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Sklandraušu festivāls  
Dundagā  

2018. gada 21. jūlijā

Sklandrausis ir viens no mūsu nova-
da simboliem un lepnumiem.  Domā-
jams, ka tieši Lībiešu krasts ir tā vieta, 
kur meklējama sklandrauša izcelsme.

Lepojamies, jo tas ir pirmais Latvijas 
pārtikas produkts, kura ražošanu aiz-
sargā Eiropas Savienība. Sklandrausis ir 
iekļauts Eiropas Komisijas reģistrā “Ga-
rantēta tradicionālā īpatnība”. Tas no-
zīmē, ka tam jābūt gatavotam atbilstoši 
apstiprinātai receptūrai un pat izmēram 
jāatbilst noteiktiem standartiem. 

Sklandrausis ir uzskatāms par Latvi-

jas nacionālo ēdienu, jo tā gatavošanas 
un ēšanas tradīcijas iesniedzas senā 
pagātnē. To apliecina šī ēdiena nozīme 
senlatviešu gadskārtu svētkos un svina-
majās dienās. Raušus no neraudzētas 
rudzu miltu mīklas cepa arī latvieši visā 
Kurzemē un Zemgalē, dēvēdami tos par 
dižraušiem, žograušiem, sklandraušiem, 
savukārt Ziemeļkurzemē dzīvojošie lībie-
ši šos pašus raušus pazina ar nosaukumu 
“sūr kakūd”. 

Svētki par godu skalndrausim būs 
otro reizi, pirmie notika 2015. gadā.

Sklandraušu festivāls “Pie galda, 
pie goda, pie labiem ļaudīm”  

Dundagā 21. jūlijā
v 11.00 Baznīcā – koncerts “Gaismas 
iedvesmotas…” (Baiba Veismane-Rezonga – 
soprāns, Anda Kostanda – vijole, Egita Ķīviča 
– akustiskā ģitāra).
v 12.00 Laukumā pie pils – bērnu atrak-
ciju laukums: REDRIFT profesionālo radio 
vadāmo mašīnu trase; piepūšamā pilsētiņa; 
atrakcijas.  
v Pils pagalmā no 12.00 Sklandraušu 
darbnīcas, Dundagas garšas, Lībiešu ķēķis, 
muzicēšana un citi pārsteigumi, Jana Balyona 
un Dundagas bērnu darbu izstāde.
v 12.00 Parka estrādē – festivāla atklāšana.
Koncertā: “Zaļā galma kapela”, Dundagas 
Kultūras pils senioru un jauniešu deju kolek-
tīvi, koklētāju ansambļi no Kolkas un Babītes 
mūzikas skolas, lībiešu ansamblis “Laula”, an-
samblis “Sendienas”, viesi no Čehijas – deju 
ansamblis “Šáteček” un folkloras ansamblis 
“Jaro”, Liepājas cirka programma.
v 13.00 Pils lielajā zālē – baleta perfor-
mance “Neaizmirstiet mani” – “Yarica von der 
Osten-Sacken” un Dundagas bērni.
v 16.00 Pils pagalmā – sumināšana “Gods 
godam pretī nāk”. 
v 19.00 Parkā – brīvdabas izrāde “Lielais 
loms”. 
v 22.00 Balle – spēlē “Lauku muzikanti”.
Uz teātra izrādi un balli biļešu cenas 3 eiro.  
Uz abiem pasākumiem kopā 5 eiro. Pirmssko-
las vecuma bērniem ieeja brīva.
v Ap plkst. 23.30 Gaismas šovs.

Organizē Dundagas Kultūras pils

Latvijas simtgades svinību 
kontekstā sabiedrībā ir pieaugusi 
interese par etnogrāfisko tautas-
tērpu, tā valkāšanas tradīcijām. 
Ziemeļkurzemes lībiešu sievie-
tes tautastērps blakus valodai, 
tautasdziesmai un piekrastes 
tradīcijām ir būtiska mazās, bet 
lepnās tautas identitātes pazī-
me. Apzinoties to, biedrība “Kol-
kas radošā grupa” kopā ar idejas 
iniciatori, lībiešu kultūras kopēju 
Zoju Sīli 9. jūnija pēcpusdienā Kol-
kas tautas namā sarīkoja lībiešu 
tautastērpam veltītu godināšanas 
pasākumu “Vanājemā krīzdag. Ve-
cāsmātes lakats”.

Pasākums bija biedrības īste-
nota projekta ar tādu pašu nosau-
kumu centrālais notikums. Dienas 
gaitā apmeklētāji uzklausīja tautas-
tērpu zinātājas Zojas Sīles informa-
tīvi bagāto un emocionāli piepildīto 
lekciju – priekšlasījumu par lībiešu 
etnogrāfisko tautastērpu. Viņa tau-
tastērpa izzināšanai pievērsusies 
jau studiju laikā Latvijas Universi-
tātē un laika gaitā apkopojusi apjo-

Tautastērps ir kā klasiskā mūzika 

mīgu informāciju par šo tēmu. Sarī-
kojuma dienā bija skatāma arī viņas 
veidotā grāmatu izstāde. 

Krāšņus akcentus dienas nori-
sei piešķīra tautastērpu demons-

trējumi. Ansambļa “Laula” dzie-
dātājas dažādām dzīves situācijām 
piemērotos tautastērpu komplek-
tos defilēja gar skatītāju rindām. 
Koši izrotātas aubes, spilgti, pu-

ķaini lakati, sarkanas zeķes, smalki 
cimdi, balti priekšauti, pērlītēm 
greznots līgavas kronis – tas viss 
ņirbēja skatītāju acu priekšā. 

Pēc krāšņās modes skates ska-

tītāji tika iepazīstināti ar vizuāli 
tikpat krāšņu atklātņu komplektu, 
kas, līdzīgi kā modeles tērpu skatē, 
reprezentē lībiešu tautastērpu da-
žādām dzīves situācijām – svētdie-
nas gājienam uz baznīcu, tērpu lī-
gavai un jaunlaulātajiem, apģērbu 
iešanai ciemos, tērpus meitām un 
vecmāmiņām u.c. Komplekts, kurā 
ir 10 atklātnes, apņemts ar prie-
vīti, kas izgatavota pēc parauga, 
kas glabājas Kolkas lībiešu centrā 
un savulaik iegūts no kolcenieces 
Lūcijas Hausmenes. Katra atklātne 
papildus vizuālajam attēlam satur 
īsu anotāciju latviešu, lībiešu un 
angļu valodā, tāpēc tā būs node-
rīga kā reprezentatīvs materiāls – 
dāvana Dundagas novada viesiem, 
lībiešu folkloras ansambļu drau-
giem un sadarbības partneriem. 
Pēc projekta noslēguma atklātnes 
izplatīs kultūras pasākumos, kā arī 
tās būs pieejamas Kolkas bibliotē-
kā, lībiešu centrā “Kūolka”, Dunda-
gas novada Tūrisma informācijas 
centrā u.c. 

(Nobeigums 3. lpp.)

Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm
SKLANDRAUSISMīklai:
350–400 g ūdens1000 g rudzu miltu100 g kviešu miltu120 g margarīna vai sviestasāls pēc garšasPildījumam:Pamatsastāvdaļas1,2–1,5 kg kartupeļu3,2–3,5 kg burkānuPiedevas

150–180 g sviesta600–800 g krējuma300–500 g cukuraolas
sāls pēc garšasķimenes vai kanēlis pēc garšasmanna vai milti

Aicinām amatniekus, mājražotājus, rokdarb-
niekus un māksliniekus piedalīties svētku norisē. 
Priecāsimies, ja papildus produktu tirgošanai 
radīsiet un vadīsiet meistarklases vai paraugde-
monstrējumus, parādot svētku viesiem produktu 
tapšanas gaitu vai ļaujot tos izmēģināt!

Ja esat nolēmuši piedalīties, lūdzu 
ziņojiet mums līdz 16. jūlijam! Pieteikties 
un sīkāku informāciju varat saņemt, rakstot 
e-pastu ruta@dundaga.lv vai zvanot pa tālruni 
63237859 un 26148416.

Ruta Bērziņa

Aicinām tirgotājus pieteikt  
tirgošanos svētkos 
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25. MAIJA DOMES SĒDĒ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Domes sēžu lēmumi, protokoli 
un audioieraksti pieejami  

http://www.dundaga.lv/lv/
pasvaldiba/sedes/ 

Komiteju un domes sēdes 
6.07.  plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde
6.07. plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
13.07. plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde
20.07. plkst. 10.00  DOMES SĒDE

JŪLIJĀ

Sēžu darba kārtība www.dundaga.lv.

DOMES ZIŅAS

v Nolēma izmantot atpa-
kaļpirkuma automašīnas “VW 
Amarok” iegādes priekšrocības 
Dundagas pagasta Saimnieciskā 
dienesta vajadzībām par 7869,51 
eiro un sagatavot novērtējumu 
automašīnai “Nissan NP-300 HM 
6555” un pārdot to izsolē.

v Piešķirt finansējumu līdz 
13 000,00 eiro Latvijas Vides 
aizsardzības fonda padomes at-
balstītā projekta “Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko aktivi-
tāšu realizēšana” īstenošanai, jo 
projekta īstenošanas vadlīnijas 
paredz, ka projekta izdevumus sā-
kotnēji sedz pašvaldība.

v Piekrita pagarināt zemes 
nomas līgumus “Saules iela 16” 
un “Saules iela 10A” Dundagā līdz 
31.12.2046.

v Apstiprināja zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
“Gunara Jaungrāveri”.

v Nolēma uzsākt pašvaldības 
nekustamo īpašumu, kas nav ne-
pieciešami pašvaldības funkciju 
pildīšanai, atsavināšanas procesu 
zemes vienībām “Saules iela 11” 
un “Upes iela 5”, kas  atdalāmas no 
nekustamā īpašuma “Upes iela 4”. 

v Nolēma reģistrēt personu 
palīdzības sniegšanas reģistrā 
“Pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrē-
šanas reģistrs”. 

v Atļāva izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamam īpa-
šumam “Biškalni”, paredzot pie-
kļuves iespēju jaunveidojamām 
zemes vienībām.

v Piekrita nekustamā īpašuma 
“Upeskalniņi” sadalīšanai, veidojot 
jaunus nekustamos īpašumus.

v Nolēma Dundagas novada 
pašvaldības Privatizācijas, atsa-
vināšanas un iznomāšanas komi-
sijas priekšsēdētāja amatā iecelt 
komisijas locekli Māri Napski.

v Par Dundagas novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieku ie-
vēlēja Jāni Mauriņu no vēlētāju 
apvienības “Mūsu cilvēkiem”.

v Lai nodrošinātu Dundagas 
novada pašvaldības pārstāvniecī-
bu Kurzemes plānošanas reģiona 
attīstības padomē, apstiprināja 
Dundagas novada domes deputā-
tu Madaru Burnevicu par Dunda-
gas novada pašvaldības pārstāvja 
Kurzemes plānošanas reģiona at-
tīstības padomē aizvietotāju.

v Nolēma atteikties no apgrū-
tinājuma ceļa servitūtam par labu 
Dundagas pagasta pašvaldībai 
0,1764 ha platībā, kas reģistrēts 
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 
Dundaga – centrālais”, un piekrist 
ceļa servitūta dzēšanai.

