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Jaunais mācību gads Dundagas novadā ie-
sācies ar 315 skolēniem Dundagas vidusskolā 
(34 pirmziemnieki, 11 skolēni 10. klasē, 15 — 
12. klasē), 60 Kolkas pamatskolā (5 pirm-
ziemnieki), 30 Kolkas pamatskolas pirmssko-
las grupās Rūķītis. Dundagas pirmsskolas iz-
glītības iestādē Kurzemīte mācību gads sācies 
ar 122 audzēkņiem, bet Mazirbes internāt-
skolā — ar 23 skolēniem (19 no mūsu nova-
da). Dundagas Mākslas un mūzikas skolā mū-
zikas, mākslas un dejas prasmes šogad apgūs 
176 audzēkņi — 72 Mākslas nodaļā, 89 Mūzi-
kas nodaļā un 15 Dejas pamatus.  

Dažādi jaunumi sagaidāmi visās izglītības 
iestādēs. Esam dzirdējuši, ka palielinājušās 
valsts noteiktās minimālās pedagogu algas, 

bet ne vienmēr tas nozīmē, ka skolotāju atal-
gojums ir palielinājies arī dzīvē. Tas ir līdzī-
gi, kā palielinot minimālo algu valstī, visiem 
atalgojums nepalielinās. Ar skolotāju atalgo-
jumu pat dažbrīd mēdz būt pretēji, jo tas at-
karīgs no skolēnu skaita un dažādiem citiem 
lielumiem, kas veido kopējos izglītības iestā-
des līdzekļus atalgojumam. Cerēsim, ka mū-
su izglītības iestādēs tā nenotiks.  

Šogad 1. klasēs oficiāli jāapgūst viena Ei-
ropas valoda. Abās mūsu skolās tā ir angļu 
valoda. Papildus citu gadu valsts pārbaudes 
darbiem 8. klasē gaidāms diagnosticējošais 
darbs matemātikā, bet 9. klasē — arī diag-
nosticējošais darbs dabaszinībās. Vidusskolē-
ni, kas mācās 10. un 11. klasē, iespējams, būs 

pirmie, kuriem atkal būs jāliek obligātais ek-
sāmens kādā no dabaszinību priekšmetiem. 
Bet 12. klases skolēni jau pavasarī atkal kār-
tos kādu no centralizētajiem pārbaudes dar-
biem.  

Dundagas vidusskolas skolēniem no eksā-
meniem gan nav jābaidās! Tā 2013./14. m.g. 
mūsu skolas absolventi uzrādījuši augstus 
rezultātus, bijušajā Talsu rajonā, t.i., Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā visu 
eksāmenu kopsavilkumā ierindojoties stabilā 
2. vietā. Tas tiešām ir sasniegums! Dundagas 
vidusskola arī valsts Lielās Pūces reitingā, 
kurā ņem vērā sasniegumus valsts olimpi-
ādēs, ierindojusies 26. vietā valstī, kas ir la-
bākais rādītājs no bijušā Talsu rajona skolām. 
Valsts pārbaudījumos 9. klasēm arī Kolkas 
pamatskolas skolēni turas stabili pa vidu. 
Mūsu skolu skolotāju un skolēnu sadarbības 
jeb mācību sasniegumu kvalitāte ir līmenī un 
par to kopumā nav jāuztraucas. 

Novada dome ir nolēmusi piešķirt stipen-
dijas vidusskolēniem, kas sasnieguši ievēro-
jamus rezultātus ikdienas mācībās. Tāpat 
spēkā ir domes balvas par šādiem sasniegu-
miem mācību olimpiādēs, konkursos gan vis-

pārizglītojošo skolu skolēniem, gan profesi-
onālās ievirzes skolu audzēkņiem. Un mūsu 
izglītības iestāžu audzēkņi katru gadu tajos 
ir sasnieguši augstvērtīgus rezultātus. 

Lai vecākiem, skolēniem, skolotājiem pie-
tiek spēka iecerēm! Ja ticēsiet saviem spē-
kiem, tās piepildīsies! Veiksmīgu jauno mā-
cību gadu! 

Uldis Katlaps, izglītības speciālists  
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Septembrī 
10. IX plkst. 10.00 pilī bērniem Liepā-

jas leļļu teātra izrāde Saldais sapnis. Biļe-
tes cena: bērniem 2 €, pieaugušajiem 3 €. 

13. IX plkst. 17.00 Tiņģeres amatierte-
ātra Īve izrāde — Andris Niedzviedzis, 
Pacelt vabolīti, režisore Vilma Brūna. La-
bā laikā pils pagalmā, sliktā — pils zālē. 
Biļetes cena 2 €. 

14. IX Latvijas Spēka dienā no plkst. 
9.00 līdz 14.00 arī Dundagā Mazās skolas 
stadionā un Kolkas stadionā pie skolas 
ikviens bez iepriekšējas pieteikšanās var 
pievilkties pie stieņa!  

19. IX plkst. 18.00 pie Kolkas tautas 
nama Sarunas dzejā un mūzikā «Sadedz sa-
vu balsi meklējot...» — Jāņa Petera dzeja, 
vietējo dzejas mīļotāju autordabi, Vikto-
ra Poremska dziesmas.  

 

AR JAUNĀM CERĪBĀM 
 

Jau atkal pagājusi vasara un sācies kārtējais mācību gads! Kā katru gadu skolēni 
satikuši savus draugus un dalās savos vasaras piedzīvojumos, kas nenoliedzami ir bi-
juši dažādi — cits paciemojies kaut kur ārvalstīs, kāds pavadījis lielāko vasaras laiku 
pie jūras sauļojoties, cits mājās palīdzot dažādos saimniecības darbos vai vienkārši 
izklaidējoties un atpūšoties ar draugiem. 

Arnolds Auziņš* 
Septembra vējā 

 Dzejnieka  vārdi 
3. lpp. Laboratorijas nebūs, analīzes nodosim! 

3. lpp. Par kādu Dundagā dibinātu kori. 

4. lpp. Prom no burzmas un trokšņa.  
Jaunpienācēji mūsu novadā. 

5. lpp. Saskatīt sevi Visumā  
un padarīt neiespējamo iespējamu.  

6. lpp. Nūjojam, ripinām, lidinām,  
skrienam, pat ar basām kājām! 

Vējš Dundagā skaļi dzied basu, 
Un saulei ir apmācies vaigs. 
Es sevī kā grāmatā lasu, 
Ka šis ir man nolemtais laiks. 

Es vējā izdziedu sāpes, 
Kas mani kopš sendienām māc, 
Kļūst dvēselei vieglāk tāpēc, 
Un skaidrāks top miglainais prāts, 

Jautājums  
iedzīvotājiem 

 

Kādus pirkumus iegādājāties bērniem 
pirms mācību gada? Vai jūtat atviegloju-
mu, ko dod valsts finansējums mācību lī-
dzekļiem? 

Ieva Freimute Dundagā, 3 skolas bērnu 
māmiņa: — Šogad izdevām naudu par kan-
celejas precēm, apģērbu, sportam vajadzī-
go aprīkojumu un vienu somu. Jūtam at-
vieglojumu, ka nav jāpērk mācību līdzekļi. 

Andris Antmanis Pitragā, 4 skolēnu tē-
tis: — Pirkām apģērbu, treniņtērpus, kan-
celejas preces, apavus gan ikdienai, gan 
sportam. Tas, ka nav vairs jāiegādājas mā-
cību līdzekļi, dod zināmu atspaidu. Žēl, ka 
bērni no daudzbērnu ģimenes, ja tai nav 
trūcīgo statuss, skolā nesaņem brīvpusdie-
nas. 

• Uz skolu!                                                                                                                                                                                                                                        Visvalža Biezbārža foto 

Kā puišelis parkā es lecu, 
No rūpēm un nelaimes brīvs, 
Vējš noglāsta gurušos plecus, 
Un jūtu, ka esmu vēl dzīvs. 

 
* Tikšanās ar dzejnieku 18. IX plkst. 18.00 Talsu Galvenajā bibliotēkā. 
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Apstiprināja projektu konkursa Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem 2014. gadā vērtēša-
nas komisiju: Lauris Laicāns (priekšsēdētājs), 
Andris Kojro, Zinta Eizenberga, Aiga Ūdre un 
Gunta Abaja. 

Grozīja novada domes 22.12.2011. saisto-
šos noteikumus nr. 25 Par Dundagas novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, izsakot 
3. punktu šādā redakcijā: 

«3. Par pirmo projektu līdzfinansējums 
tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā 
8600 €) apmērā no projekta realizēšanai ne-
pieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet 
par katru nākamo projektu līdzfinansējums 
tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā 
6900 €) apmērā no projekta realizēšanai ne-
pieciešamā pretendenta līdzfinansējuma. 
Biedrībām, kuras veic tām deleģētos pašval-
dībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus, par 
katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek 
sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā 
8600 €) apmērā no projekta realizēšanai ne-
pieciešamā pretendenta līdzfinansējuma». 

Nolēma komandēt novada domes priekš-
sēdētāja vietnieci Andru Grīvāni uz Prāgu 
27.–29. VIII, kā arī segt ar aviobiļešu iegādi 
saistītos izdevumus 414,10 €. 

Iecēla Dundagas novada pašvaldības iz-
pilddirektora amatā Visvaldi Radeli no 8. IX.  

 

...un 28. augustā 
Piešķīra 1930 € papildfinansējumu novada 

pašvaldības apbalvojumu dokumentu attēlu 
izstrādei. 

Apstiprināja nolikumu Nolikums par stipen-
dijām Dundagas vidusskolas 10.–12. klašu skolē-
niem, un stipendiju izmaksai Dundagas vi-
dusskolā 2014. gadā piešķīra 1400 €. 

Nolēma līdz 2015. gada konkursa izsludi-
nāšanai pārskatīt projektu konkursa Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem nolikumu un vēr-
tēšanas kritērijus. Jautājumu atkārtoti skatīs 
Attīstības un plānošanas komitejas sēdē ok-
tobrī. 

2014. gadā projektu konkursā Atbalsts vie-
tējo iniciatīvu projektiem piešķīra finansējumu 
šādu projektu īstenošanai: Informācijas zī-
mes lībiešu krasta ciemos — 480 €; Drošība 
un sakārtota vide — mūsu prioritāte — 
1000 €; Ēvažu autostāvvietas sakopšana — 
75 €; Autores Baibas Šuvcānes manuskripta 
Sauc par Vaidi mūsu ciemu… izdošana — 
1000 €; Dzeramā ūdens urbuma izveidošana 
pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas — 990 € (no dabas resursu nodokļa 
līdzekļiem). 

