ka mūsdienās tā 

ir reti sastopama parādība – atdot visu, tā-
pēc tas ir kaut kas īpašs. Puisis atzina, ka Bī-
beles studijās guvis vairākas dzīves gudrī-
bas.  

Trīs reizes dienā notikušas lūgšanas vai-
rākās valodās, skanējusi arī latviešu valoda. 
Tezē lūgšanas nav iedomājamas bez dziedā-
jumiem. Rūdolfam dziesmas patikušas, tikai 
dažas tik bieži atkārtotas, ka sākušas krist uz 
nerviem. 

Kad bijis jādzied latviski, jaunais dun-
dadznieks un citi latviešu jaunieši bijuši klāt, 
lai parādītu, kā tas jādara. Dziedot dzimtajā 
valodā, puisis jutis lepnumu, ka ir no Latvi-
jas.  

Spilgti atmiņā Rūdolfam palikusi indiāņu 
ģimene no Ziemeļamerikas. Skaista bijusi arī 
Tezē apkārtne — kalnaina, tur ganījušās go-
vis un aitas.  

Laiks bijis karsts, tad bijis patīkami atvē-
sināties kādā mazā baznīcā, kas atrodas ne-
tālu no Tezē pasākuma vietas. Pēdējās die-
nās sācis līt un plosījies negaiss.  

Pa ceļam Parīzē aplūkots Eifeļa tornis un 
Dievmātes katedrāle, Drēzdenē izstaigāta 
slavenā galerija, Čenstohovā apskatīta kāda 
no baznīcām.  

Tezē Rūdolfs, protams, ieguvis jaunus 
draugus no dažādām valstīm. Viņš labprāt 
uz turieni aizbrauktu vēl, bet ne nākamgad.  

 

Diāna Siliņa 
 

   Ne no maizes vien 

• Pēc dievkalpojuma, pirms iziešanas no baznīcas kanonā skan Šalom (Miers ar jums) dziedājums ebreju 
valodā. Trešais no kreisās — G. Prānis.                                                                                                        Autores foto 

Jauns sākums Mazirbē 
 

No 27. līdz 30. VII pirmoreiz mūsu novadā, Mazirbes rekolekciju centrā, notika Gre-
gorikas dienas. 

Stāvēt stipri! 
 

Kas var mums palīdzēt stāvēt stipri, 
kad dzīves grūtības liek padoties? 

 
Bērnu Vasaras Bībeles skolā (VBS) uz šo 

jautājumu tika sniegtas 5 atbildes. 
Dieva mīlestība palīdz mums stāvēt stip-

ri. Ķēniņš Dāvids, pusaudža gados ganīdams 
aitas, sacerēja dziesmas par Dieva mīlestību. 
Viņš teica: «Mans kauss ir piepildīts pilns 
līdz malai». Arī bērni, skatīdamies, kā ūdens 
plūst pāri viņu sakļautajām plaukstām, sau-
ca sev mīļas un dārgas lietas: dāvanas, dzim-
šanas diena, peldēšanās jūrā, mans sunītis, 
saldējums, mamma un tētis... 
Ģimene un draugi palīdz stāvēt stipri. 

Bībelē ķēniņiene Estere izglāba savu tautu 
no bojāejas, pateicoties ģimenes locekļu at-
balstam. Nodarbībā bērni katrs varēja no-
saukt kādu draugu vai ģimenes locekli, kurš 
ticējis viņam un teicis: «Tu to vari!» Tāpēc 
svarīgi ir izvēlēties draugus, kas palīdzēs, 
nevis sāpinās. 

Lūgšanas palīdz stāvēt stipri. Stāsts ir par 
kādu pavisam parastu vīru vārdā Nehemija, 
kurš bija nolēmis paveikt pavisam neparas-
tu darbu — atjaunot nopostīto Jeruzālemes 
mūri. Katru reizi, kad Nehemija sastapās ar 
grūtībām, viņš lūdza Dievu. Arī VBS bērni 
varēja padomāt un nosaukt kādus, kas darī-
juši pāri. Bieži tie ir bijuši paši tuvākie cilvē-

ki. Bet, kopīgi lūdzot, gan mūris no siena ķī-
pām tika «atjaunots», gan stiprinātas lūgša-
nu iemaņas. 

Uzticēšanās Dievam palīdz mums stāvēt 
stipri. Šajā stāstā par Jēzus pēdējām dienām 
spilgti atklājas cilvēku nepastāvīgums — no 
svinīgas sagaidīšanas līdz krustā sišanai. Arī 
bērni minēja piemērus, kad tuvākais draugs 
ir nodevis draudzību un arī paši esam bijuši 
netaisni pret kādu. Bērniem bija iespēja no-
žēlot savu slikto rīcību un papīra plauksti-
ņas veidā to atdot Jēzus krustam.  

