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Pašvaldību vēlēšanu rezultāti
Balsstiesīgie: 3416;
nobalsojušie: 1599 (46,81%);
derīgās aploksnes: 1599 (46,81%);
derīgās zīmes: 1577 (98,62%).

Strādāsim kopā!, 470 (29,39%), 3 mandāti
Andra Grīvāne (643)
Vilnis Skuja (547)
Tamāra Kaudze (545)

Ievēlētā dome

Mūsu novadam, 271 (16,95%), 1 mandāts
Madars Burnevics (339)

Mūsu cilvēkiem, 836* (52,28%), 5 mandāti
Aldis Felts (1312**)
Gunārs Kristiņš (894)
Gatis Ralle (858)
Māris Napskis (828)
Regīna Rūmniece (827)

____________________

* Nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaits.
** Balsu skaits par ievēlēto deputātu, ņemot
vērā svītrojumus un «+».

Cilvēki gaida pārmaiņas

Tūlīt pēc rezultātu uzzināšanas lūdzu dalīties pārdomās dažus velētājus.

Garākai sarunai piekrita Jolanta un Nauris
Ģērmaņi.
— Jūs piedalījāties vēlēšanās. Atvainojos
par jautājumu, tomēr — kāpēc?
N.: — Man tas liekas dabiski. Tā tam jābūt.
Vienmēr esmu gājis vēlēt. Neiet būtu muļķīgi.
J.: — Jā, arī pienākums. Man šķiet, ka tas ir
brīdis, kad varu būt daļa no visas vietējās
kopienas. Ja nepiedalos domes sēdēs, tad
piedalos šādi.
— Tas ir saprotami, bet vai tas nav tikai
sākums? Reizi četros gados ievēlēt domi —
vai ar to ir gana? Tagad jau tīri tehniski ir
iespēja sekot līdzi tautas kalpu darbam. Ja
netiek uz komiteju un domes sēdēm, kas ir
atklātas, tad var pēc tam izlasīt pilno protokolu, var noklausīties audioierakstu.
J.: — Līdz šim to neesmu praktizējusi. Jā,
to varētu darīt. Bet — ko ar to iesākt pēc
tam? Vai es varu ko ietekmēt? Ja saskatu ko
tādu, ko vajadzētu mainīt, uzlabot, vai man
ir vieta, kur to izteikt?
— Vietai vajadzētu būt, pat vairākām,
ieskaitot arī informatīvo izdevumu. Īpašā
kastītē domes ēkā un Kolkas pagasta pārvaldes ēkā.·Runas stundās satiekot deputātu. Un
tā tālāk. Cita lieta — cik daudz iedzīvotāji to
izmanto? Proti, lai nebūtu tā, ka visa aktīvā
saziņa starp iedzīvotājiem un deputātiem —
vēl kandidātu lomā — notiek tikai reizi četros gados. Citādi mēs, sabiedrība kopumā,
pilnībā neīstenojam savas tiesības. Bet pie
sevis kurnam...

J.: — Tas ir arī jautājums par deputātu
briedumu. Šoreiz saraksts stāža ziņā šķiet
ļoti jauns. Lai vadītu domi, manuprāt, jābūt
produktivitātei, racionālai un kritiskai domāšanai, efektivitātei. Jāspēj uzklausīt! Vispār — uzklausīt otru ir pats grūtākais.
— Formāli raugoties, tikai viens no iepriekšējā sastāva ir «jauns», bet būtībā jau
vēl dažiem ir deputāta darba pieredze.
N.: — Ir tā, ka īsti pacelt balsi jau nevar.
Kamēr ģimenei ir sakars ar pašvaldības iestādēm, kamēr bērns iet skolā, kamēr — un
šo uzskaitījumu var turpināt, tikmēr neko
daudz atļauties pateikt nedrīkst.
— Labi. Bet, ja runa ir par pašu vienkāršāko — kandidāti ir solījušies tikties, rīkot sapulces, paiet divi gadi, nekas tāds nav noticis, vai to atgādināt nebūtu tikai normāli?
N.: — Normāli, bet tas viss nāk kā linga
atpakaļ. Tāpēc arī cilvēki neko nedara, nejautā, parunājas pa kaktiem. Cilvēki baidās
runāt.
— Un nav nekādu cerību?
N.: — Viss ir atkarīgs no vadības. Es te
nedomāju tikai domes vadību, bet arī pašvaldības iestādes.
— Mazā novadā jau visi ir kā lielāka ģimene. Pagrūti salīdzināt ar Rīgu vai kādu citu
lielāku pilsētu, kur daudzdzīvokļu mājas
iemītnieks gadu desmitiem nav uzzinājis, kas
dzīvo kaimiņos divas kāpņu telpas tālāk.
N.: — Jā, esam kā ģimene, bet arī mazas
ģimenes var uzvesties dažādi.
— Nu ja, bet pašu cilvēki jau vien te esam.

• Cik simboliski — domes ēka tiek pie jauna jumta! Priekšvēlēšanu laikā jumtu sāka mainīt, pēc vēlēšanām darbu pabeidz. Pēc vēlēšanām atliek vien novēlēt: vajag tik rakt!

Visvalža Biezbārža foto

Redaktora vārdi

Mazliet sentimenta
Paldies visiem Dundadznieka lasītājiem, rakstītājiem, padoma devējiem!
Šādā veidolā informatīvais izdevums
iznāk pēdējo reizi, un arī es turpmāk
strādāšu citur.
Kā pretrunīgam cilvēkam manī virpuļo dažādas domas.
No vienas puses, šķiet, ka viss ir izdarīts. Var likt punktu. No otras...
Kad jaunībā satikos ar meiteni, kas
man patika par visu vairāk pasaulē, biju
pilnīgi neaptēsts. Pat nevienu sakarīgu
Nav jau ne marsiešu, ne Kremļa ielikteņu.
N.: — Bez šaubām. Katram būtu labi jādara
savs darbs. Diemžēl ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka tas uz viņiem neattiecas. Es nesaku,
ka nav cilvēku, kas nedarītu savu darbu. Ir
daudzi, kas strādā labi. Bet reizēm viņiem
labi darīt savu darbu ir neiespējami.
— Raugoties uz deviņiem jaunievēlētajiem
deputātiem, vai ir cerība, ka būs labāk?
J.: — Grūti spriest. Aldi Feltu es ieraugu kā
domes vadītāju. Ja viņam piemīt vadītāja
īpašības, un es domāju, ka piemīt, tad varbūt
izdosies.
N.: — Šāds iznākums man tomēr bija pārsteigums — ka pārsvars būs tik graujošs.
Iespējams, cilvēkiem balsojot bija grūti izšķirties. Vēlēšanu iznākums apliecina to, ka
cilvēki gaida būtiskas pārmaiņas.
— Pakāpjoties solīti atpakaļ un neprasot
atklāt kārtis, kas noteica jūsu izvēli? Divi
galvenie lielumi ir programmas un personības.
N.: — Es izlasīju visas programmas. Neko
jau tās neatšķīrās. Ir paņemts viens mets, pēc
tā arī uzrakstīts. Un ko principiāli citu vienā
miestā var uzrakstīt? Ievēlētajiem tāpat būs
jādara tas, kas būs jādara. Muļķīgi būtu solīt
brīnumus, kā notika Rīgā. Jāstrādā pēc reālā
stāvokļa.
Vairāk skatījos pēc padarītajiem darbiem
un domāju, ko kurš spētu izdarīt. Kādreiz
tam visam atrados mazliet tuvāk, un zinu, ka
deputāta darbs ir gana sarežģīts. Galvenais,
lai būtu cilvēki, kas to spētu izdarīt.
J.: — Nauris tiešām ļoti pārdomāja, pirms
izdarīja izvēli. Es vairāk skatījos televīzijas
diskusijas, salīdzināju arī ar citu novadu diskusijām. Mūsējo saruna bija mierīga, nosvērta, ceru, ka tā arī ievēlētie turpinās darbu.
Mums taču nav tāda deķīša, ko ļoti vajadzētu
vilkt uz vienu vai otru pusi. Taisnība, savā
starpā mūsu novada kandidāti maz atšķīrās.
N.: — Man diskusijās nepatīk viena lieta.
Ja viena rīcībā ir visa bāze, informācija par
notiekošo, bet citi ir tā kā no malas, tad tas
nav īpaši objektīvi. Tiem, kas jau ir strādājuši
pašvaldībā, ir priekšrocība. Tas bija redzams
arī citu novadu diskusijās.
J.: — Diskusijas ir atkarīgas arī no to vadītāja.
N.: — Mazajos novados ir liels svars personībai. Un vēl kas — ir nozīme kandidāta izglītībai. Mūsdienās tomēr vajadzētu būt augstākajai izglītībai. Jā, cilvēkam var būt liela darba pieredze, briedums, tomēr skola paliek
skola. Darbs domē nav bērnu spēle.
J.: — Lasīt likumus, tā ir specifika.
N.: — Un tad brīnāmies par dīvainiem
lēmumiem.
— Diemžēl šķiet, ka to neapzinās liela daļa
vēlētāju. Viņi pazīst kandidātus citādi — kā
darba devējus, kā labus ģimenes cilvēkus, bet
viņiem nav priekšstata, vai deputāts prot
urbties cauri likumiem.
N.: — Daudz ko var apgūt, ja grib. Iemesli,

vārdu pār lūpām nespēju dabūt. Maz
pamazām atskārtu patiesību — satiksmē
ar citām meitenēm nemaz tāds muļķis
nebiju, reizēm pat varēju būt asprātīgs,
vismaz pēc vārda kabatā nebija jāmeklē.
Kad 2001. gada novembrī sāku te
strādāt, domāju — man tik daudz būs ko
teikt! Tagad liekas — galvenais tomēr
palicis nepasacīts.
Laikam jau meitene, vārdā Dundaga,
man pārāk labi patikusi.
Alnis Auziņš

kāpēc cilvēks piekrīt būt sarakstā, var būt
dažādi. Vēl jau pilnīgi droši nezinām, vai visi
ievēlētie paliks. (6. VI. Red.)
— Vēlēšanās ieraugām arī vecās labās
cirka spēles elementus — kā daži uzšaujas
augšā, kā daži nošļūk lejā. Te atspoguļojas
kandidātu popularitāte. Par daudzajiem svītrojumiem gan jāpabrīnās.
N.: — Iespējams, ka rīkojas tā: nepazīstu,
tāpēc, drošs paliek nedrošs, labāk izsvītrošu.
Vēl svītro arī tāpēc, ka deputātu kandidāts ir
no otra pagasta. Tā ir vēl viena svarīga lieta,
kas būs jārisina jaunajam deputātu sastāvam.
Nobeigums 3. lpp.

Jūnijā un jūlijā Dundagā...
17.–18. VI Ventspilī XXI Senioru deju svētki Četri vēji, piedalās arī Dundagas Kultūras
pils senioru deju kolektīvs Dun-dang.
17. VI plkst. 14.00–18.00 Kubalu skolas 175
gadu un muzeja 45 gadu jubileju svinības!
(Sk. 11. lpp.)
20. VI plkst. 18.00 pils parkā Jāņu dienas
rituālos un tradīcijās dalīsies Iveta un Vidvuds Medeņi.
3. VII sievietēm Veselības Centra 4 mamogrāfa izmeklējumi pie Veselības centra. Uz
pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tel. 67 14 28 40 un 27 86 6655, lūgums iepriekš sagatavot personas kodu.
Sievietēm, kas ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmā, izmeklējums
ir bez maksas. Uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma. Ar
ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, ja ārstam nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par maksu.
8. VII pilī novada atklātais šaha čempionāts
Dundagas torņi 2017, pieteikties pa tel.
29180726.
15. VII Dundagas 150 gadu jubilejas svētki.

... un Kolkā
18. VI plkst. 15.00 pie tautas nama ielīgosim Jāņus ar Alsungas suitiem. Ieeja brīva.
8. VII Jūras svētki. Sporta norises, novada
atklātais čempionāts volejbolā. Annels piepūšamās atrakcijas, daži no Dundagas eksotisko dzīvnieku parka iemītniekiem,
ūdensbumbas, kāpšanas siena Solis augšup,
hennas tetovējumi un citas izrīcības. Sveiksim konkursa Sakoptākā Dundagas novada
sēta 2017 uzvarētājus Kolkas pagastā.
Viesmākslinieki — Miks Dukurs ar grupu,
Ainars Bumbieris — un pašmāju kolektīvi — deju grupa Sensus, Kolkas pūtēju orķestris u.c. Balle ar grupu Bastards. Sīkāk
www.kolka.lv vai www.dundaga.lv.
28. VII plkst. 18.00 stadionā Dobeles kultūras nama amatierteātris izrādīs Monikas
Zīles komēdiju Laulības treniņu aģentūra,
režisors Aivars Mešķis. Ieeja 1 €.
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Runas vīriem ir spēks rokās

Domes sēdē 25. maijā
Atvēlēja līdzekļus šādu apkures jautājumu risināšanai: pils apkures katla AK-500
atjaunošanai — 15 094 €, pils ūdenssildāmā
boilera ierīkošanai — 3589 €; skursteņa oderēšanai Saules ielā 8 — 9680 €; apkures katla
atjaunošanai pašvaldības īpašumā Pils
ielā 6 — 7000 €, kā arī uzdeva izstrādāt
priekšlikumus pils apkures vietas ierīkošanai ārpus pils telpām un priekšlikumus par
apkures jautājumu risināšanu nākotnē Talsu
ielā 7 (bērnudārzā Kurzemīte) un Saules ielā 8
(Mazajā skolā). Izpildes termiņš — 1. oktobris.
No 6. jūnija pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja amatā iecēla Daci Upleju.
Nolēma 2017. gadā projektu konkursā
Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem piešķirt
finansējumu šādiem projektiem: Vīdalnieki
Latvijas simtgadei līdz 447 € (biedrība Visvīdāle); Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas
katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II
posms — līdz 1000 € (Kolkas Jūras Zvaigznes
Dievmātes Romas katoļu draudze).
Noraidīja Gunāra Anševica dzejas un stāstu grāmatas izdošanu un nolēma izsludināt
vietējo iniciatīvas projektu pieteikumu iesniegšanu uz šim mērķim plānoto līdzekļu
atlikumu.
Nolēma piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā kā projekta Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība partnerim ar kopējo partnera budžetu līdz 588
236 €.
Pieņēma saistošos noteikumus Grozījumi
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos nr. 25 «Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».

Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Ezeru Spīdolas.
Nolēma izsolē atsavināt nekustamo īpašumu Tilžas ar kadastra numuru 88500 005
0099 par 1 115 € un atsavināšanā iegūtos
līdzekļus izlietot attīstības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, īpašumu, kas
nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, iegādei un dzīvojamā fonda iespēju
attīstībai.
Nolēma novērtēt pašvaldībai piederošo
rentgena aparātu, izdevumus par pakalpojumu — 320 € — segt no Centrālās administrācijas pārvaldes budžeta un iekļaut 2018. gada budžeta rīcību plānā citu pamatlīdzekļu
iegādei vajadzīgo summu.
Papildināja maksas pakalpojumu cenrādi
Kubalu skolā-muzejā: noteica suvenīra —
vienas apdrukātās auduma somas — cenu
4,40 € ar PVN 21%.
Atbalstīja pašvaldības dalību Kēges pašvaldības Dānijā rīkotajā deju festivālā no 17.
līdz 21. jūlijam, segt 1400 € kopējos ceļa izdevumus 10 dalībniekiem, komandējuma
naudu vadītājām (kopā 266 €) un dalības
maksai vajadzīgos 340 €, piešķirot papildlīdzekļus Kultūras pils budžetā no plānotā
finansējuma sadraudzības pasākumiem ar
ārvalstu partneriem.
Nolēma precizēt platību vairākiem īpašumiem — Talsu iela—zaļā zona, Ievlejas 76, Apbūves zeme, Ievlejas 0 un Andreja Upīša iela 5.
Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu Silmalas.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma Grīvas sadalīšanai divās
daļās.
Noteica nekustamā īpašuma Jaunūši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862

Viena no desmit jeb Valsts ceļi mūsu novadā
Aprīļa numurā plaši rakstījām par p a š v a l d ī b a s ceļiem, šoreiz ne tik gari — par
v a l s t s ceļiem. Proti, par ceļiem, pa kuriem mums, novada iedzīvotājiem, diendienā
jāpārvietojas, bet kuru kvalitāti ietekmēt nevaram vai — tikpat kā nevaram. Novada
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro 24. maijā Kuldīgā Kurzemes plānošanas
reģionā piedalījās sanāksmē, uz kuru bija aicināti pašvaldību pārstāvji un valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.
— Kas bija apspriedes galvenie jautājumi?
— Mūs iepazīstināja ar ceļu būvdarbiem
2017. gadā, kādi tie paredzēti katrā valsts
reģionā. Klātesošajiem arī izdalīja šai tēmai
veltītu Latvijas valsts ceļu (LVC) avīzi. Tajā
skaidri un gaiši redzams, ka Dundagai šogad
nekas nav iedalīts.
— Kā būtu sacījis nu jau aizejošais mūsu
pašvaldības vadītājs — apaļa nulle.
— Jā. Protams, bija iespēja brīvā gaisotnē
jautāt un pārrunāt visu svarīgāko par valsts
ceļiem — galvenās lietas. Kā pašvaldības var
virzīt ceļu jautājumu, vai var kaut kā ietekmēt? Pašvaldības var rakstīt vēstules LVC, un
tās to arī dara. Jānis Lange sacīja, ka deviņos
gadījumos no desmit LVC dod negatīvu atbildi.
— Negatīvu, jo?
— Jo trūkst līdzekļu. Valdes priekšsēdētājs
atzina — kopš valsts ir atguvusi neatkarību,
valsts grantēto ceļu uzlabošanai naudas tikpat kā nav bijis, un tāpēc ceļi ir ļoti sliktā
stāvoklī.
— Kādi tomēr ir kritēriji, lai vismaz kādreiz dabūtu kaut kādu naudu šim nolūkam?
— Pirmais un galvenais nosacījums ir ceļa
noslodze jeb kustības intensitāte. J. Lange
minēja dažus piemērus. Sanāksmes dienā
viņš braucis no Saldus puses, pretī visu laiku
brauc daudz automašīnu, arī smagās, tā saucamās fūres. Iespējams, ka no ostas pilsētas
Ventspils. Intensīva kustība. Bet Langes kungam ir gadījies arī braukt pa ceļu Ventspils–
Kolka, un pretī nav braukusi neviena automašīna.
— Toties ceļš ir labu labais! Taisnība, tur
jāuzmanās, ka no vienmuļības neuznāk snaudiens.
— Un tad pārņemot savādas izjūtas... Ir
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ceļš, bet nav auto.
— Ko tur daudz brīnīties, pat ezītim
skaidrs, kāpēc šis ceļš ir tik labs. Vienmēr
katrs deķīti vilks uz savu pusi, un tas, kam
garākas un stiprākas rokas, arī pārvilks.
— Bet J. Lange uzsvēra — būtu beidzot
jānospriež, kas ir prioritāri! Ja ceļi pirmām
kārtām jāuzlabo pierobežā, tad pierobežā, ja
dodam priekšroku uzņēmējiem, tad uzņēmējiem, ja lauksaimniekiem, tad lauksaimniekiem. Lai nebūtu svaidīšanās!
— Sakarīgi izklausās, bet kam tas adresēts? Tas jau ir stratēģisks jautājums.
— Sanāksmē pašvaldību pārstāvji jautāja
par saviem ceļiem, izskanēja arī pateicības
par jau saremontētiem ceļu posmiem. Tā
gluži nav, ka neko nedara. Jā, mēs vēlamies,
lai arī appļautu ceļmalas, lai sapostu pieturvietas. Arī šajā gadījumā vajag izšķirties, kas
svarīgāk — līdzeni ceļi vai glītas auto nojumītes.
Tajā pašā pēcusdienā pēc sanāksmes,
braucot uz Kaļķiem, skatos un neticu savām
acīm. No ciema Dundagas virzienā uz ceļa
ved granti!
— Valsts ceļam! Vai tas ir tavs nopelns?
Tik ātri reaģēja?
— Tā nevarētu teikt, ka mans. Šādus jautājumus izlemj ļoti ietekmīgi cilvēki. Jā, signālus jau mēs raidām. Bet arī LVC darbinieki
apseko ceļus, mēra kustības intensitāti un
piroritārā kārtībā ceļus labo, cik nu nauda
ļauj.
— Vai te neiezīmējas pretruna? Ja mūsu
novadam iedota nulle, kā vispār kaut ko var
darīt?
— Grūti pateikt. Varbūt palicis kaut kas no
iepriekšējā gada, vēl varētu būt tā, ka LVC
sniegtajos datos atspoguļojas tikai lielie dar-
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007 0113 izdalāmajai aptuveni 1,45 ha lielajai
zemes vienības daļai nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Noteica nekustamā īpašuma Saules 16
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0244 un kopējo platību 4,19 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve un zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
Piekrita, ka Baltkrievijas pilsonis iegūst
īpašumā nekustamo īpašumu Paijas Dundagas pagastā.
Noteica nekustamā īpašuma, ko veido
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850
029 0025 ar kopējo platību 0,12 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
Uzdeva Kolkas pamatskolas turpmākās
darbības izvērtēšanas darba grupai izvērtēt
un sagatavot priekšlikumu domei par diviem iespējamiem Kolkas pamatskolas turpmākās darbības veidiem: izglītības iestāde,
kurā īsteno pamatizglītību 1.–6. klašu posmā
(reorganizēta); Kolkas pamatskola zaudē
juridisko statusu un to pievieno Dundagas
vidusskolai kā filiāli ar 1.–9. klasēm. Priekšlikumu sagatavošanas termiņš — Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēde oktobrī.
Apstiprināja Dundagas vidusskolas nolikumu.
Apstiprināja grozījumus Dundagas novada pašvaldības nolikumā.
Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar biedrību Visvīdale par nekustamā īpašuma Vīdales
skola teritorijas apkārtnes labiekārtošanu,
apzaļumošanu un uzturēšanu.
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 25.05.2017.
lēmumu nr. 128. (prot. nr. 5, 22. p.)