Piešķīra 462,89 € līdzfinansējumu biedrī-
bas Randalist projektam Baltijas jūras piekras-
tes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Maz-
irbē, Košragā, Saunagā un Vaidē. Piešķīra pa-
pildfinansējumus: 4938,30 € — 25 m³ telpas 
remontam Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolā un 800 € šo darbu koordinēšanai; 
228,64 € — nojumju jumtu uzlikšanai un 
3711,30 € — darbinieku atlīdzībai pirmssko-
las izglītības iestādē Kurzemīte.  

Sadalīja valsts piešķirto mērķdotāciju paš-
valdības māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām, nosakot divu 
pakāpju kolektīvus. 

Paredzēja 2420 € Dundagas dīķa pirmspro-
jekta izpētei. 

Nolēma no 1. IX Dundagas tirgū mainīt 
tirgus nodevas. 

Nolēma pārdot īpašuma Ošlejas cirsmas 
izsolē, nosakot to sākumcenu 20000 €. 

Atcēla novada domes 29.05.2014. sēdes lē-
mumu nr. 145 Par grozījumiem Dundagas nova-
da Domes 28.11.2014. lēmumā nr. 292 «Par zemes 
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašu-
mam «Veidnieki»» un 24.07.2014. sēdes lēmu-

mu nr. 192 Par grozījumiem Dundagas novada 
Domes 28.11.2013. lēmumā nr. 292 «Par zemes ie-
rīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašu-
mam «Veidnieki»». 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Mežstrauti sadalīšanai divās 
zemes vienībās, nekustamā īpašuma Kanne-
nieki sadalīšanai četrās zemes vienībās un 
nekustamā īpašuma Vārpas robežu pārkārto-
šanai. Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu 
Apiņi. Noteica nekustamā īpašuma Celmi ze-
mes vienības vienu nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi — zeme, uz kuras galvenā  
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. At-
ļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Jaunžoki robežu pārkārto-
šanai un nekustamā īpašuma Tirgoņi sadalī-
šanai divās daļās. 

Nolēma paredzēt 2015. gada budžetā fi-
nanšu līdzekļus pašvaldības koplietošanas 
autoceļa Mazirbe–Košrags posma nekustamā 
īpašuma Žoki un Jaunžoki teritorijā atsavinā-
šanai tehniskām un organizatoriskām vaja-

dzībām, piemēram, ceļa uzmērīšanai, node-
vas reģistrēšanai Zemesgrāmatā, kas saistī-
tas ar ceļa izdalīšanu. 

Atļāva Kolkas pamatskolā ierīkot videono-
vērošanas sistēmu par 1 349,28 €. 

Grozīja pašvaldības nolikumu un saistošos 
noteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu. 

Vienai personai anulēja ziņas par deklarē-
to dzīvesvietu Dundagas novads, Dundagas 
pagasts, Laukmuižas Tīrumniekos. 

Apstiprināja Dundagas novada Dundagas 
pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. ga-
dam grozījumus, ko veido Paskaidrojuma 
raksts (1 sējums), Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi (1 sējums) un Grafiskā 
daļa (4 kartes) un pieņēma saistošos noteiku-
mus nr. 10 Dundagas novada Dundagas pagasta 
teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozīju-
mu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

   Runas vīriem ir spēks rokās 

— Domes sēdē apstiprināja izpilddirek-
toru. 

— Tas ir pats svarīgākais jaunums! Visval-
dis Radelis sāk darbu 8. IX. Ir sakrājies daudz 
risināmu jautājumu, viņam jāiepazīstas ar 
iepriekš pieņemtiem lēmumiem, jāmotivē 
darbinieki. Vēl grūti izdarīt secinājumus, 
kāds būs jaunais izpilddirektors, bet ļausim 
viņam 100 dienas mierīgi nostrādāt.  

— Es gan saprotu, ka gluži svešs Radeļa 
kungs tev nav? 

— Kad ierados Dundagā, Visvaldis mācījās 
desmitajā klasē, dzīvojām kaimiņos. Viņš ir 
caur caurēm dundadznieks, uzkrājis lielu 
pieredzi, un viņš ir komandas cilvēks. Vien-
laikus viņam jābūt menedžerim, kas vada or-
ganizāciju, ko sauc par Dundagas pašvaldību.  

Pēc augusta domes sēdes sapratu, ka līdz 
šim, domes sēdēs stāstot par iepriekšējā pos-
mā paveikto, neesmu atbildējis pēc būtības. 
Priekšsēdētājam, tāpat izpilddirektoram jā-
ziņo par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm, jāskaidro, kāpēc kaut 
kas nav izpildīts. Tagad esmu to sapratis un 
turpmāk ņemšu vērā. Jaunajam izpilddirek-

toram būs jāpārskata viss nepaveiktais.  
— Sēdē īpaši uzsvēri, ka jāanalizē kultū-

ras un sporta laukā paveiktais. 
— Jābūt vienam, kas koordinē izglītības, 

kultūras un sporta darbu. Rīgā, Gaismas pili 
atklājot, bija Novadu diena. Jā, Rīgā bija mū-
su bibliotekāres, bet vai mēs tur nevarējām 
plaši piedalīties? Nav neviena konkrēta at-
bildīgā. Pie mums pašiem jau notiek daudz 
labu pasākumu — abos pagastos. Izdevās 
sporta svētki, kas izvilināja laukā tādas ģi-
menes, kuras pat es lāgā nepazīstu. Rīkotā-
jiem vairāk jādomā, kā organizēt ko tādu, 
kas piesaistītu vienkāršo tautu. Nevis lielus 
šovus, bet parastos dančus mums vajag! 

Tātad jāizanalizē viss labais un jāapzinās 
arī problēmas. 

— Pirms jaunā mācību cēliena ierasti ap-
sekoji mācību iestādes... 

— Jau komiteju sēdēs un domes sēdē 
spriedām, kā turpmāk pārdomāti un reizē 
pat agresīvi cīnīties par katru skolēnu. Īpaši 
vidusskolai jābūt koncepcijai un atbilstošai 
rīcībai. Par to vēl diskutēsim Sporta, izglītī-
bas un kultūras komitejā. 

Neapšaubāmi svarīga ir arī mācību iestā-
des vide. Vai tā piesaista vai atbaida? Ir 
mums daudz laba paveikts, krietni paraugi — 
gan Kolkā, gan tā saucamajā Mazajā skolā. 
Visvairāk pārdomu rosina Lielā skola. Tā, pie-
mēram, tur joprojām sīc dienasgaismas lam-
pas no skolas pirmsākumiem 1974. gadā. Pat 
nebiju iedomājies, ka to vēl ir tik daudz!  

Diemžēl remontdarbi Lielās skolas ēkā no-
tiek visai haotiski. Direktorei ar saviem viet-
niekiem tie būtu jāplāno. Jāizstrādā koncep-
cija: kādas ir prioritātes, cik viss kopumā 
maksā, nevis jārīkojas pēc principa, kurš ska-
ļāk bļauj, tam remontē. Nopietna koncepcija 
palīdzētu arī, budžetu veidojot. Tāpēc arī ap-
sekošanas reizē līdzi bija finanšu speciāliste, 
lai precīzi zinātu, kam piešķirt naudu. Ja salī-
dzina, tad Kolkas skola, dzīvojot pieticīgi, to-
mēr labāk tikusi ar visu galā. 

Iepriecinoši, ka apstiprināja stipendiju 
nolikumu un piešķīra 1400 €, lai šajā mācību 
gadā prēmētu labākos vidusskolēnus, tā uz-
teicot teicamu darbu.  

— Kas bilstams par Kurzemīti?  
— Pats būtiskākais: vairākas jaunās mā-

miņas man vaicājušas, kā tas var būt, ka bēr-
nus nevar ievietot bērnudārzā, lai gan vietu 
it kā netrūkstot. Šo jautājumu lūgšu skaidrot 
Kurzemītes vadītājai nākamajā Sporta, izglītī-
bas un kultūras komitejas sēdē. 

— Par Dundagas dīķi. Vēl 50. gados cil-
vēki tur peldējās. Pēc pēdējiem lēmumiem 
šķiet, ka ūdens beidzot ir sakustējies un ka 
mūsu paaudze atkal varēs peldēties. 

— Jā, lēmums finansēt dīķa pirmsprojekta 
izpēti nosaucams par vēsturisku. Tas bija 
starta šāviens, pēc kura sekos pats lielais 
projekts. Dīķi izpētīs, iztīrīs un sakops, un 
tas viss jāizdara šī deputātu sasaukuma laikā. 
Iegūsim skaistu ainavu, peldvietu, varēsim 
braukt ar laivām vai pat ar kuģīti.  

— Kas vēl svarīgs no saimnieciskās dzī-
ves? SIA Līcis-93 atsācis darbu... 

— Jā, mūsu šprotēm ir noieta tirgus, un 
par to jāpriecājas. Būtiskākais jautājums ir 
attīrīšanas iekārtu būve, ko plānojam pa-
beigt līdz decembrim. Svarīgi, lai Līcis-93 uz-
taisītu priekšattīrīšanas iekārtas. Jaunajā at-
tīrīšanas iekārtām jaudas būs par maz, tāpēc 
darbi būs jāturpina. Pašlaik aktuāli ir iegādā-
ties kompresoru, lai nodrošinātos pret avāri-
jas situācijām. 

Svarīgu lēmumu pieņēma par koplietoša-
nas autoceļiem. Pārdodot īpašumus, ir jāpie-
vērš liela uzmanība ceļiem, lai neciestu paš-
valdības intereses.  

Pats galvenais tomēr ir tas, ka politiskā 
krīze ir beigusies un var notikt normāls ik-
dienas darbs.  

Uzklausīja Alnis Auziņš  

Novada ritmi 
 

Par svarīgāko stāsta domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns. 

Domes sēdē 19. augustā... 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
politiski represētām personām un 
nacionālās pretošanās kustības  
dalībniekiem 

Kārtību, kādā politiski represētās perso-
nas par valsts budžeta līdzekļiem saņem so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 
31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 Noteikumi 

par kārtību, kādā personas saņem sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk — MK no-
teikumi nr. 279). 