Bībele palīdz mums stāvēt stipri. Šajā no-
darbībā galvenais varonis bija zēns, kurš 8 
gadu vecumā kļuva par ķēniņu un nolēma 
sekot Dieva norādījumiem. Runājām par to, 
ka bieži izvēlamies sev kādu elku, kuram 
kalpot, — datorspēles, vēlāk pieaugušo dzī-
vē jau nopietnākas atkarības. Bet visparei-
zākais būtu slavēt Dievu — visas pasaules 
Radītāju un būt atkarīgam no Viņa. 

Piecas dienas paskrēja ātri. Pavisam VBS 
apmeklēja 66 bērni un 7 komandu kapteiņi, 
nodarbības vadīja 10 skolotāji un 3 skolotāja 
palīgi. Sestdien svinējām izlaidumu ar 
priekšnesumiem un braucienu uz Mazirbes 
jūrmalu. Tiksimies atkal nākošgad! 

 
Sarmīte Zumberga 
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No sirds priecājamies, ka, pateicoties pro-
jektam, ko īstenojām, pagasta jauktais koris 
ir ticis pie jauniem, skaistiem Ziemeļkurze-
mes puses tautastērpiem. Esam ieguvuši pil-
nu komplektu sievām un vīriem: svārkus, 
bikses, blūzes, kreklus, vestes, zeķes, vaina-
gus, aubes, apavus. Mums bija paveicies arī 

ar darba veicēju — SIA ANVI Rīgā, jo, izsludi-
not cenu aptauju, nevar iepriekš zināt, kāds 
būs rezultāts. Šoreiz darbs bija izdarīts go-
dam. Koris ticis arī pie izšūta eleganta kora 
karoga, autore Rudīte Grasberga.  

Dun-dang deju kolektīvam tagad ir arī tau-
tastērpu elementi, kas būtiski papildina eso-

šos tērpu komplektus. Deju scenogrāfija un 
horeogrāfija prasa dažādību. Ir dejas, kur va-
jag greznākus tautastērpus, lai dejas solis un 
izpildītāji izskatītos majestātiskāk. Tāda, pie-
mēram, ir deja Saimniekdancis, kuras autore ir 
mūsu Dace Treinovska. Līdz šim vīriem mē-
teļus un platmales aizņēmāmies, tāpat arī 
sievām — jakas, nu projektā esam to visu ie-
mantojuši paši. (Skatīt foto!) Tas dod prieku 
un papildu stimulu. Kad mūsu dejotāji uzstā-
jas skaistos tērpos, vairojam mūsu novada 
prestižu. Galvenais, protams, ir raits deju so-
lis, bet arī tērpiem ir nozīme.  

Vēl šajā projektā esam saņēmuši papildu 
tehniskos līdzekļus: fotoaparātu, videokame-
ru, videoprojektoru un nolaižamu ekrānu. 
Sapņojām jau sen, taču visas lietas nav ielie-
kamas budžetā, tāpēc labi, ja ir šādas projek-
tu iespējas. To visu esam ieguvuši, piedalo-
ties Lauku dienesta atbalsta (LAD) LEADER 
projektā.  

Līdztekus izmantojām iespēju rakstīt LAD 
otru projektu, kurā ir izgatavotas skaistas 
durvju plāksnes zelta krāsā ar gravētiem 
burtiem. Vinjete ir veidota, skatoties pils ar-
hitektoniskos elementus. Pagalmā būs norā-
žu stabs, kas top Kuldīgas pusē. Laumu dabas 
parkā gatavo pils pagalma arhitektūrai atbil-
stošu informācijas dēli, top pils interneta la-
pa.  

Ar pieteikumu piedalījos Valsts Kultūrka-
pitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā. 
Rezultātā fonds ir piešķīris naudu barona 
vannas istabas interjera detaļu restaurācijai 
un atjaunošanai, projektu finansē arī pašval-
dība. Darbu veiks SIA Erteks. Viss jāpadara 
līdz 31. X.  

Dome ir lēmusi atbalstīt koka galerijas at-

jaunošanas projektu. Tehniskais projekts ir 
izstrādāts jau pirms 11 gadiem, tad arī atjau-
notas vairākas balkona detaļas. Bijusi liela 
pauze, nebija atbilstošu fondu, kur iegūt lī-
dzekļus. Beidzot tiksim pie savas atvērtās ko-
ka galerijas — balkona! Paldies domes depu-
tātiem par lemto, situācijas izpratni un patie-
su rūpi par kultūrvēsturiskā mantojuma at-
jaunošanu! 