Dundagas novada domes saistošie noteikumi nr. 11 Grozījums Dundagas novada
domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47
Dundagas novada pašvaldības nolikums grozījumu un izteikt 13.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā: «13.1.12. Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar ģimenēm;».
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Paskaidrojuma raksts Dundagas novada
domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem
nr. 11 Grozījums Dundagas novada domes
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos izdarīts grozījums, lai
precizētu norādi uz pašvaldības komisiju.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Dundagas novada pašvaldības
dome ar 23.03.2017. lēmumu nr. 70 Par komisijas nosaukuma maiņu nolēma mainīt komisijas
nosaukumu Starpinstitucionālās sadarbības
komisija darbam ar riska ģimenēm uz Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar ģimenēm.
3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

bi. Dažiem kilometriem uzvest granti — tas ir
svarīgi, paldies par to, bet tas būtībā ir ikdienas uzturēšanas darbs.
— Ja mums pašiem pēc svarīguma būtu
jānosauc divi trīs valsts ceļi, kas būtu ievērojami jāuzlabo, jāremontē, tad kuri tie būtu?
— Mēs jau ļoti vēlamies, lai uz Kaļķiem
varētu brauktu pa noasfaltētu ceļu. Atkal
jācitē J. Lange: «Viena kilometra izmaksa ir
800 000 €». Tālāk varam rēķināt paši. No
Dundagas līdz Kaļķiem ir 8,5 kilometri, tātad
apmēram 6,4 miljoni... Vai varam par to sapņot?
— Sapņot jau laikam varam.
— Es gan nesapņotu.
— Vēl ir ceļa Dundaga–Ģibzde–Ventspils
grantētais posms, un ceļš šķiet gana noslogots.
— Jā. Grantētajā posmā ceļa virskārta ir
nolietojusies, būtībā vairs nav greiderējamās
kārtas. Ja grants kārtu sabiezina, tad palielinās noturība, ir greiderējamā kārta, un ceļš
ir vieglāk uzturams.
— Arī draudzīgāks automašīnām un labāks
no ceļu satiksmes drošības viedokļa.
— Taisnība. Tas ir tas, ko mums vajadzētu.
Tas pats nepieciešams otram Ventspils virziena ceļam caur Anci.
— Ko darīt? Rakstīt vēstules? Vislabāk
desmit, jo tad ir cerība saņemt vienu labvēlīgu atbildi?
— Arī vēstules, protams.
— Tas jau būs uzdevums jaunajai novada
vadībai. Man Ģibzdes ceļš šķiet ar intensīvu
kustību.
— Šis slieksnis gan ir ļoti augsts... Bet iedzīvotājiem viņa ceļš uz novada centru ir
pats svarīgākais.
— Tā ir. Es pa Ģibzdes ceļu braucu ikdienā
pēdējos sešpadsmit gadus noteikti. Parasti
klusi priecājos (tālāk kaļķeniekus lūdzu nelasīt!), jo tas divu kilometru grantētais posms,
kas manam autiņam jāpievarē, nemaz tik
šausmīgs nešķiet, pat tālākais ceļš no Liepniekvalka alām līdz Ģibzdei liekas grumbuļaināks. Bet šopavasar — tagad gan gadalaikiem nolikt robežas kļūst aizvien grūtāk,
varbūt drīzāk tās bija ziemas beigas? — ceļš

bija briesmīgs. Kā pabraukt? Vai nu liec miroņgaņģī, kā, pukšķinādams ar savu veco
traktoru, kādreiz teica mans kaimiņš Herberts, vai lido. Trešās iespējas nav. Un tādas
izvēles priekšā bija visi, sākot ar lielajiem
baļķvedējiem un beidzot ar vieglo automašīnu vadītājiem. Atcerējos, tas bija pirms tam,
kad pašvaldība izziņoja ļoti smago automašīnu braukšanas aizliegumu.
— Ceļu uzturēšana, greiderēšana mainīgajos laikapstākļos ir smalka lieta. Vēlā rudenī
ir svarīgi notrāpīt brīdi pirms sala! Pa dienu
līst, bet laika prognoze vēsta — pulksten
piecos pēcpusdienā jau būs nulle, pēc tam
tūlīt sāks piesalt. Tajā brīdī jāpaspēj nogreiderēt. Ja to neizdara... Tā ir mūsu lielākā
sāpe.
— Bet tas jāuzmana un īstais brīdis jānoķer LVC darbiniekiem. Vēstules rakstīt būtu
pārāk lēni, tad jāsūta zibenstelegrammas.
— Langes kungs jau mums skaidroja — ko
var iespēt bez naudas? Nav jau tā, ka LVC
nesaprot šīs vajadzības, ka tur būtu cilvēki,
kas negribētu darīt darbu.
Vēl jau ļoti vēlamies jaunu asfaltu uz Talsiem, bet 35 kilometri reiz 800 000 €...
— Man pat galva ir par mazu, lai to sareizinātu! Bet asfaltu šim ceļam gan jau ka grib
ne tikai mūsu pašvaldība vien.
— Secinājums — kā nu rocība pašlaik ļauj,
tā arī ceļus uzturam. Gan valsts savus ceļus,
gan arī pašvaldība savus.
— Un priecājamies par brīnumiem, kas
dažreiz dzīvē tomēr notiek!
Alnis Auziņš
Piebilde. Maija nogalē par pašvaldības ceļu
fonda līdzekļiem remontēja ceļu Avotiņi–
Kalēji — vairākos posmos, kur izveidojušies
iesēdumi, uzveda granti, tā izveidojot 10 cm
biezu virskārtu, kopumā salabojot 800 metrus ceļa. Tas palielina ceļa nestspēju, kas ir
svarīgi, jo šis ir viens no noslogotākajiem
ceļiem, pa kuru ikdienā pārvietojas smagais
transports. Seguma virskārtas atjaunošanai
izmantotā grants ir līdz 32 mm rupja, un to
lieto ne tikai mūsu pašvaldības ceļu remontam, bet arī a/s Latvijas valsts meži savu meža
ceļu veidošanai un uzturēšanai.
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 25.05.2017.
lēmumu nr. 110 (prot. nr. 5, 6. p.)

Saistošie noteikumi nr. 10 Grozījumi
Dundagas novada pašvaldības domes
22.12.2011. saistošajos noteikumos nr.
25 «Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu»
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 12. pantu,
43. panta trešo daļu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības
22.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 25 Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu
šādā redakcijā:
«3. Par saistošo noteikumu 8.1. apakšpunktam atbilstošu projektu līdzfinansējums
tiek sniegts šādā apmērā:
3.1. par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu
līdzfinansējums tiek sniegts līdz 6000 euro
apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā
finansējuma;
3.2. par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 4800 euro apmēram, bet
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ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta
realizēšanai nepieciešamā finansējuma».
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1
punktu šādā redakcijā:
«3.1 Par saistošo noteikumu 8.2. apakšpunktam atbilstošu projektu līdzfinansējums
tiek sniegts šādā apmērā:
3.11. par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu
līdzfinansējums tiek sniegts līdz 3000 euro
apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā
finansējuma;
3.22. par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 2400 euro apmēram, bet
ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta
realizēšanai nepieciešamā finansējuma».
3. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu
šādā redakcijā:
«8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
8.1. atbilst pašvaldības attīstības programmai
un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu (piemēram, pamatlīdzekļu iegāde sabied-

Lai svinam!

No pagasta līdz novadam
150 gadu jubilejas svētki Dundagā
Svētku kulminācija 15. jūlijā, bet svinam visu gadu.

150 gadi — tas ir nozīmīgs laika posms
mūsu pagastam un novadam. Savās dzimšanas dienās mēdzam izskatīt bērnu dienu un
jaunības fotogrāfijas. Jubilejas gadā gribam
atcerēties Dundagas pagasta dibinātājus,
visus tos, kas devuši ieguldījumu tā attīstības
ceļā līdz novadam. Pārdomāt, ko ikkatrs varam dāvināt, ko veltīt un kādas paliekošas
vērtības atstāt nākamajiem 150 gadiem.
Nevar visus novada kultūrvēsturiskos
faktus, notikumus, vietas un personības izcelt un izrādīt vienā pasākumā, tāpēc visā
gadā plānotās norises ir saistītas ar novada
vēstures lappušu pāršķiršanu, un katrā no
tām iesaistās daudzas pašvaldības iestādes —
Kultūras pils, skola, muzejs, bibliotēka, bērnudārzs...
Tas ir svinību laiks, kurā jau esam teikuši
«paldies!» tiem, kas godam nesuši Dundagas
vārdu ārpus novada robežām, sumināsim
sasniegumus visās nozarēs — kultūrā, izglītībā, uzņēmējdarbībā u. c.
Pirmsskolas izglītības iestādē Kurzemīte,
ekoskolas programmā, notiek izglītojošas
programmas bērniem. Viņi mācās veselīgu
dzīvesveidu, samazināt atkritumus, lai tā
padarītu tīrāku arī Dundagu.
Priecēja daudzie interesenti monogrāfiskā
rakstu krājuma DižDundaga: Apcerējumi par
Dundagas novadu atkāšanas svētkos. Grāmata
guvusi ļoti lielu popularitāti.
Koncertā Laika ceļā pils parkā jau ieskatījāmies mūsu amatiermākslas kolektīvu vēstures lappusēs, priecājāmies par mūsu dejotāju
raito soli un dziedātāju skanīgajām balsīm.
Dundagas vidusskolā jau izstādīti audzēkņu radošie darbi — veltījumi Dundagas pagasta simtpiecdesmitgadei, kuru devīze ir

Iedvesmo. Dundaga. Vīzijas. Divās zīmējumu
izstādēs apskatāmi 3.–12. klašu skolēnu zīmējumi, kuros attēlota Dundaga šodien un
Dundaga nākotnē, bet 11. klases skolēnu
darbi Dundagas pils. Melni baltā (grafikas tehnikā) — zīmējumos attēloti pils arhitektoniskie elementi un simboli. Abas izstādes skolā
būs apskatāmas līdz jūlija vidum.
Ar esejām, kurās skolēni atklājuši Dundagas kā dzimtās vietas nozīmi savā dzīvē, varēs iepazīties bibliotēkā. Turpat arī fotoizstā-

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem
nr. 10 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības
domes 22.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 25
«Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu»
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi,
lai: 1) grozītu līdzfinansējuma apmēru; 2)
paplašinātu projektu realizēšanas vietu uzskaitījumu.

de Novads cauri gadalaikiem.
Pilī atklāsim mūsu novada vadītāju fotogaleriju.
Gatavojoties jubilejas svinībām, uzposīsim
novadu — iztīrīsim mājas, sakopsim pagalmus, radīsim skaistu vidi, lai prieks pašiem
un arī viesiem. Aicinām pieteikties un pieteikt draugus, paziņas vai kaimiņus pašvaldības izsludinātajā konkursā Sakoptākā sēta.
Uzvarētājus godināsim pasākumā Gods Tev un
Tavai sētai.
15. jūlijā
Šajā dienā jubilejas svinības sāksies plkst.
11.00 ar koncertu luterāņu baznīcā.
Būs svētku tirdziņš, atrakcijas, darbnīcas
un spēles. Pasākumu kuplinās dziedošā Eriņu
ģimene, improvizācijas teātris Arprāc, skanēs
duņdžiņu valoda, dziesmas un asprātības.
Pils ķēķs sētsvide aicinās garšot un baudīt
sarūpēto mielastu.
Pils lielajā zālē aicināsim ieklausīties Mār-

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Par lietderīgāku šobrīd tiek atzīta
vairāku salīdzinoši mazu projektu realizēšana, nevis dažu salīdzinoši lielu projektu realizēšana.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neietekmē, jo
kopējais izdevumu apjoms, neatkarīgi no
līdzfinansējuma apmēra un projekta realizēšanas vietu uzskaitījuma, tiek noteikts pašvaldības budžetā, nevis šajos saistošajos noteikumos.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām. Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

tiņa Lutera galda runās un Talsu Bērnu un
jauniešu centra Zvanu ansambļa skaņās.
Plkst. 20.00 parka estrādē viesosies Rīgas
aktieri ar izrādi Īsa pamācība mīlēšanā, bet
ballē izdejosim 150 dejas ar grupu Tālbraucēji.
Ar 15. jūlija pasākumu nebūt nebeigsies
simtpiecdesmitgades daudzināšana!
Ļoti nozīmīga loma novada dzīvē un attīstībā ir bijusi Kubalu skolai un Ernestam Dinsbergam. Muzejā jau notika Ernesta Dinsberga
jubilejai veltīts pasākums, un 17. jūnijā muzejs aicina uz Kubalu skolas 175 gadu un
muzeja 45 gadu jubilejas svinībām.
26. augustā, Senās uguns nakts pasākumā,
aicināsim 150 skrējējus piedalīties stafetes
skrējienā Sirdspuksti jūrai un mūsu novadam.
Oktobrī piemiņas sarīkojumā godināsim
mūsu izcilo novadnieku — skolotāju, pūtēju
orķestra diriģentu, kormeistaru un Dundagas
kultūras mantojuma apkopotāju Ernestu
Ābolu.
Smaida Šnikvalde

Mākslinieka Ainara Gaida šogad darinātā Dundagas pastkarte. Izmantotas Ainara Gaida, Ineses Dāvidsones un Tūrisma informācijas centra krājuma fotogrāfijas.

Cilvēki gaida pārmaiņas
Turpinājums no 1. lpp.
Mums ir divi lieli centri, Dundaga un Kolka,
bet, manuprāt, pārāk savrupi. Līdz šim ir
pārāk maz darīts, lai mēs tiešām būtu vienots
novads.
* * *
Dundadzniece Monika Freimute vēlēšanās
piedalījās pirmoreiz.
— Tu varēji vēlēt, jo esi sasniegusi pilngadību, un šo iespēju arī izmantoji. Kāpēc tu
gāji balsot?
— Es to uztvēru kā pienākumu. Ja es ne-

riskās darbības nodrošināšanai, nodrošina
novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu
pasākumu un aktivitāšu realizēšanā);
8.2. atbilst pašvaldības attīstības programmai
un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo privātpersonai piederošu publiski, brīvi un bez
maksas apmeklējamu nekustamo īpašumu
(piemēram, pamatlīdzekļu iegāde sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā)».
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns

aiziešu, tad nekas nemainīsies. Uzskatu, ka
ikviena balss ir svarīga.
— Tas droši vien ir audzināšanas nopelns.
— Jā, man vienmēr ir stāstīts, kas ir svarīgi.
— Kā tu izvēlējies, par ko balsot?
— Zināju, ka ir trīs saraksti. Aprunājos
ģimenē ar gudrākiem cilvēkiem, un tas man
palīdzēja pieņemt lēmumu.
— Bet programmas neskatījies?
— Nē.

— Un saraksta cilvēkus pazīsti?
— Ir jau svarīgi, kādus cilvēkus ievēl. Kādus no saraksta zinu, bet daudzus arī ne.
— Esam uzzinājuši vēlēšanu rezultātus. Kā
tu esi apmierināta?
— Biju pārsteigta, ka sarakstam, kas uzvarēja, bija tāds pārsvars. Pateikt, kas mainīsies
vai ne, es nemāku. Cerēsim, ka būs labāk.
*

*

*

Pārdomās lūdzu dalīties arī uzņēmēju
Dženetu Marinsku no Kolkas pagasta.
Man vēlēšanas ir ļoti nozīmīgs akts, kurā
es izsaku savu gribu. Vairākuma griba atspoguļo sabiedrības noskaņojumu, kā arī spēju
kritiski domāt.