Lai politiski represētā persona saņemtu 
pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā 
atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāie-
sniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpo-

jumu piešķiršanu; 2) politiski represētās 
personas/nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinā-
lu); 3) ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta iz-
ziņa par personas veselības stāvokli un to, ka 
nav medicīnisku kontrindikāciju sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbau-
des, ja iesniegtie dokumenti un personas sta-
tuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteikta-
jiem kritērijiem, pašvaldības sociālais die-
nests lemj par sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu nepieciešamību personai. Šādā gadī-

jumā lēmumu un personas dokumentus no-
sūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. 

Tā 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 sniedzējs: Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu pros-
pekts 71, Jūrmala, LV-2015, tel.67771041, 
67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 
siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv  

Sociālie pakalpojumi 
 

Sākums 182. numurā. Turpmāk vēl. 

No tām: 
3 lietas par atrašanos sabiedriskā vietā ar 

atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 
(Dundagas novada pašvaldības saistošie no-
teikumi nr. 11 Par sabiedrisko kārtību, 44. 
p.) — 2 personas administratīvi sodītas ar 
15 € naudas sodu, viena sodīta ar 10 € naudas 
sodu; 

1 lietu par dzīvnieka turēšanas prasību 
pārkāpšanu (LAPK* 106. p. 1. d.) — persona 
administratīvi sodīta, izsakot brīdinājumu; 

1 lietu par nepiedalīšanos pašvaldības or-
ganizētajā sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanā (LAPK 75. p. 2. d.) — lietvedību izbeidza 
un personu atbrīvoja no administratīvās at-
bildības, izsakot mutisku aizrādījumu; 

1 lietu par sabiedriskas vietas piegružoša-
nu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (saistošie 
noteikumi nr. 11 Par sabiedrisko kārtību, 46. 
p.) — persona administratīvi sodīta ar 10 € 
naudas sodu; 

atkārtoti 1 lietu par būves patvaļīgu būv-
niecību (LAPK 152. p. 2. d.) — lietas izskatīša-
nu atlika vēlreiz uz nākamo sēdi, jo jāpiepra-
sa papildmateriāli no būvvaldes; 

1 lietu par alkoholisko dzērienu nodošanu 
nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas 
nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai 
(LAPK 172. p. 3. d.) — persona administratīvi 
sodīta ar 20 € naudas sodu; 

4 iesniegumus — sūdzības par novada paš-
valdības policijas pieņemto lēmumu, par uz-
likto naudas sodu par apstāšanās un stāvēša-
nas noteikumu pārkāpšanu apstrīdēšanu 
(LAPK 279. p. 1. d.) — 3 lēmumus atstāja spē-
kā un personu sūdzības noraidīja, 1 policijas 
inspektora pieņemto lēmumu atcēla un lietu 
izbeidza. 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  
 

* LAPK — Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodekss. 

Administratīvajā komisijā 
 

Komisija 13. VIII sēdē izskatīja 12 administratīvā pārkāpuma lietas. 
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Laboratorijas aparatūra ir novecojusi. Ve-
cākie aparāti ir no 20. gs. 60. gadu beigām, 
jaunākie — no 1986. gada. Ar mūsu aparā-
tiem līdz šim veicam trīs analīzes: asinsanalī-
zi no pirksta, urīna analīzi un fēču analīzi.  

Ar tik veciem aparātiem neviens vairs ne-
strādā, tos nevar akreditēt. Ļoti dārgi būtu 
gan iegādāties jaunus aparātus, gan arī tos 
uzturēt, arī tādēļ, ka mums ir pārāk maz pa-
cientu. Līdz šim analīzes pacientiem ar ārsta 

norīkojumu bija par brīvu, jo pakalpojumu 
apmaksā Nacionālais veselības dienests. Ja 
tīri teorētiski pieņemtu, ka SIA Dundagas ve-
selības centrs iegādātos jaunu aparatūru, tad 
viena analīze vidēji izmaksātu ap 5 €. Tā kā 
esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad 
pašvaldība mūs nevar dotēt. 

Kamēr krājumā ir attiecīgie reaģenti, ana-
līzes vēl veicam, bet jau šogad to noteikti 
beigsim darīt.  

Kā tas ietekmēs klientus? 
Mūsdienās daudz kas mainās. No pirksta 

asinis vairs neņem, jau mazuļiem drīz pēc 
dzimšanas asinis analīzei ņem no vēnas. Šā-
du pakalpojumu sniedz abas ģimenes ārstes, 
Asja Felta un Gunta Skujiņa. Vienīgi jāatce-

ras, ka to dara noteiktās dienās — daktere 
Felta otrdienu rītos, daktere Skujiņa — pirm-
dienā. Rezultātus pacients uzzina nākamajā 
dienā.  

Abām ģimenes ārstēm ir aparāti arī urīna 
analīzēm. Pie ģimenes ārsta maksa par vienu 
analīzi ir niecīga.  

Vēl, protams, var doties uz Talsiem, kur 
analīzes var nodot gan poliklīnikā, gan Gul-
bja laboratorijā. Šī iespēja izmantojama, ja 
analīžu rezultātus grib uzzināt steidzami. 

Rentgens paredzamā nākotnē darbu tur-
pinās, kamēr nebūs prasību pāriet uz datori-
zētu sistēmu. 

Interesējās Alnis Auziņš 

27. VIII Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienības (LPPA) valdes sēdē Rīgā dalīb-
niekus iepazīstināja ar Eiropas Savienības 
fondu nākamā perioda finansējumu pie-
krastes infrastruktūras attīstībai. 

Iezīmēti 15 miljoni eiro Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 16 pie-
krastes pašvaldību, izņemot Rīgu, mērķat-
balstam. Valdes sēdē apsprieda iespējamos 
projektu atlases kritērijus. Piekrastnieki vē-
las, lai katrā piekrastes pašvaldībā atbalstītu 
ne mazāk kā vienu kompleksi attīstāmu pie-
krastes publiskās infrastruktūras vietu, kas 
uzlabo piekļuvi dabas mantojuma objek-
tam — pludmalei, kā arī, lai ikviena šī vieta 
būtu daļa no vienotā piekrastes publiskās in-
frastruktūras tīkla, kura mugurkauls ir 

starptautiskās nozīmes veloceliņa Eiro velo 13 
maršruts. Uz 21. XI LPPA sēdi, kas notiks 
Dundagas novadā, uzaicinās vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministru Romā-
nu Naudiņu. 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dele-
gācija, kurā bija arī Dundagas novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvā-
ne, 28. un 29. VIII Prāgā (Čehijā) piedalījās 
Ķīnas investīciju un pašvaldību vadītāju fo-
rumā.  

Pašvaldību pārstāvji parakstīja nodomu 
protokolus par atbalstu Ķīnas Tautas Repub-
likas provinču un Centrālās un Austrumeiro-
pas valstu pašvaldību asociācijas izveidei. 

28. VIII novada bibliotekāri piedalījās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās 

ēkas un īpaši bibliotekāriem veltītā 8. jeb 
bibliotekāru stāva atklāšanā. 

Viesus sveica LNB direktors Andris Vilks 
un Bibliotēku attīstības institūta direktors 
Andris Eglājs. Jaunās ēkas 8. stāvā atrodas 
Bibliotēku konsultatīvais centrs, Mācību 
centrs un Bibliotēku un Informācijas zinātņu 
lasītava. Ciemiņi iepazina LNB telpas un No-
vadu dienas piedāvāto plašo programmu, bet 
dienas noslēgumā baudīja Liepājas simfonis-
kā orķestra koncertu. Inese Napska un Ruta 
Emerberga iejutās arī studenta lomā, sekmī-
gi piedaloties improvizētā eksāmenā.  

1. IX ar saulainu laiku, smaidiem sejās, 
svētku uzrunām un ziedu pušķiem rokās 
novadā notika Zinību diena. 

Dundagā skolēnus, vecākus, skolotājus, 
skolas darbiniekus un arī nejaušus garāmgā-
jējus uzrunāja skolotāja un novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne, uz-
sverot, ka pirmajā skolas dienā šķiet — mūsu 
ir vairāk, un vēl — itin kā visi dārzi būtu at-

nākuši uz skolu. Pirmziemnieki no direkto-
res Aigas Štrausas saņēma skolēnu apliecī-
bas, bet no deputātes Smaidas Šnikvaldes — 
Latvijas karodziņus. Paši mazākie arī sniedza 
paraugstundu ar Rūķa Ķūķa matemātikas uz-
devumiem. 

Kolkā bērnus vedināja atcerēties Baltijas 
ceļu, sadodoties rokās, lai savienotu skolu ar 
bērnudārzu. Deputāts Ansis Roderts uzrunā 
uzsvēra mūsu galvenās vērtības, gan atmino-
ties Latvijai svarīgus notikumus pirms gad-
simta ceturkšņa, gan pieskaroties pašreizē-
jiem starptautiskajiem notikumiem.  

Klātesošie sveica skolotāju Viesturu Rēri-
hu 40 darba gadu jubilejā. Kolčiņi teic lielu 
paldies Piensaimnieku lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga 
valdes priekšsēdētājam Guntim Pirvitam par 
Zinību dienas dalībniekiem dāvātajiem 15 
litriem piena! Savukārt 3. IX pamatskolā at-
klāja jauno Dabaszinību kabinetu. 

 

   Liekam aiz auss! 

Analīzes Veselības centrā 
 

SIA Dundagas veselības centrs laboratorija darbojas pēdējos mēnešus. Tas gan ne-
nozīmē, ka pacienti turpmāk nevarēs nodot analīzes. Par pašreizējo stāvokli un pār-
maiņām stāsta valdes locekle Anita Lavrenova. 

Īsumā 
 

Atskatāmies uz dažiem notikumiem, kas skar novada dzīvi. 

Par koncertu precīzi pēc 20 gadiem rak-
stīts Londonas avīzē: «Un taisni 20 gadus atpa-
kaļ šis koncerts, spožs jaunu karotāju pulks 
dziedāja mīlestībā uz savu zemi un latviešu 
dziesmu Dundagas baznīcas dievkalpojumā. 
Pieminēdams lēcošās saules zīmi, ko karavīri 
nēsā pie cepurēm ar Latvijas valsts saulrietu 
draudīgā ienaidnieka pārspēka priekšā, mā-
cītājs (Augusts Briedis. G.B.) dedzīgos vārdos 
pieminēja pašus karotājus un viņu mīlestību 
uz savu zemi un dziesmu». 