Jau iepriekš esmu stāstījusi par izstrādāto 
pagalma labiekārtošanas projektu, kurā re-
dzam, kādām jāizskatās atkritumu tvertnēm, 
puķu kastēm, soliņiem. Tagad uzņēmējs iz-
strādā tāmi. Raudzīsimies, ko varēs izdarīt 
šogad, kas paliks uz nākamo gadu. Ir pare-
dzētas stilizētas ozolkoka mucas kā atkritu-
mu tvertnes un puķu podi. Ar šo projektu pa-
mazām turpināsim uzlabot pils kopējo tēlu.  

Aktuāli ir arī darbi, kas saistīti ar turpmā-
ko pils izmantošanas plānu izstrādi un drošī-
bas lietām. Šobrīd uzsākts darbs pie ūdens 
apgādes un kanalizācijas sistēmas izpētes, jo 
ir grūti izsekot, kad kas veikts, dokumentāci-
jas ir maz, stāvoklis vairākas vietās — diez-
gan kritisks. Nav skaidrības, uz kurieni ūdeni 
var aizvadīt, kurās telpās ko varam attīstīt. 
Izpētes darbus veiks SIA Talsu spriegums. Re-
zultātā taps iekštelpu ūdens, kanalizācijas un 
elektroapgādes tīklu skiču projekts. 

Šogad 2. stāvā pilnībā ierīkos automātisko 
ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. 

Darba ir daudz. Galvenais ir atcerēties, ka 
pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, 
mūsu pērle. Tas ir jārespektē, un par pils at-
tīstību jādomā ilgtermiņā.  

 

Uzklausīja Diāna Siliņa,  
fotografēja Arvis Einštāls  

    Projekts projekta galā  

Kas jauns pilī? 
 

Vārds Dundagas Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai. 

Viss notika Druvienas pamatskolā. Tā ir 
maza skoliņa. Izskatījās, ka ciemā nav īpaši 
daudz iedzīvotāju. Taču skolotāji darbojas 
ļoti aktīvi: viņiem ir dažādas biedrības, peda-
gogi raksta projektus.  

Pirmajā dienā satikās nevalstisko organi-
zāciju (NVO) pārstāvji, kas darba grupās 
sprieda, ko cits citam var ieteikt. Bija ieradu-
šās NVO no 15 pašvaldībām.  

Šai pašā laikā skolā radošajās darbnīcās 
varēja pa nedēļu pagatavot savu kokli. Vietē-
jais Druvienas darbmācības skolotājs pats ir 
apguvis kokļu izgatavošanas prasmi un tagad 
to māca citiem. Tur sastapām Lauru no Val-

demārpils, kas arī pati savām rokām ar meis-
tara atbalstu pagatavoja savu kokli.  

Vakarā bija koncerts, ko vadīja dziedošā 
Vītolu ģimene. Tajā uzstājās folkloras an-
samblis Pērlis, kurā pulcējās gan mazie, gan 
pieaugušie. Dalībnieki bija tautas tērpos, un 
daudzi spēlēja pašu pagatavotus mūzikas in-
strumentus.  

Otrajā dienā lietā lika projektos iegādātos 
sporta inventārus. Piedalījāmies interesantās 
un atraktīvās sporta spēlēs, pavisam 16 dis-
ciplīnās. Četrās ieguvām otrās vietas un vie-
nā trešo. Labi mums veicās dambretē, ko 
spēlējām uz laukuma ar šķīvja lieluma kauli-

ņiem. Mums bija jāstaigā un jākauj citas ko-
mandas kauliņi. Visjautrākā bija spēle ar 
cauruli, kurā caurumi. Caurulē bija jāielej 
ūdens, jātur caurumi, lai ūdens nešļāktu ārā. 
Kad caurule pilna ar ūdeni, tad varēja izdarīt 
galveno — izķeksēt bumbiņu, kas atradās 
caurulē. Īpaši uz sadarbību bija vērsta spēle, 
kur jāpārceļ smagumi. Četriem cilvēkiem ro-
kās bija saites, bet centrā — āķis. Tikai sadar-
bojoties varēja ar āķi pārcelt smagumus.  

