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Ēriks Bērzkalns 
Sports un kultūra. Sporta halles 

projekts un pulciņu darbības atjau-
nošana.  

 Uldis Katlaps 
Īsti par prioritātēm neizspriedām. 

Sporta halles projekts šogad ir svarī-
gākais. Arī ūdenssaimniecības pro-
jekts, kur vairāk jāiegulda organiza-
toriskais darbs. 

Austris Kristapsons 
Izglītība un sports. Jā, šoreiz ne-

nosaucām vienu jomu, bet — vai ir 
jēga pasludināt kādu nozari par gal-
veno, nepiešķirot vajadzīgo finansē-
jumu, kā tas ir bijis iepriekš? 

Andris Kojro  
Pirmkārt, darbs, sagatavojot teh-

nisko projektu sporta hallei, otrkārt, 
kapličas būvniecība.  

Gunārs Laicāns 
Jautājumu jautājums ir, kā še no-

turēt cilvēkus, īpaši jauniešus. Tāpēc 
izskanēja priekšlikums radīt sporta 
halli. Volejbols Dundagā ļoti sekmīgi 
attīstījies gadu desmitiem, un halle 
ļautu rīkot rajona, valsts un pat 
starptautiska mēroga sacensības.  

Jādomā par dažādu pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti. Pamazām beigu 
taisnē ieiet ūdensvada un kanalizāci-
jas projekts. Jācenšas sakārtot infra-
struktūru. Bēdīgs ir vairāku ceļu stā-
voklis. Lūkosim apgūt Eiropas Savie-
nības finansējumu un sadarboties ar 
a/s Latvijas valsts meži. Jāveic arī dau-
dzi pasākumi, lai rosinātu vidējos un 
mazos uzņēmējus.  

Guntis Pirvits 
Man šķiet, ka galvenajai prioritā-

tei jābūt nemanīgai, proti, tās ir dar-
bavietas. Jautājums, kā pašvaldībai 
to sekmēt. Taču ir skaidrs, ka, nero-
doties jaunām darbavietām, nākotne 
būs bēdīga.  

Vairāk vērības jāpievērš arī tam, 
kā sekmējies risināt agrāk izvirzītos 
jautājumus. Pērn par prioritāti pa-
sludinājām kultūru, aizpērn — sa-
biedrisko kārtību. Taču saimnieku 
nepieskatītie suņi joprojām klaiņo 
un apdraud centra iedzīvotājus... Tā-
pat nevar apgalvot, ka gluži visu 
esam paveikuši kultūras labad. Bijuši 
lieliski pasākumi, bet deputātiem jā-
uzņemas zināma atbildība par papu-
tējušiem pulciņiem. Uzskatu, ka at-
sevišķu pulciņu, piemēram, kora va-
dītājam vajadzīgs pienācīgs atalgo-

jums, jo to spēj darīt tikai atbilstošas 
kvalifikācijas lietpratējs. 

Šogad esam nolēmuši celt kapliču 
un izstrādāt tehnisko projektu spor-
ta hallei. Halles iecere ir vērienīga, 
tātad 2006. gadā galvenais virziens 
ir sports. 

Valdis Rande 
Par svarīgāko jomu izvērsti ne-

spriedām un nebalsojām. Es pirmajā 
vietā liktu izglītību, otrajā veselību 
un sociālos jautājumus, trešajā — 
kultūru un sportu. Tas arī saskan ar 
budžeta samēru, kur 40% atvēlēti 
izglītībai.  

Una Sila 
Kapličas celtniecība, sporta halles 

projekts un ūdenssaimniecības pro-
jekts. Šoreiz nerunājām par svarīgā-
ko nozari kā tādu, jo priekšplānā iz-

virzījās konkrēti darbi.  

Imants Zingniks 
Izglītība, sports, kultūra. Ar spor-

tu domāju halles celtniecību, kas gan 
pagaidām ir kā vēlme, jo projektam 
vien vajag krietni vairāk naudas. 

Aldons Zumbergs 
Es biju tas, kas, neļaujot iesākt ru-

nāt pārējiem deputātiem, teicu, ka 
galvenais ir pieņemt politisku lēmu-
mu — jāsāk būvēt sporta halle, pie-
būve pie skolas. Tad, veidojot budže-
tu, jāseko līdzi, kā atlicinām tik 

daudz līdzekļu, lai spētu pasūtīt un 
izveidot projektu. Tāpēc citas priori-
tātes nenoteicām, bet gluži otrādi 
skatījāmies, kur tikai varētu ietaupīt. 
Vesela diena pagāja spriežot, kurai 
sadaļai ko noņemt.  

Bet ir arī citi virzieni. Viens ir Ne-
kustamā īpašuma nodaļas izveide. 
Turpmāk speciālists pārzinās visus 
mūsu nekustamos īpašumus, jo iz-
pilddirektors viens pats to nejaudā. 
Mums ir bijuši tādi dzīvokļi, ar kuru 
iemītniekiem nav noslēgts līgums, 
nav prasīta īres nauda. Tāpat neesam 
varējuši iznomāt lauksaimniecības 
zemes, jo tās nav bijušas ierakstītas 
zemes grāmatā. Tas ir svarīgs vir-
ziens — raudzīties, lai beidzot paši 
savu īpašumu lietderīgi izmantotu. 
Līdzekļi atvēlēti šīs nodaļas darbībai 
un štata vienības uzturēšanai. 

Jau pērn pārliecinājāmies, ka va-
jag papildu cilvēku organizatoriskai 
darbībai kultūras jomā. Tāpēc izvei-
dojām Kultūras centru. Atdzīvinājām 
Tūrisma informācijas centru, kas šo-
gad īsti sācis strādāt. 

Tāpēc neveidojām citas prioritā-
tes, bet sakārtojām organizatorisko 
pusi. 

Vēl ir paredzēti dažādi līdzfinan-
sējumi, kā ūdenssaimniecībā, kur 
darbs jau noris. Tā ir dzīves diktēta 
nepieciešamība.  

Alnis Auziņš 
 
 

Martā 
4. III plkst. 13.00 pilī Cālis un gailis 2006. Klausies, atbalsti un vērtē! 
Dāmas, ja jums ir vēlme darīt kaut ko savam priekam un dalīties pieredzē, 

mīļi gaidīsim 8.III plkst. 18.00 pils mazajā zālē uz Dāmu klubiņa pirmo sanāk-
smi. Tālruņi saziņai 3237859, 6550360. 

10. III Talsu rajona 5. Grāmatu svētki. Norises Talsu pilsētā un tikšanās ar 
rakstnieku Knutu Skujenieku Dundagā. Tuvākas ziņas bibliotēkā un skolā pie 
Vairas Kamaras. 

12. III plkst. 11.00 luterāņu baznīcā kalpos LELB arhibīskaps Jānis Vanags. 
25. III plkst. 15.00 komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie repre-

sēto piemiņas akmens. 
Atsācis darboties Dundagas jauktais koris. Mēģinājumi pirmdienās plkst. 

19.00 pils lielajā zālē. Nāc un skani! 
 

Pēdējā brīdī  
22.II Ventspils reģiona mūzikas skolu konkursā piedalījās 10 skolas, no mū-

su skolas — 3 ansambļi. Alise Ralle (3. kl.) un Laine Šmite (2. kl., pedagoģe Va-
lentīna Andronova) savā vecuma grupā ieguva II vietu, Evija Cirvele un Laura 
Čaunāne (8. kl., ped. Daiga Rūtenberga) savā grupā ieņēma II vietu. Luīze Čau-
nāne un Lāsma Veinberga (4. kl., ped. Dace Šmite) ieguva atzinības rakstu. 

Sandra Lielanse 

 

UZ KURU OSTU? 
 

Pieņemts un precizēts jaunais budžets (sk. arī 2. un 6. lpp.). To varē-
tu salīdzināt ar kuģi, kas, apkalpei (pašvaldības deputātiem) veiksmīgi 
darbojoties, droši ievēro kursu uz noteikto galveno mērķi (ko mūsdie-
nās sauc arī par prioritāti). Varbūt nedaudz mulsinoši ir tas, ka šogad 
tāds virziens netika pasludināts. Pērn tā bija kultūra, pirms tam — sa-
biedriskā kārtība. Ja skatāmies skaitļos, tad priekšroka ir izglītībai (sk. 
2. lpp.). Aptaujāju visus mūsu tautas priekšstāvjus, kā arī izpilddirekto-
ru, un šajā lappusē ir viņu atbildes uz jautājumiem: kas, jūsuprāt, ir trīs 
svarīgākās prioritātes un kāpēc netika nosaukta viena joma? Lielākā 
daļa min divus konkrētus darbus — celt kapliču un sagatavot sporta 
halles projektu. Jāteic, ka pēdējai lielajai iecerei par godu mēs visi sa-
jožam jostas, turklāt pagaidām ar projektam atvēlēto summu budžetā 
ir krietni par maz... Nu ko, vēlēsim kuģošanai labvēlīgus laika apstāk-
ļus, komandai — paklausību un — turēties tālāk no Bermudu trijstūra!  

• Mums atkal ir slidotava! Lūdzu, lasiet 
8. lappusē.                         Andra Kojro foto 

Dundadznieks 
Nr. 2 (48) Februāris 2006          Dundagas pagasta padomes izdevums 

2. lpp. Kā vecākā māsa apsveica jaunāko. 

3. lpp.  Deputātu parādē vidusskolas direktors. 
Kas jauns pagastā un novada tapšanā? 

4. lpp.  «Lecnieku saimnieks gāja bojā divkaujā.» 

5. lpp. Kas tas tāds Comenius? 

6. lpp.  Kultūras centrā — gan dulli, gan prātīgi. 
Apzināsim cīnītājus pret komunistisko režīmu! 

7. lpp. Valentīna diena šķir viedokļus. 
Tā medīja Ostenzakeni. 

Daudz jaunā! 

 Redaktora  ziņa 
 

Jā, šis gads iesācies ar pār-
maiņām un jaunumiem paš-
valdībā. Par tiem arī cenša-
mies vēstīt februāra laikrak-
stā: par precizēto budžetu ko-
pumā un atsevišķu iestāžu un 
struktūrvienību skatījumā (ko 
mēs par nozarei piešķirto nau-
du varam paveikt). Šo, budžeta 
tēmu, turpināsim arī nākam-
reiz. 

Esam piestājuši Lapmežcie-
mā, atcerējušies leģionārus, 
apsveikuši jubilejā Gotfrīdu 

Sniķeru, ciemojušies Talsu no-
vada muzejā, pavizinājušies 
Dundagas jaunajā slidotavā un 
pa pagasta ceļiem, drusku pa-
drebinājušies Kurzemītē, iepa-
zinušies ar Mamča pārdzīvoju-
miem, saņēmuši sirsniņas Va-
lentīna dienā un, protams, 
spēlējuši šahu. Lasot to visu iz-
baudīsim vēlreiz! 