Nejauša sagadīšanās, ka arī manam tēvam 
(mācītājam A. Briedim. Red.) šis ir jubilejas 
gads — viņš ir dzimis 1904. gada 7. IX.  

Kori Dundagā 1944. gada augusta beigās — 
septembra sākumā dibināja latviešu leģionā-
ru 15. bataljona leitnants Roberts Zuika. Ko-
ra pirmsākumos bija 50 dalībnieku, bet to 
skaits visu laiku pieauga. Kara gaitas kori vē-
lāk aizveda uz Vāciju, un kapitulāciju tas 

piedzīvoja 1945. gada 2. maijā Šverīnā, tad 
koristi nonāca Putlovas gūstekņu nometnē. 
Koris nepārtrauca koncertdarbību un līdz 
pārcelšanās brīdim uz Lielbritāniju 1947. ga-
dā sniedza 170 koncertus gūstekņu un DP 
nometnēs (displaced persons — pārvietotās 
personas, tulk. no angl. val. — Red.). Pirmām 
kārtām jau latviešiem, lai uzturētu možu ga-
ru, un arī visiem pārējiem, pat vāciešiem. 
Lielbritānijā korim tā pirmsākumos jāiztiek 
bez diriģenta R. Zuikas, jo viņam kā ģimenes 
cilvēkam ir noteikti ieceļošanas ierobežoju-
mi. Vēlāk Zuika atkal vada kori, un tā aug-
stākais sasniegums ir izcīnītā IV vieta un lau-
reāta nosaukums Velsas starptautiskajā koru 
konkursā 1953. gadā. Šis panākums ir pirmā 
Latvijas koru izcīnītā starptautiskā balva! 

Nedaudz par mācītāju Augustu Briedi. 
Viņš dzimis 1904. gadā Mazsalacā, 1938. gadā 
beidzis LU Teoloģijas fakultāti un tā paša ga-

da 30. janvārī ordinēts par Kandavas prāves-
ta iecirkņa vikāru. 1939./40. gadā viņš ir Tu-
kuma aizsargu pulka mācītājs un ticības mā-
cības skolotājs Tukuma pamatskolā. 1941. 
gadā iecelts par Dundagas evaņģēliski lute-
riskās draudzes mācītāju. Briedis ir pirmais 
mācītājs latvietis Dundagas draudzē un pē-
dējais mācītājs, kas dzīvojis Mācītājmuižā, no 
kurienes viņa ģimeni 1950. gada februārī iz-
lika uz ielas.  

Tēvs bija kultūras cilvēks. Viņš baznīcā 
sarīkoja R. Zuikas kora koncertu, Lūcijas Ga-
rūtas Dievs, tava zeme deg! atskaņojumu ar 
abu autoru, arī Andreja Eglīša piedalīšanos, 
aicināja ievērojamus solistus, vijolniekus, ēr-
ģeļniekus, māksliniekus. Man ir vecmeistara 
Anša Artuma 1942. gadā gleznota Dundagas 
baznīca — lielformāta eļļas glezna, kurā, 
starp citu, redzams, ka baznīcas tornī ir gai-
lis un virs tā — krusts! Interesanti, kad tas 
pazuda? Mūsu mājās Mācītājmuižā kara pē-
dējās dienās uzturējās vai ciemojās daudzi 
inteliģences pārstāvji, jo cauri Dundagai gāja 
bēgļu ceļi uz Ventspili. 

Nevaru būt visai objektīvs divu galveno 
iemeslu dēļ. Pirmkārt, tad vēl biju pavisam 
mazs puika; otrkārt, ne jau es visu zināju vai 
pilnībā izpratu notiekošo, bet par galveniem 
tēva darbības nopelniem sabiedrības priekšā 

uzskatu to, ka viņš izglāba baznīcu no nopos-
tīšanas, neatdodot baznīcas atslēgas toreizē-
jai varai, kas gribēja baznīcu pārvērst par iz-
vešanās atņemto graudu noliktavu, un viņa 
sadarbību ar mežabrāļiem un neveiksmi cie-
tušajiem emigrēt gribētājiem. Tā bija latvie-
šu tautas labākā daļa, un tēvs tai sniedza vi-
sādu palīdzību. 

Mācītājs Briedis nomira 1950. gada 6. no-
vembra rīta agrumā pēc čekas mājā 
(aptiekas pagrabos) pavadītās nakts, pēc ku-
ras nesaprotamā veidā nokļuva 5 km attāla-
jos Dižkārļos. Mācītājs apglabāts Anstrupes 
kapos.  

Bet Dundagas baznīcā dibinātā kora vadī-
tājs Roberts Zuika nodzīvojis fenomenālu 
mūžu. Pašreiz sirmais diriģents, simtgad-
nieks, dzīvo ASV, Kalamazū, un pērn piedalī-
jās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā.  

Mani joprojām saviļņo tas, ka mūsu tauta 
pat kara apstākļos, arī juku laikos, atkāpjo-
ties, trakā steigā un burzmā alkst pēc kultū-
ras, vēlas un spēj radīt kori, kantātes, rakstīt 
dzeju. Savām acīm redzēju un ausīm dzirdē-
ju, ka arī 1949. gada izvešanās vismaz viena 
automašīna aizbrauca garām Mācītājmuižai 
dziedot!  

 
Guntis Briedis, Dundadznieka lasītājs 

Pirms 70 gadiem Dundagas baznīcā 
 

1944. gada 11. septembrī pirmo koncertu un tieši Dundagas baznīcā sniedza Ro-
berta Zuikas leģionāru koris, ko vēlāk nosauc par Zuikas vīru kori.  

— Atceros 12 gadus senu sarunu. Toreiz 
sacīji, ka tev kā saimniecības vadītājam 
daudz vairāk iznāk braukāt apkārt ar kofe-
rīti rokā, nekā sēdēt pie traktora stūres. Bet 
ražas novākšanas laikā acīmredzot brīvu 
darbaroku nav un tev arī pašam tiek fiziska 
darba prieks? 

— Tieši tā tas. Ražas novākšanas laikā un 
sējas laikā vienmēr vairāk vai mazāk daru 
pats. Un ar prieku. 

— Uz kurieni aiziet graudi no piekabes? 
— Pa transportieri tālāk uz dzelzs tor-

ņiem, bunkuriem, un šoreiz graudi tur nepa-
liek, bet birst iekšā lielajā piekabē, lai tos aiz-
vestu uz Jaunpagastu, uz graudu pirmapstrā-
des kompleksu Latraps. Šī ir pēdējā kviešu 
krava. Pie sevis graudus neuzglabāju, vienīgi 

tik, cik vajag sēklai.  
— Laikapstākļi vasarā bija savdabīgi... 
— Bija labs laiks, slikts, tagad atkal labs — 

ļoti krasi, bez pārejām. Bet zemniekam vien-
mēr jāpielāgojas, reizē arī jāuzmin. Es to uz-
tveru ar interesi, tas jāspēj! Arī vasaras bei-
gās laiks ir koriģējis sēšanas plānus. Biju ie-
cerējis vienu, bet iznāca citādi. Tur, kur do-
māju sēt rapsi, tai laikā zeme bija par slapju, 
bet tagad jau ir par vēlu. Tur būs jāsēj labība, 
ziemāji — rudzi, kvieši. Līdz ar to rapsi iesēju 
tikai pusi no iecerētā. 

— Kā esi apmierināts ar novākto?  
— Ziemāji un vasarāji man ir aptuveni uz 

pusēm. Ziemāji ir ražīgāki, bet pastāv ziemo-
šanas risks. 

Par ražu nevaru sūdzēties. Ziemas kvieši 

padevās labi — pa vidu gāja ļoti raibi, bet iz-
nākums ir labs. Mums sējumi nenosala kā 
Zemgalē, toties vasaras kviešiem uzmetās 
dzeltenā rūsa. Dabūju ar vienu preparātu ap-
karot, bet vajadzēja ātrāk. Tā man ir mācība, 
es to pirmo reizi piedzīvoju. Vēl cita jauna 
pieredze — līdz šim ziemas rapsi nebiju mig-
lojis pret sēņu slimībām.  

Ražas ziemājiem vidēji ir 4,5 tonnas no 
hektāra, pa laukiem svārstās no 3 līdz 6 ton-
nām. Rapsim ir gandrīz 3 t, kas ir pārsteidzo-
ši daudz, slimība uzmetās samērā vēlu un 
daudz neietekmēja. Vasaras kviešiem 4,5 t. 
Alus miežiem virs 4 t, tie jāaudzē pēc zinā-
miem noteikumiem, tur nedrīkst būt olbal-
tuma. Nebija arī. 

Kas pazīst mūsu augsnes un apstākļus, tie 
sapratīs, ka ražība ir laba. 

— Un kvalitāte? 
— Vasaras kvieši, ko kūlu karstajā laika, ar 

maziem izņēmumiem aizgāja otrajā pārtikas 
šķirā, bet tie, ko kūlu pēc lietiem, aizgāja 
lopbarībai. Alus mieži bija labi. 

— Cenas?  

— Par 20% mazāk nekā pērn. Tā ir birža, 
un tur neko nepadarīsi. Runā, ka pasaulē ko-
pumā graudu pietiekot. 

— Tagad sējumus apdrošina... 
— Taisnība. Tas ir filozofisks jautājums, 

kam uzticēties. Pats līdz šim neesmu apdro-
šinājis. Bet es domāju.  

— Kā tu vērtē lielās politikas ietekmi uz 
piensaimniecību? 

— Piensaimniecība man dod samērā nelie-
lu daļu ienākumu. Uzskatu, ka pasaules noti-
kumi mums paver iespējas. Tā kā strādājam 
vietējā tirgū, kur cena nemainās, tad jau ga-
du gaitā ir pierādījusies likumsakarība: ja pa-
saulē pieturas ļoti labas piena cenas, tad 
Dundagas piensaimniekiem ir sliktāk, un ot-
rādi. Mēs neeksportējam piena produktus, 
mūs skar tas, ka veidojas zināma pārproduk-
cija. Jautājums ir, kā varam un mākam savu 
produkciju piedāvāt un pārdot. Bet tā tas ir 
jebkurā biznesā.  