Mums ļoti patika Druvienas un Piebalgas 
apkārtne. Savs šarms piemita grantētajiem 
un līkumotajiem ceļiem, kas te veda kalnā, 
te — lejā, atklājot skaistās Vidzemes ainavas. 
Šķiet, tur vairāk saglabājusies vēsturiskā ap-
būve un latviskums.  

Izpētījām tās puses vecās skolas, kur ie-
kārtoti muzeji. Druvienas skolā mūs sagaidī-
ja ļoti jauka, sirsnīga un atraktīva muzeja va-
dītāja. Viņai dzīve pagājusi muzejā un vēl jo-
projām tur turpinās. Druvienas skolā viss sa-
glabājies kā senatnē — soli, galdi. Tur pat bi-
ja Buņģa un Cibiņa gultas! Paciemojāmies arī 
Jāņskolā, kur dzimis izcilais latviešu kompo-
nists Emīls Dārziņš un kur mācījušās daudzas 

radošas personības. Kaut ēka celta vienā lai-
kā ar Druvienas skolu, šeit viss bija atjau-
nots. Taču Jāņskolai piemita cits valdzinā-
jums. Gides stāstījums bija pavisam vien-
kāršs, taču mūs aizkustināja pats saturs. Tad 
vēl izskaņā noklausījāmies Melanholisko val-
si... Brāļu Kaudzīšu muzejs jau bija slēgts, ap-
lūkojām tikai tā apkārtni. 

Izpeldējāmies arī dzidrajā un veldzējošā 
Gaujā, vietā, kurā ūdens gan nebija dziļš. 

Bija interesanti paskatīties, cik Vidzeme 
skaista un kā tur cilvēki dzīvo. Vidzemnieki 
man likās līdzsvarotāki un optimistiskāki. 
Tas nekas, ka reljefs viņiem kalnains, cilvēki 
apstrādā zemi, audzē lopus. Tur arī pa divām 
gotiņām, ne tikai lielus ganāmpulkus vien.  

Druvienas pamatskola ar tās skolotājiem 
ir sirds, kas satur kopā visu ciemu. Reizēm 
liekas, ka Dundagā tāda sirds centra pie-
trūkst. Kolkā jā, tur vairāk to jūt. Varbūt tā-
pēc, ka skola mazāka?  

 

Uzklausīja Diāna Siliņa 

Skola — Druvienas sirds 
 

18. un 19. VII Druvienā, Gulbenes novadā, notika lielākā Latvijas lauku kopienu 
sanākšana šajā vasarā — 7. Latvijas kopienu spēles un seminārs par vietējās kopie-
nas (ciemu) attīstības plānošanu. Tajā pulcējās vairāk nekā 100 dalībnieku no vi-
siem Latvijas reģioniem, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas būtību — ja 
cilvēks palīdz cilvēkam, būtiski mainās arī sabiedrība. No mūsu novada pasākumā 
piedalījās Bērnu dienas centra «Mājas» biedres — Gunta Abaja, Andra Ratkeviča, 
Maira Remesa — un pāris viņu atbalstītāju. Iespaidos dalās Maira un Gunta.  

Pasākuma noslēgumā novada kultūras 
dzīves rīkotāja Smaida Šnikvalde atgādināja, 
ka brauciens Barona taka sācies kā kluss pa-
sākums pirms 10 gadiem, bet šajā laikā kļu-
vis par Latvijā zināmu notikumu. Savukārt 
Dundaga — par vietu, kur velomaratona da-
lībniekus sagaida. 

Novada vadītājs Gunārs Laicāns, kurš arī 
veicis atsevišķus brauciena posmus, aicināja 
saskaitīt kopā nobrauktos kilometrus, iestā-
dītos kokus un sakoptās vietas. Viņš patei-
cās biedrībai Pēdas LV un velomaratonistiem 
par Dundagas vārda daudzināšanu. Domes 
priekšsēdētājs, zinot, ka šis ir pēdējais bied-
rības rīkotais brauciens Barona taka, apsolī-
ja, ka Dundagā turpināsies Barona bōgans.  

Velomaratona koordinators un grupas 
vadītājs Gatis Dzērve pastāstīja, ka šoreiz 
braucienu Tartu uzsākuši 24 dalībnieki, fini-
šējuši — 34. Taču kopā, dažādos posmos pie-

vienojoties, izbraukuši 80. Attālumu no-
braukuši 17 dienās.  

Biedrības Pēdas LV vadītāja Vita Jaunze-
me aicināja šo pasākumu neapbērēt. Varbūt 
tas vēl piedzīvos otru elpu. «Ja būs ļoti liela 
interese, varbūt turpināsim,» viņa sacīja. 
Vita pateicās Alandai un Ainai Pūliņām, vi-
sai Dundagai par vienmēr silto uzņemšanu.  