Iepriekš minēto atspoguļo arī mūsu novada vēlēšanu rezultāti. Iedzīvotāji ļoti spilgti
nodemonstrējuši, ka vēlas pārmaiņas. Taču
par vairākuma spēju kritiski domāt man ir
lielas šaubas. Ņemot vērā to, ka mūsu priekšstāvjiem jāpieņem nozīmīgi lēmumi, kas
prasa vispusīgas zināšanas par sabiedrības
uzbūvi un tās funkcionēšanu, rodas bažas
par deputātu sastāva kompetencēm. Vairākumam ir vidējā izglītība un nav pieredzes
pašvaldības darbā.
Neviena spēkos nav četros gados uzburt
brīnumzemi mūsu novadā, taču sagaidu saprātīgus lēmumus un uz attīstību virzītas
iniciatīvas.
Alnis Auziņš
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Laiks projektiem

Pārrobežu projektu uzsākot

Aprīlī rakstījām, ka mūsu novada pašvaldība līdztekus 11 citiem partneriem sāk
darboties Latvijas un Igaunijas pārrobežu projektā UNESCO — tourism, pārstāvot mūsu novada mazo etniskās kultūras reģionu — Lībiešu krastu. Dundagas novadā jau
notikuši divi tūrisma uzņēmēju — pakalpojuma sniedzēju — semināri par tūrisma
maršruta izstrādi. Lūk, projekta pirmie soļi trīs lietpratēju skatījumā.
Pirmajā seminārā darba grupā tikās lībiešu organizāciju un grupu pārstāvji, tūrisma
pakalpojuma sniedzēji, ar projektu saistītās
Dundagas novada pašvaldības pārstāves un
moderators no a/s Lauku ceļotājs.
Svarīgs darbs bija maršruta izstrāde. Dalībnieki dalījās pieredzē un izteica priekšlikumus kopīga lībiskās identitātes maršruta
izveidē. Tos apkopojot, izdevās izstrādāt
tūrisma maršrutu pa lībiešu ciemiem no Sīkraga līdz Kolkai. Kartē atzīmētas lībiskās
identitātes apskates vietas, arī Kolkas rags
un Slīteres Nacionālā parka Kolkas skatu
tornis, baznīcas un viesu nami, tāpat atzīmēta arī Šlīteres bāka, Šlīteres zilie kalni un
Dundagas pils.
Ar šī projekta atbalstu izdos lībiešu stila
grāmatu, kurā būs apkopots viss vienojošais
noformējums Kurzemes piekrastes lībiskās
identitātes atpazīstamībai un kas būs paredzēta vietējam uzņēmējam kā rokasgrāmata — kā lībiešu identitāti lietot savā ikdienas
darbībā. Projekta laikā taps arī grāmatas par
mūsu piekrastes reģiona kultūrvēsturisko
mantojumu, par tradicionālajiem lībiešu
svētkiem, par tradicionālajiem lībiešu tērpiem, izstrādās vienotas tūrisma kartes, ceļvežus un tūrisma paketes.
Otrs bija ar praktisku ievirzi, un tajā piedalījās tūrisma jomas eksperte Inga Aulmane, lai novērtētu jau izveidotā maršruta objektus. Dundagas novada piekrastes maršrutā ierobežota laika un resursu dēļ vērtējumiem piedāvājām tikai trīs objektus no ļoti
daudzveidīgā un blīvā klāsta. Seminārā piedalījās arī paši tūrisma jomas pakalpojuma
sniedzēji, maršrutā ietverto objektu apsaimniekotāji, lībiešu organizācijas pārstāvji,
Tūrisma informācijas centra pārstāvji, ar
UNESCO — tourism projektu saistītie Dundagas un Ventspils pašvaldību pārstāvji.
Pirmais praktiskā semināra apskates objekts bija Līvu piekrastē Pie Andra Pitragā.
Andris Antmanis, lībiešu dzimtas pēctecis,
iepazīstināja ar zivju apstrādi un kūpināšanu, zivju garšas īpašībām, ēšanas tradīcijām,
lībiešu seno žogu būves elementiem, ar
klientu vēlmēm un ar iecerēm saimniecības
attīstībā. Nogaršojām saimniecībā apstrādātās un kūpinātās vimbas.
Otrais objekts — Košragā pie saimnieces
Signes Dišleres. Viesu nama Pītagi apskate un
sarunas norisēja brīvā dabā. Saimniece cienāja ar pašceptu kūku, kas pagatavota pēc
īpašas receptes, stāstīja par saimniecības
izveidošanu, attīstību un klientu vēlmēm.
Pārliecinājāmies, ka Pītagos valda miers un
omulīga gaisotne. Saimniece Signe stāstīja
arī par lībiskās identitātes iekļaušanu piedāvājumā. Klientiem viesu mājas bibliotēkā ir
pieejamas kultūrvēsturnieces Baibas Šuvcānes grāmatas par lībiešu ciemiem, lībiešu
dzimtām un likteņstāstiem. Saimniecībā ir
viesu māja un kempinga mājiņas, sētā ir izveidota instalācija no vecas zvejnieku laivas,
kas sākotnēji iecerēta kā viesu reģistrācijas
ēka, bet tagad iespaidīgi ataino lībisko —
senu zvejas laivu.
Turpinājumā — Mazirbē saimniecībā Stūrīši–Branki, kur saimniece Gunta Gintere mūs
sagaidīja lībiešu tautas tērpā, iepazīstināja ar
privāto senlietu kolekciju, kurā apskatāmas
senas sadzīves lietas — skapji, gulta, lādes,
galdi, šūpulītis, trauki, arī ar katram priekšmetam paredzēto lietojumu. Saimnieces
dzimtas saknes ir no lībiešu ciema ir no šī
paša lībiešu ciema. Apskatei sētā izvietoti
spilveni, balto rokdarbu tehnikā tamborēti
spilvenu pārvalki. Saimnieks Igors Ginters
bija pagatavojis, kā pats paskaidroja, lībiešu
ēdienu un dzērienu. Ēdiens — stilizēti lībisks,
gaisotne — kā senā turīgu saimnieku istabā — ar seniem priekšmetiem, mēbelēm,
traukiem u.c. Promejot katrs dalībnieks dā-
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vanā saņēma mazu garšvielu sāls sainīti,
apsietu ar lentīti lībiešu karoga krāsās.
Tālāk maršruts veda uz Ventspils novadu.
Pirmais apskates objekts — Kolkas un Tārgales pagasta robežupīte Ķikans, pār kuru ved
atjaunots gājēju tiltiņš. Tārgales pagasta
pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs pastāstīja par nodomu objektu iekļaut maršrutā kā
Tārgales, Ances un Kolkas kopīgo punktu,
kur satiekas trīs pagasti.
Jaunizveidotā tūrisma maršruta nākamais
objekts — Lielirbe. Citiem vārdiem sakot,
Ciems, kura vairs nav, — tādu nosaukumu Valda Šuvcāne savulaik bija devusi savai grāmatai. Savulaik lielākajā lībiešu ciemā pašlaik
dzīvo tikai viens pastāvīgs iedzīvotājs. Jaunajā maršrutā atzīmētais apskates objekts,
gājējiem domātais trošu tilts pār Irbes upi,
patlaban gan nav pārejams, bet tā atjaunošanu ir paredzēts iekļaut Ventspils novada
īpaša mērķa programmas projektā Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana.
Nākamā pietura — Miķeļtornis. Aplūkojām plānoto vietu dabas objektam Burinieku
gadsimts, kā arī vietu, kur ar UNESCO — tourism projekta atbalstu plānots uzstādīt in-

Ziedu mēnesis

tiem, kā arī Ventspils
novada
pašvaldības
darbiniekiem. Lepojos, ka Dundagas novadā darbojas tik lieliski tūrisma uzņēmēji
kā Signe Dišlere un
Andris Antmanis. Viņu piedāvātie pakalpojumi un atpūtas iespējas piesaista tūristus ar visdažādākajām vēlmēm, bet īpaši jau dabas un jūras mīļotājus.
Prieks, ka arī jaunākā paaudze interesējas,
kā sniegt tūrisma pakalpojumus.
Kopējais brauciens bija arī labs sadarbības
paraugs starp Dundagas un Ventspils novada
tūrisma attīstībā ieinteresētajiem ļaudīm.
Patīkami bija just visu brauciena dalībnieku
pozitīvo un radošos attieksmi jebkurā jautājumā, kas bija saistīts ar jaunā projekta attīstību un nākotnes izredzēm. Ticu, ka labi ie-

klusums, miers.
Tikai Pītagos saimnieki spēj piedāvāt Līvu
krasta Dundagas novadā saldu miegu ar jumtu virs galvas vienlaikus 50 gulētgribētāju. Ik
uz soļa jūtama saimnieku mērķtiecība nodrošināt vides kvalitāti gan savā saimniecībā,
gan arī rūpe par plašākas teritorijas sapošanu un aizsardzību. Ne velti saimnieki ieguvuši Zaļā sertifikāta zīmi, te atbilstoša vide
nodrošināta arī senioriem un pat alerģiskiem
cilvēkiem.

• Šis tiltiņš pār Irbi jāatjauno. Arī tādam nolūkam
domāti projekti.
• Andris Antmanis un Signe Dišlere — ne konkurenti,
bet draudzīgi sabiedrotie Košraga Pītagos.
Alandas Pūliņas foto

teraktīvu stendu ar informāciju, kas tūristam
vētītu par šīs vietas vēsturi, Miķeļtorņa ziedu laikiem — par to, cik nozīmīgs centrs šis
piejūras ciems savulaik ir bijis.
Savukārt Čīksteles Spēka vietā šīs vietas
apsaimniekotājs stāstīja par vietas atklāšanu
un tās neparasto enerģiju.
Semināra noslēgumā pulcējāmies Ovīšu
bākā, kas arī ir iekļauta maršrutā. Semināra
laikā eksperte Inga Aulmane atspoguļoja
tūrisma maršruta kopējo iespaidu, daloties
atziņās par vienojošo — lībisko, par to, kā
ikkatram savā veidā ir izdevies lībisko iekļaut pakalpojumā. Eksperte atzinīgi vērtēja
tūrisma pakalpojuma sniedzēju labvēlīgo
attieksmi un katra atšķirīgo piedāvājumu.
I. Aulmane atzina ka Dundagas novadā ir
blīvs uzņēmēju piedāvājums, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, tieši un netieši daudzinot lībisko. Ventspils novada piekrastē mazapdzīvotības dēļ vairāk ir dabas objektu,
mazāk — tūrisma pakalpojumu sniedzēju.
Maršruts ir daudzveidīgs, ar kolorītiem cilvēkiem un tūristam pievilcīgs.
Ilze Šteine
Vienmēr ar prieku izmantoju katru iespēju piedalīties braucienos pa Lībiešu krastu.
Šoreiz tas notika Latvijas un Igaunijas pārrobežu projektā UNESCO — tourism. Kārtējo
reizi guvu apliecinājumu, ka dzīvojam unikālā un ļoti skaistā vietā. Taču galvenais brauciena ieguvums bija tikšanās ar brīnišķīgiem
cilvēkiem — tūrisma uzņēmējiem un eksper-

sāktais turpinās pilnveidoties un nākotnē
atvedīs uz Lībiešu krastu ļaudis, kurus vilinās
gan mūsu maz skartā daba, gan arī bagātīgais
tūrisma uzņēmēju piedāvājums.
Baiba Šuvcāne
18. maijā devāmies pieredzes un izpētes
braucienā pa Lībiešu krasta tūrisma piedāvājuma vietām Dundagas un Ventspils novadā,
lai saprastu, kā ikviens piedāvājums varētu
labāk iekļauties Lībiešu krasta mantojumā.
Projekta eksperte vēlāk ieteiks uzlabojumus
ikvienā saimniecībā. Jāuzsver, ka savas saimniecības vērtēšanai atvēra tie saimnieki, kas
vēlējās un kuriem izdevās tam atlicināt laiku
brauciena dienā.
Brīvdienu namiņš un zivju kūpināšana
Pie Andra Pitragā
Atslēgvārdi: gardas, kūpinātas zivis,
naktsmītnes, seno žogu daudzveidība, zvejniekciema ainavas lakoniskums.
Pie Andra jūtams līvu piekrastes zvejniekciemu askētiskais šarms. Arī daudzveidīga
seno žogu kolekcija kuplina piedāvājumu. Ne
velti te iegūta latviskā (lībiskā) mantojuma
zīme. Top vēl viena naktsmītne. Taču kūpinātu zivju smarža ir visvilinošākā. Te nenoliedzami jūtama kompleksa pieeja attīstībai
un labs paraugs, kā ar neatlaidību, sīkstumu
un savas zemes mīlestību šajos laikos un
apstākļos pastāvēt un vēl iepriecināt citus.
Viesu nams un kempings Pītagi Košragā
Atslēgvārdi: naktsmītnes, vides kvalitāte,

Brīvdienu māja Stūrīši–Branki Mazirbē
Atslēgvārdi: gardi ēdieni, aizraujoša vide
ar pārsteiguma elementiem, seno mājsaimniecības rīku kolekcija.
Iztālēm it kā vienkāršā izskata saimniecība ikvienam viesim atklājas krāšņā, radoši
mākslinieciskā buķetē, reizē saglabājot visu
lietu gaumīgu kārtību, vēsturisko atpazīstamību un stāstu burvību. Ja Stūrīšos esat pasūtījis pusdienas vai arī tikai uzkodas, tad atliek vien sasparoties to visu pieveikt, jo viss
ir pārāk gards. Godam nopelnīta ir pagājušā
gada galvenā Kurzemes tūrisma balva kolorītāko saimnieku kategorijā. Arī dīvainais
aironvīrs sētā, kas tagad ieguvis arī spējas
runāt, šķiet, simbolizē lībiski cieto raksturu,
zvejas vīru stūrainību un sīkstumu.
Kājnieku tilts pār Irbi
Atslēgvārdi: Lībiešu krasta diženākā upe,
Lībiešu ciems, kura vairs nav, senā mazbānīša
trase, daba.
Darba kārtībā ir atjaunot trošu tiltu, kas ir
loģiski, turpinot sapost agrāko mazbānīša
trasi no Sīkraga Ventspils virzienā, lai to
piedāvātu kā vienu no pārvietošanās iespējām (liedags, ceļš cauri ciemiem, asfaltētā
šoseja) gan garo distanču kājām gājējiem,
iekļaujoties kopīgajā Eiropas maršrutā E9,
gan velobraucēju maršrutos — Eirovelo 10
un Eirovelo 13.
Miķeļtorņa Burinieku gadsimts
Atslēgvārdi: augstākā bāka Latvijā, senā
krogus ēka.
Pašā Miķeļtorņa centrā, papildinot jau
esošo bākas, baznīcas un senās krogus ēkas
(vienīgā saglabājusies Lībiešu krastā) kompleksu, taps vides objekts Burinieku gadsimts — vienlaikus informācijas nesējs un
koncertzāle burinieka veidolā.
Ovīšu bāka
Vecākā saglabājusies bāka Latvijā. Bāku
vēstures ekspozīcija un ļoti saistošs, profesionāls saimnieces stāstījums. Teritorijā arī
atpūtas vieta, tajā notiek koncerti.
Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore
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«Sapnis bija
leļļu mājas»