 
Alnis Auziņš 
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2006. gada pamatbudžeta plānotie 
ieņēmumi un izdevumi ir Ls 814 264, 
speciālo līdzekļu budžeta ieņēmumi 
ir Ls 34 100, izdevumi ir Ls 47 974. Pa-

gasta padomes budžeta plānu 2006. 
gadam apstiprināja 2005. gada 19. de-
cembrī, bet pirmos precizējumus 
veica 2006. gada 23. janvārī. 

Izdevumu tāmē procentuāli vis-
vairāk izdevumu 2006. gadā atvēlēti 
izglītībai, t.i., vidusskolai, pirmssko-
las izglītības iestādei (PII) Kurzemīte, 
mūzikas un mākslas skolai. Kurzemī-
tei ir piešķirta Ls 35 692 liela valsts 
mērķdotācija, lai īstenotu investīciju 
projektu Dundagas pagasta PII Kurze-
mīte siltuma zuduma novēršana. Bu-

džetā ir paredzēts Ls 8923 liels līdzfi-
nansējums. Vidusskolai valsts piešķī-
rusi mērķdotāciju Ls 4000 jumta re-
montam un Ls 1000 kabinetu materi-
ālās bāzes uzlabošanai. 

Kultūras budžetā iekļauti Ls 1365 
pensionāru un invalīdu biedrības pa-
sākumiem. Savu darbību attaisnoju-
šas biedrības Dundagas bērnu dienas 

centrs «Mājas» un Dundagas aprūpes 
fonds, tāpēc deputāti pielēma Ls 8827 
biedrību darbības nodrošināšanai. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu 
sakārtošanai un tālākai apsaimnieko-
šanai šogad ir ieplānots ieviest Ne-
kustamo īpašumu nodaļu. Ļoti nepie-
ciešams ir savs jurists, bet pagaidām 
ir jāiztiek ar pakalpojumiem. Darbu 
ir uzsākusi Kultūras daļas vadītāja. 

 
Zinta Eizenberga  

Pagasta padomes 
2006. gada budžets 

Tūrisma informācijas centra bu-
džets sastādīts. TIC uzdevums ir in-
formēt par tūrisma objektiem, pa-
kalpojumiem un sniegt palīdzību tū-
risma pakalpojumu izmantošanā. 
Šos uzdevumus nav iespējams veikt 
atrauti no citu pagasta nodaļu, orga-
nizāciju un privātpersonu darbības, 
jo grūti atrast nozari, ar kuru tūris-
mam nebūtu nekāda sakara. Īpaši tas 
attiecināms uz dažādu objektu un te-
ritoriju sakoptību, arī privātpersonu 
un uzņēmumu īpašumos. Tā ir arī sa-
darbība ar pagasta Kultūras centru 
un Dundagas pils pārvaldi, jo gan vi-
duslaiku pils, gan dažādi kultūras pa-

sākumi ir neatņemami tūristu intere-
ses objekti. Tāpat TIC nav iedomā-
jams, nesadarbojoties ar tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējiem. Pirmām kār-
tām tie ir naktsmītņu un ēdināšanas 
iestāžu īpašnieki, tāpat dažādu atpū-
tas un izklaides iespēju piedāvātāji. 

Galvenais TIC uzdevums ir iepazīs-
tināt, tādēļ budžetā ieplānots finan-
sēt vairākus informatīvus izdevumus. 
Nedaudz uzlabojot, ir atkārtoti izdots 
divkrāsu buklets Dun-dang par pili un 
Dundagas apkārtni. Klajā nācis arī at-
sevišķs krāsains buklets ar sīkākām 
ziņām par Dundagas pili. Līdz tūrisma 
sezonas sākumam jāpaspēj sagatavot 

dažādas skatu atklātnes, kā arī nelieli 
suvenīri ar pašvaldības ģerboni. 
Pirmā pusgada budžetā nebija iespē-
jams iekļaut izdevumus tūrisma ob-
jektu mapes sagatavošanai ar mainā-
mām lapām par saistošākajiem objek-
tiem, maršrutiem, kā arī ļoti pieprasī-
tajai detalizētajai novada kartei 
(atkārtoti karšu izdevniecībā Jāņa sē-
ta). Tie paliek kā vēlme otrajam pus-
gadam. 

Mūsdienās svarīga ir tieši tūris-
tiem domāta mājas lapa, kas ziņotu 
par iespējām Ziemeļkurzemes zie-
meļdaļā. Pašlaik tāda top uz interneta 
lapas zalaisnovads21.lv bāzes, izmanto-
jot mūsu Attīstības nodaļas, Slīteres 
nacionālā parka, Līvu savienības un 
citu vietējo lietpratēju padomus. La-
pas turpmākajā izveidē sadarbosi-
mies ar pašvaldību sadarbības apvie-
nības Ziemeļkurzeme un arī citiem pa-
gastiem, jo nebūtu prātīgi piedāvāt 

tūrisma iespējas tikai Dundagas pa-
gasta teritorijā. TIC budžetu lietosim, 
kad mājas lapai sistematizēto infor-
māciju vajadzēs pārtulkot un samak-
sāt par darbu tulkiem. Arī bukletus 
izdodam vairākās valodās, pagaidām 
angliski, vāciski un krieviski.  

Informēšanai un reklāmai TIC bu-
džetā paredzēti arī nelieli izdevumi 
pagasta dalībai Kurzemes tūrisma 
asociācijā, citos tūrisma ceļvežos, tū-
risma gadatirgos un semināros. Feb-
ruāra vidū pārstāvēju mūsu pagastu 
un arī Talsu rajonu starptautiskajā 
tūrisma izstādē Balttour Ķīpsalā un ar 
prieku manīju cilvēku interesi par 
Kurzemi un tieši mūsu pusi.  

Protams, svarīgākais ir cilvēki. Paš-
valdība ir radusi iespēju algot TIC va-
dītāju un tūrisma sezonā — no 15. 
maija līdz 31. oktobrim — vienu pils 
gidu. Vienlaikus ir iespēja attīstīt gi-
du tīklu, atalgojot tos no ieņēmumu 

procentiem par ekskursiju vadīšanu 
un piedāvāt tūristiem ekskursijas 
mūsu gidu vadībā vairākās valodās 
gan pa tuvāko Dundagas apkārtni, 
gan pa visu Ziemeļkurzemi. Sadarbī-
bā ar Līvu savienību plānojam tūris-
ma informācijas punktu Mazirbē.  

TIC cenšas sadarboties ar citām 
pagasta struktūrvienībām, piemē-
ram, skolu un uzņēmējiem, rīkojot 
dažādus pasākumus, piesaistot lī-
dzekļus jaunu ideju īstenošanai, vei-
cinot amatnieku darbību, izgatavojot 
stendus, apgūstot maršrutus. Lietde-
rīgi esam sākuši sastrādāties ar vairā-
kiem Dundagas vidusskolēniem, zi-
nātniskās pētniecības darba veicē-
jiem, sagatavojot tūrisma ceļvedi un 
velomaršrutu. Protams, jādomā par 
piedāvājumiem, kas ne tikai piesaista 
tūristus kuplākā skaitā un ilglaicīgi, 
bet reizē arī vairo vietējo kapitālu. 

 

Alanda Pūliņa, TIC vadītāja 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

IZDEVUMI LS % 
Izglītība 330 878 40,64 
Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 135 321 16,62 
Brīvais laiks, sports, kultūra 118 595 14,56 
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 104 118 12,77 
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 83 929 10,31 
Transports, sakari   13 818 1,70 
Norēķini   10 618 1,30 
Sabiedriskā kārtība un drošība     5 686 0,70 
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti    5 547 0,68 
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem    4 689 0,58 
Pašvaldības parādu procentu nomaksa    1 065 0,13 
Kopā 814 264 100 

Pamatbudžeta izdevumi un norēķini 

Uzturēšanas izdevumi un izdevumi kapitālieguldījumiem 
IEŅĒMUMI LS % 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 406 806 49,96 
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  94 900 11,65 
Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm 

12 172 1,49 

Nenodokļu ieņēmumi, maksas  
pakalpojumi 

75 227 9,24 

Norēķini  13 261 1,63 
Maksājumi no valsts budžetiem 80 829 9,93 
Dotācija no finanšu  
izlīdzināšanas fonda 

100 299 12,32 

Maksājumi no citiem budžetiem 30 770 3,78 
Kopā 814 264 100 

2006. gada budžeta plānotie ieņēmumi 
IZDEVUMI LS % 

Kārtējie izdevumi 715 910 87,92 
Atalgojumi 363 640 44,66 
Valsts sociālās apdrošināšanas  
obligātās iemaksas 

   
89 479 

 
10,99 

Komandējumi un dienesta brauc. izdevumi  3 733 0,46 
Pakalpojumu apmaksa 141 631 17,39 
Materiālu, energoresursu, ūdens un inven-
tāra iegāde 

111 854 13,74 

Grāmatu un žurnālu iegāde     5 573 0,68 
Maksājumi par aizņēmumiem un kredī-

tiem 
 1 065 0,13 

Subsīdijas un dotācijas   49 193 6,04 
Izdevumi kapitālieguldījumiem   48 096 5,91 
Kopā 814 264 100 

 

Tūrisma informācijas centrā  
 

Iepriekšējos gados pieklusušais Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
tagad sparīgi atsācis darboties tā jaunās vadītājas Alandas Pūliņas 
vadībā. Tāpēc arī izvērstāk par TIC iecerēm. 

No pagasta bibliotēkas 2006. gada 
budžeta 60% paredzēta darbinieku 
atalgojumam un sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām. Tiks no-
drošināta dažāda veida pakalpojumu 
un pasākumu apmaksa: datu bāzes 
Letonika abonēšana, iekārtu tehniskā 
apkope, projektu Bērnu žūrija un Lū-
dzu! Palīdzi man izlasīt pirmo grāmatiņu 
aktivitātes, rajona Grāmatu svētki. Paš-
valdības līdzekļi pilnībā sedz preses 
pasūtījumu visam kalendārajam ga-
dam un jauno grāmatu iegādi, tam 
plānoti 10% no bibliotēkas budžeta. 
Lielu daļu līdzekļu novirzām lokālajai 
apkurei; plānojam uzlabot inventāru, 

iegādājot jaunus krēslus apmeklētā-
jiem. No jūlija būs nepieciešami lī-
dzekļi interneta uzturēšanai, ko līdz 
tam sedz valsts aģentūra Kultūras in-
formācijas sistēmas Valsts vienotās 
bibliotēku informācijas sistēmas pro-
jektā. 