Kancelejas vadītāja  
S. Kokoreviča

1. JŪNIJA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDĒ  
PIEŅEMTIE LĒMUMI 

v Nodrošināt 1000,00 eiro fi-
nansējumu, lai īstenotu nacionā-
lās nozīmes projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko akti-
vitāšu realizēšana”, kura mērķis ir 
nodrošināt jūras piekrastes joslas 
kvalitāti.

v Piešķirt finansējumu 
28 481,41 eiro apmērā Eiropas Jūr-
lietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
finansētās Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākuma “Sabiedrī-
bas virzītu vietējās attīstības stratē-
ģiju īstenošana” projekta “Dabu un 
vidi saudzējoša tūrisma veicināšana 
Kolkas piekrastē” realizācijai.

D. Kurpniece

Skolas direktora amata vakance
Dundagas novada pašvaldība (reģ. Nr.90009115209)  izsludina pie-

teikšanos uz Dundagas Mākslas un mūzikas  skolas direktora amatu.
Mākslas un mūzikas skolas direktora amata kandidātam tiek izvir-

zītas šādas prasības:
v otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/

maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss 
vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnvei-
des kārtību”);

v pieredze audzināšanas darbā; 
v iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel); 
Vēlama pieredze vadošā amatā, svešvalodas zināšanas. 
Iesniegums, CV, motivācijas vēstule, izglītību un tālākizglītību ap-

liecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz līdz šā gada 3. jūlijam pulk-
sten 12.00. Dokumentus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu 
vakances@dundaga.lv , personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Dun-
dagas novada pašvaldībai, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā. 
Tālrunis informācijai 63237515.

Deputāta viedoklis 

Kolkas pamatskola aicina  
vecākus pieteikt bērnus pirmsskolas un pamat-
izglītības programmās. Skolas īpašie piedāvājumi: 

daudzveidīgi pasākumi, peldētapmācība, slidot-
apmācība, koriģējošā vingrošana, pagarinātā dienas 

grupa, internāts, interešu izglītība – dejas, ritma 
grupa, sporta, vizuālās mākslas, vides un runas 

pulciņi. Pieteikties darba dienās no pulksten 
10 līdz 16, iepriekš sazinoties pa tālruni 26317511.

Gads deputāta statusā ir pie-
tiekami ilgs laika posms, lai atska-
tītos uz notikumiem un sniegtu 
vērtējumu sabiedrībai par paveik-
to. Ņemot vērā, ka deputātiem ir 
ne tikai tiesības, bet arī pienāku-
mi, uzskatu, ka viens no svarīgā-
kajiem deputāta pienākumiem ir 
informēt sabiedrību par pašvaldī-
bā notiekošo, jo īpaši par pieņem-
to lēmumu izpildi. 

Pirms gada biju pārliecināta, ka 
mēs visi esam jaunu izaicinājumu 
un lielu darbu priekšā. Izaicinājumu 
ir bijis daudz, tomēr lēmumu pie-
ņemšana ļoti svarīgos jautājumos 
nav bijusi īpaši sekmīga. Jautāsiet, 
kādēļ tā? Šobrīd varu pateikt, ka arī 
opozīcijā esošajiem deputātiem ir 
vairāk jautājumu nekā atbilžu, tādēļ 
dažkārt nākas viedokli paust skaļāk, 
lai pievērstu uzmanību lietām, kas 
prasa taisnīgu un godprātīgu lēmu-
mu pieņemšanu. 

Vēlos pievērst sabiedrības 
uzmanību vairākiem būtiskiem 
jautājumiem, kuriem, manuprāt, 
nepieciešams plašāks skaidrojums. 

Joprojām viena no lielākajām 
neatrisinātajām problēmām ir So-
ciālā dienesta telpu jautājums. Jau 
vairāk nekā gadu risinājuma mek-
lējumi ir neveiksmīgi. Tā vietā, lai 
pieņemtu lēmumu par dienesta 
pārcelšanu uz bijušo uzņēmuma 
“Latvijas Valsts meži” ēku Upes ielā 
4, tiek meklēti aizvien absurdāki 
varianti, īsti pat nezinot, kur un 
kādā veidā tiks gūti papildu finan-
šu līdzekļi budžetā. Atgādināšu, ka 
“Latvijas Valsts meži” ēku pašval-
dībai nodeva ar konkrētu mērķi, 
proti, pašvaldības funkciju nodro-
šināšanai. Lēmuma pieņemšanā 
problēmām it kā nevajadzētu būt, 
un tomēr tas netiek pieņemts. Ro-
das jautājums: kādēļ tiek vilcināta 
lēmuma pieņemšana? Kam un kā-
diem mērķiem paredzēta šī ēka?

Bēdīgas slavas apvītais jautā-
jums par Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas (DMMS) darbību 
un konstatētajiem direktores nor-

matīvo aktu pārkāpumiem ilgsto-
šā laika periodā, tāpat kā Sociālā 
dienesta jautājums, nav atrisināts. 
Lai arī opozīcijas deputāti vairāk-
kārt aicinājuši šo jautājumu izska-
tīt un pieņemt lēmumu, vadība 
ir izvairījusies sniegt sabiedrībai 
plašāku skaidrojumu par notiku-
šo. Tad kādu vēsti mēs nododam 
pārējiem pašvaldības iestāžu vadī-
tājiem – ka pārkāpt un neievērot 
likumus ir norma? Šobrīd redzam, 
ka Dundagas novada pašvaldības 
mājaslapā ir izsludināta vakance 
uz DMMS direktora vietu. Direkto-
re pārtraukusi darba attiecības bez 
jebkāda skaidrojuma deputātiem. 
Jautājums kļuvis vēl atklātāks – vai 
deputāti saņems informāciju par 
notikušo? Joprojām tiek gaidīti 
gala lēmumi no iesaistīto valsts 
institūciju puses – Korupcijas no-
vēršanas un apkarošanas biroja 
un Darba inspekcijas. Savukārt Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta 
saņemtais ziņojums neapšaubāmi 
apliecināja, ka ir konstatēti rupji 
normatīvo aktu pārkāpumi, par ko 
direktore tika administratīvi sodī-
ta. Atliek cerēt, ka jau nākamajā 
mācību gadā DMMS darbība tiks 
sakārtota un jaunais iestādes vadī-
tājs būs kompetents un atbilstošs 
ieņemamajam amatam.

Vienmēr pati esmu bijusi da-
rītāja un jaunu ideju atbalstītāja, 
tādēļ ļoti neloģisks un nepama-
tots šķiet lēmums par finansēju-
ma neiekļaušanu vietējo iniciatīvu 
projektu konkursam šī gada bu-
džetā. Tas liek domāt, ka vadībai 
nav izpratnes, cik ļoti nozīmīga ir 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalības 
veicināšana un tās iesaistīšana 
lielāku un mazāku projektu rea-
lizēšanā, jo, lai arī finansējums ir 
pieticīgs, padarītais tiek pamanīts. 
Jāatgādina, ka ļoti daudzās citās 
Latvijas pašvaldībās sabiedrības 
iesaistīšanās tiek īpaši atbalstīta, 
tādēļ ceru, ka spēsim atjaunot vie-
tējo iniciatīvu projektu konkursu, 
dodot iespēju nevalstisko organi-

zāciju pārstāvjiem un sabiedriski 
aktīviem novada ļaudīm piedalī-
ties un saņemt finansējumu ideju 
īstenošanai visas sabiedrības labā.

Runājot par vietējiem uzņēmē-
jiem un uzņēmējdarbības veicinā-
šanu mūsu novadā, nāksies pie-
bilst, ka jāsaskaras ar īpaši izteiktu 
nevienlīdzības attieksmi, kuru de-
monstrē pie varas esošā pozīcija. 
Jāsecina, ka lēmumu pieņemšana 
nenotiek pēc būtības, bet gan 
saistībā ar personiskiem uzska-
tiem. Tas nav demokrātiski, jo tiek 
pārkāptas likumā noteiktās nor-
mas, kuras būtu jāievēro, lemjot 
– sniegt atbalstu vai ne. Lieki teikt, 
ka vietējiem uzņēmējiem šāda vei-
da politika liek nopietni apdomāt, 
vai savu uzņēmējdarbību nepār-
celt uz kaimiņu novadiem. Kam 
šādā situācijā būtu jāuzņemas at-
bildība, spriediet paši.

Ne velti saka – tavs virzītāj-
spēks ir tava komanda. Šo teicienu 
nevaru attiecināt uz mūsu pašval-
dību. Nepilna gada laikā komandas 
gars ir zudis, jo vairāki speciālisti 
ir lēmuši darba attiecības netur-
pināt. Plaisa starp vadību un paš-
valdības darbiniekiem ir kļuvusi vēl 
lielāka. Biežā izpilddirektoru maiņa 
liecina, ka tiek demonstrēts au-
toritārs vadības stils. Īsts vadītājs 
prot saturēt komandu kopā, spēj 
motivēt lieliem darbiem un sniedz 
atbalstu situācijās, kad tas nepie-
ciešams. To arī mūsu pašvaldībai 
novēlu, jo tikai saprasti, uzklausīti 
un motivēti darbinieki spēs darīt 
un padarīt vairāk.

Un nobeigumā vēlos pateikt 
paldies visiem, kuri nav zaudējuši 
cerību un ticību mums un mūsu 
darbiem. Savā un kolēģu vārdā varu 
teikt, ka esam PAR godīgu, atbildīgu 
un kompetentu politiku. Ceram uz 
taisnīgu, demokrātisku un atvērtu 
lēmumu pieņemšanu un ticam, ka 
turpmākie trīs gadi paies, pārvaldot 
Dundagas novadu gudri, veidojot 
vienotu un saliedētu sabiedrību.

Tamāra Kaudze,  
vēlētāju apvienības “Strādāsim 

kopā!” deputāte

Pārdod nekustamos īpašumus
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 2018. gada 20. jūlijā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 

5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod trīs nekustamos īpašumus:
Nosaukums Kadastra 

numurs
Platība Izsoles sākum-

cena (eiro)
Nodrošinājums 
(eiro)

Izsoles laiks Nomaksas 
termiņš

“Vectūļi” dz. 4 8850 900 0509 19,0 m2 586,00 58,60 Plkst. 13.00 1 gads
“Vectūļi” dz. 5 8850 900 0508 60,9 m2 1046,00 104,60 Plkst. 13.20 1 gads
Dārza iela 4 8850 020 0274 0,8597 ha 5000,00 500,00 Plkst. 13.40 5 gadi

Pieteikumi dalībai izsolē jāie-
sniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam 
plkst. 12.00 darba laikā Dundagas 
novada pašvaldības administratīva-
jā ēkā, nogādājot personīgi, ar kur-
jeru, pa pastu vai elektroniski pa-
rakstītu e-pastā dome@dundaga.lv. 
Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldī-
bas (reģ. Nr. 90009115209) norē-

ķinu kontā AS “Swedbank”, bankas 
kods: HABALV22, konts: LV72HA-
BA0551025898982, vai AS “Citade-
le banka”, bankas kods: PARXLV22, 
konts: LV65PARX0007506490002. 
Maksājuma mērķī jānorāda, ka tas 
ir nodrošinājums, kā arī tas, par 
kuru īpašumu maksā. Personu ar 
pirmpirkuma tiesībām uz izsolā-

mām mantām nav. Īpašumus var 
apskatīt, iepriekš vienojoties pa 
tālruni 29419195. Ar izsoles notei-
kumiem var iepazīties pašvaldības 
vietnes www.dundaga.lv sadaļā 
“Pašvaldība/Izsoles un noma” vai 
zvanot pa tālruni 63237856.

Sintija Gāliņa, nekustamā 
īpašuma nodokļa administratore 

AKTUALITĀTES

Paldies! 
SIA “Kolkas ūdens” izsaka lielu pateicī-

bu Kolkas iedzīvotājiem un brīvprātīgajiem 
palīgiem, kas kuplā skaitā sestdien, 2. jūnija 
pēcpusdienā, pašaizliedzīgi palīdzēja apturēt 
ugunsgrēka izplatīšanos mežā un Kolkas ūdens 
ieguves teritorijā, netālu no “Kuršu” un “Margrie-
tiņu” mājām.