Īstenībā viss ir gaužām vienkārši — vai
nu spējam īstenot paši sevi un esam laimīgi, vai arī ne. Jā, jā, protams, ir apstākļi, zvaigžņu stāvoklis un kas tik vēl ne.
Bet kad tad tā nav bijis? Lai sasniegtu
dzīvi, kas rit saskaņā pašam ar sevi, ļoti
svarīgi ir nenobīties sapņot. Par to arī saruna ar Anci Freibergu, kas vienu savu
bērnības sapni sāk piepildīt.
— Lūdzu, pastāsti par savu biznesa ideju!
— Doma dzima jau pirms gadiem četriem.
Ventspils augsto tehnoloģiju parks izsludināja konkursu, un es piedalījos ar kartona
leļļu mājas projektu. Domāju, ka tieši šajā
jomā varētu attīstīt savu biznesu, ka tas varētu saistīties ar bērnu precēm. Veicās labi,
ieguvu trešo vietu Kurzemē.
— Kopš esmu kļuvis par dubultvectētiņu,
labi zinu, ka viss bērniem domātais maksā
diezgan dārgi.
— Tā jau ir. Īstenībā mani pamudināja
bērnības atmiņas — atcerējos, ko pati tad
kāroju. Viena lieta bija leļļu māja. Tās arī
manā bērnība bija ļoti dārgas, veikalos grūti
dabūjamas, ja nu vienīgi Rīgā, Bērnu pasaulē.
Iedomājos, ka varētu izgatavot lētāk, izmantojot dubulto gofrēto kartonu, kas ir izturīgs
materiāls. Ideju labi novērtēja Ventspilī, bet
man nebija naudas, lai to pārvērstu ražošanā. Tur vajadzēja vismaz vairākus tūkstošus,
lai izlaistu pirmās mazās partijas.
— Tātad jaunam cilvēkam, kam ir savs
funktieris, ko darīt, uzsākt nelielu ražošanu,
ar labu ieceri un smukām acīm finansiālam
atbalstam ir par maz?
— Tolaik bija grūti, jo tas iekrita Eiropas
Savienības atbalstu fondu darbības starplaikā — viens periods bija beidzies, otrs vēl
nebija sācies. Tad ieraudzīju iespēju LEADER
konkursā. Man jau par procentiem 70 bija
gatavs projekts no Ventspils konkursa, to
papildināju, padziļināju. Ļoti palīdzēja Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas koordinatore
Gunta Abaja. Pēc tam Talsos Lauku atbalsta
dienestā (LAD) manu projektu vēl smalkāk
izvētīja, un arī tur speciāliste Ilze Šīmane
bija ļoti pretimnākoša, pat auklējās ar mani
kā ar mazu bērnu.
— Cik grūti ir uzrakstīt šādu projektu?
— Tādu projektu rakstīju pirmoreiz, lai
gan īstenībā — nekā pārlieku sarežģīta. Jābūt
skaidrai idejai, ko ar savu projektu darīsi, kā
tu to īstenosi, jāpapēta tirgus, kādi var būt
iespējamie konkurenti. Man jau šķiet — ja
cilvēks prot lasīt, tad tur nekādām problēmām nevajadzētu būt. Internetā ir tik daudz
materiāla. Sarežģītākā puse ir Ministru kabineta noteikumi, bet arī — viss jau ir pateikts.
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Neuzrakstīt
projektu, ja ir
ideja un jā tā
iespējams
piepildīt savu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta fonds
sapni, — tas ir
slinkums. Un ir jau, kas palīdz, kas paskaidpietiekami kvalitatīvu lietu.
Uzziņai
ro.
— Man liekas mazliet neparasti, ka meiteViens no Lauku attīstības programmas
— Tu pieminēji tirgu un konkurentus. Cik
ne nodarbojas ar galdniecību.
2014.–2020.
gadam atbalstītajiem LEADER
lielā mērogā?
— Neesmu galdnieks. Man gan paveicies,
projektiem mūsu novadā ir SIA B basic pro— Tobrīd skatījos uz koka un kartona roka dzīvesbiedrs ļauj strādāt ar instrumenjekts Pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegāde
taļlietām Latvijā. Ļoti daudz šādai ražošanai
tiem. Kad tikko sāku, tad viņš vēl šad tad
kartona un koka rotaļlietu ražošanai. Tas ienemaz nav pievērsušies. Kādam klājas pavipienāca klāt, bet nu jau strādāju viena.
sniegts 18.05.2016., īstenots 04.11.2016.,
sam labi, kādam arī ne visai. Kā konkurentus
Man ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību
attiecināmās izmaksas 3834,00 €, publiskais
apskatīju kādus piecus, bet kopumā valstī jau
B basic. Līdz savam katalogam vēl neesmu
finansējums 2683,79 €. Rīcība — Uzņēmējir vairāk. Dundagā un laikam jau visā novadā
tikusi, jo pašlaik man no visām pusēm nāk
darbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
esmu vienīgā.
individuāli pasūtījumi. Tas gan jāuztaisa, tā
— Ko tu projektā iegādājies? Kā bija ar
ir arī projekta prasība. Kad būs katalogs, tad
finansiālo pusi?
arī to ielikšu Feisbukā.
sies?
— Projektā nopirku frēzi, datoru maketēCilvēkiem pašiem ir idejas, un mana uni— Tad laikam tā būtu ļoti liela specifika.
šanai, fotoaparātu mārketinga vajadzībām.
versālā frēze ļauj izgatavot rotaļlietas, svečManā darbā galvenais ir maketēšana, kā izTieši tas ir dārgs prieks, man šajā ziņā noder
turus, balvas, suvenīrus, cilvēki interesējas
frēzēto figūru pareizi savienot, salikt. Piemēiepriekšējā pieredze plakātu veidošanā. Kad
par kosmētikas iepakojumu. Tik daudz jomu!
ram, nesen darināju suvenīrus novada Tūrisma informācijas centram. Pašvaldība pievērsusies koka tēmai, Sabiedrisko attiecību nodaļa man pasūtīja darbus, es izgatavoju arī
piemiņas zīmes Latvijas simtgades ozolu
stādīšanai 4. maijā. Tāpat Diždundagas grāmatas atvēršanai — figūras ar biezo pamatni
un gravējumu. Šajā darbā nav tik daudz galdniecības, kā dizaina. Tiešām tik daudz atrodams internetā!
— Kā klienti tevi atrod?
— No mutes mutē. Savējie zina, pasaka
cits citam. Ne tikai Dundagā, arī Talsos un
Ventspilī dzīvo daudz paziņu. Pašlaik reklamēties nevaru tāpēc vien, ka netieku galā ar
darbiem. Man pavecās ar cilvēku, no kura
pirku frēzi. Tie, kas no viņa pērk frēzes, ir
izveidojuši tādu kā iekšējo loku, cits citam
padod ziņu, apmainās ar informāciju par
iekārtām, un, ja kādām ir ļoti daudz pasūtījumu, tad piedāvā darīt arī citam. Piemēram, ja
man būtu tukšāks posms, tad varu pieslēgties kādam no viņiem un iet palīgā.
— Ja labi ies, vai nākotnē nevajadzēs vēl
vienu darbinieku?
— Tad būtu nepieciešamas telpas. Jā, ta• Ar projektā iegūto frēzi darinātā leļļu māja.
Foto no A. Freibergas albuma
gad reizēm iznāk strādāt arī pa naktīm, pēc
projektu apstiprināja, noteiktā laikā visu
Sadarbojos ar cilvēku, kam ir lāzeriekārta, tā
tam atkal ir mierīgāki posmi. Pašlaik gribu
nepieciešamo vajadzēja nopirkt, uzstādīt
ļauj izstrādāt sīkākas detaļas.
tikt galā ar individuālajiem pasūtītājiem, lai
darba kārtībā, tad no LAD atbrauca pārbau— Kur tu ņem materiālu?
viss ievirzās mierīgā gultnē. Ilgāko laiku
dīt. Pēc mēneša man atskaitīja 70% no kopē— Pārsvarā no Rīgas. Manam darbam vaprasa maketa izstrāde. Uz gatavas maketa
jās summas, bet sākumā viss jāiegulda pajag ļoti sausu, kvalitatīvu. Esmu jau ņēmusi
bāzes jau viegli strādāt.
šam. Un 70% ir summa bez PVN, to var atgūt
tepat. It kā sauss, bet, kā ienesu istabā, kā
Pasūtījumi ir dažādi. Esmu taisījusi un
nākamajā gadā pēc gada pārskata iesniegšapastāv, tā sāk vērpties, šķelties. Ar tādu neko
pārdevusi koka automašīnītes, nupat uztaisīnas.
nevaru izdarīt. Kokmateriālus iegādājos Deju mašīnītes tipa krokodilu Tūrisma informā— Tu sāki ar kartonu, bet tomēr izvēlējies
po, arī Latvijas finierī. Taisnība, gribētos vēl
cijas centram. Vēl smaržo pēc lineļļas. Vaikoku...
labākus. Jā, ir man osis, tas gan no Dundagas,
rāk gan gribu pievērsties leļļu mājām no
— Darbarīku dēļ. Frēze, ko biju izraudzījunostāvējis šķūnī krietnu laiku, tiešām ir
finiera.
sies un ko projektā iegādājos, ir domāta tieši
sauss. Es arī gribētu strādāt ar kvalitatīvu
— Tātad ar šo darbu maizi var nopelnīt?
kokam. Pirmos darbus uztaisīju ar vienkārozolu un osi. Pašlaik izmantoju finieri, priedi
— Noteikti. Tikai jāstrādā!
Alnis Auziņš
šāku galda zāģi. Pamazām sapratu, ka no
un egli.
kartona mājas apstākļos nespēšu uztaisīt
— Vai pie kāda meistara skoloties negra-

Jauns grīdas segums Dundagas luterāņu baznīcā

Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas jaunumi

Sākts īstenot projekts Dundagas luterāņu baznīcas pieejamība sabiedrībai: 250+.
Tajā paredzēts izveidot baznīcas zāles un torņa priekštelpas grīdas flīžu segumu, tādējādi uzlabojot grīdas seguma funkcionālo kvalitāti. Flīzējuma skices izstrādājis SIA
Pastorāts, balstoties uz baznīcas lūgšanu zāles rekonstrukcijas projektu. Darbus veic
SIA R. A. Kaspari.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) 3. kārtas projektu konkursā uz ELFLA 2 rīcību Publiskās infrastruktūras
attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei ir iesniegti 23 projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 652 564,74 €.
Izsludinātais finansējums ir 425 365,25 €.
Pašvaldības ir iesniegušas 11 projektus (5
Ventspils novads, 4 Dundagas, 2 Talsu),
biedrības un nodibinājumi — 9 projektus,
reliģiskās draudzes — 2, uzņēmējs — 1.
Ziemeļkurzemē no 25. līdz 28. maijam
viesojas Raplamā (Raplamaa) vietējās rīcības
grupa. Jau ceturtdienas vakarā igauņu LEADER projektu īstenotāji iepazinās ar Mazirbē īstenotajiem projektiem. Piektdien seminārā Dundagas pilī Gunta Abaja pastāstīja
viesiem par Ziemeļkurzemes partnerības
stratēģiju, sasniedzamiem mērķiem un projektu konkursu gaitu. Ciemiņi aplūkoja, kas
pilī un tās apkārtnē paveikts, piesaistot dažādu investīcijas projektu finansējumu, pēc
tam iepazina bērnu dienas centra Mājas
LEADER projektu ieguvumus un ikdienas
dzīvi, bet vēlāk devās līdz aprūpes namam
Stacija, pa ceļam apskatot uzsāktos darbus
bērnu rotaļu laukuma un vingrošanas lau-

Projekts
notiek
Eiropas
Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.
gadam
apakšpasākumā 19.2.
Darbības
īstenošana
saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju
aktivitātē
19.2.2. Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas.
Projekta mērķis ir
veicināt valsts kultūras
pieminekļa — Dundagas luterāņu baznīcas — ilgtspējīgu un mūsdienīgu izmantošanu, paaugstinot plašai sabiedrībai un tūristiem piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un
kvantitāti. Īstenošana uzsākta ēkas 250.

pastāvēšanas gadā.
Alanda Pūliņa, Dundagas evaņģēliski
luteriskās draudzes projektu koordinatore

kumu izveidē, kā arī ar LEADER finansējumu
jau izveidoto sporta laukumu. Pēcpusdienā
viesi Ances muižā apguva sklandraušu cepšanas iemaņas un pēc tam iemēģināja roku
loka šaušanā SIA DabaLaba — mūsu titulētākajā LEADER projekta vietā pie Reiņa Pižika.
Gan raušu cepšana, gan sportošana brīvā
dabā viņus patīkami pārsteidza. Sestdien
viesi iepazinās ar LEADER projektos paveikto
Jūrkalnes pusē un suitu īpašo savdabību un
tradīcijām. Piesātinātās dienas pagāja sirsnīgi, sazinājāmies angliski un krieviski.
Igauņi, kas paši pārstāvēja valsts vidieni
un laukus, pirms vizītes norādīja, ka vēlētos
redzēt pašvaldības un nevalstisko organizāciju kopdarbību, tāpēc arī kaimiņiem centāmies parādīt tādus projektus. Paši priecājāmies par paveikto un par to, ka arī projektu
autori lepojas ar sasniegto. To juta arī mūsu
viesi un vēlāk to minēja pateicības vēstulē.
Eiropas Savienības regulas ir vienādas, bet
katrā valstī ir arī atšķirīgās lietas. Igauņi
uzteica mūsu pašvaldību un nevalstisko
organizāciju veiksmīgo sadarbību, no kuras
varot pamācīties, kā arī augstu novērtēja
vietas apziņas kopšanu mūsu ciemos.
Par lappusi rūpējās Alnis Auziņš
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Dundadznieks, 2017. gada 15. jūnijā

Visa dzīve man viens ceļojums

Slīteres Ceļotāju dienās

3. un 4. jūnijā aizvadītas astotās Ceļotāju dienas. Dabas un mūsu novada draugi,
spītējot vējainajam un diezgan vēsajam laikam, ieradās un izbaudīja piedāvātos
maršrutus, objektus, koncertu, zaļumballi un vēl citas sporta un izklaides iespējas.
Kopumā maršrutos piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku, un objektos pamanīti ap
1100 apmeklētāju.

Spītējot vējam un aukstumam
Kā vēlāk bija lasāms sociālo saziņu vietnēs
tīmeklī, Ceļotāju dienas ir vērts apmeklēt,
pareizāk sakot, piedalīties, jo katru gadu
Dundagas un Kolkas apkaimē ir ieraugāms
un uzzināms kaut kas jauns un interesants.
Arī vējainā un vēsā laikā!
Visumā apmeklētāju skaits bija stipri līdzīgs iepriekšējiem gadiem. Ceļotāju dienu
priekšvakarā dažu labu darīja piesardzīgu
spēcīgās vēja brāzmas, kas piektdien diezgan
daudziem lika atteikties no ieceres laivās
aizbraukt līdz Kolkas bākai. Vinnētāji bija
drosmīgie — svētdien vējš bija norimis, jūra
pavisam rāma, un ceļojums izdevās labāk
nekā citus gadus, — interesenti sasniedza
galamērķi, bāku!
Biologs Ritvars Rekmanis pārgājienā Dundagā atrada 59 putnu sugas un 5 tauriņu
sugas, Vīdalē — 38 putnu sugas. Kā īpašu
vērtību dabas pārzinātājs izcēla mūra samteni Dundagā, savukārt Vīdalē putnu pētnieks
priecājās par ligzdojošos kļavu liju un upju
tārtiņu.
Īpaši labi klājās eksotisko dzīvnieku parkam tepat Dundagā, ko pa abām dienām apraudzīja 320 lieli un mazi apmeklētāji. Pāces
Vilnas fabrikā vienā dienā iegriezās apaļš 100
interesentu. Pilī 3. un 4. jūnijā pēc informācijas taujāja un ekskursijās devās ap 300 cilvēku, ļoti apmierināti ar ļaužu pieplūdumu bija
bioloģiskajā saimniecībā Jumari, kur iegriezās
Baron bōgana velosipēdisti, gan 7 kājinieku
grupas. Meža māja, a/s Latvijas valsts meži
jaunā biroja ēka, 2 ekskursijās pulcēja vairākus desmitus zinātkāro.
No maršrutiem viskuplāk apmeklētais bija
Kaļķupē pie ieža brienu ar Daini Ozolu priekšgalā — tur dabā devās 50 cilvēku. Jānis Dambītis divos pārgājienos Kolkaksragā pulcēja
45 cilvēkus, Inita Daniela 3 pārgājienos ar
tematisku nosaukumu Vai sēnes ir tad, kad
sēņu nav? — 47. Par šīm izzinošajām nodarbēm saņēmām ļoti labas atsauksmes.
Desmit drosminieki bija gatavi brist pa
purvu ar purva kurpēm, savukārt paši bezbailīgākie ieradās uz sikspārņu darbnīcām
parkā. Šlīterē pie bākas krietna ļaužu plūsma
bija abas dienas, attiecīgi 122 un 65 cilvēki.
Piedāvājums plašs un dažāds, tā ka dabas
draugiem bija izvēles grūtības, bet tas pieder
pie lietas!
Pils parkā ne vien zēnus, bet arī dūšīgākās
meitenes piesaistīja firmas Solis augšup piedāvātā iespēja rāpties kokā, bet Valtera restorāna pavāri — novērtēt savas receptes.
Baibas Dūdas un Valda Šleinera vadītajā
koncertā visus priecēja gan pašmāju pašdarbnieki, dziedātāji un dejotāji no Dundagas
un Kolkas, gan ciemiņi no Rīgas un Rendas.
Baiba un Valdis klātesošos neklātienē izvadāja pa atmiņu takām un laiku lokiem, ar godu
pieminot pagasta izcilos kultūras darbiniekus, sākot ar tādiem vīriem kā diriģentu Jāni
Dreibergu, kas 1. Dziesmu svētku atklāšanas
aktā 1873. gada 8. jūlijā diriģēja svētku programmā oficiāli neiekļauto Baumaņu Kārļa
Dievs, svētī Latviju!. Koncerta gaitā apsveikumus saņēma pašreizējie kolektīvu vadītāji,
bet vakara izskaņā izturīgākie pulcējās uz
Rumbas kvarteta spēlēto zaļumballi, daži — lai
tikai paklausītos iecienītos muzikantus.

«Man patīk nokļūt iekšpusē!»
Pirms divarpus gadiem Dundagā ieradās
Rubens Makarovs, meklēdams savas dzimtas
saknes pa mātes līniju. Par to rakstījām 2015.
gada janvāra izdevumā. Jūnija sākumā Rubens atkal bija Dundagā, lai rakstītu scenāriju daļēji dokumentālai filmai ar darba nosaukumu Dundagas pilsonis. Rubens arī apmeklēja Ceļotāju dienas. Vienmēr ir interesanti
pajautāt vērtējumu cilvēkam no malas. Iz-
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mantoju šo izdevību.
— Vai Krievijā notiek līdzīgi pasākumi?
— Tiešām nezinu. Varbūt notiek, bet neesmu piedalījies. Krievijā ar tūrismu īpaši neaizraujos. Varētu pat teikt, ka tūrisms vispār
mani nesaista. Man patīk ceļot, ja varu kaut
kur nokļūt iekšienē. Tur, kur dodas paši vietējie. Kad vajag ar kādu aprunāties, iejusties,
iekļauties. Un tas jau patiesībā nozīmē —
nebūt tūristam.
— Vai tas tev kaut nedaudz izdevās?
— Dundagā tas man izdodas.
— Tu jau lieto tagadni, lai gan te esi bijis
pirms divarpus gadiem un tad vēl vienu dienu 13 gadu vecumā.
— Es šeit nejūtos kā ciemiņš. Atceries, es
tev pirms divarpus gadiem vaicāju, kā te
izturas pret krieviem. Tu teici apmēram tā,
ka šejienieši par to īpaši nedomā. Cita lieta,
ka vietējie lēni pieņem ienācējus no citām
Latvijas vietām, varbūt pat tikai otrajā paaudzē. Kad toreiz atbraucu uz šejieni, tu palīdzēji sarīkot tikšanos pils salonā ar novada
iedzīvotājiem, lai es iepazīstinātu ar savu
stāstu, tur piedalījās arī domes vadītājs, vēstures skolotājs, Kolkas stomatologs utt., es
uzreiz ieguvu daudz labu paziņu, draugus.
Sapratu, ka esmu savējais. Tas tā, ievadam.
Man gribējās piedalīties tādā vai līdzīgā
pasākumā Dundagā. Pārdomājot, kad vislabāk šurp atbraukt, lai te strādātu ar iecerētās
filmas scenāriju, noskaidroju, ka notiek arī
Slīteres Ceļotāju dienas. Uzstāsies kori un
deju ansambļi, varēs apmeklēt Meža māju, —
to ļoti gribēju apskatīt, un tas arī piepildījās.
Žēl vienīgi, ka 3. jūnija pievakarē kļuva tik
vēss. Tas mazliet traucēja.
Man patika, ka šādi svētki laukos pulcē
daudz pašdarbnieku, aizrautīgu dziedātāju
un dejotāju. Starpība ar koncertiem Maskavā
ir milzīga. Tur tos rīko pašvaldība, un kolektīvi uzstājas par maksu. Man no tās program-

Ziedu mēnesis

organiski. Kad skanēja mūsdienīgāki ritmi,
meitenes tautastērpos, nupat nokāpušas no
skatuves, turpat netālu dejoja gandrīz hiphopu. Forši!
Manuprāt, bija labi organizēta ēdināšana.
Bija izvēle, un vienā teltī bija restorāna
ēdienkarte (Valtera restorāns. Red.). Arī tik
vienkāršu ēdienu kā grūbas var pasniegt
smalki un kvalitatīvi.
Diemžēl redzēju maz ārzemnieku. Saprotu, ka daudzi bija dabas pārgājienos, tomēr
man šķiet, ka te vajag vairāk piestrādāt. Varbūt nav izmantoti visi līdzekļi. (Red. piezīme.
Kā vēlāk skaidroja tūrisma organizatore Ance Remesa, apzināti bija uzrunāta Latvijas
auditorija. Ārzemnieki Ceļotāju dienās droši
vien ir rezerve, tas ir komplekss jautājums,
kas prasa darbu nākotnē.) Esmu paskatījies
internetā atsauksmes par Dundagu. Apmēram tā: atbrauc, apskatās pili, skaisti, bet
nekā cita uz vietas nav. Bet ir jau! Starp citu,

• Rubens Makarovs, ciemodamies senču dzimtenē un pārdomājot iecerētās filmas scenāriju, paguva piedalīties
arī Slīteres Ceļotāju dienās. Attēlā redzams, kā Rubens (pirmais no labās) laivā dodas atceļā no Kolkas bākas.
Ainara Gaida foto

arī Kubalu skola-muzejs. Jā, skaidrs, ka Ceļotāju dienas galvenokārt pievēršas dabas tūrismam, Kubalu skola-muzejs mūsdienu izlepušajam ceļotājam var likties garlaicīgs, kaut
gan tur tagad piedāvā mūsdienīgas metodes.
Man pašam gan Kubalos ir ļoti interesanti, es