Līdzīgi ir Kaļķu un Vīdales biblio-
tēkā. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi 
pilnībā nosedz darbinieku atalgoju-
mu, krājuma papildināšanai nepiecie-
šamos līdzekļus un pārējās pozīcijas 
(kancelejas materiāli, inventārs un 
tam līdzīgi). 

Jauns pakalpojuma veids 
Dundagas pagasta bibliotēka no-

slēgusi līgumu ar valsts aģentūru Kul-
tūras informācijas sistēmas par datu bā-
zes Letonika izmantošanu. Sabiedrības 
Tilde radītā enciklopēdiskā datu bāze 
Letonika www.letonika.lv ir informā-
cijas, tulkošanas un meklēšanas sistē-
ma par Latviju. Tajā pieejami apmē-
ram 36 000 enciklopēdiskas informā-
cijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk 
nekā 145 000 terminu tulkojumu un 
skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojo-
šās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un 
izteicieniem, kā arī Latvijas interneta 
katalogs un meklētājs. 

Datu bāzes izmantošana bibliotēkā 
ir bezmaksas. Sīkākas ziņas uz vietas 
pie darbiniekiem.  

Pagasta bibliotēkas skaitļos  
Dundagas pagasta bibliotēkā pērn 

reģistrēti 846 lietotāji, no tiem vecu-
mā līdz 18 gadiem 488; apmeklējumu 
skaits 11 334 reizes, izsniegta 32 801 
krājuma vienība. Sniegtas 1628 uzzi-
ņas. Krājums papildināts ar 1261 
jaunu vienību, no tām 790 grāmatas. 
Norakstītas 793 vienības. Šā gada 1. 
janvārī bibliotēkas krājumā bija 
29 880 vienības. Ar dažādu projektu 
starpniecību no Valsts Kultūrkapitāla 
fonda piesaistīti Ls 4766. Uzsākts 
darbs integrētā bibliotēku informāci-
jas sistēmā ALISE — reģistrēti lasītāji, 
aprakstīti novadpētniecības materi-
āli, datu ieguve no elektroniskā rajo-
na kopkataloga. Gada laikā izveidotas 
34 dažādas tematikas izstādes un 7 
pasākumi. Izstrādāti un iesniegti 5 
projekti, kas finansiāli atbalstīti. 

Kaļķu bibliotēkai 2005. gadā bija 
70 lasītāju, no tiem vecumā līdz 18 
gadiem — 23; apmeklējumu skaits 
936; izsniegums 3607. Krājums papil-
dināts ar 244 jaunām grāmatām. 
Sniegtas 130 dažādas uzziņas. Projek-
tā Bērnu žūrija saņemtas 24 jaunas 
grāmatas par Ls 55,41. Interesentiem 
piedāvāta 21 izstāde un 3 pasākumi. 

Vīdales bibliotēkai pērn bija 72 
lasītāji, no tiem vecumā līdz 18 ga-
diem — 17; apmeklējumu skaits 764; 
izsniegums 2134. Krājums papildināts 
ar 104 jaunām grāmatām. Sniegtas 
164 dažādas uzziņas. Interesentiem 
piedāvātas 20 izstādes un 4 pasākumi. 

Ruta Emerberga,  
Dundagas pagasta  
bibliotēkas vadītāja  

Pagasta bibliotēkās 

Dvīnes viņas nav. Par māsām 
gan var saukt. Mūzikas nodaļa — 
vecākā un mākslas nodaļa — jau-
nākā māsa. Vecākā ieradusies ap-
sveikt jaunāko.  

Pulcējas cilvēki. Daudzi ar zie-
diem rokās. Telpa pildās ar priecī-
gām, starojošām sejām un sarunām. 
Sāk skanēt marimba. Sarunas turpi-
nās. Skan marimba. Kāds vēl turpina 
sarunu. Skan marimba. Valodas ap-
klust. Telpu piepilda marimbas mū-
zika. To nomaina saksofona skaņas. 
Atnākušie, katrs savā noskaņā, mū-
zikas apņemti, vēl un vēl ļaujas mū-
zikas un no griestiem līdz grīdai gar 
sienām izvietoto zīmējumu noska-
ņai.  

Tā sākās Dundagas mākslas un 
mūzikas skolas mākslas nodaļas 15 
pastāvēšanas gadu jubilejas izstādes 

noslēguma diena 
Talsu novada mu-
zejā 10. februārī. 

Trīs zāles piepildītas tikai ar Dun-
dagas jauno mākslinieku darbiem. 
Pat nezini, kur vairāk acis piesiet. 
Sirdi priecē gan bērnišķīgie, gan jau 
ar meistarīgāku roku veidotie zīmē-
jumi, gan fantāzijas lidojumi kera-
mikā. Jāpakavējas pie stikla apglez-
notāju interpretācijām. Un tad vēl 
lelles — katra ar savu īpatnējo seju 
un raksturu, gleznas, gobelēni, ap-
gleznotie zīda audumi! Vērojot da-
žādos gaismas ķermeņu abažūrus, 
rodas vēlme kaut ko mainīt ikdieniš-
ķajā interjerā. Bet vieglie zīda tauri-
ņi tā vien vēsta par pavasari.  

Ir izskanējuši muzeja darbinieku 
atzinīgie vārdi, apsveicēju vēlējumi, 
klavieru dueta skaņas, taču manī jo-
projām vēl dzīvo šīs dienas radītais 
gaišums. Un līdzās tam vēl kāds ur-

dītājs ap sirdi kņudinās. Domāju, cik 
gan mazu daļiņu no tā visa spējām 
parādīt Krišjāņa Barona dienās Rīgā 
(atvēlētās vietas dēļ) un cik gan maz 
dundadznieku no šīs bagātības re-
dzēja Talsos. Nu jā, ne jau katram 
rodas iespēja un laiks turp aiz-
braukt. Bet mākslas un mūzikas sko-
la taču atrodas tepat, Dundagas pilī! 
Un tur nu var iegriezties katrs. To-
mēr cik reti mēs turp aizejam un uz-
kāpjam trešajā stāvā. Arī es. 

*     *     * 
Novada skatuves runas konkursā 

Zvirbulis 2006, kas šogad notika 
Ventspils rajona Popes pamatskolā, 
1. vietu ieguva Krists Iesalnieks (5. 
kl.) un 2. vietu Juris Kolodins (7. kl.). 
Žūrijā bija 4 profesionāli režisori no 
Rīgas. Par lielo balvu finālā, kas no-
tiks jūnijā Daugavpilī, cīnīsies Krists. 

 
Vaira Kamara 

Krāsainai dienai aizskanot 
Dundagas mākslas un mūzikas 

skolas budžets ir Ls 79 978. Lielākā 
daļa, Ls 59 941, ir valsts mērķdotāci-
ja pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām. 

Pašvaldības piešķirtais finansē-
jums mūsu skolai šogad veido 
Ls 11487, no kura Ls 6128 ir paredzēti 
darba samaksai un sociālās apdroši-
nāšanas obligātajam iemaksām, 
Ls 2760 apkurei, Ls 600 elektroener-
ģijai, Ls 100 ūdenim un kanalizācijai, 
Ls 500 remontam un iestādes uzturē-
šanai, Ls 1300 izmantosim skolas ma-
teriālās bāzes pilnveidei. 

Vecāku līdzfinansējumu (mācību 
maksu) šogad plānojam Ls 4500. Ls 
1700 vien esam paredzējuši Mākslas 
nodaļas mācību procesa nodrošinā-
šanai, mācību līdzekļu un materiālu 

iegādei. Atlikušais ve-
cāku līdzfinansējums 

domāts skolas dalībmaksai konkur-
sos, festivālos, skatēs, kvalifikācijas 
pilnveidošanas kursiem, audzēkņu 
apbalvošanai, skolas iekšējo pasāku-
mu rīkošanai, mācību grāmatu un 
datora iegādei. 

Par rajona piešķirto dotāciju no-
drošināsim mācību darbu. iegādāsi-
mies jaunus instrumentus, segsim 
transporta izdevumus, kas saistīti ar 
piedalīšanos konkursos, skatēs, kā arī 
dosimies mācību ekskursijās.   

Mūsu ieceres skolas darbības kva-
litatīvai nodrošināšanai un materi-
ālās bāzes pilnveidei nebūt nav iz-
smeltas.  

Viena no svarīgākajām ir vēlme 
pēc jaunas tualetes Mākslas nodaļā, 
un ceram, ka līdz skolas akreditācijai 
2008. gadā to ierīkos. 

 

Linda Vīksna, DMMS direktore 

Nauda, māksla un mūzika 
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31. martā projektu būsim pilnībā 
pabeiguši. Tagad gribam atskatīties 
uz paveikto un arī padalīties ar pa-
gasta iedzīvotājiem par turpmāka-
jām iecerēm. 

Strādāt sākām pērn maijā. Nodar-
bībām pieaugušo grupā pieteicās 15, 
bet programmu pilnībā apguva 14 
sievietes. Nodarbību vadītājas Alfa 
Auziņa, Dace Bergmane un Ieva 
Freimute ir atzinušas, ka padarītais 
devis gandarījumu, ļāvis izjust, ka 
paveiktais ir vajadzīgs. Arī dalībnie-

ces bijušas apmierinātas ar nodarbī-
bām un anketās izteikušas vēlmi tik-
ties un turpināt līdzīgas nodarbības 
nākotnē. 

Pašlaik nobeigumam tuvojas 
darbs ar jauniešu grupu. Sākotnēji 
pieteicās 45 jaunieši, tomēr nodarbī-
bas varējām rīkot 15 jauniešiem, kā 
tas projektā bija paredzēts. Arī jau-
nieši izteikuši ierosinājumu nākotnē 
nodarbības turpināt. Tādās pašās 
domās ir visas trīs vadītājas. Jāpie-
bilst, ka darbā palīdzēja arī speciālis-

ti no Talsiem un Rīgas. Man kā pro-
jekta vadītājam bija patīkami ap-
taujas anketās lasīt, ka dalībnieki 
priekšroku dod vietējiem lietpratē-
jiem.  