Ivo Bordjugs, SIA “Kolkas ūdens”
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Īstenots pils pagalma labiekārtošanas projekts 

73. mācību gads noslēdzies
Ir noslēdzies Dundagas vidus-

skolas 73. mācību gads. Skolas 
saime guvusi gandarījumu par iz-
glītošanas darba rezultātiem – 291 
skolēns veiksmīgi apguvis noteikto 
mācību saturu, no tiem 39 skolēni 
ieguvuši valsts apliecinājumu, ka ir 
tiesīgi turpināt izglītību nākamajā 
pakāpē. 129 skolēniem mācību 
sasniegumi novērtēti kā labi un 
teicami. 

Skola veiksmīgi darbojās divos 
Eiropas Sociālā fonda projektos 
– “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
un “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”. Eiropas Sa-
vienības programmas “Erasmus+” 
ietvaros Dundagas vidusskolas pe-
dagogi un skolēni piedalījās skolu 
sadarbības partnerības projektos 
“Baltijas jūras forums – integrāci-
ja, izmantojot sabiedrības pamat-
vērtības” un “Eiropas koki Eiropas 
laikapstākļos”. Daudzi skolas peda-
gogi piedalījās kompetenču pieejā 

balstītas izglītības pamatprincipu 
apzināšanā semināros un gatavojās 
iekļauties šajā izglītības reformā. 

Mācību gada nobeigumā pa-
teicamies par sadarbību  skolēnu 
vecākiem, novada izglītības iestā-
dēm, pašvaldības centrālajai admi-
nistrācijai. Šeit īpaši pieminami arī 
konkrēti pienākumu veicēji – Dun-
dagas pašvaldības saimnieciskā 
dienesta darbinieki, finanšu spe-
ciālists, sabiedrisko attiecību spe-
ciālists, grāmatvežu komanda. Par 
veiksmīgu sadarbību pateicamies 
Kubalu skolai muzejam, Dundagas 
Kultūras pilij, Centrālajai bibliotē-
kai, Dundagas pasta darbiniekiem, 
Tamārai Kaudzei, IK “Auto&būve”, 
Meritai Samītei. Un atkal varam 
apgalvot, ka savstarpējais atbalsts 
veicina visas Dundagas sabiedrī-
bas saliedētību un kopēju izpratni 
par attīstību.

Lai mums visiem laba vasara!
Dundagas vidusskolas saime 

Sagatavoja I. Freimute

Dundagas novada paš-
valdība ir īstenojusi projektu 
“Dundagas pils pagalma lab-
iekārtošana” (projekta Nr.17-
08-AL17-A019.2203-000008), kura 
mērķis ir sakārtot publisko infra-
struktūru kultūras mantojuma ob-
jektā, valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklī – Dundagas viduslaiku 

pilī, labiekārtojot pils pagalmu. Tas 
uzlabos pilī publisko un tūrisma pa-
kalpojumu kvalitāti. Projektā Dun-
dagas pils iekšpagalmā ir uzstādītas 
24 ozolkoka muciņas, starp kurām 
izvietoti 10 ozolkoka soli, pie pils 
logiem visapkārt pagalmam izvieto-
tas 23 puķu kastes.

 Projekta kopējās izmaksas ir 

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Jaunu video novērošanas kameru projekts 
Sākts projekts “Video novē-

rošanas kameru uzstādīšana, vei-
cinot drošības pasākumus Latvijā 
un Lietuvā”. Arī Dundagas novada 
pašvaldība ir viena no 17 projektā 
iesaistītajām pašvaldībām. Latvijā 
projektā ir iesaistījušies: Kurzemes 
plānošanas reģions – vadošais 
partneris; Aizputes novada pašval-
dība; Brocēnu novada pašvaldība; 
Dundagas novada pašvaldība; Dur-
bes novada pašvaldība; Grobiņas 
novada pašvaldība; Nīcas novada 
pašvaldība; Priekules novada paš-
valdība; Rojas novada pašvaldība; 
Rucavas novada pašvaldība; Saldus 
novada pašvaldība; Skrundas nova-
da pašvaldība; Talsu novada pašval-
dība; Vaiņodes novada pašvaldība; 
Ventspils novada pašvaldība. Lie-
tuvā: Kretingas rajona pašvaldība; 
Pluņģes rajona pašvaldība; Skodas 
rajona pašvaldība.

Projekta vispārējais mērķis 
ir uzlabot projekta partneru teri-
torijās esošo tiesībsargājošo insti-
tūciju kapacitāti un veicināt juri-
disko un administratīvo pārrobežu 
sadarbību starp tām, lai uzlabotu 
un padarītu efektīvāku sabiedris-
kās drošības aizsardzību. Projektā 
tiks attīstīts videonovērošanas ka-
meru tīkls un izveidota pārrobežu 
sadarbības sistēma starp 17 Zie-
meļlietuvas un Kurzemes pašvaldī-
bu tiesībsargājošajām institūcijām. 
Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā 
iekļausies arī Valsts policija.

Projekta kopējais budžets ir 
588 760,81 eiro, tajā skaitā ERAF 
līdzfinansējums – 500 446,69 eiro 
(85%), nacionālais publiskais līdzfi-
nansējums – 88 314,12 eiro (15%)

Projekta realizācija ilgs līdz 
2019. gada 30. novembrim.

Edvīns Drigins, projekta vadītājs

Tautastērps ir kā klasiskā mūzika 
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Pasākumu ar skanīgām dzies-
mām kuplināja Kolkas lībiešu dzies-
mu ansamblis “Laula”, kas blakus 
lībiešu folkloras tradīciju kopšanai 
prezentē arī lībiešu tautastērpu. 
Jāpiemin, ka vairākas ansambļa 
dalībnieces ir iepriekš pieminēto 
atklātņu “sejas”. 

Pasākums bija labi apmeklēts. 
Vietējie bija atnākuši tikai daži, toties 
pie mums sabrauca viesi no Talsiem, 
Ventspils, Mazirbes, Pitraga, Dunda-
gas un pat no Rīgas, kas liecina, ka šī 
specifiskā un šaurā joma, kā varētu 
domāt, cilvēkus interesē pietiekami 
dziļi, lai viņi mērotu tālu ceļu uz Kol-

ku. Bija arī tautastērpu darinātājas, 
kas uz pasākumu bija braukušas, 
profesionālas intereses vadītas, un 
tādas, kas ar tautastērpa darināšanu 
nodarbojas tikai sava prieka pēc. 

Pasākums izdevās izzinošs, 
krāšņs un aizkustinošs. Projekta 
īstenotāji pateicas visiem par ie-
guldījumu pasākuma “Vanajemā 
krīzdag. Vecāsmātes lakats” tapša-
nā un norisē, jo īpaši Kolkas lībiešu 
ansamblim “Laula” par skanīgajām 
dziesmām un iznesību, tautastēr-
pus demonstrējot. Paldies kolek-
tīva vadītājai Dzintrai Tauniņai par 
līdzdalību pasākuma sagatavoša-
nā, “operatoram” Aldim Pinkenam 

par pasākuma nodrošināšanu ar 
gaismām un skaņu, tautas nama 
vadītājai Inorai Sproģei par idejas 
atbalstīšanu un zāles dekoriem, 
māksliniekam Ainaram Gaidim par 
krāsainajām idejām atklātņu veidolā. 

“Tautastērps ir kā klasiskā mū-
zika,” atzīst idejas autore Zoja Sīle. 
Tas ir izturējis laika pārbaudījumu 
un turpina mūs iepriecināt.

Projekts tiek īstenots Kurzemes 
plānošanas reģiona administrētās 
un “Latvijas Valsts mežu” atbalstī-
tās “Kurzemes kultūras program-
mas 2018” ietvaros. 

Dženeta Marinska, 
projekta vadītāja

IZGLĪTĪBA

PROJEKTI

14 993,70 eiro, no kurām publis-
kais finansējums ir 11 065,35 eiro 
(Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums), paš-
valdības līdzfinansējums – 3928,35 
eiro. Labiekārtojuma elementus 
izgatavoja un uzstādīja  SIA “HART 
metāls”.

Inga Grietēna, projektu vadītāja

Vēl viena lieta, par kuru vē-
los parunāt, ir sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana mūsu novadā. 
Šoreiz savu viedokli paudīšu kā 
Dundagas novada pašvaldības Ad-
ministratīvās komisijas vadītājs. 
2018. gada aprīlī mūsu novadā at-
kritumu apsaimniekošanu no SIA 
“Eco Baltia vide” pārņēma SIA “At-
kritumu apsaimniekošanas sabied-
rība “Piejūra””. 

Es aicinu un lūdzu Dundagas 
novada iedzīvotājus noslēgt līgu-
mus par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu ar uzņēmumu. Kādam 
radīsies jautājums – kāpēc? Kā-
dam būs aizbildinājums, ka viņam 
atkritumi neveidojas, jo visu šķiro. 
Bet “Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” 16. panta pirmās daļas 
pirmais punkts nosaka, ka sadzīves 
atkritumu sākotnējais radītājs vai 
valdītājs piedalās pašvaldības orga-
nizētajā sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanā, tai skaitā dalītajā savāk-
šanā, ievērojot normatīvos aktus 
par atkritumu apsaimniekošanu (arī 
pašvaldības izdotos saistošos no-
teikumus) un noslēdzot līgumu par 
sadzīves atkritumu savākšanu un 
pārvadāšanu ar atkritumu apsaim-
niekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību. Pamatojoties 
uz šo likumu, Dundagas novada 
dome 2011. gada 24. novembrī ir 
pieņēmusi saistošos noteikumus 
Nr.23 “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Dundagas novadā”, 
un šo noteikumu 12. punkts nosaka 
pienākumu ikvienam pašvaldības 
administratīvās teritorijas atkritu-
mu radītājam iekļauties pašvaldī-
bas kopējā atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā, savācot, šķirojot 
un nogādājot sadzīves atkritumus 
nekustamā īpašuma īpašnieka, tie-
siskā valdītāja vai apsaimniekotāja 
norādītajā vietā. Šo pašu noteikumu 

13. punkts nosaka, ka atkritumu 
radītājam, kura īpašumā, valdījumā 
vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā 
telpa individuālā dzīvojamā mājā 
un kurš to lieto, mājsaimniecībā ra-
dušies atkritumi jāievieto tikai tajā 
atkritumu konteinerā, kas saskaņā 
ar noslēgto līgumu ir paredzēts kon-
krētai mājai.

Ko reāli dzīvē nozīmē visas šīs 
tiesību normas? Vispirms, kas tad 
ir šis atkritumu sākotnējais radītājs, 
valdītājs? Tie esam mēs – ikviens 
no mums, ikviens Dundagas nova-
da iedzīvotājs. Bet, lai neveidotos 
apjukumus un katram iedzīvotā-
jam nebūtu jānoslēdz atkritumu 
apsaimniekošanas līgums, tiesību 
norma paredz, ka līgums ir jāslēdz 
tikai tai personai, kuras īpašumā 
vai valdījumā ir dzīvojamā telpa 
individuālajā dzīvojamā mājā. Tas 
nozīmē, ka, ja personai īpašumā 
vai nomā ir nekustamais īpašums, 

Par sadzīves atkritumiem uz kura neatrodas dzīvojamās mā-
jas, tad par šo īpašumu līgums nav 
jāslēdz. Personas, kuras dzīvo kopā 
ar nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai valdītāju, sadzīves atkritumus 
ievieto konteinerā, kuru norādījis 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs un par kura apkalpošanu ir 
noslēgts līgums ar sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāju. 