Alnis Auziņš 
 
 

«Zemniekam jāprot pielāgoties» 
 

SIA Gavsene valdes priekšsēdētāju Aigaru Zadiņu 4. IX rītā sastopu pie labības šķū-
ņa — Aigars kāpina atpakaļ Belarus traktoru, un pēc brīža jau graudi no piekabes sāk 
birt transportierī.  

   To atceramies septembrī! 
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Prom no burzmas un trokšņa 
Uģis ir datorgrafiķis, kura darbalaiks paiet 

pie kompja, Ineta ir angļu filoloģe, kas diez-
gan ilgi darbojusies biznesā, bet pēdējos ga-
dos valodu centrā māca pieaugušajiem angļu 
valodu. Novakarus Uģis ar Inetu izraudzīju-
šies nejauši, bet par dzīvesvietu laukos sprie-
duši gandrīz kopš abu sastapšanās pirms ga-
diem 17. Abi ir dzimuši pilsētnieki. Uģi jo 
īpaši nogurdinājusi lielpilsētas burzma un 
vilinājusi dzīve pie jūras, tāpēc viņš jau 
pirms kāda laika bija iegādājies mākslinieku 
darbnīcu Jūrmalā un pārbūvējis to par dzī-
vokli. Taču arī tur pamazām pārmācis trok-
snis… Ineta gan ir ļoti sabiedriska, savulaik 
dziedājusi koros, joprojām aktīvi sporto un 
nespēj iedomāties ikdienu bez Rīgā rodamā 
draugu loka, taču par savu strūrīti, kaktiņu 
sapņojusi sen. Varbūt katrā latvietī dziļi 
snaudošās ilgas pēc savas mājas savijušās ko-
pā ar konkrētām bērnības atmiņām par dzīvi 
īstos laukos un vasarām pie vecvecākiem — 
pie jūras Saulkrastos un Baltezerā.  

Beidzot internetā uzgājuši šo piedāvāju-
mu. Bet 150 kilometru no Rīgas? Uģim jau 
vienkārši — grāmatu maketus un logotipus 
var darināt arī meža būdiņā, ja tikai ir labs 
internets. Inetai darbs Rīgā... Braukuši viet-
raugos, bet ... gadījusies avārija. Kāds cits to 
būtu uzlūkojis par zīmi, lai atmestu ar roku. 
Ineta ar Uģi spītīgi devušies ceļā atkal — ar 
autobusu. Un vieta viņus pārņēmusi savā va-
rā uzreiz. Ne mājiņa, kas prasa ieguldīt 
daudz darba, bet tieši apbrīnojamā vide un 
pirmām kārtām jau tuvējās jūras stāvkrasts 
ar melnalkšņiem noaugušo pludmali. 

Abi slavē savus kaimiņus, Dairi un Tabitu, 
kas iedrošinājuši, laipni uzņēmuši, palīdzēju-
ši ar padomu, arī tīri praktiski, — Novakaros 
tagad ievilkts ūdensvads un izbūvēta vannas 
istaba. Ķēriens ir arī Uģim, kafijas namiņš ir 
viņa izlolota ideja un paša celts. 

Smilšu krupīts 
«Vieta pati pateica priekšā te ierīkot kafi-

jas namiņu», saka Ineta. «Gribējās kaut ko 
uzsākt, kaut ko pavisam nelielu. Vietas, kur 
padzert labu kafiju, šajā pusē nebija».  

Pie sava nosaukuma namiņš ticis savādā 
kārtā. Kad tas vēl tikai vējojis iecerē, vaja-
dzējis visu saskaņot, un abi jaunienācēji iera-
dušies vizītē pie Dabas aizsardzības pārval-
des Kurzemes reģionālās administrācijas di-
rektores Daces Sāmītes. Sportiskajai Inetai 
bijis prātā ierīkot arī velomaršrutu gar jūru. 
Dace stingri noteikusi: «Nekādā gadījumā, 

tur taču mīt smilšu krupis!» Ineta to atstāstī-
jusi draudzenei, un viņa ieminējusies, ka tas 
varētu būt kafejnīcas nosaukums. Pa šo laiku 
Uģis ir pārliecinājies par direktores vārdu 
patiesumu, jo smilšu krupi ir paguvis redzēt 
dzīvē. Ir tapis arī kafejnīcas firmas dzēriens 
mokačīno Smilšu krupīts, un Uģis spriež, ka 
vajadzētu vēl uzzīmēt attiecīgu logotipu. 

Ceļmalas kafijas namiņš darbojas tikai no 
augusta, arī kā tūristu informācijas centrs un 
velonoma. Lai arī piedāvājumā ir vien kafija, 
tēja, kakao, saldējuma kokteilis, karstā laikā 
arī aukstā kafija, vēl kādi atsvaidzinoši dzē-
rieni, Smilšu krupīts jau atspirdzinājis ceļotā-
jus gan no Latvijas, gan dažādām Eiropas val-
stīm. Tūristus acīmredzami pārsteidz, ka te, 
visai patālu no valsts galvaspilsētas, dabas 
vidē, rodams pilsētai raksturīgais komforts, 
un tāds kontrasts piesaista. Uģis ar prieku 
atklājis lielo papildu vērtību, ko nekādā nau-
dā neizmērīt, — cilvēki vēlas aprunāties, pat 
uzticēt savus dzīvesstāstus. Nesen kāds vācu 
kungs stāstījis, kā viņš pirms daudz gadiem 
no Prāgas cauri dzelzs priekškaram izdabūjis 
laukā savu sievu. Cits grib parunāt par politi-
ku. Cits par Āfrikas dabu. No savas puses pie-
bildīšu, ka tūristus uz tādu runātīgumu droši 
vien rosina arī pašu saimnieku atvērtība un 

labestība.  
Protams, nekādu peļņu, vismaz pagaidām, 

kafejnīca nedod. Varbūt nākotnē var piedā-
vāt arī smalkmaizītes? Varbūt, bet tas lai pa-
liek priekšdienām. Tāpat kā iespējamā 
smiltsērkšķu produkcija. Uģis tos ir iestādī-
jis, un tad jau redzēs, vai smilts ērkšķi bied-
rojas ar smilšu krupi.  

Smilšu krupīts netraucē saimnieku pamat-

darbā un citos saimnieciskos soļos. Par klien-
tiem ziņo ierīkotais zvans. Ja tādi ir piestāju-
ši, tad viņus apkalpo. Savukārt tūristiem jau 
garām braucot ir redzams un saprotams, vai 
Smilšu krupīts ir vaļā, vai ciet.  

Kafejnīcas ēka ir Uģa paša lolojums. 
«Meistars neesmu, bet kaut ko izdaru, un šis 
namiņš ir kopīgs darbs», Uģis pieticīgi saka. 
Kafejnīcu ceļot, viņš sadarbojies ar SIA Smil-
šu pilīm (starp citu, atkal smiltis! — Red.), kas 
sniedz arhitektūras pakalpojumus, ar vietējo 
uzņēmēju Aldonu Zumbergu, pats kafijas na-
miņam atjaunojis mierlaiku galdu un Vīnes 
krēslu fabrikas J. Miķelsons un biedri Vīnes 
krēslus. Lielākais nopelns kafijas namiņa 
tapšanā esot kaimiņam Dairim, bez kura pa-
līdzības Smilšu krupīts nemaz nebūtu iespē-
jams. 

Ineta naudu pelna Rīgā un Novakaros visu 
laiku dzīvo tikai vasarā, rudenī un ziemā te 
ierodoties pārsvarā nedēļas nogalēs. Abi ko-
pā bauda kustību prieku brīvā dabā — skrien, 
brauc ar velosipēdu, peldas jūrā, sēņo, ogo. 
Par zemes darbiem Inetai ir atmiņas no savu 
vecvecāku rosīšanās, un tagad, smeļoties pa-
domus dārzkopības žurnālos, Novakaru saim-
niece lūko iekopt savu dārzu. Abi atzīst, ka 
pieredzes dzīvot laukos nav, bet ir prieks par 

jauno dzīves veidu un iespēju iemācīties ko 
jaunu. 

Labā atkarība  
Kopš bērna kājas Ineta ir sportojusi un 

dzīvi bez kustību prieka nespēj iedomāties. 
Mūsu tikšanās reizē augusta vidū Ineta at-
klāj, ka iepriekšējā dienā skrējusi 2 stundas 
gar jūru — 18 kilometrus no savas mājas līdz 
Kolkasragam un atpakaļ. Abi ar Uģi, kam arī 
sports nav svešs, gatavojas piedalīties baskā-
ju skrējienā, kas šīs avīzes iznākšanas laikā 
jau būs noticis fakts. «Sports ir mana atkarī-
ba», Ineta smaidot saka. «Gribēju piedalīties 
visos piecos lielākajos pasaules maratonos, 
Čikāgā un Berlīnē arī esmu. Vislabāk tomēr 
patika Bordo maratonā, kas ved pa vīna dār-
ziem, un katrā sagaida vīna degustācija». 

Daudz vairāk Ineta ir piedalījusies slēpo-
šanas maratonos un ir vienīgā sieviete Latvi-
jā, kas ieguvusi pasaules slēpošanas marato-
nu meistares titulu, ko piešķir par desmit 
noslēpotiem maratoniem. Ineta piebilst, ka 
pasaulē īpaši populāras kļūstot sacensības ar 
piedzīvojuma elementiem. Ineta savā vecu-
ma grupā ir vairākkārtēja Latvijas čempione 
triatlonā — peldēšanas, riteņbraukšanas un 
skriešanas apvienojumā, un ilgus gadus ir 
nodarbojusies arī ar orientēšanās sportu.  

Arī Uģis izmanto katru iespēju izkustēties. 
Agrāk strādājis pa 12 stundām dienā, līdz sa-
pratis, ka tā turpināt nedrīkst. Tagad ir māja, 
kas vienmēr prasa darbu.  