Tā kā interese par projektu ir lie-
la un problēmas pastāv, tad projek-
ta vadība kopā ar speciālistiem no-
lēma pieteikt šo projektu atkārtoti 
(kā turpinājumu). Pieteikums drīz 
būs sagatavots, un līdz 3. III to ie-
sniegsim Sabiedrības integrācijas 
fondā. Ja to apstiprinās, tad pēc 
plāna septembrī būtu jāsāk darbo-
ties jaunajam projektam. Tādēļ 
aicinu visus, kas ir saskārušies ar 

vardarbību vai pašlaik cieš no tās, 
nepalikt vienaldzīgiem, nesamieri-
nāties ar notiekošo un arī nevainot 
sevi, bet atrast spēkus un vēlmi at-
brīvoties no ciešanām un beidzot 
pateikt esošajam stāvoklim nē!, pie-
tiek! 

 Meklējiet mūs, strādāsim kopā. 
Palīdzēsim cits citam! 

Ar pateicību drosmīgajiem un ce-
rot uz sadarbību nākotnē, — 

 
Valdis Rande, projekta vadītājs 

Gada sākums, darbu ziņā visumā 
klusāks mēnesis, bija iezīmīgs divās 
jomās: ceļi un apkures jautājumi. 

Ceļi bieži apledoja. Bīstamas situ-
ācijas radās uz valsts otrās kategorijas 
ceļiem un tieši asfaltētajos posmos. Ja 
asfaltēto ceļu regulāri nekaisa un ne-
tīra, tad pa tādu braukt ir daudz bīsta-
māk nekā pa grantēto šoseju. Pro-
tams, mūsu rūpju lokā vispirms ir 
pašvaldības ceļi. Iesaistot arī bezdarb-
niekus, ar mazā traktora un kaisāmā 
materiāla palīdzību ielas cenšamies 
uzturēt kārtībā. Jāatzīst, ka diezgan 
sliktā stāvoklī bijusi Upīša iela, kas ir 
valsts otrās kategorijas ceļš, arī ceļš 
uz Sabdagām, kur ikdienā brauc auto-
buss ar skolēniem. Kad rodas kritiska 
situācija, kad arī kokmateriālu pārva-
dātāji lūdz kaisīt ceļus un Autoceļu 
direkcija zvana pašvaldībai, tad mēs 
par saviem līdzekļiem atsevišķos ga-
dījumos kaisām un tīrām arī valsts ot-
rās kategorijas ceļus. Cik varam, tik 
darām, bet tādos laikapstākļos kā šo-
ziem tas diemžēl nav pietiekami. 

Bija pasliktinājušies pagasta ceļi, 
kas skar kūdras izstrādi Piltenes pur-
vā. Pie ceļa Vecā skola — Piltenes Drav-

nieki ir Zeltas un vēl dažas mājas. Izve-
dot kūdru, ceļš bojāts. Vairāk tomēr 
bija cietis cits ceļš — no Prometeju 
puses. Jā, kūdru izstrādāja arī padom-
ju laikā. Tolaik izveda tikai tad, kad 
bija pietiekams sasalums. Tagad ir ci-
tādi. Ja Ventspilī pienācis kuģis, tad 

uzņēmējam jādara darbs — jāizved 
kūdra. Diemžēl, ja temperatūra ir plu-
sos, tad līdz 50 tonnām smagās auto-
mašīnas ceļu bojā. Ir jāsabiezina ceļa 
klātne, jāuzved grants vismaz 15 — 20 
cm biezumā. Uzņēmējs Nauris Frei-
muts no SIA Ēnavas ir ieguldījis lielu 
darbu, ceļu labojot. Ir izklātas betona 
plāksnes, ceļā iespiestās rises ir aizlī-
dzinātas. Iespējams, ar to tomēr ne-
pietiek. Reizēm ceļus pabojā arī mež-
izstrādātāji. Taču tuvējo māju iedzī-
votājiem ir savas intereses — normāli 
pārvietoties. Ceram sadarbībā ar a/s 

Latvijas valsts meži uzlabot šo ceļu stā-
vokli.  

Ievilkās katlu mājas celtniecība 
pie pirmsskolas izglītības iestādes 
Kurzemīte, ko veica SIA Pretpils. Piebū-
vi vajadzēja pabeigt pērn decembrī, 
taču dažādu iemeslu dēļ darbi ieilga. 
Celtniecībā diemžēl tā notiek. Ir no-
teikumi, kas katrā ziņā jāievēro, pie-
mēram, katlu mājas metāla durvis, 
bet uzņēmējs, kas bija apņēmies, tās 
neizgatavoja laikā. Vairākas šādas 
specifiskas lietas aizkavēja būvniecību 
kopumā. Kad laukā bija 25 grādu sals, 
tad atsevišķās bērnudārza grupiņās 
iekštelpās bija pavēsi — plus 14 grādu. 
Februāra pirmajā pusē neizturēja ve-
cais apkures katls. Biju paredzējis, kā 
rīkoties kritiskā brīdi. Paldies visiem 
speciālistiem, ar kuru palīdzību avāri-
ju tik ātri varējām novērst un pēc tam 
arī uzstādīt jauno katlu. 

Līdz nākamajai sezonai jāiegādājas 
jauns katls pilij. Tur ir sarežģītāk, jo 
jānostiprina vairākkārt degušais skur-
stenis, iekšpusē ieliekot metāla cau-
ruli. 

Pagastmājā beidzot remontējam 
lielo zāli, arī krāsni, kas nav pārmūrē-
ta gadus desmit. Kad mazajā zālē uz 
sēdēm pulcējas deputāti un vēl iero-
das arī apmeklētāji, tur ir par šauru.  

 
Uzklausīja Alnis Auziņš 

 
 

Ir pagājis tieši gads, kopš gūstu ie-
spēju strādāt Dundagas pagasta pado-
mes darbā kā deputāts. Priecē tas, ka 
darbs pagasta padomes sēdēs ir gana 
konstruktīvs un, lai arī strādājam abu 
sarakstu deputāti, visi strīdi sēžu lai-
kā drīzāk ir domu apmaiņa, kas saistī-
ta ar konkrētā jautājuma kvalitatīvā-
ku risinājumu, nevis ambīcijām.  

Pagājušajā gadā kā prioritāte dau-
dzo kultūras pasākumu dēļ bija no-
teikta kultūra. Vajag aktivizēt inte-
rešu izglītības (pulciņu) darbu pagas-
tā. No pagājušā gada nogales esam 
pārņēmuši pagasta pārziņā tautas na-
mu un uzsākuši darbu pie ēkas atjau-
nošanas plāniem. Droši vien tādēļ no-

nācām pie loģiska secinājuma, ka ar 
vienu kultūras darbinieku nepietiek. 
Pieņēmām lēmumu dibināt kultūras 
centru, kas ar pilnu sparu varētu no-
darboties, lai atdzīvinātu pagasta ie-
dzīvotāju sabiedrisko dzīvi. 

Jāturpina darbs pie jauniešu nodar-
binātības ārpus skolas un mācību dar-
ba. Liels prieks, ka šoziem sals apvie-
nojies ar jauno dundadznieku ieceri 
par savu hokeja laukumu. Lielākais 
nopelns ir ideju un aizrautības pilna-
jam Atim Burnevicam, arī Raitim 
Kristiņam un vēl citiem, taču diez vai 
šis projekts tik veiksmīgi būtu izde-
vies bez pagasta padomes atbalsta. 
Strādājam pie dažādu sporta un atpū-

tas telpu un vietu ierīkošanas arī cit-
viet. 

Pagasta padome ir pieņēmusi lē-
mumu par iespējamo atbalstu labāka-
jiem skolēniem, sportistiem un nepie-
ciešamības gadījumā arī citiem. Šo-
gad materiālo pabalstu sagaidīs gan 
futbolisti, gan volejbolisti un citu 
sporta veidu pārstāvji.   

Liels solis ir pieņemtais lēmums 
par iespējamās sporta halles celtnie-
cību Dundagā. Izlūkbraucienos Pūrē, 
Jaunpilī, Kandavā un Talsu Kristīgajā 
vidusskolā lūkojam atrast piemērotā-
ko sporta halles modeli tieši mums — 
Dundagai. Lai šo sapni īstenotu, esam 
atvēlējuši naudu tehniskā projekta 
izstrādei (gan ne pilnībā, bet tomēr). 

Pietiekami rosīgi sadarbojamies ar 
reliģiskajām konfesijām dažādu pasā-
kumu kopīgā veidošanā un citās akti-
vitātēs. Atzinīgi vērtēju katoļu baznī-
cas celtniecības virzīšanos uz priek-
šu. Pēc neilga laika Dundagā būs savs 
dievnams ne vien luterāņiem un bap-
tistiem, bet arī katoļiem.  

Uldis Katlaps  

Deputāta vārsmas par... 
 

Turpinot jaunajā gādā aizsākto deputātu parādi, kā otrajam pēc alfabē-
ta vārds Uldim Katlapam. Vidusskolas direktors Uldis Katlaps darbojas Iz-
glītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā. Tāpēc, pārlapo-
jot priekšvēlēšanu tēzes, galvenie jautājumi Uldim no izglītības jomas. 

 Pēc labākās sirdsapziņas 
 

Tā kā viens no Kolkas pagasta pa-
domes lēmumiem bija rīkot trīspusē-
jas sarunas, tad tikāmies pie kaimi-
ņiem. Mūsu pašvaldību pārstāvēja 
astoņi deputāti, pa sešiem bija no 
Rojas un Kolkas. Pēc pašvaldību va-
dītāju uzrunas sākās debates. Ļoti 
spilgti, ar uzskatāmiem piemēriem 
runāja mūsu deputāts Aldons Zum-
bergs. Uzstājas arī Kolkas deputāts 
Ilmārs Geige, Rojas deputāts Agris 
Jansons un citi. Politiķi pārsvarā iz-
teicās piesardzīgi, uzsverot domu, ka 
iesāktais jāturpina. 

Kaimiņu pašvaldību vadība atbal-
stīja mūsu priekšlikumu izveidot 
darba grupas, kas izanalizētu stāvok-

li pēc SVID principiem (stiprās un 
vājās puses, iespējas un draudi). No 
savas puses strādāšanu uzticējām 
Andrim Kojro (saimnieciskā darbība, 
3 pašvaldību izpilddirektori), Guntai 
Abajai (attīstības nodaļu vadītāji), 
Zintai Eizenbergai (finanšu speciālis-
ti) un Valdim Randem vai Uldim Kat-
lapam (izglītība, kultūra, sports un 
veselība). Piedevām ierosināju katrā 
grupā iekļaut pa ekspertam, un pro-
ti, Latvijas Pašvaldību savienības 
Pašvaldību konsultāciju centra vadī-
tāju Ingu Vilku un Talsu rajona pa-
domes speciālistus Maiju Šaķi, Ojāru 
Āboltiņu un Aivaru Lāci.  