Ja tomēr kāds vēl aizvien uzskata, 
ka tiesību normas nav jāievēro, tad 
informēju, ka likumdevējs devis lielu 
rīcības brīvību Pašvaldības policijai 
un Admini stratīvajai komisijai šajā 
jautājumā. Likums paredz, ka Paš-
valdības policijai ir tiesības pārbau-
dīt līguma esamību un uzlikt naudas 
sodu, ja šāds līgums nav noslēgts. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 75. panta 2. daļa nosaka, ka 
par sadzīves atkritumu radītāja vai 
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldī-
bas organizētajā sadzīves atkritumu 
savākšanā uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām no septiņdesmit 
līdz septiņsimt eiro, bet juridiskām 

personām – no četrsimt trīsdesmit 
līdz tūkstoš četrsimt eiro. Tātad mi-
nimālais sods ir septiņdesmit eiro, 
vienkāršā matemātika saka, ka par 
septiņdesmit eiro var noslēgt sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu, kurā tiek nodrošināts 240 
litru liels konteiners ar izvešanas gra-
fiku vienu reizi četrās nedēļās divu 
gadu garumā. Uzņēmums piedāvā 
arī mazāka tilpuma konteinerus un 
speciālus maisus sadzīves atkritumu 
savākšanai. Atliek tikai izvēlēties sev 
piemērotāko variantu. Informēju arī, 
ka SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra”” nosūtīs saraks-
tu Dundagas novada Pašvaldības 
policijai ar tām saimniecībām, kuras 
vēl nav noslēgušas sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas līgumus, un 
tiks noformēti administratīvā pār-
kāpuma protokoli par neiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā. Tāpēc, 
lūdzu, slēdziet līgumus pirms saņe-
mat sodu. 

Madars Burnevics, deputāts



2018. gada JŪNIJS4  DUNDADZNIEKS

Projektā “Mazo etnisko kul-
tūrtelpu attīstība un popularizē-
šana kā tūrisma galamērķis” Līvu 
(lībiešu) savienības biedri 26. un 
27. maijā devās ceļojumā uz Kihnu 
salu Igaunijā. Kopīgajā projektā ap-
vienojušies 11 partneri no Latvijas 
un Igaunijas, lai izveidotu tūrisma 
produktu, iekļaujot četrus nelielus 
etnisko kultūru reģionus, kas bal
stīti uz UNESCO atzīto “dzīvo kul-
tūru” unikalitāti, – Suitu novadu un 
Lībiešu krastu Latvijā, Setu zemi un 
Kihnu salu Igaunijā. Visi šie reģioni 
ir īpaši un unikāli ar savu etnisko 
kultūru un vērtībām. 

Setu zeme, Kihnu sala un sui-
tu kultūras mantojums ir iekļauti 
UNESCO nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā, bet Lībiešu 
krasta iekļaušana pašreiz ir pro-
cesā, tiek gatavots pieteikums 
Nacionālajam nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstam, lai 
vēlāk varētu iesniegt pieteikumu 
arī UNESCO nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstam, tādējādi 
piešķirot lībiešu kultūrtelpai īpašu 
nozīmi pasaules līmenī. Iekļūša-
na gan Nacionālajā, gan UNESCO 
nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā var palīdzēt saglabāt et-
nisko kultūru un tās mantojumu 
vairākās paaudzēs, kā arī populari-
zēt etnisko kultūrtelpu kā tūrisma 
galamērķi.

Mūsu mērķis bija iepazīties ar 
UNESCO atzīto Kihnu salas kultūras 
mantojumu, skaistajām ainavām 
un jūras skatiem. Kihnu salas kul-
tūras telpa ir unikāla, tās īpatnība 
ir salas iedzīvotāju komunālais dzī-
vesveids, daudzveidīgā kultūra, va-
loda un daba. Kopā esam 22 cilvēku 
grupiņa – jaunieši, seniori un vidēja 
vecuma cilvēki no dažādām Latvijas 
vietām, no Rīgas, Jūrmalas, Kolkas 
un Mazirbes. 

Ko mēs zinām par Kihnu salu? 
Vien to, ka tā ir Igaunijas septītā 
lielākā sala un uz tās dzīvojis kap-
teinis Kihnu Jens, ko slavenu pa-
darījis rakstnieks Juhans Smūls. 
1967. gadā Nacionālajā teātrī tika 
iestudēta luga “Mežonīgais kaptei-
nis Kihnu Jens”, kurā galveno lomu 
spēlēja vitālais Kārlis Sebris.

No Rīgas izbraucam pusasto-
ņos. Cauri Vidzemes lībiešu terito-
rijām dodamies uz Igaunijas robežu 
Iklā. Pulksten vienpadsmitos esam 
Munalaiu ostā, kas atrodas netālu 
no Pērnavas. No ostas redzamas trīs 
salas. Divas ir pavisam tuvu kras-
tam, uz tām var nokļūt ar mazu ātr-
gaitas kuterīti. 

Pavisam ap Kihnu salu esot 56 
mazas saliņas.

Kihnu jeb Ķīļu sala atrodas 10 
km no Igaunijas krasta Rīgas jūras 
līcī. Sala ir 7 km gara un 3,3 km pla-
ta, kopējā platība 16,38 kvadrātkilo-
metri, jūras krasta līnija – 36,2 km. 
Eksotiskā sala dzīvo pati savu neat-
karīgu dzīvi. Uz salas ir sava pašval-
dība ar deviņiem deputātiem, skola, 
muzejs, baznīca, bāka, veikals, bet 
nav policijas. Salā dzīvo ap 400 cil-
vēku.

Vērojam, kā mazs balts prāmītis 
tuvojas ostai. Prāmis turp un atpa-
kaļ kursē četras reizes dienā. 

Autobusu atstājam ostā, jo uz 

Lībieši ciemojas Kihnu salā

salas nedrīkst pārvietoties ar auto-
busiem. 

Izskatās, ka mūsu galamērķis ir 
pavisam netālu, taču ceļojums ilgst 
veselu stundu, jo līcis ir sekls, tāpēc 
prāmis kursē pa bojām iezīmētu 
kuģu ceļu, kas met lokus un zigzagus 
zilajā un mierīgajā jūrā. Laiks karsts, 
un mēs varam baudīt sauli, sēžot uz 
klāja. Visi ir priecīgi un moži. 

Suaru osta
Kihnu salas krasts ir ļoti akme-

ņains. Visapkārt krastā un ūdenī 
redzami lieli un mazi akmeņi, kas 
izskatās ļoti romantiski. Piekrastes 
rāndu pļavās ganās govis, kas, glāb-
joties no karstuma, pastaigājas arī 
pa jūru. Skats sirreāls. 

Kihnu salas Suaru ostā ar džipu 
un smago mašīnu, kas pielāgota 
tūristu pārvadāšanai, mūs sagaida 
tautas tērpā ģērbusies viesu nama 
saimniece Mare un viņas dēls Mar-
tins. Suaru osta ir sadalīta trīs daļās 
– valsts, pašvaldības un zvejas ostas 
daļā. Vistālāk ziemeļos atrodas zve-
jas osta, kurā daudz dažādu zvejas 
laivu. Pēc kolhozu likvidēšanas vie-
tējie zvejnieki privatizēja šo ostas 
daļu. Pavasaros zvejas ostā tiek kār-
totas laivas un tīkli, un jau iztālēm 
var saost darvas smaku. Krastā ir 
daudz motociklu, kas sagaida zvejas 
vīrus atpakaļ no jūras. 

Senos laikos salā nebija ostas. 
Cilvēkus un preces no kuģiem no-
gādāja krastā ar laivām, tālāk tos 
veda ar zirgiem. Ostu Suaru ze-
mesragā par valsts naudu sāka celt 
tikai 1936. gadā, bet jau 1938. gada 
augustā osta tika nodota Kīļu salas 
pašvaldībai. Bija ierīkots akmens 
mols un koka laipas, ievilkts telefons 
un pieņemts darbā ostas bocmanis. 

Kolhoza laikā ostu padziļināja un 
laipu pagarināja, lai varētu zvejot ar 
lielākiem traļiem. 20. gs. 80. gados 
ostu pārbūvēja, lai tajā varētu pie-
stāt prāmji. Pašlaik satiksmi nodro-
šina prāmis “Kihnu Virve”. Terminālī 
salas viesiem ir pieejama duša, lab-
ierīcības un sauna. Ostā ir automā-
tiskā degvielas uzpildes stacija, kas 
apkalpo arī jahtas, ir uzstādīta salas 
karte un informācijas kiosks.

Tūrisma maršruts –  
Kihnu resurantas  
(apļveida)

Kihnu salas apļveida maršruts 
lieliski iepazīstina ar salas kultūras 
un dabas vērtībām. Ceļojumā pa 
salu var doties ar velosipēdu, kājām 
vai gluži nostalģiskā veidā – moto-
ciklā ar blakusvāģi. Aplis ir Kihnu 
salas kultūras iezīme. Tas simbolizē 
gan salas tradicionālo apļveida kāzu 
deju, gan kuģa stūri, gan divriteni kā 
piemērotāko transportlīdzekli marš-
ruta izbraukšanai, gan arī salai rak-
sturīgo motociklu ar blakusvāģi. Arī 
maršrutu pašu, tā kā tas ir aplis, var 
uztvert kā riteni.

Tūrisma maršruts iet cauri čet-
riem salas ciemiem – Lemsi, Rosi-
kilā, Linakilā un Sērei, maršruta ga-
rums ir 23 kilometri.

80% visu salas ceļu ir ar asfal-
ta segumu, bet 20% ir grants ceļi. 
Maršruta lielākā daļa ir ar norādēm.

Kihnu salas apļveida tūrisma 
maršruts ir izbraucams visu gadu, 
taču to labāk apmeklēt no aprīļa līdz 
oktobrim.

Kīļu salas osta ir mūsu ceļojuma 
sākums un galapunkts. Apmeklētāji 
šeit tiek sagaidīti un aizvadīti. Šeit 
sākas ceļojums un dārgumu mek-
lēšana.

Ciemos pie Mares
Mūsu viesu nama jaukā saim-

niece Mare Meta runā angliski. Vis-
pirms viņa iepazīstina ar savu viesu 
namu, kura kompleksā ietilpst vairā-
kas jaunas un vecas mājas. Jaunās 
mājas ir dzeltenas, ar niedru jum-
tu. Uzcelta arī jauna ēdnīca. Vecajā 
mājā nakšņos mūsu jaunieši. Šeit 
viss saglabāts kā senos vecmāmiņu 
laikos – veci skapji, mazas, šauras 
gultiņas, sienas segas ar gulbīšiem, 
lupatdeķi, naivistu gleznas.

Visi namiņi izskatās ļoti skaisti, 
nokrāsoti košās krāsās un slīgst ce-
riņu, pīlādžu un ievu krūmu ielen-
kumā. Mūs gaida pusdienas, kas 
gatavotas pēc senām Kihnu salas 
tradīcijām. Galdā tiek celti vārī-
ti kartupeļi, kāļi, burkāni, kopā ar 
kartupeļiem vārītas sālītas reņģes, 

cepta gaļa, gurķu un tomātu salāti 
un ūdens ar citronu. Interesanti, ka 
arī lībieši ēd zivis kopā ar ceptu gaļu. 
Saldajā varam nobaudīt svaigi ceptu 
baltmaizi ar aveņu ievārījumu. Pēc 
tālā ceļa pusdienas garšo lieliski.