Pēc 9 izturīgāko velomaratonistu godinā-
šanas visiem par prieku skanēja lielisks kon-
certs Dziesmu dance, kur Zane Jančevska gan 
dziedāja tautasdziesmas, gan dalījās ar pasa-
kām, teikām un nostāstiem, gan kādu danča 
soli izdejoja. Viņas uzstāšanos pavadīja mū-
ziķi: Jēkabs Jančevskis, Lauma Vītola un 
Lauris Jansons. 

 
Diāna Siliņa  

Barona takas noslēgums Dundagā 
 

23. VII vēlā pēcpusdienā pils pagalmā dundadznieki un ciemiņi sagaidīja biedrī-
bas Pēdas LV iedvesmotus velobrauciena Barona taka dalībniekus, kas tikko bija at-
griezušies no Baron bōgan pa Dundagas apkārtni.  

Instrumentu iegādi šajā kārtā gan vairs 
neatbalsta. Kārtība projektu sagatavošanai 
tāda pati kā līdz šim — vispirms sagatavo 
meža apsaimniekošanas plānu, kur norāda 
izpildes vietu un kādos termiņos darbība 
notiks. Plānu apstiprina apgaitas mežzinis. 
Apstiprinātais plāns kopā ar projekta pietei-
kumu iesniedzams LAD. Lai paspētu, laika 
nav īpaši daudz, jo projektus pieņems tikai 
vienu mēnesi — līdz 30. IX. Jārēķinās arī ar 
to, ka šoreiz visai īss projektu izpildes 
laiks — visi darbi jāpabeidz līdz 2015. gada 1. 
VI. 

Atbalsts jaunaudžu kopšanai un vēl vairā-
kām citām aktivitātēm būs arī uz priekšu, 
pēc tam, kad izstrādās un apstiprinās notei-
kumus jaunajam ES plānošanas periodam. Ja 
kāds no atbalsta pretendentiem saprot, ka 
šādos termiņos iekļauties neiespēj, varēs uz 
atbalstu pieteikties nākamajā gadā. Instru-

mentu iegādi gan, visticamāk, tad neatbal-
stīs. Šogad šo iespēju noteikti vajadzētu 
censties izmantot tiem, kuru īpašumā eso-
šajām jaunaudzēm pienācis obligātais kop-
šanas termiņš vai arī, ja mežsaimniecisku 
apsvērumu dēļ tas jādara pēc iespējas ātrāk, 
citiem vārdiem, ja kopšanas vajadzību diktē 
pati daba. 

Par Eiropas Savienības atbalsta aktualitā-
tēm regulāri stāstām arī mūsu rīkotajos se-
mināros, kuru norises datumiem varat sekot 
līdz Valsts lauku tīkla mājas lapā www.
laukutikls.lv. Sniedzam arī bezmaksas indivi-
duālas konsultācijas projektu izgatavošanā 
mūsu birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 21a, 
Talsos vai pa telefonu 25468419. 

 
Linda Spade,   
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra   
Ziemeļkurzemes nodaļas vadītāja vietniece 

Pieteikšanās  
Eiropas atbalstam meža jomā  

 

Ar 1. IX atvērta vēl viena projektu iesniegšanas kārta attiecībā uz jaunaudžu 
kopšanu un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu.  
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Kā pastāstīja sacensību galvenais rīkotājs 
Gints Jānbergs, šo sacīkšu aizsācējs bijis Dai-
nis Derkevics. Drīz vien viņam pievienojies 
arī Gints.  

Daudzus gadus sacensības saukušās Pāces 
kauss. Pirms 4 gadiem tās pārdēvētas par Dai-
ņa Derkevica piemiņas kausa izcīņu volejbolā.  

Gints atceras, ka pirmajos gados uzvarētā-
ji saņēmuši interesantas un neparastas bal-
vas, piemēram, dzīvu lasi, zosi, mašīnu zapo-
rožecs. Tagad pirmo trīs vietu ieguvējiem 
tiek kauss un vērtīgas balvas. 

Interesanti, ka vieta, kur notiek sacensī-
bas, saucas Lāčkrogs. Kā kādreiz teicis Dainis, 
senos laikos te būros turēti lāči, tāpēc arī 
tāds nosaukums, kas ir saglabājies.  