Alnis Auziņš 

Triju pašvaldību deputāti Kolkā 
 

15. februārī Kolkā trīs pašvaldību deputāti gudroja par iespējamā 
novada izveidi (sk. arī iepriekšējo Dundadznieku!). Par spriesto pastās-
tīja mūsu pašvaldības vadītājs Gunārs Laicāns. 

Darbība pret vardarbību 

Tuvojas noslēgumam Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais pro-
jekts Sociālās rehabilitācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Dundagas 
pagastā no vardarbības cietušām sievietēm un jauniešiem. Par tā gaitu 
esam ziņojuši Dundadzniekā, Talsu Vēstīs un īpašā vēstnesī (marta pir-
majā pusē iznāks tā pēdējais laidiens), kam projekta mediju eksperts 
Alnis Auziņš bija izvēlējies nosaukumu Darbība Pret Vardarbību. Tas, 
manuprāt, skaidri un saprotami atspoguļo projekta būtību un mūsu ko-
pējo darbu. 

 

KAS JAUNS PAGASTĀ? 
 

Stāsta izpilddirektors Andris Kojro. 

 Liekam aiz auss! 
 

• Pasta busiņa ligas uz slidenā ceļa 
25. janvārī. 

• Kuras jaunais bērnudārza katls. 
Andra Kojro foto 

Dundagas mežniecībā ietilpst de-
viņas mežsargu apgaitas: Slīteres ap-
gaita — mežsardze Dagmāra Jansone, 
tel. 6264162; Mētrāja apgaita — mež-
sargs Andris Rozenbergs, tel. 
6319143; Ezeru apgaita — mežsargs 
Rainis Kalmanis, tel. 9483959; Trīs-
priedes apgaita — mežsargs Andis 
Remess, tel. 9121439; Bebru apgai-
ta — mežsardze Zane Tālberga, tel. 
9376374; Ozoliņu apgaita — mežsargs 
Andris Alksnis, tel. 9175036; Kārklu 
apgaita — mežsargs Ivars Zāle, tel. 
9173480; Dīķsargu apgaita — mež-
sargs Andris Zviedris, tel. 9131433 un 
Stirniņu apgaita — mežsargs Ingus 
Blumbergs, tel. 6421973. 

Lai uzzinātu, kurā apgaitā ietilpst 
konkrētais īpašums, varat vaicāt 
Dundagas mežniecībā Pils ielā 13 vai 
zvanīt pa telefoniem mežzinim: 

3242444 vai mežziņa vietniekiem: 
3242375. 

Lai veiktu saimniecisko darbību 
mežā (koku ciršanu un citas darbī-
bas), nepieciešams mežniecībā iz-
ņemt apliecinājumu. To saņemot, jā-
uzrāda: Zemesgrāmatas oriģināls, 
pilnvaras (ja tāda ir) oriģināls, perso-
nu apliecinošs dokuments. 
Īpašniekiem, kas nav likvidējuši 

2005. gada janvāra vētras postījumus, 
tas jādara nekavējoties, jo pavasarī 
izlidos kaitēkļi un izgāztie, lauztie un 
izšūpotie koki tiem būs labvēlīga vi-
de, lai strauji savairotos, tādējādi ap-
draudot blakus esošos mežus. 

 
Ēriks Bērzkalns, Dundagas 

mežniecības mežzinis  

Grozījumi virsmežniecībā 
 

Ir pārveidota Talsu virsmežniecības struktūra. Izvei-
dota Dundagas mežniecība, apvienojot Ezeru, Priedai-
nes un Kaļķu mežniecību, un Dundagas mežniecības 
uzraugāmajai teritorijai pievienota daļa Rojas pagasta. 
Dundagas mežniecība atrodas Dundagā, Pils ielā 13. 
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NO SENIEM LAIKIEM 
Diāna Semioņenkova, kopš 

1992. g. dzīvo Jaunlīdumos: «Manas 
vīramātes Irmas Faulbaumas vecve-
cāki te dzīvojuši no 1856. gada. Par 
to liecina ieraksti Jaunlīdumu Bībelē, 
kas ir saglabājusies. Irmas senči no 
barona izpirkuši šo vietu. Vecajā mā-
jā bijis manteļskurstenis. Agrākos 
laikos Jaunlīdumu saime sadzīvē cieši 
saskārusies ar Mazirbi, uz kuru pa 
taisno ceļu bija mazāk par desmit 
kilometriem. Uz šo jūrmalas ciemu 
bērni brauca skolā, tāpat ģimene uz 
baznīcu.  

No veciem cilvēkiem esmu dzirdē-
jusi, ka Mežinieki un Laukdambji se-
nāk it kā neesot bijuši mūsu ciemā.»  

Jāpiebilst, ka Jaunlīdumos patvēru-
šies daudzi seno laiku priekšmeti un 
lietas. Cara laiku nauda, gramofons, 
kas joprojām darbojas, īpatnējas 
pastkartes vēdekļa formā, pakava 
veida fotogrāfijas.  

 

PAR PIEKTO GADU 
1905. gada 28. augustā Dundagā 

ierodas pats ģenerālgubernators 
Bekmanis, sevišķā ierēdņa barona 
Grothusa, apriņķa priekšnieka Brau-
na, zemnieku lietu komisāra barona 
Klichznera un lielāka skaita dragūnu 
pavadībā. Viņus sagaidīt pie pagasta 
nama bija ieradušies visi pagasta 
pašvaldības ierēdņi un publika prā-
vākā skaitā, kuriem Bekmanis notu-
rēja krievu valodā pamatīgu pamācī-
bas un draudu runu. Šo runu pārtul-
koja barons Grothuss tik nedabīgi 
kliedzošā un drausmīgā balsī, ka 
viens no klātesošiem, vecais Lecnieku 
saimnieks K. Tālbergs aiz uztrauku-
ma turpat pagasta nama priekšā no-
mira. 

No Jāņa Sauleskalna Dundagas pa-
gasta hronikas, 1938. Kubalu skolas-
muzeja (KSM) materiāli 

 

BRĪVVALSTS GADI 

Kur ceļotājs var vakarā savu galvu 
nolikt 

(Ventas Balss, nr. 70, ceturtdien, 
1938. g. 30. jūnijā.) 

Ventspils apriņķī ir 15 tūristu mīt-
ņu. Dzimtenes apceļošanu pie mums 
tāpat kā visur citur veicina vispa-
priekš labi satiksmes ceļi. .. Rakstīšu 
par tām vietām, kur dzimtenes apce-
ļotājs vakarā var savu galvu nolikt — 
par tūristu mītnēm. .. Kārdikšu tūris-
tu mītne .. darbojas visu gadu.  

 

Maksa par pārnakšņojumiem nav 
visur vienāda: pārnakšņojums gultā 
sākot ar 50 sant., beidzot ar 80 sant. 
(Ventspilī pirmā nakts 70 sant., turp-
mākās 50 sant.), bet sienā un uz guļ-
maisiem (bez veļas) 10 — 30 sant. 
Lauku mītnēs var dabūt arī pusdie-

nas par 50, 60, 70, 80 sant. un l Ls, kā 
kurā vietā. Dažas no šīm mītnēm tū-
risma nodaļa ieteic par labām atpū-
tas vietām, ko varētu ņemt vērā 
Ventspils ierēdņu ģimenes, kas tur, 
lauku klusumā var pavadīt atvaļinā-
juma laiku. [Kā tāda vieta uzrādīti 
arī] Dundagas pagasta «Kārdikši» 
(Kadiķi) Slīterē, kur pansija 28 Ls par 
14 d. 

KSM materiāli 
Tagad, gandrīz pēc 70 gadiem, kad 

ciems ir tikpat kā izputējis, ceļinie-
kam tomēr vakarā ir kur galvu nolikt, 
proti, Jaunlīdumu viesu namā (sk. nā-
kamajā numurā). 

 
 

Lecnieku spožums un posts 
Biruta Baumane: «Lecnieki bija ba-

gātākā saimniecība Lapmežciemā, 
tur bijusi pienotava.»  

Nāra Treknā: «Lecniekos bija milzu 
saimniecība, lieli tīrumi, kādi divdes-
mit zirgi. Zirgiem skrienot, putas 
šķīda no mutēm... Darbiem vajadzēja 
diezgan daudz, tomēr ne tik ļoti. Do-
māju, ka daļu no zirgiem turēja tikai 
štātes pēc. Lecnieku saimniekam Gus-
tavam Tālbergam Rīgā, Dzirnavu ie-
lā, piederēja restorāns. (J. Sauleskal-
na hronikā minēts, ka no 1913. līdz 

1914. g. Lecnieku saimnieks Gustavs 
Tālbergs iecelts arī par pagasta vecā-
ko. — KSM.) Viņš traģiski aizgāja bo-
jā — sieviešu dēļ. Tālbergam radās 
nopietnas domstarpības ar kādu, un 
viņš ar to Rīgā duelējās. Divkaujā 
Tālbergu nošāva. Lecnieku saimnieku 
apglabāja tepat Lapmežciemā, Ošu 
kapos.»  

B.B.: «Ošu kapos ir neapkopts Tāl-
berga kaps.» 

 N.T.: «Tālbergam bija krietns 
priekšstrādnieks, saukts par Dižjāni. 
Tas turpināja vadīt saimniecību. Pir-
majā laikā pēc nelaimes arī sieva vēl 
saimniekoja, bet visai drīz sajuka 
prātā, un viņu aizveda uz Jelgavas 

slimnīcu. Dižjānis vēl kādu laiku tur 
dzīvoja un saimniekoja. Bērnu Tāl-
bergiem nebija, tikai pieņemta mei-
ta. Tā arī mirusi.» 

 

Ugunsgrēks Vīzentos 
N.T.: «Reiz ciemā izcēlās uguns-

grēks. Nodega Vīzentu māja. Vējš 
spēcīgi pūta tieši no tās puses, un 
mēs ļoti baiļojāmies, ka neaizdegas 
arī mūsu ēkas. Par laimi, tomēr tā 
nenotika. Vīzentu saimnieks pēc tam 
līdzās uzcēla jaunu, mazāku māju.» 