Pēc nelielas atpūtas Mare iepa-
zīstina mūs ar gidi. Ēvi runā skaidrā 
latviešu valodā, jo viņas māte ir lat-
viete, bet tēvs igaunis. Ēvi dzimusi 
un skolā gājusi Latvijā. Ieprecējusies 
un tagad dzīvo Kihnu salā. Vasaras 
tūrisma gidiem ir ļoti noslogotas.

Visas viesu namu saimnieces 
un gides staigā īpašajos Kihnu tau-
tas tērpos. Kihnu ir arī savs vietējais 
dialekts, kas tiek mācīts skolā ma-
zākajās klasēs. Skola ir liela, tumši 
sarkana koka ēka, un tajā mācās 36 
skolēni, bet māca 12 skolotāji. Arī 
Mare ziemā ir skolotāja.

Pabeiguši pamatskolu, skolēni 
mācības var turpināt Pērnavas vai 
kādā citā vidusskolā.

Ceļojumā pa salas apļveida 
maršrutu dodamies ar vaļēju kravas 
mašīnu, ko vada Mares dēls. Visās 
apstāšanās reizēs izpalīdzīgais puisis 
mums padod roku un palīdz pa ne-
stabilajām metāla kāpnītēm izkāpt 
no mašīnas.

Brauciena laikā gide Ēvi stāsta 
pa ceļa malās redzamajiem objek-
tiem. 

Salas elektrifikācija
Izrādās, ka elektrība uz salas ir 

tikai no 1957. gada. Apskatām veco 
spēkstaciju. Pirmie sagatavoša-
nas darbi salas elektrifikācijai sākti 
1954. gadā. Toreiz bija ļoti auksta 
ziema un pa vairāk nekā 70 cm bie-
zo ledu brauca vairākas smagās ma-
šīnas, vedot spēkstacijai paredzētos 
pamatakmeņus. 

Elektrība sasniedza salu tikai 
1957. gada nogalē, un pa naktīm no 
pusnakts līdz pulksten sešiem tā tika 
atslēgta. Degvielai nepieciešamo 
naftu parasti piegādāja ar kuģīšiem. 

Novadpētniecības muzejs
Pirmais lielais apskates objekts 

mums ir Kihnu salas novadpētniecī-
bas muzejs, kas dibināts 1974. gadā 
vecajā Sērekilas skolas ēkā. Muzeja 

astoņās telpās var iepazīties ar salas 
vēsturi, tautas tērpiem, etnogrāfis-
kajiem priekšmetiem, darbarīkiem, 
ievērojamiem cilvēkiem. Muzejā ir 
slavenā kapteiņa Kihnu Jena vas-
ka figūra. Uzzinām, ka leģendārais 
kapteinis, īstajā vārdā Enns Ūetoa 
(1848–1913), bija slavens kuģa 
kapteinis, kas vadīja jūras braucie-
nus bez kompasa un sekstanta. Trīs 
dienas viņš pat esot mācījies Aina-
žu jūrskolā. Pārsvarā viņš braucis ar 
veciem kuģiem, ar kuriem citi kap-
teiņi kuģot neuzdrošinājušies. Viņš 
gājis bojā 1913. gadā, rudens vētrā 
ar kuģi “Rock City” braucot Dānijas 
braucienā. Vēlāk Jena mirstīgās at-
liekas atvestas uz salu un apglabātas 
kapsētā. Viņa dzimtās mājas vietā 
Rotsikilas (Zviedru ciems) ciemā no-
vietots piemiņas akmens.

Kihnu salas  
vēstures līkloči

Gide mūs iepazīstina ar salas 
vēsturi. Izrādās, ka Kihnu sala pirmo 
reizi rakstos minēta 1386. gadā, bet 
arheologi uzskata, ka cilvēki šeit dzī-
vojuši jau pirms 3000 gadiem.

Pirmie Kihnu salas iedzīvotāji 
bija roņu mednieki. Kamēr vīri bijuši 
jūrā, salu pārvaldījušas sievietes, tā-
pēc Kihnu izveidojusies matriarhāta 
sabiedrība, kurā nozīmīga loma ir 
kultūras vērtību saglabāšanai.

No 1600. līdz 1710. gadam sala 
piederēja Zviedrijai, un šajā laikā 
katolicismu aizstājis luterānisms. 
18. gadsimtā tā kopā ar pārējo 
zviedru Vidzemes teritoriju pie-
vienota Krievijas impērijai un līdz 
1918. gadam bija  Vidzemes guber-
ņas sastāvā. 18. gadsimtā šeit dzī-
voja 400 cilvēku, bet pēc lielā mēra 
1710. un 1711. gadā dzīvi palika 
vien 50 – 60 iedzīvotāju.

1846./1847. gadā vairums sali-
nieku pievērsās pareizticībai cerībā, 
ka cars viņiem piešķirs lauksaimnie-
cības zemi, taču tā nenotika.

19. gadsimtā liela nozīme bija 
tirdzniecībai ar Rīgu. Uz Rīgu tika 
vestas roņādas, roņu tauki, cūkas, 
zosis un akmeņi.

Pirms Pirmā pasaules kara Kih-
nu salā bija 60 burinieki un daudz 
zvejas laivu. 

Kihnu salas iedzīvotāju rakstu-
rīga kultūras savdabība un tradīcija 
ir vienmēr atgriezties uz savas dzim-
tās salas, ņemot līdzi citur noskatī-
tu līgavu vai līgavaini. Vislielākais 
iedzīvotāju skaits uz salas bijis 20. 
gadsimta 30. gados, kad tur dzīvoja 
1200 cilvēku. 

Otrā pasaules kara laikā kara-
darbība uz salas nenotika, taču karš 
saliniekus stipri ietekmēja. 378 cil-
vēki aizbēga uz Rietumiem, bet 22 
pārcēlās uz Roņu salu. Palika apmē-
ram 600 cilvēku. 

Pēc kara tika nodibināts zvej-
nieku kolhozs. Uz salas pārstrādāja 
zivis, un salinieki dzīvoja turīgi. 50. 
un 60. gadi iezīmējās ar to, ka pār-
ticība atļāva atdzimt senajām tradī-
cijām, plašiem, rūpīgi organizētiem 
svētkiem.

1970. gadā tika aizliegts ikdienā 
valkāt tradicionālos tautas tērpus.

1991. gadā, kad atjaunojās Igau-
nijas neatkarība, uz salas izveidoja 
atsevišķu pašvaldību.
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2003. gadā Kihnu salas kultūras 
telpa tika iekļauta UNESCO pasau-
les nemateriālā un verbālā kultūras 
mantojuma sarakstā. 

Salas iedzīvotāju  
nodarbošanās

Ķīļu salā zveja kopš seniem lai-
kiem bijusi galvenais iztikas avots. 

Kolhoza laikā talkā nāca meha-
nizācija, un blakus ierastajiem zve-
jas rīkiem sāka izmantot arī traļus, 
tāpēc nozveja ievērojami palielinā-
jās. Lai palielinātu zivju vērtību un 
radītu darba vietas arī sievietēm, 
20. gs. 60. gadu beigās tika izveidots 
kūpināšanas cehs. Tajā sālīja, kūpi-
nāja un iepakoja reņģes, mencas un 
skumbrijas. Visa produkcija pārsva-
rā tika pārdota uz Krieviju. 

Mūsu dienās galvenā saliešu 
nodarbošanās ir zvejniecība un tū-
risms. Zvejnieki savus lomus pār-
dod uzpircējiem no Pērnavas, bet 
samaksa ir maza – 20 centi par ki-
logramu reņģu. Labāk veicas tiem, 
kas nodarbojas ar tūrismu, taču tas 
ir sezonas darbs. Redzējām daudz 
jaunu un nepabeigtu viesu namu, 
tūrisms attīstās. Tomēr gide stāstīja, 
ka daudz jauniešu aizbrauc no salas, 
jo šeit nav darba. Vecumdienās gan 
cilvēki parasti atgriežas savā dzimta-
jā salā.

Viena baznīca,  
dažādas ticības

Tieši pretī muzejam atrodas 
pareizticīgo baznīca, kura atvērta 
apmeklētājiem. Gides pavadībā par 

nelielu ziedojumu varam iepazīties 
ar tās interesanto vēsturi. Baznīcā ir 
patīkami vēss. 

Luterānisms salā ienāca zviedru 
laikā, 17. gadsimtā. 1624. gadā sa-
las centrā uzcēla koka baznīcu, bet 
1784. gadā tās vietā uzcēla pašreizē-
jo akmens baznīcu. 

19. gadsimta 40. gados salas 
iedzīvotāji pārgāja pareizticībā, un 
luterāņu baznīcas ēka tika pārveido-
ta par pareizticīgo baznīcu. Šobrīd 
salas iedzīvotāji pieder Sv. Nikolasa 
apustuļu pareizticīgo draudzei. Baz-
nīcā atrodas senas ikonas. Tās koris 
dzied gan kristībās un kāzās, gan 
baznīcas svētkos, gan bērēs.

Arī sarežģītajos 20. gadsimta 
notikumos baznīca joprojām sagla-
bāja savu īpašo vietu salas dzīvē.

Bāka
Tālāk dodamies uz salas vistā-

lāko dienvidu punktu – uz Pitkenes 
zemesragu, lai apskatītu bāku. Par 
trīs eiro var uzkāpt bākas tornī un 
pa ceļam līdz skatu laukumam pa 
mazajiem, apaļajiem lodziņiem vē-
rot akmeņaino jūrmalu un tālumā 
peldošos kuģīšus. 

Kihnu salas bāka ir reģistrēta 
Jūras ceļu administrācijā kā navi-
gācijas zīme 840, kas darbojas visu 
gadu.

Bākas sastāvdaļas atvestas 
1864. gadā no Anglijas, tad uz vietas 
Kihnu salā samontētas kopā. Bāka 
ir balta, tai ir konusa forma. Bāka ir 
aprīkota ar prožektoru un balkonu, 
tās augstums no jūras līmeņa ir 29 

m, bet no zemes virsmas 28 m.
Sākot ar 2013. gadu, bāka atkal 

ir atvērta apmeklētājiem, un tie var 
vērot brīnišķīgus skatus, jo apkārtne 
šeit ir ļoti gleznaina.

Kihnu salas  
apļveida kāzu deja

Šīs dienas pēdējais oficiālais 
pasākums mums ir etnogrāfiskā 
ansambļa koncerts. Kihnu salas se-
nās Metsamā sētas māju komplek-
sā ietilpst dzīvojamā māja, klēts, 
pirts, virtuve, pagrabs. Sešas sie-
vietes tradicionālajos tautas tēr-
pos mums rāda Kihnu salas kāzu 
tradīcijas. Kāzas tika svinētas trīs 
dienas. Daudz dziedāja un dejoja. 
Visi rituāli, ko mums rāda ansam-
bļa dalībnieces, tiek tulkoti krievu 
valodā. 2003. gadā salas iedzīvo-
tāji UNESCO kultūras mantojumā 
gribēja ierakstīt tieši šo unikālo 
kāzu deju.

Tradicionālais tautas tērps ir 
svītraini austi vilnas brunči, zem ku-
riem valkā baltus apakšsvārkus, lai 
vasarā nav tik karsti. Brunču krāsas 
ļoti košas – sarkanas, dzeltenas, bal-
tas, zaļas, svītras ir zilas. Tradicionālā 
jaka jeb blūze ir šūta no puķaina jeb 
nierīšu raksta auduma. Galvā tiek 
siets sarkani puķains lakats. Kopu-
mā tērpi izskatās ļoti koši un raibi.

Kājās visām ansambļa dalībnie-
cēm ir adītas baltas pusgarās zeķes 
ar rakstainu maliņu un pastalas. 