Prom no ļaudīm — cilvēkos!? 
Sarunas laikā iedomājos — šajā stāstā taču 

ir sava pretruna. Ja dzinulis pārcelties uz 
laukiem bijis aiziet prom no ļaudīm, tad kā 
skaidrot kafejnīcas ieceri un Uģa prieku par 
sastaptajiem cilvēkiem? Ineta jau šogad Slī-
teres ceļotāju dienās pieteicās novadīt 50 km 
velobraucienu, tagad uzmanīgi noklausās 
manu ierosinājumu iedibināt triatlona sa-
censības mūsu novadā, abi ar Uģi spriež, cik 
labi būtu, ja pēc Igaunijā redzētā parauga gar 
šosejas malu ierīkotu apgaismotu slēpošanas 
trasi, un vēl Ineta piebilst, ka nav atmetusi 
cerību ar laiku dziedāt Kolkas korī... Tā visa 
taču ir sabiedriskā rosība, nevis norobežoša-
nās! Acīmredzot ir starpība starp atrašanos 
ļaužu pūlī un cilvēciskām saitēm, kuras paši 
apzināti veidojam. Uģim ir labs priekšstats 
gan par lielpilsētas drūzmu, gan pūļa vientulī-
bu, bet Novakaros viņš viens un pamests ne-
jūtas, arī ziemas vakaros ne: līdztekus dar-
bam atslodzei ir lasīšana, mūzikas klausīša-
nās un kino skatīšanās, kur nu vēl krāšņu ku-
rināšanas prieks! Uģis pērnajā ziemā to sāka 
darīt pirmo reizi dzīvē un uzsver, ka pareizi 
izkurināt krāsni ir jāmāk. 

Lai Uģim ar Inetu veicas turpmāk, lai pa-
mazām izdodas iepazīt mūsu pusi, lai piepil-
dās mazā iecere izveidot savu mājaslapu 
Ēvažu stāvkrastam, jo tas savu interneta 
vietni sen jau ir pelnījis, un citi mazāki un lie-
lāki nodomi! 

Alnis Auziņš 

   Vizītkar te 

Prom no burzmas — pie mums! 
 

Daudz vairāk no laukiem brauc prom, nekā pārceļas še uz dzīvi. Arī mūsu novadā. 
Tādēļ katrs gadījums, kad pie mums kāds iemīt, ir uzmanības vērts. Uģis Auliks ar 
dzīvesbiedri Inetu Siliņu tieši pirms gada sāka dzīvot Kolkas pagasta Novakaros. 

Vispirms Aina visiem izdalīja lapiņas, lai 
iemācītos dziesmu, ar ko turēties pretī suitu 
sievām Alsungas Spēlmaņu krogā, tāpat Uža-
vas alus dziesmas. Visu ceļu mūs diriģēja 
Baiba Tendere.  

Pirmā pietura — Jaunstuču murkšķu 
audzētava Reģos. Murkšķu, pašu lielāko ze-
mes vāveru, tur ir vairāk nekā 25. Viens no 
murkšķiem bija īsts aktieris — ierodoties cie-
miņiem, sāk svilpot un uzjautrināt publiku.  

Alsungā gide pastāstīja par suitu galvas-
pilsētu. Bijām Livonijas ordeņa pilī, ko tagad 
sāk remontēt. Iekšpusē — liels pagalms. Pils 
pieder pašvaldībai, pašlaik tur atrodas dome, 
bet daļu pils — vecos staļļus — grib pārdot. 
Līdz 1986. gadam pilī mitusi skola, pēc tam 
mūzikas skola. Nu abas iestādes ir pārceltas.  

Bijām Dižgabalkalnā un Ziedulejas estrā-
dē. Pašdarbība ir ļoti plaša, darbojas 4 deju 
kolektīvi, suitu sievas, arī suitu vīri un bērni. 
Suiti, palūdzot autorei Danskovītei atļauju, ir 
iestudējuši populāro lugu Latgola.lv, to pār-

ceļot suitiski ar nosaukumu Antons un Anni-
ņa. To jau vairākus gadus ar labiem panāku-
miem rāda Ziedulejā. 

Alsunga ir pats mazākais novads Latvijā ar 
aptuveni 1690 iedzīvotājiem, un tās pils tornī 
plīvo suitu kopīgais karogs. Līdztekus  
alsundzniekiem — diģiem suitiem — suitu 
kopībai pieder arī administratīvi nošķirtie 
maģie suiti gudenieki un basenieki, jo tiem 
liesa zeme, un jūrkalnieki — krētainie, jo tur 
zirgiem bijušas varenas krēpes, un vietējie 
vīri arī audzējuši tādus matus. Suiti kopj sa-
draudzību, pulcējas un rīko pasākumus. Lie-
lākais no tiem, starptautiskais burdona festi-
vāls, Ziedulejas estrādē noticis trīs reizes. 
Burdons ir šeit raksturīgs sens daudzbalsīgs 
dziedājums, bet to dzied arī Latgalē, arī Gru-
zijā, Bulgārijā un Ungārijā.  

Uzzinājām, kā fon Šverina valdīšanas laikā 
te ienākusi katoļticība, barona dēlam 17. gs. 
apprecot polieti Barbaru, turklāt vietējiem ir 
teikts: kas pāries katoļticībā, tiem dāvinās 

košos poļu tērpus. Kaimiņi luterāņi katolicis-
mam pievērstos zemniekus nievājoši dēvēju-
ši par Šverinu svītu. Ar laiku Alsungas puses 
zemnieki kļuva lepni par katolisko identitāti, 
bet vārds «svīta» kļuva par «suiti».  

Pašā centrā ir tekstilmākslas darbnīca. Al-
sundznieki auž, ada, šuj un pašlaik darina 
kreklus krustdūriena tehnikā Jaunā Rīgas te-
ātra izrādei.  

Apmeklējām baznīcu. Prāvests Andris Va-
siļevskis mudināt mudinājis saglabāt, kopt 
un attīstīt tieši šim novadam raksturīgo, arī 
pierunājis suitu sievas dziedāt baznīcā, misē. 
Lai gan baznīcā gājējām, sākumā sievām bijis 
grūti dziedāt altāra priekšā burdona manie-
rē — latīniski. Nu jau vairākus gadus viņas 
savos košajos tērpos 15. VIII dzied arī Aglo-
nā. Bet ar suitu tikumu atbalstītāja Vasiļev-
ska gādību izdots arī kalendārs 2014.–2015. 
gadam ar fotogrāfijām, kurās redzamas suitu 
sievas darbībā. 

Spēlmaņu krogā ēdām pusdienas — skāb-
putru, rūšus, dižraušus. Klausījāmies par 
ēdienu gatavošanu, tautastērpiem, rotaslie-
tām, jaunu un vecu meitu apģērbu, visu pū-
ru.  

Jūrkalnē mīt ap 300 iedzīvotāju. Aplūko-

jām Rīvas upes veco koka tiltu, kas tāds esot 
palicis vienīgais Latvijā. Bijušo jūrskolu godi-
na Ģirta Burvja skulptūra, tepat vēl ieprieci-
na arī citi meistara darbi — Māte Latvija un 
Cerību bura — 4 kilometrus uz Užavas pusi, 
kur cilvēki Otrā pasaules kara beigās cēlušies 
uz Zviedriju. 

Šajā pusē uzplaukst mecenātisms. Ēnavā 
Māris Sirmais iegādājies īpašumu, un vairā-
kus gadus Jūrkalnes katoļu baznīcā koncertē 
koris Kamēr. Savukārt ar dziedātāja Igo gādī-
bu izveidots brīvdabas parks pie baznīcas ar 
iekarinātām koka skulptūrām, kā arī uguns-
skulptūru.  

Užavā, saprotams, apmeklējām alus darī-
tavu. Alu te ražo 3,5 miljonus litru gadā, tā-
tad tā ir pavisam neliela ražotne, jo par ma-
zu uzskata tādu, kas ražo 5 miljonus. Darbību 
sākuši 1994. gadā, un te nopelns ir uzņēmē-
jam Uldim Pumpuram, kas iesākumā ieguldī-
jis naftas biznesā iegūto naudu. Alus ir sme-
ķīgs! Jau pēc tā nogaršošanas kāpām Užavas 
bākā, lai gan šīs darbības bija paredzētas ot-
rādā secībā. Nekas, uzkāpām. 

Paldies Aina Šleinerei par kārtējiem brī-
nišķīgajiem iespaidiem! 

Ārija Jāvalde 

Alsungā un Užavā 
 

12. VIII Dundagas pensionāru grupa devās uz suitu pusi. 

• Ineta Siliņa kafijas namiņā Smilšu krupīts.                                                                                    Uģa Aulika foto 
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Starptautiskās vides zinātnes un vides iz-
glītības programmas GLOBE (Global Learning 
and Observations to Benefit the Environment) 
mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par globā-
lajām vides problēmām, padziļinot viņu zi-
nāšanas dabas zinībās un attīstot informāci-
jas tehnoloģiju izmantošanas prasmes. Jau-
nie vides pētnieki no visas pasaules sistemā-
tiski veic atmosfēras, litosfēras, biosfēras 
un hidrosfēras pētījumus un iegūtos datus 
ievada internetā. Tā skolēni var salīdzināt 
savus un citu novērojumus, saskatīt savu 
skolu, lokālo sistēmu, kā daļiņu no kopējās — 
globālās.  

Sešās ekspedīcijas dienās pētnieki ne vien 
pilnveidoja prasmes un iemaņas augsnes, 
ūdens, zemsedzes, fenoloģijas un mākoņu 
pētījumos, bet arī ar fotometru mērīja atmo-
sfēras optisko blīvumu un orientējās ar GPS 
palīdzību, kā arī dažādām metodēm noteica 
koka augstumu un salīdzināja iegūtos rezul-
tātus. Vairākas stundas dalībnieki strādāja 
un dabas pētījumus veica Dabas aizsardzības 
pārvaldes ekspertes Intas Somas vadībā, pēc 
noķertajiem dzīvniekiem nosakot Svētupes 

tīrības pakāpi, bet atmosfēras piesārņojumu 
novērtējot pēc ķērpjiem. Eksperte piedāvāja 
izspēlēt dažādas spēles, arī par to, kā lašu ik-
riem nokļūt līdz jūrai. 

Nodarbības stiprināja komandas garu, 
īpaši vakara pasākumi, kuros gan orientējā-
mies mežā pēc azimuta, gan izgājām virvju 
trasi ar 8 dažādiem elementiem, gan ķērām, 
vārījām un ēdām vēžus. Skolēni aizrautīgi 
veidoja mandalas no dabas materiāliem, kā 
arī aizsietām acīm un basām kājām veica da-
žādiem dabas materiāliem veidoto sajūtu ta-
ku, lūkojot tos noteikt. Bija arī pirts, vakara 
ugunskurs, peldēšanās Svētupē, bumbas spē-
les. Reiz visu pēcpusdienu, sagaidot arī saul-
rietu, pavadījām pie jūras. Ūdens pie krasta 
27 grādi!  