Pats Gints ir beidzis Dundagas vidusskolu, 
un volejbols viņam ir sirdslieta. Gatavojoties 
sacensībām, Gintam palīdz Gundars Krūziņš, 
Kaspars un Raitis Kristiņi, Jānis Zīle un Jānis 
Cirvelis. Pirms sacensībām paši krietni pa-

strādā, lai volejbola laukums, estrāde un ap-
kārtne būtu sakārtota. Izmanto savu tehniku 
un darbarīkus. Pasākumu finansiāli atbalsta 
novada dome, Arnis Neparts, Aldis Felts, Jā-
nis Zīle. Sandis Lūks ir izgatavojis sacensību 
karogu, vienmēr ir rūpējies par afišu druku, 
īpašām balvām. Gadu gaitā ir izveidojusies 
īpaša zivju zupas vārīšanas komanda ar Arni 
Nepartu, Rudīti Althaberi, Arni Ozoliņu, 
Guntu Aseri. Aizdaru zupai — sviestu un krē-
jumu — nodrošina Dundagas pienotava. Par 
to paldies Guntim Pirvitam! Hanss Herbsts ir 
rūpējies par svētku salūtu. 

 «Šogad īpaši pretī nāca Jānis Apsītis, kurš 
atsaucās uz mūsu lūgumu ziedot kokmateri-
ālus, lai atjaunotu Pāces estrādi. Pirms spor-
ta svētkiem paši saviem spēkiem atjaunojam 
estrādes grīdu,» saka Gints. SIA Dundagas me-
ži ir sagādājuši Pāces komandai krekliņus.  

Jautāts, kas tas par magnētu, kas liek kat-
ru gadu rīkot sacensības un komandām pie-

dalīties, Gints atbild, ka cilvēkiem gribas 
kaut kur atpūsties. Par pasākumu priecājas 
arī pācenieki, kas ir atsaucīgi sacensību at-
balstītāji. Pācē jau nekā nav, pat veikala ne. 
Volejbola sacīkstes ir galvenais notikums 
ciema dzīvē.  

Sacensības sāksies plkst. 9.00. Tajās, visti-
camāk, piedalīsies kādas 10 komandas: 4 no 
Rīgas, 1 no Talsiem, 3 vai 4 no Dundagas. 
Ventspils komanda vēl nav izšķīrusies, būs 
vai nebūs. Gints sola, ka tradicionāli pusdie-
nās būs gardā zivju zupa. Tie, kas vēlēsies, 
pusdienas laikā varēs doties uz Āžu kapsētu 
nolikt ziedus pie Daiņa atdusas vietas un pie-
minēt viņu.  

Šajā reizē īpaši ir padomāts par bēr-
niem — viņiem paredzētas atrakcijas. Brīva-
jos brīžos dalībnieki varēs izklaidēties, metot 
šautriņas, ar bumbiņu sitot pa vārtiem, me-
tot basketbola soda metienus. Balli spēlēs 
Jānbergu ģimene un Zviedru ģimene.  

Katru gadu, izņemot vienu, šķiet, 2006. 
gadu, kad tik stipri lija, ka nācies balli pār-
celt uz pili, laiks sacensībām ir bijis labvēlīgs. 
To arī novēlam — skaistu laiku, labu omu, 
sacensības garu un, protams, satikties atkal 
pēc gada šajās volejbola sacensībās!  

 

Diāna Siliņa 
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«Dundadznieks» Nr. 14 (185)  
2014. gada augusts. 

 

Dundagas novada pašvaldības izdevums, 
iznāk divas reizes mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV-3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Lauris Laicāns, Aivars 
Miška, Aldis Pinkens, Diāna Siliņa, Smaida Šnik-
valde.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Rita Šneiderāte (1934) 

    Raibs kā  dzeņa vēders 

Gaidot jubilejas sacensības Pācē 
 

9. VIII Pācē 20. reizi pēc kārtas entuziasti piedalīsies Daiņa Derkevica piemiņas 
kausa izcīņā volejbolā. 

Ar Dundagas novada domes 24.07.2014. 
sēdes lēmumu nr. 190 (protokols nr. 11, 19.§) ir 
apstiprināta Dundagas novada Dundagas 
pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. 
gadam grozījumu galīgā redakcija. 

Ar apstiprināto Dundagas novada Dundagas 
pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. ga-
dam grozījumu galīgo redakciju var iepazīties 
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā  
darba laikā un pašvaldības tīmekļa lapā  
www.dundaga.lv no 4. līdz 24. VIII. 

Piesakies  
vēlēšanu komisijā! 