Pēc priekšnesuma dodamies uz 
māju, kuras trīs istabās var iepazī-
ties ar ansambļa dalībnieču darinā-

Lībieši ciemojas Kihnu salā
tajiem tradicionālajiem rokdarbiem. 
Šeit var apskatīt un nopirkt rakstai-
nus cimdus, zeķes, dvieļus, galdau-
tus, somas, jostas un suvenīrus. 

Atšķirībā no sievietēm vīrieši 
tradicionālos apģērbus ikdienā ne-
valkā. 

Kad viss apskatīts un safoto-
grafēts, ir jau vakars. Vakariņās tiek 
pasniegta tradicionālā Kihnu salas 
zivju zupa, kurā ir zivs, kartupeļi, 
burkāni, rīsi, pīļu olas un zaļumi. 
Tādu zivju zupu vēl nebijām ēduši. 
Garšo ļoti labi.

Noguruši un iespaidu pārpilni 
dodamies uz viesu namu, lai ap-
spriestu redzēto un atpūstos. Visu 
nakti mums koncertu sniedz kāda 
aizkavējusies lakstīgala, jo ievas Kih-
nu salā jau noziedējušas. 

Salas flora un fauna
Otrajā dienā pēc brokastīm un 

Mares lekcijas par projektu varam 
doties apskatīt salu kājām. Pusdie-
nas mums paredzētas divos pēcpus-
dienā viesu namā netālu no ostas. 
Pāris stundu mazās grupiņās klejo-
jam pa salas šaurajiem ceļiem, kuru 
malās reibinoši smaržo maijpuķītes. 
Saule nežēlīgi karsē, jo mazās prie-
dītes ceļa malās nedod nekādu ēnu. 
Gar piekrasti pārsvarā aug skuju 
koki, lielākoties priedes, egļu pavi-
sam maz. Salas vidienē vairāk ir lapu 
koki – bērzi, oši, gobas un alkšņi.

Izrādās, ka salas lielākais dzīv-
nieks ir lapsa. Zaķu palicis pavisam 
maz, laikam lapsas apēdušas. Tagad 
tās lielākoties pārtiek no ūdensžur-
kām un pelēm, kuru uz salas ir ļoti 
daudz.

Šeit mīt daudz ūdensputnu. Re-
dzam daudz dīvainu palielu mājiņu, 
kas piestiprinātas pie koka kārtīm. 
Izrādās, ka martā no dienvidu pu-
ses ierodas lielās gauras, un salas 
vīrieši tām gatavo būrus. Gauras ir 
jūras piekrastes ūdensputni, kuri 
taisa ligzdas koku dobumos, taču 
atzīst arī cilvēku veidotos mājokļus. 
Maija sākumā ligzdā tiek iedētas 10 
iegarenas krēmkrāsas olas. Dažkārt 
gadās, ka vairākas mātītes sadēj olas 
vienā būrī, tad olu ir pārāk daudz, 
lai visas izperētu. Izrādās, ka būra 
izgatavotājam ir tiesības daļu olu 
paņemt sev maltītei. Pavasarī Kihnu 
salas ļaudīm ierasts gatavot ēdienus 
no gauru olām.

Muiža un kapsēta
Apskatām piemiņas vietu, kur 

kādreiz atradusies muiža. 17. gad-
simtā izveidoto kroņa muižu likvi-
dēja 1887. gadā. Muižas galveno 
ēku nojauca, un no tās baļķiem 
1892. gadā salas vidienē uzcēla 
skolu. Kalpu māja stāvēja līdz pat 
padomju laikiem, bet apaļas tulpju 
un narcišu dobes pat vēl ilgāk. Šo-
brīd par bijušo muižu liecina vairs 
tikai liepas.

Interesanta ir Kihnu salas kap-
sēta, kurai apkārt, tāpat kā Mazir-
bē un citur Līvu krastā, ir akmeņu 
krāvuma žogs. Kapi ierīkoti rietu-
mu – austrumu virzienā zem augs-
tām priedēm tīrās, gaišās smiltīs. 
Kapu vietas pārsvarā iezīmētas ar 
nelieliem čuguna krustiem. Zinā-
ma savdabība ir kapu apzīmēšana 
ar ģimenes zīmēm. Kapakmeņu 
un betona kapu ir pavisam maz. 
Daudz mākslīgo ziedu.

Kapsētas īpašā vērtība ir tā, ka 
tā nav pārveidota, kā arī nav veikti 
virsapbedījumi.

Ir svētdiena, un kapsētā čakli 
rosās vairākas sievas.

Kapsēta salas iedzīvotājiem ir 
svēta vieta, to nedrīkst apmeklēt 
pēc saulrieta, lai netraucētu miru-
šo mieru. Netālu no galvenajiem 
vārtiem atrodas Kihnu Jena kaps, 
kura mirstīgās atliekas no Dānijas 
pārvestas 1992. gadā.

Pēc garās pastaigas pa salu 
daži ir pavisam noguruši. Paēdam 
pusdienas un dodamies uz ostu. 
Gribam iebrist jūrā, lai nedaudz at-
vēsinātos, taču visur gar piekrasti 
lieli akmeņu krāvumi. Daži drosmi-
nieki rāpjas tiem pāri un pabradā 
pa seklo ūdeni. Citi meklē ēnu, jo 
ir ļoti karsts. 

Drīz vien varam doties uz prā-
mi un māt atvadas viesmīlīgajai 
salai, kas ļāvusi mums ieskatīties 
igauņu dzīves stilā un paražās, sa-
stapt interesantus un viesmīlīgus 
cilvēkus. 

Paldies Līvu savienības priekšsē-
dētājai Ievai Ernštreitei par ceļoju-
ma organizēšanu un vadīšanu!

     
2018. gada 1. jūnijs.  

Mazirbes internātpamatskolas 
skolotāja Teiksma Pobuse

Maija beigās Kolkas koklētāju 
ansamblis kopā ar vīru ansambli 
no Gaujienas, sieviešu kori no 
Trapenes un vidējās paaudzes 
deju kolektīvu no Virešiem devās 
koncertceļojumā uz Maskavu, 
lai piedalītos pasākumā 
Latvijas vēstniecībā, kas veltīts 
ceļojošajam Latvijas karogam. 

Iecerēts, ka līdz 2018. gada 
nogalei sarkanbaltsarkanais ka-
rogs kopā ar īpašu vēstījumu 
grāmatu apceļos visu pasauli. 
Ikviens Latvijai piederīgs cilvēks 
aicināts atstāt grāmatā savu 
vēlējumu valstij simtgadē.

Maskavā mēs apskatījām 
Kremli, Sarkano laukumu, Arba-
ta ielu, Ieroču palātu, braucām ar 
metro, ar kuģīti pa Maskavas upi. 
Ieroču palātā vērojām, kā izska-
tījās seno laiku karietes, kaujas 
tērpi un ieroči, kuplās kleitas un 
dažādas rotaslietas, milzīgie zelta 
trauki un krāšņās Bībeles. Arbata 

ielā mūs pārsteidza ielu dejotāji, 
mākslinieki un triku meistari. Mēs 
uzstājāmies Maskavas Latviešu 
skolā un Latvijas vēstniecībā 
karoga svētkos kopā ar latviešu 

kori “Tālava” no Maskavas. Latvijas 
vēstniecībā mūs ļoti mīļi uzņēma. 
Hotelis, kurā uzturējāmies, bija 
labi iekārtots un ļoti mājīgs. Ja 
būs iespēja atgriezties Maskavā, 

es noteikti gribētu atgriezties tajā 
pašā hotelī.

Tāpēc šī ir pateicība visiem, kas 
Maskavas braucienu organizēja un\
vai tajā piedalījās! Gribu, lai ziniet, 

ka es to ļoti novērtēju! Nekad ne-
aizmirsīšu pat vistrakākos mirkļus 
un karstākās dienas. Maz gulētās 
naktis un visas nogurdinošās pār-
baudes pie robežām bija tā vērtas. 
Pasaule taču ir jāiepazīst! Tomēr 
vislielāko paldies gribu teikt skolo-
tājai Dzintrai Tauniņai par pacietību 
un uzmanību, sargājot, lai ar mums 
nekas neatgadās. Es ceru, ka arī viņa 
izbaudīja braucienu, vismaz man iz-
likās, ka viņa ir nenogurdināma. Un, 
protams, nekas no šī visa nebūtu 
tik raibs, ja man līdzās nebūtu ma-
nas “māsiņas” – koklētājas! Tiešām 
paldies jums, Marta, Dita, Kate, 
Elīna, Ieva un Evelīna, par atbalstu 
visa ceļojuma garumā. Šajās dienās 
jūs visas man nozīmējāt patiešām 
daudz! Un nobeigumā es saku LIE-
LU PALDIES pilnīgi visiem, kas kaut 
nedaudz iesaistījās, lai šis brīnums 
notiktu! PALDIES PAR SKAISTĀKA-
JIEM MIRKĻIEM MANĀ DZĪVĒ!

Anna Jansone 

Kolkas koklētāji viesojās Latvijas vēstniecībā Maskavā
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Sanāksme par vēja parkiem 
Dundagas novadā 

Izremontētas divas telpas 
SIA “Dundagas Veselības centrs”. 
Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas 
telpās izremontētas divas istabi-
ņas. Pilnībā nomainīta elektro-
instalācija, ierīkots mūsdienīgs 
apgaismojums, nomainīts grīdas 
segums, atjaunots sienu krāso-
jums, nomainītas durvis. Tagad 

Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolā ir beidzies mācību 
gads. 30. maijā uz pasniedzējas 
Daces Čoderas pēdējo gleznoša-
nas nodarbību pulcējās studijas 
“Māksla” dalībnieces, lai atska-
tītos uz paveikto un domātu par 
turpmāko. 

Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolā nodarbības pieaugušajiem 
piedāvā jau otro mācību gadu. 
Studijas dalībnieču sagatavotības 
līmenis ir dažāds, vairums pēdējo 
reizi zīmējušas vidusskolā. 

Pagājušajā mācību gadā glez-
nošanas nodarbībās tika strādāts 
tikai ar trīs pamatkrāsām – dzel-
tenu, zilu un sarkanu. Visas pārē-
jās krāsas un toņus ieguva jaucot. 
Dalībnieces veica vairākus krāsu 
mācības vingrinājumus – gleznoja 
nelielas klusās dabas ar augļiem 
un dārzeņiem, lai izprastu krāsu 
jaukšanu, nolasīja toņu nianses 
dabā un attēloja tās gleznojumā. 
Tās bija ievadnodarbības, kurās 
apguva arī pastozu un triepienvei-
da gleznošanas manieri.

Šo mācību gadu ievadīja 
jau lielāka formāta monohroms 
gleznojums – četrās nodarbībās 
katrā no trim studijas dalībnieču 
grupām tapa “Balta klusā daba” 
A2 formātā. Darbā turpinājās ie-
priekšējā mācību gadā apgūto 
zināšanu un iemaņu pilnveide, 

klāt nāca prasme veidot darba 
kompozīciju, kā arī izpratne par 
to, kā pareizi attēlot klusās dabas 
objektu savstarpējās attiecības 
un proporcijas, kā dabā nolasīt, 
uzjaukt un iegleznot to lokālās 
krāsas. Otrā mācību pusgada se-
šās nodarbībās tika pabeigts mo-
nohromais gleznojums, un tam 
sekoja uzdevums gleznot ziedus 
pēc fotoattēla.