Par šo negadījuma vēsta arī Ventas 
Balss (nr. 43, piektdien, 1941. g. 
28. novembrī. — KSM). Ugunsgrēks 
neuzmanības dēļ. Šlīteru mežsaimniecī-
bas Rukšu purvā vasarā strādnieki raku-
ši kūdru. Kādu dienu vietā, kur strādājis 
racējs Ernests Lipenbergs no Dundagas, 
aizdegusies purva sausne. Spēcīgā vējā 
uguns izplatījusies lielā ātrumā un līdz 
nākošai dienai bija izdeguši 81,7 ha pur-
va, un meža tuvumā esošā Vīzentu saim-
niecība un 5 kūdras šķūņi. Zaudējumi 
radās mežniecībai, Vīdāles piensaimn.  
s–bai (piederēja kūdras šķūņi) un Vizen-
tu māju saimniekam A. Štīlam. Noskaid-
rojās, ka uguns izcēlusies no 
E. Lipenberga pīpes dzirksteles, ko arī 
pats viņš nenoliedza. Izmeklēšana bija 
izdarīta lielinieku laikā, bet lietas iztie-
sāšana notika šinīs dienās. Tiesā L. pre-
tēji saviem iepriekš. paskaidrojumiem 
par vainīgu neatzinās un nevarēja arī 
paskaidrot, kamdēļ vainu uzņēmies uz 
sevīm. Viņš pielaida varbūtību, ka uguns 
izcēlusies no purvā izmētātiem stikla ga-
baliem un saules iedarbības, jo tanī die-
nā viņš purvā neesot pīpojis. Tiesa 
E. Lipenbergu tomēr atzina par vainīgu 
un sodīja ar 2 ned. arestā. 

N.T.: «Lai manam tēvam Dieva 
miers, bet viņš bija diezgan liels ie-
dzērājs. Gan brandvīnu dzēra, gan 
paša brūvēto alu. Tā daudz naudiņas 
notrallināja. Tāpēc arī dzīvojām visai 
nabadzīgi. Ganos ejot, man nebija 
apavu, ko uzvilkt. Kājas varēju sasil-
dīt, tikai iebrienot karstās govju pļe-
kās. Atceros, ka man bija viena vienī-
ga blūzīte. Kad mamma to izmazgāja, 
tad man vajadzēja stāvēt plikai, ka-
mēr drēbes gabals izžūst. Kad precē-
jos, tad man vajadzēja patapināt tēr-
pu, tik trūcīga biju.  

Mammai gan bija stelles tāpat kā 

vairākām citām ciema sievām, un vi-
ņa auda pašu vajadzībām. Vecāmāte, 
tēva māte, arī bija laba audēja. Mēs 
viņu saucām par grošiņu. Viena vi-
ņas darināta villaine man vēl ir sa-
glabājusies. Te tā ir, uzklāta uz gul-
tas. Mamma auda dvieļus, rupjus pa-
lagus un kreklus. Atceros, ka krekli 
bija ārkārtīgi rupji, tā koda, tā koda! 
Bet ko tur varēja darīt, izmazgāja un 
vilka mugurā.  

Skolā gāju mazliet Mazirbē, maz-
liet Nevejā un mazliet Rīgā. Mazirbē 
un Nevejā skolas laikā dzīvoju cauru 
nedēļu. Nevejā mani pieņēma un vis-
pār pret mani labi izturējās ievēroja-
mā skolotāja Ķeniņa. Kad man bija 
gadu divdesmit, tad dzīvoju Rīgā pie 
tantes (tēvamāsas) Lizetes (jeb Ženi-
jas) Krūzes un gāju mājturības skolā. 
Krūzei tagad ir pāri par deviņdesmit 
gadu un viņa ar meitu Ausmu Bu-
kovsku dzīvo Rīgā. 

Jāņos ļaudis sapulcējās kādās mā-
jās, bet nebija tā, ka vienmēr pie vie-
na un tā paša saimnieka. Parasti jau 
gāja pie kāda turīgāka, pie Lecnieka 
[Tālberga] vai Rēriha [Grūžos]. Kad 
bija Meteņu laiks, man liekas, kaut 
kad pirms Jaunā gada, tad ļaudis pār-
ģērbās tādās kā maskās un gāja uz 
citām mājām. Es, tāds meitens, arī 
pārģērbos un devos līdzi. 

Pa ciemu staigāja apkārt pauni-
nieki, piedāvādami dažādas preces. 
Atceros tādu Leibu, tas tiešām gāja 
ar paunu pār pleciem, visādas man-
tas, traukus stiepdams līdzi. Kur viņš 
nakšņoja, nezinu, pie mums gan ne 
reizi. Arī čigāni brauca apkārt un tir-
goja šādas tādas mantas. Reizēm viņi 
nāca mangot. 

Ošu mājās dzīvoja kāds cie-
ma muzikants. Viņš apglabāts 
Ošu kapos, un uz pieminekļa 
ir attēlota vijole. Es kopu viņa 
kapu, jo cita nebija, kas to da-
rītu. 

Visapkārt mūsu mājai auga 
daudz sēņu un ogu. Ogās pa-
rasti gājām uz Rukšu purvu — 
dzērvenēs, lācenēs. 

Laukdambjos neesmu labu 
laiku bijusi, un nemaz negri-
bētu tur iegriezties. Nevēlos 
redzēt tur notikušās pārmai-
ņas. Kad pirms gulētiešanas 
gribu ko jauku atcerēties, tad 
iedomājos savas bērnības un 
jaunības dienas Laukdambjos.» 

 

VARU MAIŅAS, KARA LAIKS  
N.T.: «Kad ienāca krievi, es 

Šlīterē strādāju pastā. No 
Lapmežciema nevienu neiz-
veda, šķiet, 1949. gadā arī ne. 
Par jaunsaimniekiem nebūtu 
jābrīnās. Bet kāpēc neaiztika 
nevienu vecsaimnieku? Lecniekos 
vairs nebija saimnieku, bet no Grū-
žiem, Līdumiem nu Kārdikšiem? 
(Izsūtīto sarakstā Lapmežciema māju 
ļaudis nav minēti. — Red.) 

Vācu laiks ciemā pagāja samērā 
mierīgi. Vācieši, tā saucamās miroņ-
galvas, staigāja apkārt. Lecniekos vā-
cieši rīkoja balles. Es arī uz turieni 
aizšmaucu (kādi divi kilometri bija 
ko iet). Vecāki jau diez ko negribēja 
laist. 

Kara laikā es apprecējos un aizgā-
ju prom uz Vidzemi. Pēc tam esmu 
dzīvojusi šur un tur, arī Rīgā, tad uz 
diviem gadiem atgriezos Laukdam-
bjos, jo tēvs bija miris un mamma bija 
palikusi viena. Tagad dzīvoju Kurču 
stacijā.» 

 

KOLHOZA GADI 
B. B.: «Pirmā sapulce par kolhozu, 

šķiet, bija Ziemsvētku vakarā Cirstu 
ciemā, Petrovica mājā. Kaimiņi savā 
starpā sprieda: ko tu darīsi, ja tu ej, 
tad mēs ar. Bet sarakstā redzējām 
parakstījušos arī tādus, kādus mūsu 
pusē nezinājām. 

Vēlāk notika otra dibināšanas sa-
pulce. Bija sanākuši vecie zemnieki 
un mēs, vairāki jaunieši, arī. No Dun-
dagas piedalījās organizators Fric-
sons un partijas sekretārs Bulte. Ne-
jauks bija, man nepatika. Kad vaja-
dzēja izvirzīt priekšlikumu, kā no-
saukt kolhozu, kāds ierosināja Zilie 
kalni. Citi iebilda, ka nevar, ka tas 
vairāk piestāvētu Nevejai. Es ieminē-
jos par Jauno gvardi, jo nesen biju la-
sījusi romānu. Bulte uzreiz saausījās: 
«Jā, jā, kas to teica?» Tā 1949. gada 
martā nodibināja kolhozu. Lapmež-
ciems arī bija pie mums klāt.» 

Lilija Freiberga (dz. Mauriņa): «Es 
dzīvoju Mežmaļos, Cirstēs, bet brūt-
gāns — Laukdambjos. [50. gadu sāku-
mā] apprecējos un aizgāju uz vīratē-
va un vīra mājām. Gadus divus tur 
nodzīvoju. Piedzima bērni. Tad da-
būjām dzīvokli Dundagas centrā.  

Laukdambjos bija dikti neauglīga 
zeme, slapjš. Vīram arī nepatika ze-
mes darbi. Dzīves pēdējā laikā, tad 
gan — sāka Laukdambjus meliorēt. 
Tagad tur dēls dzīvo.» 

Emīlija Allere, dz. 1925.g., no 
1959. gada līdz šim laikam dzīvo Me-
žiniekos: «Kad atnācām, te bija tukša 
māja, un mēs ar vīru nopirkām. Vīrs 
strādāja mežniecībā. Tā es te gandrīz 
piecdesmit gadus esmu nodzīvoju. 
Jau neatkarības laikos tepat blakus 
Ausma Bukovska uzcēla mazu būdi-
ņu. Bukovskas māte Lizete Krūze ir 
Dižvilim (Freibergam) māsa.» 

Modris Freibergs, dz. 1956. g., ar 
pārtraukumiem līdz šim laikam dzī-
vo Laukdambjos: «No piecu gadu ve-
cuma šajos laukos esmu govis ganīju. 
Tad vēl daudzās mājās dzīvoja: Nātri-

ņu, Bergu mājas dzīvoja, Kārdikšos — 
kaut kāds liels oficieris, Grūžos — Tiš-
kina Jānis. Kogrīvā dzīvoja. Lecniekos 
bija kolhoza ferma un daudz dzīvok-
ļu, visādi tur dzīvoja. Nu vairs nevie-
na. Vecaimātei te apkārt bija drau-
dzenes, un es viņai staigāju līdzi. Bla-
kus Mežniekos saimniekoja Vilis, ma-
na vectēva brālis. Vilis noslīka. Aus-
mai skaitās Jaunmežnieki.» 

 
 

Alnis Auziņš 
 
Foto no E. Pētersona albuma. 
 
Autors pateicas par atbalstu raksta 

sagatavošanā I. Abajam, E. Allerei, 
B. Baumanei, L. un M. Freibergiem, E. 
Pētersonam, D. Semioņenkovai, N. Trek-
nai un A. Zumbergam. 

 
 

Nobeigums nākamajā numurā 
 

LAPMEŽCIEMS 
 

(Turpinājums. Sākums iepriekšējā numurā.) 
 

Pēc pašvaldības datiem, patlaban ciemā dzīvo 10 cilvēku. 

 Ciemos 
 

• 3. no kreisās Irma Faulbauma, blakus māte un tēvs — Emīlija un Valters.  
    50. gadu beigas. 

• Sena aploksne, kas apliecina ciema nosaukumu. Jaunlīdumos saglabājies visai 
daudz aizgājušo laiku materiālās kultūras liecību. 

• Edgars Pētersons: „„Lecnieku velns” Roberts 
Leitendorfs. Liels jokupēteris, esot bijis ar mieru 
visu ko darīt, lai tikai nebūtu jāstrādā.”  