Devāmies pārgājienā uz Lībiešu upuralu 
un uzzinājām par to ar Svētupju saimnieka 
palīdzību. Salacgrīvā nogaršojām nēģus, ie-
pazinām tačus, bijām uz akmens mola, kā arī 
videi draudzīgajā spēļu laukumā, ko apgais-
mo ar saules baterijām. Salacgrīvas pilsētas 
svētkos skolēni piedalījās ar savām radoša-
jām darbnīcām, aicinot iesaistīties svētku 

dalībniekus. Izdevās lieliski. 
Pēc ekspedīcijas ikviens apzinājās, ka viss 

uz pasaules ir savstarpēji saistīts, un mēs 
katrs esam Visuma daļiņa. Tas parādījās no-
slēgumā zīmētajās plaukstās, kur katrā pirk-
stiņā ierakstīja lietas, ko gribētu paņemt lī-
dzi, bet vidū to, ko iemācījās. Varēja lasīt 
vārdus: draugus, sajūtas, laimi, prieku, atmi-

ņas… Iemācījās uzņemties risku, darboties 
komandā, neizlikties, bet būt tādam, kāds 
esi, iepazīt sevi un citus un sadraudzēties, 
atrast domubiedrus, izprast pasauli… 

Ar videomateriāliem par ekspedīcijas no-
risi interesenti var iepazīties interneta viet-
nē www.youtube.com/user/videsskola/videos. 

 

Lienīte Iesalniece 

Visu rīkoja novada pašvaldība ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras at-
balstu. Ar jauniešiem strādāja Nauris Svika, 
starptautiski sertificēts pieaugušo izglītības 
mentors, līderības un komandas attīstības 
treneris, grāmatu Pats! (iekšējā līderība) un 
Outdoor + Indoor Team Building Games For Small 
Groups autors. Šī programma sakņojas pasau-
lē populārās biznesa TV šova Apprentice vad-
līnijās. Projekta mērķi ir pilnveidot jauniešu 
komandas darba un saskarsmes prasmes, 
veicinot sociālo iekļaušanu, kā arī modelēt 
biznesa videi pietuvinātas ikdienas situāci-
jas, rosinot jauniešus izprast komercdarbības 
būtību.  

Divdesmit novada jaunieši trenera uzrau-
dzībā iesaistījās dažādās aktivitātēs, kas gan 
tieši, gan netieši atdarināja skarbo biznesa 
vidi. Piedāvātos šķietami neiespējamos uzde-
vumus varēja paveikt, tikai pilnībā mobilizē-
jot sevi un iekļaujoties komandas darbā. Kā 
vēlāk atzina paši jaunieši, tas viņus ir iemācī-
jis paskatīties uz lietām «ārpus rāmja» un 
radīt kaut ko no nekā! Pasākuma noslēgumā 
bija skaidrs, ka mērķi ir sasniegti. 

Pirmā diena bija veltīta komandas saliedē-
šanas uzdevumiem — dalībniekus mudināja 
strādāt komandās un izmantot visus resur-
sus. Otrajā dienā jauniešus iesaistīja jau īstās 
uzņēmējdarbības situācijās, piemēram, bija 
jāveido savi SPA* saloni. Treneris pievērsa 
uzmanību reklāmas un informācijas izplatī-
šanas iespējām sociālajos tīklos. Mārketinga 
uzdevums bija popularizēt patlaban tik po-
pulārās pašbildes (selfijus) tīmekļa vietnē Fa-
cebook. Katrai komandai bija jāizveido divas 
grupas fotogrāfijas un jāpublicē internetā, 
lai tās līdz dienas beigām iegūtu vislielāko 
popularitāti. Projekta dalībniekiem bija jā-
izstrādā arī mūsu novadā īstenojamas bizne-
sa idejas.  

Jaunieši grupās izdomāja un prezentēja 
biznesa idejas, pie kurām paši varētu strādāt 
arī ārpus projekta. Nauris Svika jauniešus 
aicināja — radot idejas, domāt par ilgtermi-
ņu un izaugsmes iespējām.  

Biznesa idejas 
1.  Vilnas izstrādājumi — zeķes, cimdi un 

modes aksesuāri, sadarbojoties ar vietējo ra-
žotāju Pāces vilnas fabrika un piesaistot ilgga-

dējas rokdarbnieces, izveidot pirmos dizai-
nus, ko izplatīt interneta vidē un gadatirgos. 

2.  Pārvietojamais ūdens kubls uz plosta — 

pakalpojums, ko izplata pasākumu rīkotāji 
un viesu nami.  

3.  Aktīvās atpūtas nometnes ar militāru 
pieskaņu ekstrēmu izklaižu cienītājiem 
sniedz iespēju izjust regulārās armijas gai-
sotni.  

4.  Pārvietojamais brīvdabas kino vasarā. 

Jauniešu komentāri 
Oskars Skarbinieks: — Pasākums tiešām 

izdevies. Man tas deva daudz jaunas piere-
dzes un citādu skatījumu uz daudzām lie-
tām. Iemācīja, ka dažreiz sarežģītais patiesī-
bā ir ļoti vienkāršs. Pašam novadam un jau-
niešiem? Droši varu teikt, ka tie, kas piedalī-
jās, bija uzvarētāji. Grūti tā vienkāršāk pa-
skaidrot, bet katrā ziņā kaut kas nebijis, 
jauns un vērtīgs. Vienu vārdu sakot, bomba! 

Laine Šmite: — Kaut arī pasākums norisi-

nājās tikai divas dienas, paspējām izdarīt un 
iemācīties ļoti daudz. Mani iepriecināja, ka 
ieguvām zināšanas ne tikai par komandas 
darbu un saliedēšanu, bet arī par dažādām ar 
biznesu saistītām norisēm. Abas dienas pagā-
ja aktīvi, patīkamā atmosfērā, un iegūtais 
noteikti noderēs gan mācībās, gan ikdienas 
dzīvē! 

Aiva Ernštreite: — Projekts bija lielisks, jo 
katram iemācīja tieši viņam nepieciešamo, 

piemēram, kādam vajadzēja iemācīties strā-
dāt efektīvāk, kādam — labāk saprasties ko-
mandā. Mans trūkums bija neuzticēšanās pā-
rējiem grupas biedriem un vēlme vienmēr 
visu paveikt vienai. Projekts iemācīja, ka vi-
su dzīvē nevar paveikt viens un ka ir ārkārtī-
gi svarīgi uzticēties savai komandai, turklāt 
šajās divās dienās mēs, dalībnieki, spējām iz-
darīt neiespējamo, tādēļ arī tie dzīves sapņi, 
kuri līdz šim šķita tikai un vienīgi sapņi, lie-
lākajai daļai dalībnieku nu ir ierindoti darā-
mo lietu sarakstā. Mēs spējam noticēt sev un 
citiem! 

Ernests Salcevičs: — Man tā bija pirmā 
pieredze tāda veida pasākumos, tāpēc sāku-
mā īsti nezināju, ko gaidīt. Tomēr tā izrādījās 
ļoti vērtīga pieredze, jo visi uzdevumi palī-
dzēja pārliecināties par savu gatavību dažā-

dām situācijām, īpaši darbam kolektīvā. 
Galvenā atziņa — gribasspēks ir viss, jo ar 

to var panākt praktiski jebko. Es noteikti 
tam neticētu arī tagad, ja vien Nauris ar per-
sonīgo paraugu to nepierādītu, un šie piemē-
ri arī projektu noteikti padarīja daudz vērtī-
gāku. Ja to nebūtu, diez vai mums visiem bū-
tu tāda motivācija kaut ko darīt šajās divās 
dienās!  

Vēl man patika, ka bija jaunieši gan no 
Dundagas, gan arī Kolkas, jo bieži vien jau-
nieši darbojas atsevišķi! 

Madara Enzele: — Jauniešu komandas neie-
spējamā misija mani pārsteidza, kaut gan 
mēs, jaunieši no Dundagas jauniešu domes, 
piedalījāmies jau projekta idejas tapšanā. Vi-
sa mācīšanās bija daudz aktīvāka, nekā biju 
iedomājusies. Iemācījāmies sadarboties savā 
starpā, strādāt komandā, sapratām, ka sada-
līšana komandās pati par sevi nenozīmē, ka 
noteikti jāsacenšas vienam ar otru, jo mūsu 
mērķis bieži vien ir kopīgs. Iemācījāmies no 
nekā izveidot kaut ko un izstrādāt savas biz-
nesa idejas.  

Neformālās izglītības projekti ir lieliska 
iespēja jauniešiem mācīties bez piespiešanās 
un īpašas piepūles, kā arī saprast, ka mūsu 
idejas ir attīstīšanas vērtas! 

Alise Ralle: — Projekts mums, jauniešiem, 
deva iespēju noticēt sev. Manuprāt, neviens 
no mums nebija gaidījis, ka spēsim tik veik-
smīgi darboties un radīt kaut ko no nekā. 
Man pašai nenovērtējama pieredze bija 
darbs grupās, kad tu saproti, ka vajag lielu 
pacietību, sapratni un iecietību pret grupas 
biedriem, lai kopā spētu radīt kaut ko neat-
kārtojamu. Domāju, ka novada jaunieši no 
projekta varēja daudz mācīties — kā sadar-
boties, domāt radoši, iemācīties realizēt sa-
vas idejas. Tas noteikti būtu noderīgi — šā-
das ievirzes pasākumus īstenot arī nākotnē, 
iesaistot arī citus novada jauniešus! 

Renāte Štube: — Neiespējamā misija bija 
kas tāds, ko pa ilgiem laikiem biju apņēmu-
sies novest no sākuma līdz beigām. Izpildī-
jums gan mazliet piekliboja, bet misiju izpil-
dījām, kas arī ir mans sasniegums. Pasākums 
deva tādu kā spērienu no muguras, lai sa-
prastu — ja grib, tad var! 

Projekts Jauniešu komandas neiespējamā mi-
sija norisinās ar Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2014. gadam valsts bu-
džeta finansējumu. 