Jāatzīst, ka pēc relatīvi īsa mā-
cību laika ir sasniegti vērā ņemami 

rezultāti – uzgleznotie ziedi bija 
ierāmēšanas vērti. Pasniedzējas 
Daces Čoderas iedrošinātas, stu-
dijas dalībnieces iegādājās rāmjus 
un 30. maija nodarbība izvērtās 
par draudzīgu ierāmēšanas darb-
nīcu. Katrs noformētais darbs at-
klāja savu vērtību un daiļumu, un, 
šķiet, tikai tad studijas dalībnieces 
beidzot noticēja savai varēšanai. 
Lieliski, ka rezultāts gandarīja gan 
studijas dalībnieces, gan pasnie-
dzēju. Pelnīti jāuzteic visas 17 šī 

gada gleznošanas nodarbību ap-
meklētājas: Ilze Brūna, Jolanta 
Ģērmane, Zita Stumbiņa, Dārta 
Vidiņa, Ērika Kļaviņa, Ilze Burnevi-
ca, Edīte Irbe, Ance Remesa, Ani-
ta Šulca, Iveta Bekmane-Avota, 
Lenvija Jānberga, Aelita Grīvāne, 
Sarma Bumbiere, Danuta Skrib-
le, Baiba Napska, Santa Nagla un 
Marina Gavrjutina. 

Priekšā vasara, bet jau jādo-
mā par nākamo mācību gadu. 
Ceram uz iespēju nodarbības pie-

augušajiem turpināt. Iespējams, 
gaidāma mācību maksas paaug-
stināšana, jo šobrīd pašvaldība 
pieaugušos subsidē tādā pašā 
apmērā kā interešu izglītības sa-
gatavošanas klases. Ir iecere no-
komplektēt studijas gleznošanas 
grupu, tās dalībnieki apmeklētu 
tikai gleznošanas nodarbības, kas 
notiktu divu astronomisko stundu 
garumā reizi nedēļā visu mācību 
gadu. Līdz šim visi studijas dalīb-
nieki bija sadalīti trīs grupās un 
pamīšus apmeklēja gleznošanu, 
keramiku un mācību priekšmetu 
– darbs materiālā. Gleznošanas 
grupai būtu priekšrocība strādāt 
bez pauzēm, visu mācību gadu 
gleznot, secīgāk papildināt savas 
iemaņas zīmēšanā un gleznoša-
nā. Arī pedagoga darbs tad kļūtu 
produktīvāks un mācīšana meto-
diski pareizāka, darba ritms būtu 
rimtāks un mierīgāks. Aicinu inte-
resentus par iespējamo gleznoša-
nas grupu zvanīt pasniedzējai Da-
cei Čoderai pa tālruni 29543665! 
Ja būs pieprasījums pēc šādām 
nodarbībām, raudzīsim, kādas ir 
iespējas to īstenot. Lūdzu pieteik-
ties gan tos, kas jau darbojušies 
studijā “Māksla”, gan citus glez-
not gribētājus!  Interesenti var 
būt bez priekšzināšanām, nepie-
ciešama tikai vēlme mēģināt.                                                                                                                                        

Dace Čodera, skolotāja

Gleznošanas pavasaris DMMS pieaugušo studijā “Māksla”

Izremontētas telpas  
Veselības centrā

3. jūlijā Brīvā laika pavadī-
šanas centrā Pils ielā 9, Dun-
dagā, pulksten 17.30 notiks 
sanāksme, kurā izskatīs jautāju-
mu par vēja parkiem Dundagas 
novadā.

Šis jautājums ir aktuāls, jo 
pašlaik notiek Dundagas novada 
teritorijas plānojuma izstrāde un 
pašvaldība atkārtoti no iedzīvo-

tājiem ir saņēmusi iesniegumus 
ar lūgumu teritorijas plānojumā 
noteikt attālumus starp vēja par-
kiem un lauku teritorijā esošām 
dzīvojamām mājām.

Sapulcē, kurā piedalīsies plā-
noto vēja parku pārstāvji un at-
bildīgie pašvaldības darbinieki, ai-
cināti piedalīties domes deputāti 
un visi interesenti.

katram iemītniekam nepiecie-
šamības gadījumā būs iespēja 
izsaukt personālu, jo pie katras 
gultas atrodas trauksmes poga. 
Darbus veica SIA “MK Namdaris”, 
to izmaksas – 11 742,29 eiro.

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Kā dzīvojam un strādājam dabas 
aizsardzības / nacionālo parku teritorijās

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. jūnijā Dundagas pilī notika 
biedrības “Ziemeļkurzemes Bizne-
sa asociācija” organizēts seminārs 
“Iespējas un izaicinājumi – dzī-
ve nacionālajos parkos ES ELFLA 
starptautiskā sadarbības projek-
ta “Ilgtspējīga tūrisma attīstības 
principu ieviešana nacionālo par-
ku / aizsargājamo dabas teritoriju 
reģionos” ietvaros. Šajā projektā 
ir iesaistījušās deviņas vietējās rī-
cības grupas no Latvijas, Igaunijas, 
Slovēnijas un Portugāles. Latvijā 
mūsu sabiedrotais ir Cēsu rajona 
partnerība, kuras teritorijā atrodas 
Gaujas Nacionālais parks (GNP). 
Konferencē piedalījās 20 uzņēmēji 
un tūrisma organizatori, kas saistīti 
ar dzīvi vai uzņēmējdarbību Gaujas 
Nacionālajā parkā.

Konferenci atklāja Dundagas 
novada domes priekšsēdētājs Aldis 
Felts, kurš piedalījās arī visā tālākajā 
darbībā. Uzaicinātie lektori no GNP 
un Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) 
stāstīja par pieredzi, kādu ieguvuši 
sadarbībā ar vietējiem iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem.

Andris Klepers iepazīstināja ar 
uzņēmēju sadarbības modeļa “En-
ter Gauja” izveides ceļu un ieguvu-
miem.

Agnese Balandiņa stāstīja par 
Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartu un 
tās ieviešanu Ķemeru Nacionālajā 
parkā. ĶNP ir vienīgais Latvijā, kas 
saņēmis EUROPARK sertifikātu un 
kur ir atsevišķa atbalsta programma 
sadarbībai ar parka iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem. Tajā apstiprināto 
principu ieviešana ļoti noderētu 
arī Slīteres Nacionālā parka (SNP) 
administrācijas darbībā, uz ko norā-
dīja diskusijās iesaistītie uzņēmēji.

Asnāte Ziemele iepazīstināja 
ar “Lauku ceļotāja” aktivitātēm 
“UNESCO – tūrisms” projektā, 
kurā tiek izcelta mūsu puses lībie-
šu kultūrtelpa un tās identitāte.

Jānis Dambītis akcentēja Kol-
kasraga unikalitāti un izstāstīja pie-
redzes stāstu par ceļu uz pilnību un 
nākotnes iespējām. Viena no nākot-
nes iespējām ir popularizēt “tumšās 
debesis”, kas jau ir kļuvušas par lielu 
retumu. Cilvēki, kas pastāvīgi dzīvo 
pilsētās, nemaz nevar iedomāties, 
kā izskatās zvaigžņotas debesis. Ai-
cinājums tās aplūkot var kļūt par 
jaunu tūrisma piedāvājuma produk-
tu. Mūsu mazā apdzīvotība mums 
šo iespēju nodrošina.

Baiba Šuvcāne ar vēsturiski ie-
mūžinātiem un mūsdienu fotoattē-
liem sniedza ieskatu Lībiešu krasta 
vērtībās, to savdabībā un nākotnes 
redzējumā.

Andis Liepa iepazīstināja ar ne-
valstiskās organizācijas “Ķemeru 
Nacionālā parka fonds” darbību un 
tās devumu dabas vērtību saglabā-
šanā un sadarbībā arī vietējiem ie-
dzīvotājiem.

Konferences gaitā notika divas 
paneļdiskusijas, kurās piedalījās ie-
dzīvotāji un uzņēmēji no Slīteres, 
Gaujas un Ķemeru nacionālo parku 
teritorijām.

Dažas atziņas no šīm diskusi-
jām:

v Ceļotāju dienas dod iespēju 
reklamēties, tas ir mārketinga pasā-
kums. Tām ir jānotiek nesezonā.

v Ir labi dzīvot un strādāt tū-
risma jomā nacionālā parkā, jo tas 
dod papildu iespējas.

v Pašreizējie vasarnieki ir jāpa-
dara par vietējiem iedzīvotājiem. Ir 
iespējams attālinātais darbs.

v Pašiem vietējiem iedzīvo-
tājiem ir jācildina savas vērtības. 
Uzņēmējdarbībai nevajag īpašus 
noteikumus, jāattīsta komunikācija.

v Visiem iedzīvotājiem ir jā-
māca uzvedība dabā, lai, pašiem to 
neapzinoties, nekaitētu dabas vēr-
tībām. Diemžēl kopējais ceļotāju 
kultūras līmenis ir pārāk zems. Cil-
vēki brauc baudīt skaistumu, bet tā 
īsti nenovērtē, neapzinās to. Attiek-
sme jāaudzina jaunajai paaudzei – 
ģimenē, skolā, sabiedrībā.

v Slīteres Nacionālā parka teri-
torijā īpaši aizsargājamais biotops ir 
arī cilvēks. Nevajag pārspīlēt. Zeme 
nav muzejs – zeme ir vietējam ie-
dzīvotājam.

v Ierobežojumiem dabas te-
ritorijās jābūt pamatotiem un labi 
izskaidrotiem vietējiem iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem. Vajadzētu 
izvairīties no pārspīlējumiem aiz-
sardzības ziņā, jo tas rada negatīvu 
attieksmi.

Visu konferences lektoru pre-
zentācijas ir apskatāmas biedrības 
“Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija” 
mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv, 
sadaļā “Publikācijas”.

Gunta Abaja, biedrības  
“Ziemeļkurzemes Biznesa  

asociācija” koordinatore 
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Bērnu riteņbraukšanas sacensības 

Dundadznieki – pludiņ
makšķerēšanas čempioni 

Dundagā  uzstādīta skeitparka rampa 

Dundadznieču Annijas Alises 
Rozefeldes un Anetes Elīnas Vīto-
las  (skolotāja Dace Čodera) dar-
bus, kurus Dundagas Mākslas un 
mūzikas skola nosūtīja Pasaules 
bērnu zīmējumu konkursam Taivā-
nā, šobrīd var apskatīt Rīgā. Annija 
konkursā ieguva zelta godalgu, bet 
Anete Elīna ir bronzas laureāte.

Līdz 22. jūnijam Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Konferenču centra 
vestibilā skatāma Taivānas un Balti-
jas skolēnu mākslas izstāde. Izstā-
des atklāšana bija 31. maijā. Ieeja 
izstādē ir bez maksas.

Jau teju 50 gadu garumā Tai-
vānas Mākslas izglītības asoci-
ācija (Association for Education 
Through Art of the Republic of 
China) organizē Pasaules bērnu 
zīmējumu konkursu, kurā Latvija ir 
viena no aktīvākajām dalībniecēm. 
Piemēram, 2017. gadā Latvija bija 
trešā aktīvākā valsts no 43 dalīb-
valstīm, un Latvijas skolēni iegu-

va divas zelta, trīs sudraba, vienu 
bronzas medaļu un 57 atzinības 
rakstus.

Šogad Taipejas misija Latvijas 
Republikā sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku ir apkopoju-
si pēdējo piecu gadu Taivānas un 
Baltijas valstu uzvarētāju darbus, lai 
veidotu krāšņu izstādi dažādo kul-
tūru atspoguļošanai.

Visi šajā īpašajā izstādē redza-
mie mākslas darbi atspoguļo bērnu 
enerģiju, prieku un radošumu, viņu 
plašo un krāsaino iztēli. Šī ir laba ie-
spēja labāk saprast, kā bērni raugās 
uz savu ikdienas dzīvi un apkārtējo 
pasauli, kā arī, izmantojot bērna 
skatpunktu, palūkoties, kādai vaja-
dzētu būt ideālajai pasaulei.