2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   D u n d a d z n i e k s  2 0 0 6  S v eču  mēn e s i s  

5 

«Projekta mērķis ir 
trīs gados iepazīt Eiro-
pas Savienības valstu ie-
dzīvotāju ikdienu, viņu 
kultūru, kopīgo un at-
šķirīgo. Darbā iesaistīju-
šies skolēni no Līdsas 
Lielbritānijā, Darlovas 
Polijā un Dundagas Lat-
vijā. Katru mācību gadu 
paredzētas trīs vizītes 
katrā no skolām. No-
vembrī mūsējie bija Poli-
jā, tagad Dundagā cie-
mojas poļi un angļi, bet 
aprīlī gaidāms brauciens 
uz Lielbritāniju. Visu 
valstu pārstāvji kopīgi 
darbojušies: pirmajā ga-
dā veidojuši kalendāru, 
otrajā uzņēmuši video-
filmu «Viena diena sko-
lēna dzīvē». 

Šogad katras valsts 
pārstāvji izvēlējās kādu 
pasaku, tad sadalījās vai-
rākās darba grupās. Bija 
pasaku tulkotāji, lasītāji un ilustrētā-
ji. Citi meklēja vienādos vārdus. Vēl 
kādi rūpējās par to, lai pasakas un 

ilustrācijas ierakstītu diskā. Poļu 
skolēni bija izvēlējušies tautas pasa-
ku par kurpnieku Dratevku, kas sā-

kumā palīdz dzīvniekiem, bet vēlāk 
tie izglābj viņu. Latviešus ieinteresē-
jusi pasaka par trim tēva dēliem, kas 
nevarēja vienoties, kura no viņu dā-
vanām ir visvērtīgākā un kuram līdz 
ar to jāprec princese. Pasaka beidzas 
ļoti pamācoši: «Vai gribat zināt, kurš 
no viņiem dabūja princesi? Neviens, 
jo viņi strīdas vēl šodien.» Angļiem 
ļoti iepatikusies Klaiva Steipla Luisa 
pasaka «Nārnijas hronika. Lauva, Ra-
gana un drēbju skapis», kas ir arī ek-
ranizēta. (Grāmata ir tulkota latviski, 
saistoša ir arī filma. — D.S.) 

Viesiem trīs dienas pagāja spraigi. 
Bija gan kopīgs darbs, gan izklaide. 
Otrdien ciemiņi vizinājās pa Maķīš-
kalnu. Talsu muzejā viņi apskatīja 
Dundagas mākslas un mūzikas skolas 
izstādi, un tur redzētās idejas ļoti pa-
tika vizuālās mākslas skolotājai no 
Līdsas. Ciemiņi apmeklēja arī pašu 
mākslas nodaļu Dundagas pilī. Treš-
dien ieplānojām braucienu uz SIA 
Kurex Ventspilī, lai redzētu, kā ap-
strādā koku, ko pēc tam eksportē uz 
Lielbritāniju. Ekskursijā iekļāvām arī 
Livonijas pili un muzeju.»  

Iespaidos un novērojumos dalījās 
arī viesi, atzinīgi izsakoties par Dun-
dagu. Angļi īpaši priecājās par auk-
stumu, sniegu, apsnigušajiem ko-
kiem, sajūsminājās par še baudīta-
jiem ziemas priekiem — braukšanu 
ar kamerām un slidošanu. Viņi lab-
prāt gribētu redzēt arī Dundagu va-
sarā. Ciemiņiem šeit paticis daudz 
kas: jaukie, viesmīlīgie cilvēki, ģime-
nes, kurās dzīvojuši, pils, mākslas 
nodaļas skolēnu darbi, iespēja strā-
dāt trīs valodās. Kāds no Lielbritāni-
jas bija pamanījis tīrās ielas un skolu. 

Dundagas vidusskolā viss no-
tiekot mierīgāk. (Kā nu ne — 
tā nav vis lielā Līdsa ar mil-
jons iedzīvotājiem un skola ar 
tūkstoš trīssimt skolēniem!) 
Vēl viesiem patikusi dun-
dadznieku iespēja spēlēt vo-
lejbolu un skolas apglezno-
tās sienas. Jauks pārsteigums 
bijis tas, ka vienaudži Latvijā 
klausās tieši tādu pašu mūzi-
ku, kādu izvēlas viņi. Visiem 
atbraukušajiem skolēniem šī 
bija pirmā reize, kad viņi 
vieni paši bez vecākiem de-
vušies tik tālu prom no mā-
jām.  

 Interesanti, ka Līdsas un 
Darlovas skolās ir formas 
tērpi. Par to pašiem skolē-
niem ir dažādi viedokļi. Liel-
britānijas skolēniem tie ne-
patīk, jo viņi jūtas kā cietu-
mā, nevar izpausties, sevi 
izteikt. Taču, no otras puses, 
tā viņi pārstāv savu skolu. Nav arī 
jādomā, ko vilkt mugurā. Poļiem sa-
vukārt patīk savi formas tērpi, viņi 
mācās jūrskolā, un tērpi ir pieskaņo-
ti izvēlētajai profesijai. Šeit formas 
nēsā pat skolotāji. 

Projekta dalībnieki — gan skolotā-
ji, gan skolēni — vienbalsīgi atzina, 
ka Comenius ir bijis ļoti vērtīgs. Tā 
laikā ne tikai iepazītas divas valstis 
un tur dzīvojošie cilvēki, bet arī ra-
dusies vēl dziļāka interese citam par 
citu. Ieguvēji bijuši visi, tāpēc ir vē-
lēšanās projektu turpināt. 

 

Diāna Siliņa 
 

Kas tas tāds Comenius? 
 

Dundagas vidusskola jau trešo gadu piedalās Comenius projektā. 
No 6. līdz 8. II mūsu vidusskolā viesojās skolēni un skolotāji no Lielbri-
tānijas un Polijas. 8. II bija iespēja tikties ar ciemiņiem un projekta ko-
ordinatori Dundagā, skolotāju Andru Grīvāni.  

 Par zaļu pat vēl zaļāks 
 

Mūsu iestādei apstiprināto budže-
tu vērtēju kā normālu. Protams, dro-
ši vien kā visu struktūrvienību vadī-
tājiem, gribētos, lai manis vadītajai 
iestādei budžets būtu tāds, ka spētu 
daudz ko uzlabot un sapost. Bet jārē-
ķinās ar īstenību — jāizdzīvo ir vi-
siem un jāpietiek ir visam. Lieliem 
skolas materiālās attīstības darbiem 
budžetā naudas nepietiek, tādēļ jā-
cenšas to piesaistīt no malas — no 
valsts, no valsts investīciju projek-
tiem un citiem projektiem. Valsts in-
vestīciju projektos esam jau vairākus 
gadus iesnieguši vēlmi salabot Mazās 
skolas logus un jumtu, sporta zāles 
abās skolas ēkās, uzlabot Lielās skolas 
ventilācijas un apkures sistēmu, šo-
gad — arī izremontēt dažu labu kabi-
netu. Līdz šim liela atbalsta nav, un 
tomēr — pērn valsts dažādos budžeta 
grozījumos Mazās skolas jumta re-
montam piešķīra kopumā Ls 18 487, 
materiālās bāzes uzlabošanai — 
Ls 4 000. 

Šogad apstiprinātais skolas bu-
džets ir Ls 154 409. Šajā summā ie-
tilpst Ls 10 000, kas ir paredzēti 
2006. gada pagasta padomes priori-
tātei — sporta halles celtniecības 
projekta izstrādei (kopā vajag ap 
Ls 50 000), kā arī Ls 7 600 mērķdotā-
cija konkrētiem mērķiem — LR pa-
matbudžetā esam panākuši, ka Saei-
ma iekļauj Ls 4 000 Mazās skolas jumta 
daļas kārtējai nomaiņai, Ls 1 000 — 
zēnu darbmācības kabineta materi-
ālās bāzes uzlabošanai, kā arī no ES 
Akadēmisko programmu apvienības 
Comenius fonda Ls 2 600 sadarbības 
projekta īstenošanai starp 3 val-
stīm — Latviju (Dundaga), Lielbritā-
niju (Līdsa) un Poliju (Darlova). Līdz 
ar to skolas ikgadējais budžets no 
pašvaldības šajā gadā sastāda Ls 136 
809. Šajā pagasta finansējumā ietilpst 
transporta izdevumu kompensācija 
skolēniem, t.i., skolēnu autobusi, 
brīvpusdienas, kuras piešķir pagasta 
padome, un skolas darbībai nepiecie-

šamās izmaksu pozīcijas: algas, elek-
trība, malka, kārtējie remontdarbi 
utt. Atņemot nost visus ikdienas ob-
ligātos izdevumus, beigās pāri attīstī-
bai paredzētā summa ir krietni ma-
zāka nekā vēlētos, tomēr ar pozitīvu 
ievirzi. 

No lieliem darbiem līdztekus Ma-
zās skolas kārtējai jumta daļas nomai-
ņai un sporta halles celtniecības pro-
jektam kā attīstības līdzekļus varētu 
pieminēt, ka esam ieplānojuši naudu 
dažu telpu kārtīgam kapitālajam re-
montam katrā no skolas ēkām, kā arī 
mācību un materiālās bāzes uzlabo-
šanai. Šogad ceram nedaudz vairāk 
datorizēt skolas mācību procesu. 
Ļoti vēlamies, lai varētu paredzēt 

lielākas summas mācību un citu bib-
liotēkas grāmatu iegādei. Patlaban 
varam atvēlēt tikai Ls 2 uz skolēnu, 
un valsts finansējums arī ir Ls 1,50 uz 
skolēnu.  

Šajā gadā priekšroka skolas budže-
ta materiālo līdzekļu ieguldīšanā 
droši vien būs: sporta halles projekta 
izstrāde, dažu skolas kabinetu un tel-
pu kapitālais remonts, mācību mate-
riālās bāzes uzlabošana. Jācenšas pie-
saistīt līdzekļus Mazās skolas jumta 
nomaiņas pabeigšanai, sporta zāļu 
sakārtošanai abās skolās un, pro-
tams, atlikušās naudas (ap Ls 40 000) 
piesaistei sporta halles celtniecības 
projekta izstrādei.  

Apsverot sporta halles celtniecību, 
svarīgs jautājums saistās ar Mazo sko-
lu. Vai tā atstājama tur, kur tā paš-
reiz ir, vai arī kopā ar sporta halli ce-
ļama kā piebūve pie Lielās skolas? Ne-
noliedzami, tas ir strīdīgs jautājums, 
bet, lai kādu lēmumu arī pieņemtu, 
tam ir jābūt ekonomiski pamatotam 
un jākalpo pagasta attīstībai, nevis 
emocijām. 