Ance Freiberga 
 

* SPA — saīsinājums no latīņu valodas sanus 
per aquam jeb veselība caur ūdeni — veselības 
un skaistumkopšanas vieta.  

Ikkatrs — Visuma daļiņa 
 

No 5. līdz 10. VIII Salacgrīvas novadā GLOBE projekta vasaras mācību ekspedīcijā 
Jaunie vides pētnieki aicina – iesaisties piedalījās Skrīveru, Ādažu, Mazzalves, Rūjie-
nas, Bauskas un Dundagas pamatskolas klašu skolēni. 

• Virvju trasē.                                                                                                                      Foto no L. Iesalnieces albuma 

   Par zaļu pat vēl zaļāks 

Kā padarīt neiespējamo iespējamu? 
Novada jaunieši 20. un 21. VIII Dundagas Brīvā laika centrā piedalījās lieliskā divu 

dienu pasākumā Jauniešu komandas neiespējamā misija, lai noskaidrotu, ko katrs 
spēj komandas darbā un biznesa vidē, kā arī saskatītu savas stiprās un vājās puses. 

• Izspēlējot Kvadrātu.                                                                                                 Foto no Ances Freibergas albuma 
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Divpadsmit Dundagas nūjotājas Ventspils 
Piedzīvojumu parkā izbaudīja lielisko sacen-
sību, atpūtas un kopības gaisotni. Viss bija 
lieliski — gan kopīga iesildīšanās nūjošanas 
instruktora vadībā, gan nūjošanas festivāla 

svētku tērpu demonstrēšana, pati iespēja 
piedalīties Super Sprinta sacensībās 200 met-
rus pret kalnu un apmeklēt Veselības aleju, 
gan kopīgas pusdienas un Roberto Meloni 
koncerts. 

Gundega Lapiņa 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Silu   mēnesis Dundadznieks  2014 

«Dundadznieks» Nr. 16 (187)  
2014. gada septembris. 

 

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 

    Sarauj, Dundaga! 

Mūsējās nūjošanas festivālā  
 

Biedrības Dundangas Sendienas seniores 23. VIII piedalījās 5. nūjošanas festivālā 
Ventspilī, kas pulcēja turpat 400 nūjotāju no visas valsts. 

Stafetes pirmo posmu skrēja viena no or-
ganizatorēm un viena no sportiskākajām paš-
valdības darbiniecēm Smaida Šnikvalde, bet 
pēdējo posmu — SIA Kolkasrags saimnieks Jā-

nis Dambītis. Skrējiens jau kļuvis populārs, 
gribētāju netrūkst. Skrēja vairākas ģimenes: 
Miķelsoni, Pirviti, Sili, Petrovici. Jaunākajam 
dalībniekam bija 2 gadi un 8 mēneši, vecāka-

jam — 72 gadi. 
Stafetes skrējiens finišēja Kolkasragā, no 

kurienes dalībnieki devās uz pludmali iepre-
tim tautas namam. Senās uguns nakts rīkotāji 
publikai izdalīja sirsniņas veidola zīmītes, uz 
kurām uzrakstīt novēlējumus, ko pakarināt 
uguns sārtam paredzētajos zaros, — lai labās 
domas aizvējo Visumā! Par godu Senās uguns 
naktij bija darinātas ugunsskulptūras. Idejiski 
pie tām bija piestrādājusi Dundagas Kultūras 
pils radošā saime, bet izpildījums no salmu 
kūļiem bija Jāņa Kovaļčuka un vasaras palīgu 

roku darbs.  
Bija gan buramvārdi, gan Sensus dejotāju 

un Dundagas pagasta jauktā kora priekšnesu-
mi, gan filma par Baltijas ceļu, gan fotogrāfi-
jas, kas sauca atmiņā iepriekšējo gadu Senās 
uguns nakts pasākumus, bet pēc tam jau pie 
tautas nama — Evijas Slokas koncerts un visa 
noslēgumā balle ar Tomasu Kleinu. 

Paldies visiem iesaistītajiem, īpaši Smaidai, 
Rutai, Inorai, Evitai, Dzintrai, Aldim! 

 

Alnis Auziņš,  
Visvalža Biezbārža foto 

Sirdspuksti vieno trešoreiz 
 

Augusta izskaņā Baltijas jūras krastā iedegas ugunskuri, kas apliecina piejūras 
tautu vienotību un atgādina vēsturi un kultūras mantojumu. 30. VIII mūsu novadā 
trešo reizi svinēja Senās uguns nakti. Stafetes skrējienā Sirdspuksti jūrai maršrutā 
Dundagas novada robeža–Dundaga–Mazirbe–Kolka piedalījās ap 70 skrējēju, bet 
noslēgums liedagā iepretim Kolkas tautas namam pulcēja ap 100 atbalstītāju. 

Sirsnīgs paldies! 
 

Saulainā 23. VIII diena pulcēja jo dau-
dzus uz kapu svētkiem Valpenē. Esam gan-
darīti par mācītāja Anda Smeltes emoci-
onālo uzrunu un Ingas Šmediņas muzikālo 
sniegumu. Pateicība visiem, kas saposa un 
ar krāšņiem ziediem rotāja kapu kopiņas. 
Silts paldies Ausmai un Edvīnam Matrevi-
ciem, kas allaž nesavtīgi rūpējas, lai kapsē-
ta būtu skaisti sakopta. Paldies pašvaldības 
vadībai par iesākto kapsētas labiekārtoša-
nā.                                 Cieņā Velga Blumberga 

Ar 28. VIII domes sēdes lēmumu nr. 229 
(25. §) Par Dundagas novada Dundagas pa-
gasta teritorijas plānojuma grozījumu apstip-
rināšanu ir apstiprināti Dundagas novada 
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
2004.–2016. gadam grozījumi un izdoti sais-
tošie noteikumi nr. 10 Dundagas novada 
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 
2004.–2016. gadam grozījumu grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi. 

Ar teritorijas plānojuma grozījumiem var 
iepazīties novada pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv. 

Sporta dienā Vīdalē 
 

16. VIII Vīdales ciemā notika sporta diena. 
Sporta spēlēs un atrakcijās piedalījās 16 bērni 
un 38 pieaugušie. Līdzjutēju nebija, jo piedalī-
jās visi! Pieaugušie spēlēja volejbolu, izpildīja 
soda metienus, meta šautriņas un ripināja svi-
na bumbas. Bērni veidoja glāžu piramīdas, li-
dināja lidmašīnas, meta bumbiņas, kā arī iz-
mēģināja citas atrakcijas. Sporta dienas bei-
gās — ar ūdeni pildītu balonu mešana. Diena 
izdevās lieliski, un par tās rīkošanu un vadīša-
nu paldies Andai, Vitai, Madarai un Agitai! 

Santa Nagla  

Dalībnieki pa liedagu varēja skriet trīs da-
žādus garumus: 53 km no Mazirbes līdz Ro-
jai, 34 km no Kolkasraga līdz Rojai vai īsā-
ko — 11 km no Ģipkas līdz Rojai. Turklāt rī-
kotāji neiebilda, ja dalībnieki izvēlējās skriet 
apautām kājām, viņus tikai neiekļāva baskā-
ju vērtējumā. Skrējiens pulcēja ap 100 dalīb-
nieku. 

Skriešanas piekritēji no Kolkas pagasta 
Novakariem Ineta Siliņa un Uģis Auliks izvē-
lējās vidējo distanci, to savā starpā sadalot: 
Uģis ar basām pēdām skrēja no Kolkasraga 
līdz Novakariem, Ineta ar apaviem kājām tur-
pināja skrējienu līdz Rojai. 

Ineta, kam ir dažādu skrējienu pieredze, 
uzteic visus rīkošanā iesaistītos, arī mūspu-
ses ļaudis. Distancē ik pa 10 km skrējēji va-
rēja veldzēties ar ūdeni, limonādi, augļiem, 
mīkstajiem sieriņiem, gurķīšiem. Finišā Rojā 
gaidīja garda laša zupa. Kolkasraga saimnieks 
Jānis Dambītis gādāja par ugunskuru un 
omulību, Kolkarsraga kafejnīcas Ceļamaizes 
saimniece Inese — par garšīgu zāļu tēju, viss 
pasākums bija pārdomāts, sirsnīgs un drau-
dzīgs. Jānis mudināja visus skrējējus vieno-
ties kopīgās domās startā un finišā: laimi 
Baltijas jūru tautām un mieru pasaulei! 

 

Alnis Auziņš 

Baso kāju skrējienā 
 

30. VIII notika Otrais Baltijas baso pēdu ultramaratons, kurā piedalījās arī mūsu 
novada iedzīvotāji. Visgarākajā distancē, no Mazirbes līdz Rojai, otro vietu kopvērtē-
jumā vīru grupā izcīnīja Miķelis Zumbergs. Apsveicam! 

23. VIII rīts solīja patīkamus laikapstākļus 
un emocijas futbolistiem un viņu līdzjutē-
jiem. Par Rubeņa kausu sacentās 4 novada ko-
mandas, tātad mūsu iedzīvotājiem patīk šī 
komandas spēle. 

Pirmo vietu izcīnīja Kolka Cool (Janeks Bi-
te, Edgars Dravnieks, Radovans Kevrelis, Os-
kars un Reinis Kučeri, Elvijs Muņķevics un 
Aigars Zvirbulis), 2. vietu Dundaga (Edgars 
un Raitis Bērziņi, Kurts Dane, Viktors Fesen-

ko, Valters Odzulis, Jānis Skarbinieks un 
Hanss Šmits), 3. vieta Otrajam sastāvam (Jānis 
Čačis, Mairis Kehers, Juliāns Kevrelis, Kārlis 
Neifelds, Anrijs un Elvis Stumbri un Toms 
Tindenovskis). Uzvarētāji tika pie kausa, 
medaļām un diplomiem. Ceturtā vieta šoreiz 
Sarkanajam irbenājam. Vērojot dalībniekus 
un līdzjutējus pēc sacensībām, jāteic, ka šo-
reiz laikam uzvarēja draudzība.  

Aiga Ūdre 

Rubeņa kauss futbolā 
 

Augusta beigās Kolkā ierasti notika pašvaldības rīkotais Rubeņa kauss futbolā. 

Dzintra Kārklevalka (1957) 
Milda Laķevica (1936)  

Andris Dragūns (1967)  
Vilma Kopmane (1925) 
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