 

Dundagas novada vēlēšanu komisija 
izsludina pieteikšanos darbam novada 
vēlēšanu iecirkņos Saeimas vēlēšanu 
nodrošināšanai no 29. IX līdz 5. X.  

Kandidātus var pieteikt reģistrētas poli-
tiskās organizācijas vai to apvienības, ne 
mazāk kā 10 vēlētāju grupa, novada vēlēša-
nu komisijas loceklis.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 19. 
VIII pašvaldībā Dundagā. Pieteikšanās veid-
lapas var saņemt novada domes kancelejā, 
Centrālās vēlēšanu komisijas interneta lapā. 

Sīkākas ziņas pa tālruni 63237850, 
26342122.  

Līgumu īstenos Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfinansētā projektā Ūdenssaim-

niecības infrastruktūras attīstība Dundagas no-
vada Kolkas pagasta Kolkas ciemā, nr. 3.

DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052/093.  
SIA Kolkas ūdens rīkotajā būvdarbu iepir-

kumā Būvdarbi projektam «Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kol-
kas pagasta Kolkas ciemā» ar iepirkuma komi-
sijas lēmumu līguma slēgšanas tiesības ir 
piešķirtas pilnsabiedrībai Talsu partneri par 
būvdarbu kopējo cenu 463 984, 58 € bez PVN. 
Būvdarbu līgums ir noslēgts 7. VII, un tie ir 
uzsākti.  

Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus 
iepirkuma procedūras rezultātā sniegs SIA 
Firma L4 par pakalpojuma kopējo cenu 7 
350,00 € bez PVN. Būvuzraudzības pakalpo-
jumu līgums noslēgts 7. VII. SIA Kolkas ūdens 
kopumā ir gandarīta, ka veiksmīgi izdevies 
uzsākt projekta ieviešanu, jo būvatļauja ir 
saņemta un būvuzņēmējs var sākt būvdar-
bus. Plānots, ka tie jāpabeidz 5 mēnešos. Ai-
cinām Kolkas pagasta Kolkas ciema iedzīvo-
tājus būvdarbu laikā būt saprotošiem, jo re-
zultātā iedzīvotāji iegūs kvalitatīvāku dzera-
mo ūdeni un kvalitatīvu notekūdeņu attīrī-
šanu.  

Aigars Kehers, SIA Kolkas ūdens  
valdes loceklis, autora foto 

Sākti ūdenssaimniecības būvdarbi Kolkā 
 

7. VII Kolkā SIA Kolkas ūdens un pilnsabiedrību Talsu partneri parakstīja būvdarbu 
līgumu Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagas-
ta Kolkas ciemā. 

Par atkritumu  
apsaimniekošanu 

 

Stāsta Nekustamā īpašuma nodaļas 
vadītājs Guntis Kārklevalks. 

Ar 1. IX mainīsies maksa par atkritumu 
apsaimniekošanu, jo ir mainījies dabas re-
sursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. 
Apsaimniekotājam, t. i., SIA Eco Baltia vide, 
palielināsies izdevumi par atkritumu apgla-
bāšanu poligonā. Viena no atkritumu ap-
saimniekošanas maksas sastāvdaļām ir dabas 
resursu nodoklis, un tas līgumā bija vienīgais 
punkts, uz kā pamata 5 gados, uz kuriem lī-
gums noslēgts, var mainīt samaksu. Iepirku-
ma nolikumā arī tas bija norādīts. 

Līdz 31. VIII par 1 m3 izvešanu ir jāmaksā 
5,56 eiro, sākot ar 1. IX, — 7,16 eiro bez PVN. 
Atkarībā no tā, cik liels ir konteiners, izrēķi-
na summu. Pārsvarā iedzīvotājiem ir 0,24 m3 
konteineri, tiem sadārdzinājums varētu būt 
ap 50 centiem ar PVN.  

Mainīsies arī marķēto maisu cenas: 120 l 
maiss maksās 1,65 eiro ar PVN, 90 l — 1,15 
eiro ar PVN. Tos var nopirkt SIA Ziemeļkurze-
me, Mazirbē, z/s Vecvalgumi pie Jāņa Ūdra, 
Kolkā degvielas uzpildes stacijā.  

Maisus Dundagā un Kolkā vislabāk izlikt 

ceturtdienās plkst. 8.00 uz galvenās ielas. 
Dundagā tā ir Talsu iela. Pa to brauc mašīna 
un maisus savāc. Piekrastes iedzīvotāji, kam 
noslēgts līgums ar z/s Vecvalgumi, jau zina, 
ka viņš pēc atkritumiem brauc pirmdienās 
no Sīkraga līdz Vaidei. Tos var nolikt arī 
svētdienās pie autobusu pieturas.  