• Pārgājiens Kaļķupē pie ieža brienu Daiņa Ozola vadībā pulcēja itin kuplu dalībnieku skaitu.
Ainara Gaida foto

mas metas nelaba dūša. Šeit notika pilnīgi
kas cits. Te vēl jūtama tautas mūzikas un
tautas deju sākotne, saknes, lai gan arī modernisma ietekme ir nomanāma. Mani saista
tradicionālās vērtības, senie kodi, kas nav
interpretēti. Es saprotu, ka Raimonds Pauls
jums ir pāri visam, bet...
— Ļoti daudziem — jā.
— Labi. Koncertā man patika ne tikai tas,
kas notika uz skatuves, bet arī tas, kā dalībnieki izturējās pēc uzstāšanās, gan jaunieši,
gan padzīvojuši ļaudis. Viņi turpināja labi
justies, dzīvot notiekošajam līdzi, tas šķita

pārzinu visu notiekošo un ieceres. Apskatīt,
aptaustīt, sasmaržot, noklausīties, labi paēst
un arī izgulēties. To vēlas tūrists!
— Svētdien, 4. jūnijā, tu biji pieteicies
braukt uz Kolkas bāku.
— Man atkal ļoti laimējās. Bāka ir slēgta,
tā ir pilnīgi noslēgta, atsevišķa pasaule, kur
nav bijuši 90% vietējo, bet es tur nokļuvu! Tu
ej un skaties, ka neuzmin kāda putna olām...
Uzkāpām arī pašā bākā, mums visu izrādīja.
Fantastiski!
— Bet cik daudz tu no stāstītā saprati?
— Protams, es biju klusējošā krieva lomā,
latviski zinu tikai dažus vārdus. Nedaudz jau
uzprasīju, arī Dženetai Marinskai, man paskaidroja, tā ka galveno jau sapratu. Parastajam krievu tūristam ir tāda iezīme — viņš
mazliet baidās no vietējiem. Uzskata, ka valodas barjera nav pārvarama, bet vienlaikus
domā, ka ir apdalīts. Ar viņu, redz, neviens
negrib runāt un draudzēties. Viņš jau ie-

tur varētu atgriezties vēl un vēl. Tur slēpjas
arī kāda pretruna. Muzejs būtībā ir veltīts
latviešu kultūrvēsturē nozīmīgai personībai,
no otras puses, Dinsbergu vairs īsti nezina
Latvijas skolēni, arī vietējie. Tādēļ jo svarīgāk
par to vēstīt un vēstīt, ko muzejs, kā noprotu, arī cenšas. Kurš cits gan atgādinās par
savām saknēm, ja ne paši?
Labs var izveidoties arī Gunāra Laicāna
muzejs, kas vēl ir tikai pašā sākumā. Ar to
visu var un vajag piesaistīt cilvēkus. Labi, šīs
ir Ceļotāju dienas, bet visādus svētkus, festivālus varētu rīkot vairāk. Protams, es tā ne-

priekš novelk atsvešinātības robežu. Ir pārliecināts, ka pret viņu neizturas draudzīgi,
bet viņš jau pats nedraudzīgi izturas!
Bet mani tas neuztrauc. Man patīk tas, kas
notiek apkārt. Es vēroju. Pats nezinu latviski,
nu un! Redzu apkārt labus cilvēkus, man ap
sirdi ir mierīgi, ir interesanti. Labi, pārējie
laivā pļāpā, es esmu nodarbināts ar savām
domām. Brauciens bija brīnišķīgs. Tas jau
nebija regulārs reiss. Es to uztvēru ka dāvanu, ka pārsteigumu. Man laimējās, paldies
par to latviešu draugiem! Jā, mūsu grupu
lūdza ierasties agrāk, nekā sākumā bija
teikts. Nekas! Pēc tam gan stundu gaidījām
zvejniekus, kam vajadzēja mūs vest. Arī nekas. Aizgājām uz kafejnīcu sasildīties. Labi
pabrokastojām un atgriezāmies. Jā, pa ceļam
noslāpa motors. Man sacīja, ka puiši it kā
spēlējot uz publiku, man gan tā nelikās. Tik
un tā bija saistoši. Vienā virzienā braucām
minūtes 40 vismaz. Ja reisi uz bāku kļūtu
regulāri un vairāk civilizēti, tas atņemtu
tiem zināmu daļu burvības.
— Kāds cits tūrists, vietējais vai ārzemju,
būtu sašutis. Jāsalst, jāgaida, noslāpst motors...
— Tas ir atkarīgs no cilvēka. Man tādos
gadījumos patīk iekļauties. Brauca latvieši un
es ar viņiem vienā kompānijā. Visi uztvēra
normāli, izņemot vienu, kas tā kā pauda sašutumu. Bet arī tas nav īstais vārds. Viņš bija
tikai tāds skaļāks. Es jau gandrīz neko no
viņa teiktā nesapratu.
— Varēji nofilmēt, es pārtulkotu, izlaižot,
iespējams, dažas vietas.
— Viņš arī vēlāk piedalījās braucienā. Jā,
vajadzēja nofilmēt, bet man tad bija pārāk
auksti. Nebiju pietiekami silti saģērbies, tā
sanāca.
Pirms tam, 3. jūnijā, uzkāpu Šlīteres bākā,
tā bija pirmā bāka manā mūžā. Man ļoti patika arī Meža māja parka galā. Bet svētdien pēc
Kolkas bākas apmeklējuma caur Mazirbi
braucu uz Ovīšu bāku un Ventspili. Mazirbē
apskatījos Stūrīšu mājiņu, burvīga kolekcija!
Tobrīd tur nebija neviena no saimniekiem.
Ovīšu bāka izrādījās satriecoša! Es saprotu,
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Andra Ratkeviča no Dabas aizsardzības pārvaldesdabas izgltības centra «Slītere» un Ance Remesa no Dundagas novada Tūrisma informācijas
centra
Paldies Dundagas amatiermākslas kolektīviem — Dundagas Kultūras pils jauktajam
korim un Dundagas vidusskolas korim, koru
diriģentei Dacei Šmitei un koncertmeistarei
Evelīnai Ķiršakmenei, deju kolektīviem Dundang un to vadītājai Dacei Treinovskai, ansamblim Sendienas un tā vadītājai Sandrai
Cirvelei, Kolkas pūtēju orķestrim un tā diriģentei Rudītei Rērihai, kā arī mūsu viesu
kolektīviem — Rendas senioru deju kolektīvam un tā vadītājai Guntai Freibergai, deju

kolektīvam Rīdze un tā vadītājiem Sanitai
Misikai, Guntai Rudenei un Jurim Čakanam,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas tautas deju kolektīvam!
Paldies Dobeles amatu mājai un Ances rokdarbniecēm, paldies visiem mājražotājiem
un tirgotājiem. Paldies firmai Solis augšup par
iespēju izmēģināt spēkus un pārbaudīt drosmi.
Paldies Tamārai Kaudzei ar palīgiem par
riteņbraukšanas sacensību rīkošanu bērniem.
Paldies visiem palīgiem, kas sagatavoja
pasākumu!
Smaida Šnikvalde

• Starp kokiem un teju viss no koka! Arī a/s Latvijas valsts meži jaunais birojs Dundagas pils parka galā piesaistīja daudz interesentu uzmanību. Attēlā redzama semināru telpa.

tas ir ārpus Ceļotāju dienām un novada teritorijas, bet agrāk jau Dundagas novads ir
bijis plašāks...
— Paldies par sarunu. Veiksmi scenārija
rakstīšanā! Nākamreiz atbrauc uz Dziesmu
svētkiem, tad tev radīsies nojauta, kas ir
latvieši.
Alnis Auziņš

Pateicības
Paldies visiem Slīteres Ceļotāju dienu apmeklētājiem, dalībniekiem un palīgiem!
Astotās Ceļotāju dienas notika ar pulcēšanos senajā un mūsdienu novada centrā Dundagā, kur līdztekus tirdziņam, darbnīcām un
dažādiem maršrutiem pils parkā 3. jūnija

Ainara Gaida foto

pievakarē ieskandēja pagasta 150. jubilejas
gadu.
Kopumā tūristi pēc savas gaumes un iespējām ceļoja 12 dažādos maršrutos kājāmgājējiem, 1 maršrutā ar purva kurpēm, 1
velomaršrutā, 3 maršrutos laivotājiem, 3
maršrutos putnu vērotājiem un 2 — tauriņu
vērotājiem. Bija apskatāmi 9 dažādi objekti,
un darbojās vairākas darbnīcas. Atsevišķi
maršruti un darbnīcas bija veltīti Pasaules
Vides dienai, ko tradicionāli atzīmē 5. jūnijā.
Pēc novada dabas un kultūrvides izzināšanas
ceļotāji varēja gan labi iestiprināties, gan
noskatīties koncertu un paši uzdejot vakara
ballē.
Slīteres Ceļotāju dienu rīkotāju vārdā

Diždundagas
īpašais dundadznieciskums
jeb Skats no malas

27. maija pēcpusdienā sirsnīgā gaisotnē Dundagas pilī notika grāmatas DižDundaga: Apcerējumi par Dundagas novadu atvēršanas svētki. To, ka pasākums ir nozīmīgs, apstiprināja ne vien kuplais grāmatas radošais un rakstošais kolektīvs, bet arī
tuvāki un tālāki viesi un negaidīti lielā novadnieku interese.
Namatēvs Gunārs Laicāns pastāstīja par
grāmatas tapšanas ieceri. Doma, ka Dundagas novada vēsturi, tradīcijas un cilvēku dzīvesstāstus vajadzētu apkopot grāmatā, bijusi
jau sen, bet tā īsti neviens šo darbu nav gribējis uzņemties. Laikam jau kāds augstāks
spēks šo vēlmi uzklausīja, un Dundagā ieradās Janīnas Kursītes vadītā Latvijas Universitātes pētnieku komanda. Pavadot šeit vienu
vasaru, ekspedīcijas dalībnieki saprata, ka ar
to Dundagas novada izpētei ir par maz, un
iepazina novada cilvēkus vēl vienu vasaru.
Apkopojot savākto informāciju, tapa grāmata.
Kāpēc DižDundaga? Janīna Kursīte pastāstīja, ka iecerētais grāmatas nosaukums bija
Dundagas grāmata. Bet Ventspils pasteidzās
un izdeva Ventspils grāmatu. «Dundaga ir
īpašs novads. Kopā ar Kolkas pagastu sanāk
diža Dundaga. Diždundagu izveidojusi gan
daba, gan pils, gan mājas, kas apkārt, bet
galvenokārt — cilvēki. Paldies dundadzniekiem, kuri bija atsaucīgi grāmatas tapšanā!»
Grāmatas veidošanas gaitā iepazīstot šīs puses ļaudis, Janīna Kursīte nonākusi pie atziņas, ka Dundagas novadā izaudzis ne viens
vien vīrs, kuram goda prāts dzīvē ir galvenais dzinulis. (Izcēlums mans. A.A.)
Grāmatas autoru kolektīvs ļoti trāpīgi
raksturoja dundadzniekus un novadu.
Apgāda zinātne vadītāja Ingrīda Segliņa
novēlēja tādu pašu spēku un izturību nākamajām paaudzēm sava novada vērtību uzturēšanā, kopšanā un saglabāšanā. Viņa uzsvēra, ka galvenā novada vērtība ir tā ļaudis ar
bagātajiem dzīvesstāstiem un dundadznieciskumu — īpašu nelokāmu apņēmību, zināmu
spītību, tiešu, atklātu valodu un augstu pašapziņu. Arī godkāri. Viņa pateicās novada
pašvaldībai un deputātiem par dundadzniecis-

• Tas, cik sver vilna, Rudītei Althāberei ir labi zināms. Bet cik sver divi ziņkārīgi bērni?
Rūtas Muktupāvelas teiktais lika aizdomāties, kas ir veiksmīga kopdarba pamats.
«Veiksme — tas ir lielisks līderis!»
Savukārt dzīvesstāstu pētniece un fotogrāfe Māra Zirnīte priecājās, ka Kurzemes
lībiskās tradīcijas joprojām dzīvo. Kad Māra
pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados
sākusi apzināt Kurzemes lībiešu vēsturi, tad
«.. likās, ka lībieši ir pabeigtā pagātne». Bet
izrādās, tā nebūt nav!

• Grāmatas DižDundaga: Apcerējumi par Dundagas novadu atvēršanas pasākumā Dundagas pilī. Piektā no
labās Janīna Kursīte.

ko nesavtību, finansiāli atbalstot grāmatas
izdošanu!
Bet Latvijas Universitātes Humanitārās
fakultātes dekāne Ilze Rūmniece dundadzniekiem piedēvēto pašapziņu cēla vēl augstāk, izklāstot pašlaik zinātnieku vidū apspriesto versiju, kas balstīta uz nopietniem
argumentiem, proti, ka pasaules senākie
kultūrvēsturiskie notikumi, kas aprakstīti
sengrieķu eposā Iliāda, notikuši nevis Vidusjūras, bet gan Baltijas jūras krastos. Ticēt vai
neticēt, tas paliek katra paša ziņā, bet īpašā
dundadznieciskuma piedēvēšanai noder!
Latvijas Kultūras akadēmijas rektores

Autores foto

Noslēgumā projekta vadītājas Jolantas
Staugas secinājums par mūsu novada bagātību un daudzveidību, kas šurp vilina ne vienu
vien pētnieku, jo tāpat kā Rīga nekad nebūs
gatava, tā arī Dundagas novads nekad nebūs
pilnībā izpētīts. «Paldies par uzticību, ka
dalījāties ar saviem dzīvesstāstiem. Ceram,
ka esam jūsu uzticību attaisnojuši!»
Katrs novadnieks, kas bija piedalījies grāmatas tapšanā, no Janīnas Kursītes saņēma
grāmatas eksemplāru.
Pasākuma īpašo noskaņu radīja Valdis
Multupāvels un Rūta Mukupāvela, izdziedot
tikai šai pusei raksturīgo Dundagas dziesmu,

Ainara Gaida foto

kurai Latvijā grūti atrast līdzīgu melodiju ar
tādu muzikālo un filozofisko vēstījumu.
Inguna Pekmane

Kāds vārds
par godaprātu

Jaunajā grāmatā DižDundaga: Apcerējumi
par Dundagas novadu ievietota arī sadaļa No
Dundagas ciemu vēstures. Proti, izvilkumi jeb
esence no maniem rakstiem, kas publicēti
Dundadzniekā no 2001. gada novembra līdz
2007. gada vidum. Par šādu ieceri biju informēts, diemžēl grāmatas veidotāji tālākā darba gaitā ar mani nesazinājās, un grāmatu
ieraudzīju jau nodrukātu.
Rakstot Dundadzniekam vai kādam citam
preses izdevumam, cik vien iespējams, cenšos rakstu pirms drukāšanas parādīt iesaistītajiem cilvēkiem. Taisnība, žurnālistika ir
steidzams darbs, gluži vienmēr tas neizdodas, tāpēc arī reizēm rodas bēdīgi pārpratumi, arī manā praksē tādi ir bijuši. Jebkura
grāmata, īpaši jau šāds izdevums, ir ar daudz
lielāku atvēzienu mūžības virzienā nekā
avīžraksts, tāpēc jo sāpīgāka ir katra neprecizitāte, kļūda, arī noklusējums.
Ja autori būtu sazinājušies ar mani, tad
310. lappusē tagad nelasītu pārprotamu tekstu. Katrā ciemu sērijas publikācijā biju norādījis, ka Friča Īvnieka Dundagas pagasta apraksts ņemts no Kubalu skolas-muzeja krājumiem. Muzeja vadītājs Ivars Abajs būtībā ir
šīs rakstu sērijas līdzautors, kas, manuprāt, ir
labi noprotams no katras publikācijas. Ļoti
bieži mēs abi kopā izbraukājām ciemus, runājāmies ar cilvēkiem. Neatsverams Ivara
ieguldījums ir katram ciemam zīmētā karte
ar pašreiz esošajām un jau mirušajām mājām. Grūti iedomāties, ka nopietni redaktori,
gatavojot šo grāmatu, to palaiduši garām, cik
man zināms, nav pajautājuši arī pašam
I. Abajam.
Tagad lasītajam rodas maldīgs priekšstats,
ka autors esmu es viens pats un ka izmantots
Friča Īvnieka Dundagas pagasta apraksts no
Gunāra Laicāna kunga arhīva.
Man ļoti negribējās to visu teikt, bet to
liek darīt godaprāts.
Alnis Auziņš
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Skaidro lietpratējs

Arī šo tēmu aplūkojot, iznāk pieskarties
Dundagas pagasta vēsturei. Savulaik pie
lielas bagātības tikušais dundadznieks Kārlis Sudmals novēlējis 500 000 latu pagasta
nespējnieku uzturēšanai. Tas nozīmē, ka
runa ir arī par to namu, kurā tagad atrodas
VSAC Kurzeme filiāle Dundaga. Lūk, ko vēsta
apmēram 90 gadu sena publikācija.

Kurzeme visiem
Par projektu
Līdz 2022. gadam Latvijā notiek deinstitucionalizācija, lai radītu tādu sociālo
pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas
sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijās personu,
tostarp bērnu, skaitu.
Jau esam rakstījuši, ka arī mūsu pašvaldība līdztekus 18 citām Kurzemes
reģiona pašvaldībām, 1 valsts sociālās
aprūpes centram un 4 bērnu aprūpes
iestādēm ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu no
01.07.2015. līdz 31.12.2022. īsteno
projektu Kurzeme visiem, ko vada Kurzemes plānošanas reģions. Projekta uzdevums ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem.
Mērķa sasniegšanai vērtē personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības
un izstrādā atbalsta plānus; izstrādā reģiona
deinstitucionalizācijas plānu un priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par
ģimeniskai videi pietuvinātu vietu; sagatavo
personu ar garīga rakstura traucējumiem
pāreju uz dzīvi sabiedrībā; sniedz sabiedrībā
balstītus pakalpojumus personām ar invaliditāti, arī bērniem, māca speciālistus.
Projektā vērtē individuālās vajadzības 347
personām ar garīga rakstura traucējumiem,
416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
un 193 institūcijās esošiem bērniem, sagatavo patstāvīgai dzīvei sabiedrībā 97 personas
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas
dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, 290
personām ar garīga rakstura traucējumiem
dos iespēju saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes
centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu
konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta
grupas un nodarbības; 439 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem — sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus.
Viens no projekta nolūkiem ir veicināt
audžuģimeņu un adoptētāju skaita pieaugumu, piedāvājot viņiem «atelpas brīža» pakalpojumu, samazināt bērnu skaitu institūcijās,
kā arī izglītot sabiedrību.
Līdz šim vislielākā interese ir par «atelpas
brīža» pakalpojumiem, par kuriem Kurzemes
pašvaldībās saņemti 7 pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, par
kuru ir 4 pieprasījumi. Projektā Kurzeme visiem personas ar GRT var pieteikt arī citus
sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus:
grupu dzīvokļus, specializētas darbnīcas,
aprūpi mājās, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī speciālistu konsultācijas un
individuālo atbalstu, to skaitā sociālā mentora pakalpojumus pārejai uz patstāvīgu dzīvi
sabiedrībā. Savukārt bērni ar invaliditāti un
viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā
iekļautos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā. Par projekta apmaksātajiem pakalpojumiem un to pieejamību jāinteresējas pašvaldības Sociālajā dienestā.