Izstādi atbalsta Taipejas misi-
ja Latvijas Republikā un Taivānas 
Mākslas izglītības asociācija.

Izstāde apskatāma LNB darba 
laikā.

Dace Čodera, skolotāja

SPORTSDMMS audzēkņu darbi 
Taivānas un Baltijas skolēnu 
mākslas izstādē Dundagas vidusskolas stadio-

nā Talsu ielā 18 Dundagā ir uzstā-
dīta skeitparka rampa. Līdz ar to 
pabeigta  projekta “Skeitparka iz-
veide Dundagā” (projekta Nr.17
08AL17A019.2203000006) rea-
lizācija.

Realizējot rojektu, ir radī-
ta vēl viena aktīvās atpūtas un 
brīvā laika pavadīšanas vie-
ta. Sākotnēji bija plānots, ka uz-
stādīs četras rampas, kas būtu 
paredzētas dažāda vecuma 
un fiziskās sagatavotības gru-
pām, taču pieejamais finansē-
jums šo ieceri neļāva realizēt. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
13 975,50 eiro, no kurām 9000,00 
eiro ir publiskais finansējums (Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums), bet 
4975 eiro – Dundagas novada 
pašvaldības finansējums.  Skeit-

parka rampu izgatavoja un uzstā-
dīja SIA “MK Dizains”.

Aicinām apmeklētājus ievē-
rot skaitparkā drošību – lietot 

aizsargķiveres, ceļu sargus, cim-
dus!

Inguna Pekmane, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

9. jūnijā Talsos risinājās Tal-
su novada sporta spēļu vasaras 
posms. Tradicionāli tajā piedalās 
ne vien Talsu novada, bet arī ap-
kārtējo novadu – Rojas, Dundagas 
un Mērsraga – sportisti. Lai gan 
sacensības norisinājās vairākās 
disciplīnās, šogad  mūsu novada 
sportisti piedalījās tikai makšķerē-
šanas sacensībās. Dundagas mak-
šķernieki ieguva godpilno 1. vietu! 

Apsveicam! Makšķernieku koman-
dā startēja Jānis Blūmentāls, Mod-
ris Zingniks un Guntis Sula.

Bet 10. jūnijā notikušajā Talsu 

novada atklātajā pludiņmakšķe-
rēšanas čempionātā 1. vieta – 
Modrim Zingnikam!

Ieva Kristiņa

Šogad sacensībās piedalījās 42 dalībnieki. Rezul-
tāti bija ļoti līdzīgi, un vietu iedalījumu izšķīra sekun-
žu simtdaļas. Jaunākie dalībnieki piedalījās papildu 
distancē ar dip-dap braucamajiem (3 un 4 gadu ve-
cuma grupā).  Pasākuma īpašie viesi bija biedrības 
“Radi vidi pats” pašapkalpošanās velodarbnīca “Radi 
velo pats” ar ērmriteņiem, kurus varēja arī izmēģināt 
darbībā. Brīvajos brīžos bērni varēja ļauties lielo bur-
buļu priekiem un saldējuma valdzinājumam.

Paldies AS “Latvijas Valsts meži” par sadarbību un 
atbalstu!

Ieva Kristiņa, sacensību organizatore

Trīsriteņu grupa
1. Roberts Alkšbirze 
2. Gabriels Dreimanis
Pirmsskolas grupa
1. Krišjānis Uskāns 
2. Rafaels Dambergs 
3. Rūta Reinfelde
7–8 gadu vecuma grupa
1. Ernests Brikainis 
2. Niklāvs Alksnis 
3. Francis Blūmentāls

9–10 gadu  
vecuma grupa
1. Rūdolfs Dambergs 
2. Roberts Ziņģis 
3. Vilis Čoders
11–12 gadu  
vecuma grupa
1. Ingars Blumbergs 
2. Romans Gorjunovs 
3. Annija Alise Rozefelde

SACENSĪBU UZVARĒTĀJI

Pirmo trīs vietu ieguvēji pludiņmakšķerēšanas čempionātā: 
Modris Zingniks, Renārs Purniņš (Rīga) un Igors Kude (Talsi).
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Klavierspēles pedagogs un koncertmeistars
Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studi-
ju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību 
priekšmeta didaktikas kurss, vai bakalaura/maģistra grāds 
nozarē, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu 
apmērā, vai profesionālās ievirzes izglītības programmās 
līdztekus pamatizglītībai vidējā profesionālā izglītība nozarē 
un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
augstākā izglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
q CV;
q izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģi-
nālus).
CV un izglītību apliecinošus dokumentus sūtīt uz e-pas-
tu dmms@dundaga.lv līdz 2018. gada 6. jūlijam ar norā-
di “klavierspēles pedagogs”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29155314.
 
Ģitāras spēles pedagogs
Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studi-
ju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību 
priekšmeta didaktikas kurss, vai bakalaura/maģistra grāds 
nozarē, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu 
apmērā, vai profesionālās ievirzes izglītības programmās 
līdztekus pamatizglītībai vidējā profesionālā izglītība nozarē 
un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
augstākā izglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
q CV;
q izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģi-
nālus).

CV un izglītību apliecinošus dokumentus sūtīt uz  
e-pastu dmms@dundaga.lv līdz 2018. gada 6. jūlijam ar 
norādi “ģitāras spēles pedagogs”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29155314.
 
Vokālās mūzikas pedagogs
Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju 
programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekš-
meta didaktikas kurss, vai bakalaura/maģistra grāds noza-
rē, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē 
un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
vai profesionālās ievirzes izglītības programmās līdztekus 
pamatizglītībai vidējā profesionālā izglītība nozarē un 
B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
augstākā izglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
q CV;
q izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģi-
nālus).
CV un izglītību apliecinošus dokumentus sūtīt uz  
e-pastu dmms@dundaga.lv līdz 2018. gada 6. jūlijam ar 
norādi “vokālās mūzikas pedagogs”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29155314.

Mūzikas teorijas pedagogs
Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju 
programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekš-
meta didaktikas kurss, vai bakalaura/maģistra grāds noza-
rē, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē 
un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
vai profesionālās ievirzes izglītības programmās līdztekus 
pamatizglītībai vidējā profesionālā izglītība nozarē un 
B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apmērā, 
augstākā izglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
q CV;
q izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģi-
nālus).
CV un izglītību apliecinošus dokumentus sūtīt uz e-
pastu dmms@dundaga.lv līdz 2018. gada 6. jūlijam ar 
norādi “mūzikas teorijas pedagogs”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29155314.

“Tautas saimes grāmata” apceļo novadu

27. jūlijā plkst. 18.00 Kolkas stadionā viesosies 
 Dobeles amatierteātris “Smaids” ar Baibas Juhņēvičas  joku lugu 

“Pilsētnieki”. Režisors Aivars Mešķis. Ieeja: 2 eiro

26. maijā Dundagā bija trīs 
nozīmīgi notikumi. Pils parkā no-
tika tautas deju koncerts “Iedejo-
jam vasaru!”. Koncertā piedalījās 
tautas deju kolektīvi no Valdemār-
pils, Kabiles, Pastendes, Talsiem, 
Rīgas, Engures un Dundagas. Kon-
certa laikā Dundagas novadu sa-
sniedza “Tautas saimes grāmata”. 
To Dundagai pasniedza Saeimas 
deputāts un Latvijas “Tautas saimes 
grāmatas” koordinators Aivars Mei-
ja un projekta koordinators Guntis 
Rolis. Pēc koncerta Dundagas dīķī 
tika atklāta strūklaka.

Aicinām būt atsaucīgiem un 
ierakstīt “Tautas saimes grāmatā” 
novēlējumu un savu stāstu Latvijai 
dzimšanas dienā! To var izdarīt:

v no 11. līdz 22. jūnijam – Dun-
dagas bibliotēkā;

v no 25. jūnija līdz 6. jūlijam – 
Kaļķu bibliotēkā;

v no 9. līdz 20. jūlijam – Vīdā-
les bibliotēkā; 

v 21. jūlijā Sklandraušu festivā-
la laikā grāmatā varēs parakstīties 
Dundagas pilī;

v no 23. jūlija līdz 5. augustam 
– Mazirbes tautas namā;

v no 6. līdz 24. augustam – Kol-
kas pagasta pārvaldes ēkā. 

“Tautas saimes grāmata” ir Lat-
vijas simtgadei veltīts Rīgas aktīvo 
senioru devums. Grāmata savu ceļu 
sāka 2017. gada 20. aprīlī ar iedzie-
dāšanu Rīgā, tagad tā turpina ceļot 
pa Latvijas novadiem. No visiem 
savāktajiem ierakstiem tiks veido-
ta laikmeta simtgades glezna. Pēc 
daudziem gadiem pētnieki to varēs 
izmantot, lai uzzinātu par tradīci-
jām, kultūras daudzveidību, eko-
nomiku, tautsaimniecību, politikas 
niansēm, kā arī par cilvēku pašaiz-
liedzību, patriotismu, savstarpēju 
cieņu un sapratni.

Smaida Šnikvalde,  
Dundagas Kultūras pils kultūras 

darba organizatore

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā četrus pedagogus 
Dundagas Mākslas un mūzikas skola 
aicina darbā 2018./2019. mācību gadā:
v klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru;
v ģitāras spēles pedagogu;
v vokālās mūzikas pedagogu;
v mūzikas teorijas pedagogu.

2018. gada 2. jūlijā 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Kurzemīte” 

slēgta! Sanitārā diena.

Kubalu skola muzejs jūlijā  
apmeklētājiem būs atvērts arī 

sestdienās  
no pulksten 8 līdz 17.  

 
 

Mīļi gaidīsim novada ļaudis un viesus  
pie mums ciemos.

Dārta Vidiņa, Kubalu skolas muzeja vadītāja

Aicinām piedalīties 
MAZIRBES SKOLAS SALIDOJUMĀ 

“Skolas pēdējais valsis” 
visus, kas mācījušies un strādājuši skolā!

2018. gada 26. augustā
tiekamies jau no 11.00! 

1832. gadā tika dibināta Mazirbes pamatskola.  
186 gadus tās bija mūsu mājas un zinību pils.

 Tagad teiksim paldies un atvadīsimies no skolas.

Biedrība “Mazirbes draugu kopa” 

Informācija
Lilita Kalnāja, mob. tel. 29237185, e-pasts lilita.kalnaja@gmail.com

Kopā būt un prieku gūt!
11.–17. jūlijā 
13.00 – 16.00 

Brīvā laika pavadīšanas centrā  
iespēja bērniem un jauniešiem  

pavadīt dienu radoši  
tematiskajās darbnīcās:  

Sporta diena,  
Dundagas dārgumu meklēšana – 

 ekspedīcija, eko būve,  
dabas diena u.c. 

Informācija, pieteikšanās pa tel. 
26575913

14. jūlijā Jūras svētki Kolkā 
No paša rīta stadionā: 

Dundagas novada atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā 

Suņu sacensības – Alūksnes kinologu 
biedrība “Remis” 

“Annels” piepūšamās atrakcijas  
un dažādas sporta aktivitātes lieliem  

un maziem 
15.00 pludmalē pie tautas nama  

Čehu folkloras kopas “Jaro”  
muzikāls sveiciens, tad Jūras  

valdnieka sagaidīšana un gājiens  
uz stadionu, kur norisināsies svētku 

atklāšanas koncerts 
21.30 Aktieru ansambļa “Drama”  

koncerts 
23.00 Balle – Fēlikss Ķiģelis ar grupu