Līgumus par atkritumu izvešanu var slēgt 
Talsos, Kareivju ielu 6, SIA Eco Baltia vide bi-
rojā, tālrunis — 63291876, epasts — kurze-
me@vide.ecobaltia.lv. 

Ja ir kādi jautājumi, droši man zvaniet: 
29419195. 

Uzklausīja Diāna Siliņa 
 
 

Skolēnu darbs jūlijā 
 

Iepriekšējā avīzē ziņojām, ko dara no-
vada skolēni, kas pieteikušies Nodarbi-
nātības valsts aģentūras pasākumā par 
skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā. 
Par darbiem jūlijā stāsta Saimnieciskā 
dienesta vadītājs Dundagā Andris Kojro 
un Kolkā Ilmārs Gleglu. 

A. Kojro: — Jūlijā Dundagā strādāja 5 sko-
lēni: Gatis Vansovičs, Rasa Helēna Kokorevi-
ča, Evita Tropiņa, Elvis Bricis un Sanija Valci-
ņa. Kolkā — arī 5: Oskars Jostiņš, Toms Stār-

ķis, Krišs Tindenovskis, Mikus Ievalds Lauk-
šteins un Kristers Soja. Dunadagā skolēni 
parkā līdzināja melnzemi, iesēja zālīti, tīrīja 
estrādi, ravēja laukumu starp pili un baznī-
cu, takas un celiņus pie tautas nama. Viņi 
pārkrāva malku pansijā Jaundundaga, sagata-
voja sporta laukumus pasākumiem.  

Ar skolēnu darbu esmu apmierināts. Tie-
sa, uzreiz pie fiziski smaga 7 stundu darba 
grūti pierast. Kad pierada, tad jau viss bija 
kārtībā.  

Dome nolēma, ka var vasarā nodarbināt 
30 skolēnus. Diemžēl pieteikušies bija vairāk, 
krietni pāri 30. Pēdējie, kas tika, pieteicās no 
14. līdz 18. VII.  

I. Gleglu: — Galvenokārt skolēni ir sako-
puši apkārtni: pļāvuši zāli gan kapos, gan Jū-
ras pērļu apkārtnē, attīrījuši ceļmalas no krū-
miem un kokiem, vākuši atkritumus plud-
malē, stāvlaukumos, ap skolu, bērnudārzu, 
volejbola laukumos un ap Zēņu dīķi. Tāpat 
skolēni līdzināja smiltis jaunajos pludmales 
volejbola laukumos. 

Šovasar cauri Kolkai plūdusi neiedomāja-
mi liela cilvēku jūra. Bijuši Jūras svētki, Labo 
pirātu reiss un pludmales volejbola mači. Sko-
lēnu darba spēks lieti noderējis. Viņi ar dar-
biem galā tika, kaut ko no jauna arī apguva. 
Strādāja čakli.                                  Diāna Siliņa 

Apgūsti amatu  
Dundagā! 

 

Profesionālās izglītības kompetences 
centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums 2014./15. m. g. ar apmācī-
bu Dundagā uzņem Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) finansētās izglītības program-
mās vecumā līdz 29 gadiem. 

Ja vēlies kļūt par tūristu grupas pavado-
ni, vajag vidusskolas vai profesionālo vidējo 
izglītību, kas iegūta līdz 29.08.2013. Mācību 
ilgums — 1,5 gadi, iegūstamais izglītības do-
kuments — diploms par profesionālo vidējo 
izglītību. 

Ja esi izlēmis kļūt par viesnīcu istabeni, 
jābūt vismaz 17 gadu vecam, ar pamatizglī-
tības atestātu kabatā. Jāmācās 1 gads, pēc 
kura iegūst profesionālās kvalifikācijas ap-
liecību.  

Audzēkņi saņem ESF finansētu stipendiju 
atbilstoši sekmēm līdz 115 € mēnesī, darba 
apģērbu, mācību piederumus, mācību ko-
mandējumus, prakses laikā — apdrošināša-
nu, medicīnas un ceļa izdevumus. Uzņem 
gan jaunietes, gan jauniešus.  

Pieteikšanās: uzņemšanas komisijā pa 
tālruni vai faksu 63324082 Kuldīgā, Liepājas 
ielā 31 līdz 15. VIII: www.kuldigastehnikums.
lv. 

Dokumentu iesniegšana 15. VIII Dundagā 
plkst. 10.00 — 15.00. 

Ieguldījums tavā nākotnē 
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