Kurzeme visiem Dundagā
Kā ziņo Sociālā dienesta vadītāja Ineta
Mauriņa, Dundagas novadā projektā
Kurzeme visiem Sociālais dienests saņēmis 14 personu iesniegumus ar vēlmi
saņemt projektā ietvertos pakalpojumus — 7 iesniegumus no personām ar
garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 7
iesniegumus no bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem (FT) likumiskiem pārstāvjiem.
Visām personām ir novērtētas individuālās vajadzības, ir saņemti 7 sagatavoti atbalsta plāni bērniem ar FT. Individuālās vajadzības ir novērtētas arī personām, kas atrodas
Valsts sociālās aprūpes centros (VSAC). Dundagas novada Sociālais dienests ir saņēmis 4
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sagatavotus atbalsta pasākuma plānus personām ar GRT, kuri ir izteikuši vēlmi dzīvot
ārpus institūcijas — Dundagas novadā. Trīs
personas, kas vēlas dzīvot sabiedrībā, ir no
VSAC Kurzeme filiāles Dundaga, viena — no
VSAC Kurzeme filiāles Grobiņa. No VSAC Kurzeme filiāles Liepāja ir saņemts atbalsta plāns
vienam bērnam ar FT, divi atbalsta plāni
saņemti no Īslīces SOS bērnu ciemata.

Miljonāra cēlais testaments.
Šinīs dienās Pācē miris Kārlis Sudmals.
Viņa liktenis tiešām bija brīnišķs. Vēl trīs
gadus atpakaļ viņš bija vecs, vientuļš, trūcīgs vīrs, kuru apkopa jauna audžu meita.
Viņa dēls bija jau senos gados aizceļojis uz
Ameriku un pazudis bez vēsts. Pēkšņi vecajam vīram pienāca oficiāls paziņojums, ka
viņa dēls Amerikā miris un atstājis viņam
visu mantu. Dēla īpašumi bija prāvi pat
Amerikas mērogā. Spekulēdams ar gruntsgabaliem Floridas jūrmalā, jaundibinātās
bagātnieku peldvietās Miami un Palm-

Kādas ieceres ir mūsu novadā?
Projektu vadītāja Baiba Reimane skaidro
tehniskās ieceres.
Dundagas novada pašvaldība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai deinstitucionalizācijas (DI) mērķa grupām, īpaši personām ar
GRT, plāno pielāgot divas pašvaldības īpašumā esošas ēkas — pansiju Jaundundaga
(grupu dzīvokļi) un aprūpes namu Stacija

nas centra pakalpojumu nodrošināšanai.
Dundagas aprūpes nams Stacija ir veco

• Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiāle Dundaga.
(dienas centrs), kā arī piedāvā apsvērt iespēju sadarboties ar VSAC filiāli Dundaga (dienas
centrs).
Pansija Jaundundaga, 2 km no Dundagas
centra, kopš 2012. gada ir Dundagas novada
Sociālā dienesta struktūrvienība. Pašlaik tās
galvenais mērķis ir nodrošināt ar mājokli un
sociālo aprūpi pensijas vecuma personas,
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt savu eksistenci bez citu palīdzības un kam ir objektīvas grūtības sevi
aprūpēt. Šie pakalpojumi ir tuvināti ģimeniskai videi, jo saglabājas katra pansijas iemītnieka patstāvība, neatkarība un drošības
sajūta, cilvēkam neatņem to, ko viņš vēl var
izdarīt pats. Ēkas otrajā stāvā ir 11 istabiņas
pansijas iemītniekiem, bet pirmajā stāvā —
viesu istabas 14 cilvēkiem. Pansijā cilvēki
dzīvo vienvietīgās istabiņās. Ir koplietošanas
virtuves, vannas istabas, tualetes un atpūtas
istabas. Ēkas trešais stāvs pēc ugunsgrēka
nav atjaunots un nav izmantojams.
Pansijā Jaundundaga ir iecerēts izveidot
grupu dzīvokļus. Pansijas funkcijas aizņem
tikai ēkas 2. stāvu, un pašvaldība strādā pie
sociālo pakalpojumu reorganizācijas, kas
paredz arī likvidēt pansijas statusu.
Pašvaldība 2015. gadā ir izstrādājusi būvniecības ieceri pansijas Jaundundaga rekonstrukcijai, kā arī 2016. gadā ir veikts ēkas
energoaudits ar konkrētiem risinājumiem
ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Projekts paredz ēkas 3. stāvā izveidot grupu
dzīvokļus 12 personām (8 vienvietīgas istabas un 2 divvietīgus dzīvokļus). Tāpat ēkas 1.
stāvā iespējams izveidot grupu dzīvokļus
papildu 5 personām (5 vienvietīgas istabas).
Ēkas 2. stāvu, kur pašlaik darbojas pansija,
paredzēts pārbūvēt, izveidojot 13 vienvietīgas istabas. Būvprojekts paredz arī vingrošanas, dejošanas telpas, darba telpas un atpūtas telpas.
Tā kā pēc nosacījumiem dienas centrs
nevar atrasties tajā pašā ēkā, kur grupu dzīvokļi, pašvaldība piedāvā divas iespējas die-

Dundadnieka foto

ļaužu aprūpes nams, pašvaldībai piederošs
īpašums. Galvenais iestādes darbības virziens
ir ilgstoša vai īslaicīga sociālā aprūpe pensijas vecumu sasniegušām personām ar pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos. Aprūpes nama
iemītnieki dzīvo atsevišķi pa vienam, katrs
savā istabiņā. Aprūpes namā sniedz garīgo
aprūpi un palīdzību iemītnieku individuālo
sociālo problēmu risināšanā. Aprūpes nams
«Stacija» ir nevalstiska organizācija
(biedrība), kas ir reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Aprūpes namam ar
pašvaldību ir noslēgts sociālo pakalpojumu
deleģēšanas līgums.
Aprūpes namam ir vajadzīgās telpas, lai
nodrošinātu dienas centra pakalpojumus. Ja
pārbūvē pansiju Jaundundaga, tad aprūpes
nama Stacija iemītniekus varētu pārcelt uz
pansijas telpām 2. stāvā. Tādējādi visu ēku
var pielāgot dienas centra pakalpojumu
sniegšanai. Ēka atrodas drošā attālumā no
ciema galvenajiem ceļiem, un blakus ēkai
pašlaik iekopj teritoriju, kurā atradīsies aktīvās atpūtas vieta — publiski pieejams bērnu
rotaļu laukums un atpūtas zona. Ēka jāpārbūvē. Ēka ir tehniski apsekota un veikts
energoaudits ar konkrētiem risinājumiem
energoefektivitātes uzlabošanai. Tāpat ir
izstrādāts ēkas fasādes būvprojekts minimālā
sastāvā.
Aptuveni 200 m no pansijas Jaundundaga
atrodas VSAC Kurzeme filiāle Dundaga —
psihoneiroloģiskais pansionāts ar 110 gultas
vietām. Lai aktivizētu klientus, atjaunotu vai
mācītu dažādas nepieciešamās prasmes, ar
klientiem ik dienu nodarbojas filiāles personāls. Notiek gan radošās nodarbības, gan arī
dažādas prasmju un iemaņu apgūšanas nodarbības: dramatiskais pulciņš, kustību teātris, līnijdejas, darbs ar materiālu — floristika,
gleznošana un zīmēšana, aplikācija un veidošana (sīkā/smalkā motorika), fiziskās nodarbes (motorika), rokdarbi, sporta nodarbības
(boccia, galda teniss, novuss, galdiņspēles,
bumbabols, frīstails), dziedāšana, karaoke,

Bitčā, viņš bija iepelnījis ap 2000 000 dolāru. Visu šo īpašumu mantoja vecais tēvs.
Daudz gan paņēma Amerikas valdības iestādes mantojuma nodokli un amerikāņu
un advokāti par lietas vešanu, bet vecais
vīrs tomēr dabūja apm. 25–30 miljonus.
Viņa audžu meitu apprecēja bij. Dundagas
policijas kārtībnieks B. Vecais vīrs tai deva
labu pūru un palīdzēja daudz arī saviem
citiem radiem. Kad vecais Sudmals mira,
atverot viņa testamentu, izrādījās, ka visus
īpašumus tas sadalījis radiem, bet vienu
miljonu novēlējis Dundagas pagastam, no
kuriem 500 000 rubļu pagasta nespējnieku
uzturēšanai un 500 000 — pagasta sešklasīgai pamatskolai. Lai vieglas smiltis cēlajam
dāvinātājam!
K.
Ventas Balss, piektdien, 5. oktobrī, 1928. g.,
nr. 45. No Kubalu skolas-muzeja apkopotā uzziņu avotu krājuma
individuāli attīsta klientu lasītprasmi, rakstītprasmi, datorprasmi un veikt pašaprūpi,
notiek Bībeles stundas, darba prasmju apguve, uzturēšana — teritorijas uzkopšana, dārza darbi, telpu uzkopšana, galda klāšana
ēdamzālē, palīgdarbi veļas mazgātuvē.
Tā kā VSAC Kurzeme filiāle atrodas kaimiņos pansijai Jaundundaga, kurā plānots izveidot grupu dzīvokļus un kur jau sniedz plašu
pakalpojumu klāstu, kas piemēroti dienas
centra aktivitātēm, varbūt ir iespējams izveidot sadarbību starp pašvaldību un VSAC —
par dienas centra pakalpojumu sniegšanu arī
grupu dzīvokļu iemītniekiem. VSAC ir jau
iestrādes un pieredzējis personāls, kas pilnībā spētu nodrošināt kvalitatīvus un ērti pieejamus dienas centra pakalpojumus.
Projekts Kurzeme visiem vainagosies ar
deinstitucionaizācijas plāna izstrādi, un atkarībā no pieprasīto pakalpojumu apjoma
būs arī piedāvāti iespējamie risinājumi infrastruktūras pielāgošanai šo pakalpojumu nodrošināšanai. Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu
sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks veikti ar Eiropas reģionālās
attīstības fonda atbalstu citā specifiskā atbalsta mērķī. Tas nozīmē, ka pašvaldība patlaban var tikai ieteikt tos objektus (ēkas), kas
būtu piemērotas šo pakalpojumu sniegšanai,
bet to, vai un kādā apjomā būs iespējams
ieguldīt sociālajā infrastruktūrā, noteiks
deinstitucionalizācijas plāns, ko izstrādās
šogad.
Apkopoja Alnis Auziņš

Sēklu un stādu
dāvinājums
novada ģimenēm

Dundagas novada Sociālais dienests
jau otro gadu piedalās Talsu novada fonda projektā Paši VARAM — paši DARĀM
2017. Šogad akcijā iesaistījās divdesmit
viena ģimene — sešas no Kolkas pagasta, piecpadsmit no Dundagas pagasta.
Ģimenēm un personām neiedeva jau gatavas paciņas ar noteiktu sēklu un stādu komplektu, bet tās pašas pieteikumā varēja ierakstīt to, ko viņi vēlas audzēt.
Talsu novada fonds sniedz šo bezatlīdzības palīdzību ar nosacījumu, ka vienu desmito daļu no ražas rudenī palīdzības saņēmējs
dāvina citai gādīgai trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei, kura zināmu apstākļu dēļ
nespēj paši izaudzēt. Palīdzības saņēmēji
pārējo no izaudzētā izmanto pašu patēriņam.
Talsu novada fonda līdzdarbības atbalsta
projekta Paši VARAM — paši DARĀM 2017 mērķis ir rosināt iedzīvotājus Talsu, Dundagas,
Rojas un Mērsraga novadā aktīvi pašu spēkiem līdzdarboties sava materiālā stāvokļa
uzlabošanā. Līdzdarbības pasākuma atbalsta
programmā varēja pieteikties trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes vai personas.
Līdzdarbības atbalsta projektu Paši VARAM —
paši DARĀM 2017 finansē Borisa un Ināras
Teterevu fonds.
Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja

Ziedu mēnesis
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Daba mums un nākotnei

Dabas skaitīšana Latvijā

Maija beigās uzsāk apzināt Latvijas dabas vērtības. Lai gan mūsu valsti uzskata
par vienu no zaļākajām pasaulē, arī Latvijas dabas bagātības ir ierobežotā daudzumā. Lai šos resursus efektīvi pārvaldītu, kā arī lai plānotu teritoriju saimniecisko darbību, maija beigās uzsāk Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu.
Projekta Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb vienkāršāk —
Dabas skaitīšanas — mērķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, to apjomu un kvalitāti.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības
(ES) Kohēzijas fonds. Tā izpratnē dabas vērtības ir dabas ainavas ar zālājiem, mežiem,
purviem, jūras piekrasti un kāpām, upēm,
ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajās. Dabas skaitīšanas projekta uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību
veidi sastopami Latvijā.

Dabas vērtību apsekošana
jeb biotopu kartēšana
Projektā apsekos ES nozīmes aizsargājamos biotopus gan valsts, gan privātajās zemēs. Biotops ir viendabīga teritorija, kuru
apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku vai augu
sugas, kuras piemērojušās noteiktiem dzīves
apstākļiem. Dabas vērtības apsekos eksperti
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā. Trīs gadus eksperti pārbaudīs tikai tās
teritorijas, kurās varētu būt īpašas dabas
vērtības.
Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot
noteiktu kvadrātu skaitu. Šogad apsekošanu
plānots sākt daļā Vidzemes, Latgales un Kurzemes, arī aizsargājamās dabas teritorijās —
Gaujas Nacionālajā parkā, Ķemeru Nacionālajā parkā, Lubāna mitrājā, aizsargājamo
ainavu apvidū Augšdaugava, Dvietes palienē
un Vidzemes akmeņainajā jūrmalā.
DAP ir noteikusi platības, kur ekspertiem
nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību
esamību, piemēram:
 intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības
zemēs;
 apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas,
piemēram, kāpu zona pilsētā;
 teritorijās, kurās pēdējos 3 gados jau ir veikti
izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un
atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri,
kūdras ieguves platības u.c.).
Kā zemju īpašnieki uzzinās par gaidāmo
dabas vērtību apzināšanu?
Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem
(tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms
uzsāks kartēt biotopus uz to deklarētajām
adresēm izsūtīs informatīvas vēstules, lai
paziņotu par aptuveno ekspertu apmeklējumu un eksperta pazīšanas zīmēm. Vēstules
izsūtīs tiem īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos obligāti paredzēta
eksperta vizīte.
Kā pazīt ekspertu?
Visiem ekspertiem, dodoties dabā, ir jābūt
līdzi DAP izdotām noteikta parauga eksperta
apliecībām, kas jāuzrāda zemes īpašniekam
pēc to lūguma. Apliecībā būs iekļauts arī DAP
saziņas tālrunis, lai vajadzības gadījumā iegūtu papildinformāciju.
Vai zemes īpašnieks var atteikties no da-

Elektroniska ainavu krātuve
Aicinām veidot kopīgu dāvanu Latvijai
simtgadē — elektronisku krātuvi Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt!
Ieceri īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tās gaitā, iesaistot ikvienu Latvijas
iedzīvotāju, paredzēts apzināt Latvijas ainavu dārgumus — vietas un teritorijas laukos,
ciemos un pilsētās, kuras uzskata par īpašām Latvijas un tās novadu vērtībām neatkarīgi no pašreizējā aizsardzības statusa un
saglabātības pakāpes.

bas vērtību apzināšanas?
Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. To nosaka Latvijas
Republikas Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pants. Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums neierobežot
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti,
uzskaiti un kontroli.
Kā zemes īpašnieks uzzinās, ka viņa īpašumā atrasta nozīmīga dabas vērtība?
Ja teritorijas apsekojama laikā atradīs ES
nozīmes biotopu, zemes īpašnieku (tiesisko
valdītāju) par to rakstiski informēs. Informāciju par savā īpašumā esošajām dabas vērtībām zemes īpašnieks varēs iegūt arī dabas
datu pārvaldības sistēmā Ozols (ozols.daba.
gov.lv). Ja īpašumā atklās bioloģiski vērtīgu
zālāju, informāciju nodos Lauku atbalsta
dienestam (LAD), un tā būs pieejama arī LAD
lauku informācijas sistēmā.
Ja zemes īpašnieka īpašumā atradīs īpaši
aizsargājamu biotopu, vai noteiks kādus ierobežojumus saimnieciskajai darbībai?

kabineta noteikumi. Jāņem vērā, ka vislielākā iespējamība atrast dabas vērtības ir teritorijās, kurām jau ir noteikts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss vai kādi citi ierobežojumi intensīvai saimnieciskajai darbībai
(piemēram, aizsargjoslas, «zaļās zonas» pašvaldību teritoriju plānojumos, izteikts reljefs u.c.).
Lēmumus par sava īpašuma apsaimniekošanu DAP aicina nebalstīt uz baumām, bet
šaubu gadījumā sazināties ar DAP:
skaitamdabu@daba.gov.lv; tel. 26107005.
Kā noteiks dabas vērtības?
Biotopus apsekos pēc vienotas metodikas
(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika). Biotopus apsekos eksperti,
kas dabā aplūkos teritoriju, aizpildīs speciālu
apsekojama anketu un kartē iezīmēs precīzu
konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās
pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī
eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu
gadījumā būtu iespējams pārbaudīt darba
kvalitāti.
Kāds ir dabas vērtību apzināšanas ieguvums?
Pēc dabas vērtību apzināšanas iegūs informāciju par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām (ES nozīmes biotopiem), to stāvokli un
daudzumu valstī.
Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem
nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertī-

Viļņa Skujas foto
Bažas par kartēšanas ietekmi uz saimniecisko darbību visbiežāk nav pamatotas. Īpaši
aizsargājama biotopa atrašana noteiktā teritorijā nenozīmē, ka automātiski noteiks ierobežojumus. Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt
informāciju, nevis palielināt vai samazināt
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu.
Lai gan termins «īpaši aizsargājams» daudziem saistās ar saimnieciskās darbības aizliegumu vai ierobežojumu, tomēr praksē
šādu biotopu aizsargā vien tad, ja tam ir izveidots mikroliegums vai tas atrodas īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā. Mikroliegumi
ir teritorijas, kuras īpaši nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa
aizsardzību. Savukārt īpaši aizsargājamajās
dabas teritorijās saimnieciskās darbības aizliegumus vai ierobežojumus nosaka Ministru
 Ainavu dārgumus pieteiksim vietnē
www.ainavudargumi.lv vai rakstiski jebkurā
publiskajā bibliotēkā līdz 15. VII.
 Balsosim par pieteiktajām ainavām vietnē
www.ainavudargumi.lv no 15. VIII līdz 15. X.
 Dalīsimies ar papildziņām par tām gan vietnē www.ainavudargumi.lv, gan bibliotēkās no
10. XI līdz 2018. gada 14. II.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Kurzemes plānošanas reģiona plānotāju Gintu
Gotfridsoni pa tel. 26105155 vai e-pastu
ginta.gotfridsone@kurzemesregions.lv.
Ingeborga Bordāne, Kurzemes plānošanas
reģiona administrācijas biroja administratore

zēm, lai pieteiktos atbalsta vai kompensāciju
maksājumiem, saņemtu būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.
Projektā īstenotās aktivitātes palīdzēs
samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā
un izsniegšanā, jo ievadītie dati dabas datu
pārvaldības sistēmā Ozols būs savietoti ar
citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvia.lv. Izmantojot datu bāzēs
iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību.
Projektā iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk līdzsvarot dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, kā arī būs atbalsts
teritorijas plānojumam un no tā izrietoša-

Talsu biznesa inkubatorā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Talsu biznesa inkubators aicina jaunos
komersantus, kas vēlas iestāties inkubatorā,
iesniegt pieteikumus līdz 20. VI.
Inkubatorā atbalsta saņemšanai uzņem
pa kārtām — reizi ceturksnī. Tajā bez termiņa ierobežojuma var iestāties arī fiziskas
personas ar biznesa ideju pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai.
Visus komersantus, kas līdz 20. VI būs
iesnieguši pieteikumus un kuru biznesa
modeli atzīs par perspektīvu, aicinās piedalīties Konsultatīvās komisijas sēdē 5. VII

jiem ekonomiskajiem ieguvumiem.

Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju un sugu aizsardzības
plānu izstrāde
Dabas vērtību apzināšana jeb biotopu
kartēšana ir tikai viena no projekta Dabas
skaitīšana aktivitātēm. Dabas skaitīšana ietver
arī 20 esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrādi un 5 sugu aizsardzības
(apsaimniekošanas) plānu izstrādi.
Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju plānu izstrāde
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas
aizsardzības plāns ir dokuments, kurā apkopota informācija par konkrēto teritoriju un
aprakstīti teritorijas apsaimniekošanas un
izmantošanas pasākumi.
Projektā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus izstrādā tādā
secībā, kā to nosaka īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju plānu izstrādes saraksts. Izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas
aizsardzības plānus, ikvienu iedzīvotāju aicinām izteikt savus priekšlikumus teritorijas
izmantošanai un apsaimniekošanai.
Pēc plānu izstrādes, nosakot atšķirīgas
aizsardzības un apsaimniekošanas prasības,
daļai īpašnieku un uzņēmēju saimniecisko
darbību var atvieglot vai arī var rasties iespēja saņemt kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem un bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas
aizsardzības plāns dod iespēju saskaņot dabas aizsardzības un teritorijas attīstības intereses.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā ir dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi,
aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi.
Sugu aizsardzības plānu izstrāde
Projektā Dabas skaitīšana uzsākta sugas
aizsardzības plāna izstrāde dīķa naktssikspārnim, platsausainajam sikspārnim, sugu
grupai Roņi un sugu grupai Pūces. Sugu aizsardzības plānus, tāpat kā īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu,
izstrādā saskaņā ar noteikto sarakstu. Sugu
aizsardzības plānu izstrādes gaitā notiek
sabiedriskās apspriedes.
Rūpes par dabu nav jāuzskata par kavēkli
un slogu ekonomikas attīstībai, bet gan par
iespēju plānot ilglaicīgu un līdzvsarotu valsts
attīstību, nodrošinot dabas kapitālu kā ilgtermiņa ienākumu avotu valstij un iedzīvotājiem.
Papildinformāciju par projektu Dabas skaitīšana var iegūt, sūtot e-pastu uz skaitamdabu@daba.gov.lv, interneta lapās
www.daba.gov.lv un www.skaitamdabu.gov.lv
vai zvanot pa tel. 26107005 (darba dienās
plkst. 8.30–17.00).
Projekts Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb Dabas skaitīšana
notiek ar ES Kohēzijas fonda atbalstu. Tā
īstenošanas ilgums ir līdz 2020. gada novembrim, biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā — ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31.
decembrim.
Elīna Prikule, projekta Dabas skaitīšana projekta
vadītājas asistente, tel. 27794799, epasts
elina.prikule@daba.gov.lv

Talsos un īsi prezentēt savu uzņēmumu,
plānus un gaidas no inkubatora.
Inkubācijas atbalsts ir 50% no uzņēmuma
attīstībai vajadzīgo pakalpojumu izmaksām,
piemēram, telpu nomas, grāmatvedības,
juridiskām, mārketinga, tehnoloģiju izstrādes, laboratoriju, sertificēšanas u.tml., kā arī
bezmaksas ekspertu un mentoru konsultācijas, ofisa un semināru telpas un aprīkojumu.
Sīkāk par Talsu biznesa inkubatoru skatīt
www.facebook.com/talsubiznesainkubators.
Vairāk par inkubatora programmu un pieteikuma formu skatīt www.liaa.gov.lv sadaļā
Biznesa ABC — Biznesa inkubatori.
Dagmāra Dreiškena
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Atpakaļlaiks

Muzeju nakts Kubalos

Šogad Muzeju nakts tēma bija Laika rats — par godu Eduarda Veidenbauma 150
gadu jubilejai. Vairākas pusapaļas jubilejas arī mūsu Kubalu skolai-muzejam — pašai
skolas ēkai 175 gadi, bet muzejam aprit 45 gadi. Kā jau muzeja ļaudis pirms pasākuma bija ziņojuši, ar metodes Ceļojums laikā palīdzību bija iecerēts izsekot līdzi skolas
dzimšanai un attīstības līčločiem.
Pašvaldības interneta lapā lasījām arī
aicinājumu nenokavēt sākumu, un vēlējums
bija ierasties drēbēs, kas palīdzētu iejusties
20. gs. Dundagas pagasta ļaužu lomās.
Šo rindiņu autors pa ceļam uz Kubaliem
pārdomāja, ka savulaik — un ne tik sen! —
pārāk vieglprātīgi šķīries no visiem aizgājušo
laiku lietiskajiem pierādījumiem. Kaut vai
pionieru kaklautiņu būtu paturējis, kaut vai
oktobrēnu nozīmīti būtu saglabājis, par karaklausības apliecību nemaz nerunājot! Pavisam skaisti būtu, ja uz muzeju nakts norisēm
varētu ierasties nevis hondā vai roverā, bet
gan sagrabējušā zaporožecā vai žigulītī...
Metodes Ceļojums laikā būtība ir gana vienkārša — iesaistīt klātesošos darbībā, lai viņi
pēc iespējas vairāk būtu vēstures notikumos
iekšā, sajustos kā līdzdalībnieki, mazāk — kā
vienkārši vērotāji no malas. Muzeja vecākā
speciāliste Marta Ratkeviča, kas pērn šo metodi apguvusi Zviedrijā, noteikti varētu pilnasinīgāk pateikt par jaunās pieejas būtību un
paredzamajiem ieguvumiem. Plusu ir daudz.
Līdzko cilvēks iesaistās, tā notiekošais dziļāk
iegulst sirdī un prātā. Un vēl. Ja tu pats rosīgi
piedalies, tad nerodas vēlme kritizēt.
Martas Ratkevičas zvana skaņas klātesošos ik pa laiciņam pārcēla no viena vēstures
posma uz nākamo, sākot ar 1836.–38. gadu
un tā līdz pat 1992. gadam.
Bijām līdzdalībnieki jaunā skolotāja Ernesta Dinsberga pirmajiem skolmeistara
soļiem, jutām līdzi bērniem, kas sviedriem
vaigā mācījās boksterēt, bijām liecinieki cariskās Krievijas pārkrievošanas politikai, kas
reizēm notika ar pašu tautiešu nasku un

diemžēl pat iztapīgu darbošanos.
Piedzīvojām Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanu 1918. gadā — uzvilkām
mastā Latvijas karogu un kopīgi nodziedājām
himnu. Vēl sešpadsmit gadi uz priekšu — un
Kārļa Ulmaņa apvērsums 1934. gada 15. maijā. Noklausījāmies vadoņa runu. Bet nieka
vienpadsmit gadus vēlāk padomju karavīrs
tieši no stundas aizved skolotāju Sofiju Dravnieci, kas pagūst vēl pateikt pēdējo uzdevumu klasei — izlocīt vārdu «egle»...
Domāju, ka daudziem mana gadagājuma
vakara dalībniekiem īpaši uzjundīja atmiņas

20. maijā pils parka estrādē visi bija aicināti pavadīt Ģimenes dienu dārza svētku
noskaņās kopā ar Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) dziedātājiem un
deju kolektīva Dun-dang pirmsskolas grupas dejotājiem, pašiem darbnīcā Sevis un
Dundagas izdaiļošana veidot dažādus vides objektus, lai godam sagaidītu Dundagas
pagasta 150 gadu jubileju, izmēģināt spēkus atrakcijās un atgūt spēkus piknikā. Pēcpusdienā uz koncertu Deju sēta aicināja mūsdienu deju kolektīvs Sensus.
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nedaudz vēlāko padomju laiku atdzīvināšana
ar pionieru vadītāja ziņojumu direktoram un
jauno pionieru svinīgo uzņemšanu. Jā, skolniecei Annai īsti nevedās izrunāt tik svešādo
vārdu «Ļeņins», bet mēs, vairāki pagājušā
gadsimta 60. gadu otrās puses pionieri, pēc
tam atcerējāmies, kā tādos gadījumos vadītājs vispirms nozvērināja: «Cīņai par Padomju Savienības Komunistiskās partijas lietu esi
gatavs!», uz ko pionieriem vajadzēja salutēt,

• Uzņemšana pionieros... Kāds bija svinīgais solījums? Autora foto

«Prieku dāvina prieka pēc»

Ļoti iederīgas šajā dienā bija Talsu dzejnieces Maijas Laukmanes pārdomas. «Labākā
dāvana no visām, ko vien varam dot otram
un vēlamies saņemt paši, ir prieks. Jo tieši šo,
visvairāk tieši šo iemeslu dēļ, mēs cits citam
prieku taču dāvinām. Prieku dāvina prieka
pēc. Lai iemirdzētos acis gan devējam, gan ar
prieku apdāvinātājam!»
Ar šiem Maijas Laukmanes vārdiem pasākumu atklāja Santa Sula un turpināja:
«Taciņas un ceļi, pa kuriem sētā ieaicināt
prieku, ir dažādi. Vārdus var arī nelietot,
vārdi ne vienmēr pasaka precīzāk, kā pasaka
klusa, nenopērkama, neiztērējama klātbūtne,
kopā būšana.
Tā ir laime — sajust sevi šajā pasaulē. Dzīvot. Pasniegt roku. Neatgrūst. Palīdzēt. Būt
klāt un kopā. Laiku pa laikam atvilkt elpu,
aizmirst plānotāju un monitoram apkārt
aplipināto zīmīšu svarīguma secību. Tikai pa
laikam jāpārtop bērnā un jāļauj, lai diena
pilna nevis ar visgudri izmestiem «tāpēc»,
bet ar naivuma un izbrīna radītiem
«kāpēc?», «no kurienes?» un «kā tas iespējams?».
Ar pasākuma ievada koncertu priecēja
DMMS bērnu ansamblis, solisti, kā arī Dundagas Kultūras pils pirmsskolas mazie dejotāji
Daces Treinovskas vadībā.
Šajā pasākumā vēlējamies, lai ģimenes
rastu kopā būšanas prieku, vienā saimē darbojoties, atpūšoties un priecājoties. Šķiet, ka
tiem, kas bija atnākuši, tas arī labi izdevās.
Protams, vēlējamies redzēt vairāk tēvu. Uzslava tiem, kas kopā ar savējiem bija atnāku-

Ziedu mēnesis

ši, piedalījās un priecājās!
Ātrlasīšanas sacensības, Gulivera pastaiga,
ķekatas, lidojums uz Minhauzena lodes, medus vākšana — tās visas bija atrakcijas, kurās
aicinājām piedalīties ģimenes. Ģimeņu sacensībās uzvaras laurus plūca Antmaņu un
Stumbiņu ģimene. Apsveicam!
Kāds es esmu dundadznieks? Atbildes uz
šādu jautājumu lūdzām uzrakstīt un pielikt
pie iepriekš sagatavotajiem karodziņiem. Un
tās bija ļoti dažādas. «Jautrs. Priecīgs. Smieklīgs. Man patīk dejot. Gudrs. Patīk dziedāt.
Cītīgs. Stipra. Mīļa». Bija arī garāki novēlējumi. «Dundagai novēlu būt skaistai, notikumiem pilnai un dzīvelīgai!» «Es esmu mīļa,
un Dundaga man ir mīļa». Māsas Rēzija un
Annija uzrakstīja: «Mēs esam jautras, gudras
un mīļas!» Pat mazais Kārlis Krūziņš ar punktiņiem un svītriņām uzrakstīja, kāds viņš
ir — dundadznieks.
Baiba Dūda laikam jau vadīja vissarežģītāko — vides dekoru darbnīcu, jo tikai dažiem
bija drosme mēģināt izgatavot putnus no
siena un zāles. Bet Baibas vadībā tas izdevās
Rutai, Zanei, Ivetai. Jaundarinātie dekori līdz
ar putnu būrīšiem, ko kopā ar Jāni Kovaļčuku
gatavoja mazie palīgi, turpmāk rotās pils
apkārtni. Atkal — pašu priekam! Savukārt
Sandra Dadze un Dace Čodera no DMMS
savā darbnīcā parādīja, kā izgatavot vainadziņus meitenēm un galvas rotas zēniem.
Arī pasākuma laikā daudzus redzējām, izrotājušos ar skaistām galvas rotām.
Gaidot DMMS mūsdienu deju grupas Sensus koncertu, rīkotāji visus cienāja ar auksto

paceļot labo roku ieslīpi pāri pierei un vienlaikus braši atbildot: «Vienmēr gatavs!»
Kāds vārds par metodes teātra pusi. No
paprāvo lomu atveidotājiem pirmkārt jāatzīmē Valda Šleinera devums, organiski iemiesojoties gan partijas darboņa, gan jo īpaši
centīgā un reizē pabailīgā cara laiku skolotāja ādā. Aigara Zadiņa un arī Krista Iesalnieka
prasmes jau sen labi zināmas, bet šajā vakarā
droši vien daudzi pirmoreiz novērtēja arī
namatēva Ivara spēju iejusties atšķirīgos
tēlos. Tāpat uzteicams muzeja suns Morics
par prasmi notēlot barona augstdzimušu

zupu, kas karstajā laikā ļoti garšoja, tā ka
lielais katls iztukšojās viens un divi!
Tad jau arī saldais ēdiens deju grupas Sensus veidolā, pilns spriganuma, enerģijas un
aumaļām plūstoša prieka. Daina Miķelsone
ar savu dejotprieku ir aizrāvusi līdzi tik
daudz dejotāju, sākot no pašiem mazākajiem!
Katra deja pārsteidza skatītājus ar kaut ko
atšķirīgu un Dainas dejām vien raksturīgu
šarmu. Koncerts paskrēja, šķiet, dažos mirkļos, un pēc tam vēl no skatītājiem izskanēja
aicinājums pēc papildinājuma. Aizkustinoša
bija dejotāju pateicība Dainai ar lielu rožu
klēpi un tāpat Dainas no sirds teiktais: «Es
jūs mīlu!»
Arī mēs mīlam visus atsaucīgos cilvēkus,
gan tos, kas neatsaka palīdzēt, lai svētkus
varētu sarīkot, gan tos, kuriem mēs šos svētkus veltām! Šī bija no iepriekšējām ģimeņu

labāko draugu. Pavisam niecīgai lomai pēc
nelielas tielēšanās piekrita arī Dundadznieka
redaktors, bet paškritiski jāatzīst, ka mēģinājums padarīt tēlojumu ticamāku, lietojot
mātes vārdus, diez ko neizdevās. Laikam jau
Ēzelītis I-ā būs un paliks redaktora aktiermeistarības virsotne.
Teatralizētajā vakarā viss notika pirmo un
vienīgo reizi, iepriekš neko neizmēģinot.
Jāuzslavē dažas balsis iz publikas, kas gana
ticami pauda sabiedrības viedokli. Taisnība
gan, viss vakars aizritēja krietni ātrāk, nekā
rīkotāji bija iedomājušies, taču rauši un tēja
uz beigumu tik un tā bija gatavi.
Pirms tam vēl vakara izskaņā viesi jeb
dalībnieki pulcējās augšistabā, kur mūža
novakari bija vadījis pats Ernests Dinsbergs
ar savu dzīvesbiedri Agnēzi, kur glabājas gan
viņa paša darinātas mēbeles, gan bēru vainagi. Uzzinājām vēl vairākus faktus par skolas
pirmo skolotāju. Man zīmīga likās pagājušā
gadsimta 30. gados lolotā iecere Dundagā
uzstādīt piemiņas zīmi Dinsbergam. Bijis
darināts pat pieminekļa mets! Labos nodomus toreiz izjaucis Otrais pasaules karš...
Muzeju nakts Kubalos pulcēja ap 60 interesentu, kas šoreiz, varbūt arī spēles elementu dēļ, vairāk šķita kā viena ģimene. Līdztekus daudzajiem dundadzniekiem uz pasākumu bija ieradušies arī kaimiņi talsinieki un
pat divi rīdzinieki. Paldies muzeja ļaudīm par
izdomu un ļaužu iesaistīšanu!
Savukārt muzeja vadītājs Ivars Abajs pateicas par atbalstu tērpu sagādāšanā Dundagas Kultūras pilij, Dundagas vidusskolai un
Vairai Kamarai, Modrim Geršmanim un Edgaram Kārklevalkam. Paldies par pasākuma
vadīšanu Martai Ratkevičai un līdzdalību
organizēšanā muzeja darbiniecei Dacei Savickai, kā arī Ilzei Iesalniecei-Brukingai. Pasākums nebūtu iedomājams bez vēsturisko
lomu atveidotājiem: Krista Iesalnieka, Aigara
Zadiņa, Madara Burnevica, Valda Šleinera,
Guntas Abajas, Andras Ratkevičas, Annas
Iesalnieces un Anetes Savickas.
Paldies visiem, kas ieradās un palīdzēja
radīt noskaņu gan ar īpaši pārdomātiem
tērpiem, gan līdzdarbošanos!
Klāt bija un maķenīt pat krievu karagūstekņa
lomā raudzīja iejusties Alnis Auziņš
dienām atšķirīga, un ceram, ka jums patika!
Noslēgumā vēl Maijas Laukmanes dzejiskās, reizē dziļās un vienkāršās atziņas:
«Jā, man pieder trauciņš, kurā var liet
prieku. Nē, es to neturu aiz atslēgas. Trauciņa līmenis nepārtraukti mainās: dodu, saņemu, dodu un negaidot saņemu kādu trauciņā
iepilinātu prieka daudzumiņu pretim. Priecājos, ka apkārt tik daudz devēju, tik daudz
uzmundrinošu skatienu, sveicienu, veiksmes
mājieniem paceltu roku. Māju pretim, dodu
un saņemu. Jā, priecājos par to, ka ne tikai
dodu, bet arī saņemu. Mana prieka trauciņš
pa pilienam pildās. Dīvaini, bet, arī atdodot
projām, uzkrātais daudzums nemainās».
Maija trešajā sestdienā ielija arī jūsu dāvātais prieks. Un prieka trauciņš pildās…
Smaida Šnikvalde

• Sandra Dadze un Dace Čodera (attēlā) no DMMS savā darbnīcā parādīja, kā izgatavot vainadziņus meitenēm un galvas rotas zēniem.
Visvalža Biezbārža foto
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Par zaļu pat vēl zaļāks

… mēs esam daļa no tās ziedēšanas,
ko pavasaros zeme sauc par savu…

Jauno mākslinieku panākumi
Vizuālās mākslas konkursā Klusā daba ar zilo šķīvi labus panākumus guvuši Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi Elēna Ozoliņa, Māra Elīza Sila un Kristīne Emerberga (skolotāja Dace Čodera). Izstādi atklāja un laureātus
apbalvoja Stāmerienas pilī 18. maijā. Turpat līdz 30. septembrim izstāde apskatāma.
Antikvariātos uzietais zilais angļu, ķīniešu un holandiešu porcelāns ir bijis ievērojamā latviešu gleznotāja Leo Svempa atradums, ko mākslinieks bieži izmantojis savās
gleznās. Godinot meistara raženo mūžu,
Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju
aicināja apjaust gleznotāja L. Svempa (1897–
1975) radošo mantojumu, mākslinieka dzīves gaitas Latvijas mākslas un vēstures kontekstā.
Konkursā šopavasar piedalījās 50 mākslas
skolas un vairākas studijas. Darbus vērtēja
profesionāli mākslinieki un mākslas pedago-

gi no Latvijas un Gruzijas. No iesūtītajiem
287 darbiem trīs bija jauno dundadznieku
veikums. Visas trīs eļļas tehnikā uz audekla
gleznotās klusās dabas no skolas fondiem ir
novērtētas — vecuma grupā no 14 līdz 16
gadiem Elēnai Ozoliņai par Kluso dabu ar
oranžo drapēriju piešķirta 1. vieta, Mārai Elīzai Silai par Kluso dabu ar zilo papīru — 2.
vieta, savukārt vecuma grupā no 11 līdz 13
gadiem Kristīnei Emerbergai par Kluso dabu
ar melno termosu — atzinība! Apsveicam un
lepojamies ar audzēkņu un skolotājas Daces
Čoderas panākumiem!
Linda Celma

19. maijā Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) radošajā projektā Ceļojuma sākums skolas absolventi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes izglītību
un atzinības rakstus.
Absolventi ar savu radošo darbību visu
mācīšanās laiku daudzkārt ir uzrunājuši gan
novada ļaudis koncertos un izstādēs, gan
apliecinājuši skolas profesionalitāti valsts
konkursos. Novada vārds daudzināts starptautiskajos konkursos visā plašajā pasaulē.
Mūzikas nodaļu absolvēja Krista Ludevika (pūšaminstrumentu spēle — Flautas spēle)
un Viola Ieva Rēboka (taustiņinstrumentu
spēle — Klavierspēle). Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu beidza Kristīne Emerberga, Kristīne Bumbiere, Ilga Ivanova, Rasa Ivanova
un Kristers Burnevics.
Kolkas mūzikas nodaļas absolventu izlaidums notika Kolkā 20. maijā. Skolu absolvēja pūšaminstrumentu spēles — Eifonija spē-

les — audzēknis Lauris Līdums, stīgu instrumentu spēles — Kokles spēles — audzēknes
Marta Muņķevica un Katrīna Madara Liepa.
Mākslas nodaļas absolventu skolas nobeiguma darbi apskatāmi Dundagas pils 3. stāvā Tūrisma informācijas centra darba laikā — darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
un sestdienās un svētdienās no plkst. 11.00
līdz 18.00. Paldies pedagogiem par ieguldīto
darbu audzēkņu sagatavošanā, vecākiem —
par sadarbību, bet absolventiem novēlam
spēku un izturību ceļā uz saviem nākotnes
mērķiem!
Linda Celma,
DMMS direktora vietniece mācību darbā

Šaha mācību gadu noslēdzot

Pacietība gada garumā

Ducim vidusskolas šaha pulciņa Dundagas torņi audzēkņu 2016./17. mācību gads
izvērties ražens, sacensībām un arī sasniegumiem bagāts.

Bērnu centrā Mājas gadu skaita kā skolā — no septembra līdz maija beigām ar mazu astīti, kas iestiepjas jūnijā.

Kaut vai nedaudz progresējuši ir visi dalībnieki, bet, skolotāja acīm veroties, vērtējot gribas summēt trīs saskaitāmos: iegūtās
vietas sacensībās, ievērojot to nozīmīgumu,
paaugstinātā kvalifikācija un audzēkņu attieksme.
Esam piedalījušies 11 sacensībās. Šāds
skaitlis veidojas, summējot pašmāju atklātos
turnīrus un sacīkstes ārpus Dundagas, un
tas ir pulciņa rekords. Paldies par skolas
atbalstu — bez autobusa un atsaucīgā šofera
Edgara Kārklevalka braucienu nebūtu. Paldies arī šaha entuziastiem, kas sarosījušies
ne vien Ventspilī, bet arī Olainē un Siguldā.
Pēdējās divas pilsētas gan ir patālu no
mums, bet iespējas piedalīties daudzās un
dažādās sacensībās nāk par labu un ļauj
sekmīgāk un straujāk attīstīties ikvienam
jaunajam šahistam. Pateicība arī vecākiem!
Emīlam Grīnertam vēl jāapgūst ļoti daudz
zināšanu, īpaši teorijā, krietni jāstrādā individuāli, bet panākumi visā mācību gadā ir
bijuši uzteicami. Emīla 2. vieta valsts līmeņa
sacensībās, Siguldas atklātajā čempionātā, 1.
un 3. vieta Kurzemes novada sacensībās un
izpildīta III sporta klases norma to labi apliecina. Emīlam Ķiršakmenim bija viens, bet

Ekoskolas projekta
Ēdam atbildīgi!
mērķis sasniegts
Pirmsskolas izglītības iestādē Kurzemīte
noslēdzies trešais ekoskolas gads. Šī gada
tēma Pārtika ļāva piedalīties ekoskolu starptautiskajā projektā Ēdam atbildīgi!, kas ir uz
rīcību vērsta globāla mācību programma
EYD 2015), un izvirzītais mērķis bija samazināt pārtikas atkritumus.
Noslēguma pasākumā mazie pirmsskolnieki kopā ar Kāmja kungu atskatījās uz
paveikto. Bērni iepazina ekomarķējumu un
godīgas tirdzniecības zīmes, uzzināja daudz
jauna un stāstīja sabiedrībai par palmu eļļas
ražošanas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību. Bērni arī atteicās lietot plastmasas
maisiņus un devās Dundagas ielās, dāvinot
dundadzniekiem auduma maisiņus. Mazie
dundadznieki mācījās ēdienu uz šķīvja uzlikt paši un tieši tik daudz, cik var apēst,
gatavoja veselīgus našķus un salātus. Kāmja
kungam ļoti patika, ka bērni sēja, stādīja un
vēroja, kas izaug no dažādām Latvijā pašu
dārzos ievāktām sēklām. Kopīgi uzzināja, cik
garu ceļu veic ēdiens, līdz nonāk uz mūsu
galda. Izzinošās nodarbības ļāva sasniegt
projekta mērķi — pārtikas atkritumi iestādē
samazinājušies par 37%!
Katra grupiņa no Kāmja kunga saņēma
goda diplomu kā apliecinājumu par čakli un
atbildīgi veiktajiem darbiem, un Kāmja

vērā ņemams sasniegums — 3. vieta valsts
līmeņa sacensībās — Olaines atklātajā čempionātā. Viens no stabilākajiem audzēkņiem
ir bijis Ingars Blumbergs — 2. un 3. vieta
Kurzemes novada sacensībās, labākais sniegums starp dundadzniekiem valsts komandsacensībās Cerību kausi Rīgā un izpildīta IV
sporta klases norma. Vilis Čoders ieguva 2.
vietu Kurzemes novada sacensībās un izpildīja IV sporta klases normu. Vilim novēlu
cīņas sparu, kas reizēm ir, bet reizēm pazūd.
Matīsu Vīksnu daudzās sacensībās vajāja
neveiksmes pārskatīšanās kļūdu izskatā,
tomēr vienreiz puisis ieguva 1. vietu Kurzemes novada sacensībās. No pirmziemniekiem jāatzīmē Ernests Šmēdiņš un Rūdolfs
Dambergs, kas labāko rezultātu sasniedza
pēdējās sacensībās, kā arī mūsu vienīgā meitene Anna Rebeka Irbe.
Iepriecina visjaunākā paaudze, kas oficiāli pulciņam pievienosies pēc dažiem mēnešiem. Te spilgti sevi pieteicis Ernests Brikainis, jau pārliecinoši izpildīdams IV sporta
klases normu un iegūdams godalgotas vietas
vairākās sacensībās.
Alnis Auziņš, šaha pulciņa vadītājs

kungs aicināja arī vasarā ievērot un sekot
līdzi tam, kas apgūts visu gadu, ko bērni
apstiprināja ar skaļu «apsolām!».
Kurzemītes ekoskolas koordinatores Rudītes Baļķītes un viņas radošās komandas nopelns ir arī tas, ka zinošāki un atbildīgāki ir
kļuvuši arī bērnu vecāki.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas arī Latvijā 15
gados ir ieguvis ievērojamu popularitāti.
Patlaban tajā darbojas jau vairāk nekā 200
izglītības iestāžu — ne tikai skolas, bet arī
pirmsskolas un augstskolas.
Inguna Pekmane

Svētku diena
Kubalu skolā-muzejā
17. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 būsiet
gaidīti Kubalu skolas 175 gadu un muzeja 45
gadu jubileju svinībās!
Svētku programma
Plkst. 14.00 ievadvārdi. Plkst. 14.15–15.30
mājinieku un ciemiņu runas. Muzeja izveide
un attīstība. Skolas ēka — mantojums, tā
saglabāšana un rītdiena. Muzikāls pārsteigums. Plkst. 15.30–17.30 izstādes un ekspozīcijas, darbnīcas: rotaļas kopā ar Ināru Salavu un folkloras kopu Rotaļnieks; restauratora
padomi senlietu saglabāšanā; pīrāgu gatavošana un cepšana skolas maizes krāsnī; piena
ceļš; telpu rotāšana; vainagu pīšana.
Plkst. 17.30 svētku galds.

Pavadītais gads nevar lepoties ar lieliem
projektiem, bet gan ar cītīgu darbu. No janvāra līdz maija vidum būvējām māju rūķiem
no ... vecajiem Dundadzniekiem. Katra avīzes
lapa uz pusēm sadalīta, uz kociņa caurulītē
saripināta un kopā ar citām par ķieģeļiem
pārtapusi. Sešas caurulītes — viens ķieģelis.
Ķieģelis pie ķieģeļa, un māja gatava. Pusgadu būvējām māju rūķiem, kas tagad sēž Šlīteres bākā. Un tad vēl rūķu pasaulei lieli
ziedi, laumiņas, spāres, groziņi ar sēnēm,
āboli un liels daudzums krāsainu gliemežu
ar milzum lielām acīm.
Pacietības un centības pārbaude. Varēja
jau arī pēc skolas atpūsties, spēlēt spēles vai
skatīties multenes. Vienīgi ... Ja par veikto
darbu vieniem maisiņos krājās konfektes,
otriem ... tukšums. Katram pēc padarītā.
Maija vidū pašus čaklākos gaidīja balva —
brauciens pie rūķiem uz bāku un svētku
kliņģeris no draugiem — no biedrības Zaļā
doma. Tagad aicinām arī jūs apciemot rūķu
pasauli!
Un nu par gada astīti, kas iestiepjas jūnijā
un nemaz tik maziņa nav. Tā ir jau trešā
dāvana, ko saņemam no Talsu novada fonda, šogad — projekts Pats savas burvju pasaules mākslinieks. Jūnija otrajā nedēļā 16 mūsē-

jie Sanitas, Kirila un Lukaša vadībā apguva
žonglēšanas pamatus, arī izgatavoja krāsainas bumbiņas. Tās uztaisīt no plastmasas
maisiņa, putraimiem un diviem baloniem ir
samērā viegli, bet ar mētāšanu gan bija tīrās
nedienas. Dažam labam jau pēc minūtēm
desmit dūša papēžos — neko nevaru, neko
nesaprotu! Bet tā jau atkal kārtējā pacietības
mācība, jo iemācās paši centīgākie.
Nedēļās vidū Kirils un Lukašs stāstīja par
valstīm, no kurām atbraukuši, lai Talsu novada fondā darbotos kā brīvprātīgie. Kirils ir
no Maķedonijas, Lukašs — no Slovākijas, bet
ar abiem jārunā angliski. Ja nu pēkšņi visi
angļu valodas vārdi no galvas izbiruši, saprasties palīdzēja Sanita Liepiņa.
Jāmācās bija cītīgi, jo nevar jau Dundagas
vārdu negodā likt! Līdzīgi projekti vasarā
būs arī Rojā un Talsos. Augustā visi kopā
Dižmāras gadatirgū apgūtās žonglēšanas
prasmes parādīsim citiem. Liels paldies par
šo projektu draugiem no Talsu novada fonda — Ivetai Rorbahai un Sanitai Liepiņai!
Tāds nu ir mūsu gads. Paldies visiem bērniem un viņu vecākiem par uzticību centriņam! Ar nepacietību gaidīsim jauno gadu ar
maziem špicbukiem — pirmklasnieciņiem.
Alfa Auziņa

Novada bērni un jaunieši —
čakli makulatūras vācēji!

Pieredze darbā ar jaunatni

SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» rīkotajā makulatūras vākšanas
konkursā bērnudārzu grupā par čempioniem ir kļuvuši Dundagas pirmsskolas
izglītības iestādes Kurzemīte audzēkņi,
savācot 6760 kg makulatūras un tā pasaudzējot 95 kokus. Kolkas pamatskolas skolēniem pamatskolu grupā 5. vieta. Viņu
savāktie 5080 kg makulatūras izglābuši 71
koku. Dundagas vidusskolas skolēni savākuši 4220 kg un tā no priekšlaicīgas bojāejas pasargājuši 59 kokus.
Makulatūras vākšanas sacensībās piedalās skolēni un bērnudārzu audzēkņi no
Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Mērsraga, Rojas
un Dundagas novada. Apbalvošanas pasākumā Laumu dabas parkā piedalījās turpat
1000 dalībnieku. Dalībniekus priecēja
mūziķis Miks Dukurs, izglītojošas dāvanas
pasniedza Latvijas Zaļais punkts, un visus
uzmundrināja šķiratlona aktīviste Viktorija.
Inga Priede,
SIA Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība «Piejūra»
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 31. maija līdz 2. jūnijam Slovēnijas
galvaspilsētā Ļubļanā Erasmus+ ilgtermiņa
sadarbības projekta Europe Goes Local konferencē piedalījās vairāk nekā 20 Eiropas valstis, arī Latvija. Mūsu pašvaldību projektā
Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā pārstāvēja Brīvā laika pavadīšanas
centra darbiniece Ieva Kristiņa.
Tamāra Kaudze,
Brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja
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Ziedu mēnesis

Dzīve tuvplānā

Šķiet, pirms gadiem piecpadsmit, toreiz vēl Dundagas pagasta laikā, notika konkurss, kurā noskaidroja visvairāk saposto sētu, pagalmu, būtībā jau — mūsu pašu
zemi. Gāja laiks, un šī labā ierosme kaut kā izplēnēja. Bet tagad domes deputāti — jā,
vēl «vecie», nu jau to drīkst droši teikt! — nolēma rīkot jaunu konkursu. Laba ierosme,
jo ieguvēji būsim visi, ieskaitot vidi mums apkārt. Nolikumu var izlasīt arī iepriekšējā
«Dundadzniekā», ja kādam tāds nejauši saglabājies.

Lai slēpotu, vajag ziemu un sniegu. Lai nūjotu, gadalaikam patiesībā nav nozīmes.
Saulainajā un siltajā 19. maija pievakarē Kolkasragā tikās Dundagas un Kolkas aktīvās nūjotājas, lai kopīgi atzīmētu Pasaules nūjošanas dienu. Profesionālas instruktores Ievas Raikstiņas vadībā nūjotājas pievarēja vairāk nekā 5 kilometru garo distanci,
ceļu mērojot gan gar jūras krastu, gan Priežu dabas taku. Pasākuma noslēgumā patīkamo nogurumu veldzēja karsta tējas tase un uzkodas. Tamāras Kaudzes foto

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» trešā ekoskolas gada noslēgumā ciemojās arī Kāmja kungs, lai kopā ar iestādes mazajiem audzēkņiem un viņu skolotājām atskatītos uz iepriekšējā darba cēlienā paveikto. Un padarīts ir daudz un labi.
Bērni ir mācījušies ēst atbildīgi — nelikt vairāk uz šķīvja, nekā var notiesāt, neradīt
pārtikas atkritumus un iepērkoties neņemt plastmasas maisiņus, turklāt Dundagas
ielās to mācījuši arī pieaugušajiem. Kā zināms, citus mācot, pats vislabāk iemācās!
Aizkustinātais Kāmja kungs katrai grupiņai dāvāja goda diplomu. Ingunas Pekmanes
foto

Kā pastāstīja novada Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, braucot mājās
no sanāksmes Kuldīgā, Kurzemes plānošanas reģionā, kas bija sasaukta, lai kopā ar
valsts akciju sabiedrības «Latvijas valsts ceļi» valdes priekšsēdētāju Jāni Langi spriestu par iespējām kaut nedaudz uzlabot valsts ceļu stāvokli — to ceļu, kas ved pa novadu teritoriju, bet kas nepieder pašvaldībām, — uz Kaļķu ceļa pavērusies acīm neticama aina. Proti, traktors līdzinājis granti... Kaut vienmēr pēc lielām sanāksmēm tikpat
ātri justu taustāmu rezultātu! «Dundadznieka» foto

Kolkas ciema valdes ideju — ziedu laivas — katru vasaru izlolo Inga Hausmane, Inta
Antane, Velta Šteine, Aija Tarlapa, Lībiešu centra «Kūolka» entuziastes, šogad arī Dženeta Marinska. Paldies šiem aizrautīgajiem cilvēkiem! Īpaša pateicība Kolkas pagasta pārvaldei, Dundagas novada pašvaldībai, kolciniekiem vasarā — Baldones mūzikas
skolotājiem Solvitai Lokai un Aigaram Dziļumam! Bet Kolkasraga vējiem lūgums būt
saudzīgākiem pret puķēm! Alda Pinkena foto

Ģimenes dienā parkā 20. maijā notika daudzas un dažādas izrīcības, arī šāda —
staigāšana ar koka kājām. Redzot šādu skatu, domas aizklīda 37 gadus tālā pagātnē, kad Jaunatnes teātrī izrādīja Paula Putniņa lugu «Gaidīšanas svētki». Režisors
Ādolfs Šapiro bija izdomājis tādu jancīgu pieeju — bērnus izrādē atveidoja pieredzējušie aktieri, kas šāda veida lomas spēlējuši jaunībā, bet vecākus — gados krietni jaunākie aktieri. Ne šolaiku bērni, ne viņu vecāki šo izrādi nezina, bet tas jau neliedz mainīties lomām! Visvalža Biezbārža foto
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