 
Uldis Katlaps,  
vidusskolas direktors 

 

Vidusskolas budžetu pētot Akordeoniste pilī 
 

Dundagas mākslas un mūzikas skolā 6. II viesojās Talsu mūzikas 
skolas 5. akordeona klases audzēkne Kristīne Grīnvalde ar savu pe-
dagoģi Agritu Priednieci. 

Kādēļ šis notikums bija ievērības 
cienīgs? Par mazām zvaigznītēm ir 
jārunā! Ne jau katrs audzēknis spēj 
50 minūšu soloprogrammu nospēlēt 
no galvas! 

Jau pirms pāris gadiem, akorde-
onistu festivālā Rojā dzirdot Kristī-
nes spēli, aizdomājos par meitenes 
muzikalitāti, talantu un nerimstošo 
darbu gan stundās, gan mājās (kura 
reizēm pietrūkst mūsu audzēkņiem). 
Tāpēc arī ir panākumi: 2004. gadā I 
vieta savā klasē starptautiskā akor-
deonistu konkursā Naujenē 
(Daugavpils rajons). 2005. gadā I vie-
ta Kurzemes reģionā vecākajā grupā 
(izvirzīta valsts konkursam), II vieta 
valsts konkursā Limbažos (izvirzīta 
starptautiskam konkursam, kur ie-
guva atzinības rakstu), kopā ar Lim-
bažu akordeonistu orķestri līdzdalī-
ba koncertceļojumā Čehijā un rude-
nī līdzdalībā starptautiskajā akor-
deonistu konkursā. 

Pēc A. Priednieces ierosmes tapu-
si koncertprogramma. Skolotāja 
veiksmīgi vadīja koncertu, iepazīsti-
not klausītājus, tostarp mūsu mūzi-
kas nodaļas audzēkņus, ar skaņdar-
biem un to komponistiem. Program-
mā dzirdējām A. Tuča Prelūdiju,  
K.F.E. Baha Presto, S. Koņajeva Skerco, 
P. Frosini Olīvu ziedus, J. Jakušenko 
Valsi no džeza albuma, L. Maļinovska 
Bērnu svītas 1. daļu Klauni u.c. 

Patlaban Kristīne ar šo program-
mu koncertē rajona mūzikas skolās, 
bet 3. martā sniegs noslēguma kon-
certu Talsu mūzikas skolā. Uzņēmēja 
Anra Reinholda dibinātā fonda sti-
pendija ļauj šo mācību gadu meite-
nei mācīties par brīvu. Mūsu mūzi-
kas nodaļas audzēkņiem novēlu tik-
pat cieši draudzēties ar savu instru-
mentu, kā to dara Kristīne, tad būs 
prieks par to, ko dara! 

 
 

Sandra Lielanse  

Vidusskolā 
 

2. februārī skolā norisinājās ga-
da visvairāk apmeklētais pasā-
kums — Popiela. Šoreiz — disko 
kluba stilā, rosīgi darbojoties bār-
meņiem Artūram Lauciņam, Mārim 
Nepartam, diskžokejam Jurim Šlei-
neram un disko kluba īpašniekam 
Jānim Freibergam. Pavisam pasā-
kumā no 5. — 12. klasei piedalījās 
14 mūziķi. Skolēnu izvēlētais re-
pertuārs bija dažāds, no latviešu 
estrādes mūzikas (Raimonda Paula 
«Rudacītes») līdz ārzemju mūzikai 
(XSS feat Coolio «Peap Show»). Pasā-
kumu vērtēja gan publika, gan sko-
lotāju un skolēnu veidota žūrija. 
5. — 9. kl. grupā 1. vietu ieguva 
četras 6. klases meitenes ar attēlo-
to Pink »Get This Party Started», 2. 
vietu — trīs 5. un 6. klases meitenes 
par DFE «Zilais valis», savukārt 3. 
vietu ieguva divas 6. klases meite-
nes par R. John «Lion Sleeps Tonight». 

10. — 12. klašu grupā 1. vietu ie-
guva 10. klases pārstāvji ar XSS feat 
Coolio dziesmu «Peap Show», 2. vietu 
un izteiktas skatītāju ovācijas — 9. 
un 10. klašu zēni ar pašu sagatavo-
tu popūriju, kura laikā skatītājiem 
bija iespēja vērot gan breika ele-
mentus, gan čipendeilu cienīgu de-
ju. 3. vietu ieguva 12. klases meite-
nes jeb Raimonda Paula „Rud-
acīte”. Pasākums noslēdzās ar dis-
kotēku Alfa. Pirmo trīs vietu iegu-
vēji pārstāvēja skolu 11. II rajona 
Popielā Talsos, atvedot mājās atzinī-
bas rakstus un mazas dāvaniņas. 

14. februārī skolā bija jūtama, 
dzirdama un redzama mīlestība, jo 
skolēni šajā dienā staigāja pa pā-
riem, teica cits citam mīļus vārdus 
un piedalījās skolēnu parlamenta 
sagatavotajās norisēs par godu Va-
lentīndienai. 

20. februārī skolā notika otrā no 
trim iecerētajām tikšanās reizēm 
ar psiholoģi Intu Poudžiunas, tē-
ma Vara un kontrole. 

Patlaban skolēnu parlaments 
gatavojas raibajai jauniešu dienai 
4. martā Talsos Kopā esam, darām, 
varam, kuras mērķis ir Talsu rajona 
skolu un jauniešu klubu prezentā-
cijas, sadraudzība, informācijas un 
pieredzes apmaiņa. Jaunieši gata-
vojas atspoguļot skolēnu parla-
menta darbību. 

 

Norika Kundecka,  
direktora vietniece  
audzināšanas darbā 
 

 
 
 
Lappusei izmantoti Comenius 
projektā tapušie zīmējumi 
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Santa: — Kultūras centrs ir jauns 
jēdziens, un Smaida ir jauna darbi-
niece, bet mums pagaidām grūti pa-
teikt, kas no tā mainās. Darba, pro-
tams, pietiek, bet vismaz pagaidām 
mēs to nedalām — tu veiksi to, es to. 
Tā kā nav īstas skaidrības par Tautas 
namu, tad mēs arī to nepārzinām. 
Nākotnē tamlīdzīgi kultūras centri 
būs visā valstī un tos akreditēs, un 
te, šķiet, ar deputātu lēmumu mēs 
ejam laikam pa priekšu. Kad iepazīsi-
mies ar Rīgas izvirzītajām prasībām, 
tad arī spriedīsim, kas un kā jādara.  

Smaida: — Pagasta padome ir 
spriedusi, kā atdzīvināt pulciņu dar-
bu, un te mēs saskatām vienu kon-
krētu un nopietnu virzienu. Kā pir-
mais būtu koris (februārī jau pulcē-
jās interesenti, par diriģenti piekri-
tusi būt Sandra Lielanse, bet no ru-
dens, iespējams, iesaistīsies dun-
dadzniekiem labi pazīstamais diri-
ģents Ferijs Millers). Visas kārtis ne-
gribam atklāt, bet doma ir arī izvei-
dot dramatisko pulciņu un vokālo 
ansambli. 

Alnis: — Kāds šīm jaukajām iece-
rēm un arī citiem nodomiem naudas 
segums? 

Santa: — Kultūras centra kopējais 
budžets ir Ls 17 852, un tas ietver fi-
nansējumu pasākumiem, koncertiem 
un ballēm, pulciņu vadītāju atalgoju-
mu, divu speciālistu algas, kā arī fi-

nansējumu invalīdu biedrībai un 
pensionāru klubam Sendienas. Pērn 
pasākumiem mums bija atvēlēti 
6 192 latu, šogad no apmēram tādas 
pašas summas — Ls 7440 — jāatlicina 
arī pulciņu darbībai. Tā ka mēs neva-
ram īstenot visas ieceres, sevišķi ga-
da otrajā pusē jāskatās, ko varam at-
ļauties, ko ne. 

Alnis: — Šķiet, ka tādā gadījumā 
jau viena paša kora darbības nodro-
šināšana ir iespēju griesti. Deputāts 
Guntis Pirvits šajā pašā avīzē pareizi 
teic, ka specifisku pulciņu nevar va-
dīt kurš katrs un ka izglītotam liet-
pratējam par darbu ir jāsaņem vai-
rāk par grašiem. 

Anda: — Tie ir mūžīgie jautājumi: 
cik daudz kultūra spēj pelnīt un vai 
labu kultūras darba darītāju var no-
pirkt par ļoti labu atlīdzību?  

Smaida: — Mēs ar pasākumiem, lai 
cik labiem, pagaidām sevi pilnībā ne-
varam atpelnīt. Pasākumi ir maz ap-
meklēti, nemitīgi jādomā, ko un kā 
piedāvāt. 

Anda: — No otras puses, teicams 
pulciņa vadītājs ir labā nozīmē dulls 
cilvēks, kuram par viņa dullumu bū-
tu jāsaņem cienīgs atalgojums, bet 
kurš tomēr pirmām kārtām strādā 
idejas un nevis naudas dēļ.  

Alnis: — Tam varu tikai piekrist. 
Bet kādas jūs saskatāt iespējas pie-
saistīt finansējumu? Un vai jums 

kaut kas atlec no ieņēmumiem par 
pasākumiem?  

Santa: — Šogad nauda par biļetēm 
paliek mūsu budžetā, tas ir pluss.  

Anda: — Projekti, projekti. Par 
kultūras pasākumiem vislabāk rak-
stīt Kultūrkapitāla fondam. Ja spēj 
sava pasākuma lietderību pierādīt, 
tad uz nelielām summām var cerēt. 
Piemēram, ir jēga rakstīt par Dunda-
gas svētkiem, ietverot domu, ka šādā 
reizē kā uz sava veida salidojumu ie-
rodas bijušie dundadznieki, viesi, ka 
notikums nav domāts tikai šauram 
lokam.  

Santa: — Jāpiebilst, ka mūsu darba 

īpatnība ir tā, ka, veidojot budžetu, 
mēs gan zinām noteiktus pasākumus 
un summas (piemēram, 18. novem-
bra pasākums izmaksā ap Ls 600), ta-
ču ne jau visus! Gadās vēlāk intere-
santi piedāvājumi, un tad ir jādomā: 
cik cilvēku uz to atnāktu un kur 
ņemt naudu... 

Smaida: — Paņēmām Valsts kul-
tūrkapitāla fonda finansētās kultūras 
programmas atbalstīto koncertprog-
rammu piedāvājumu 2006. gadam. 
No mūsu izvēlētajām piecām kon-
certprogrammām saņemsim divas. 

Arī tas ir labi, jo mūsu līdzfinansē-
jums šajās programmās ir tikai 30% 
un klausītājiem būs iespēja tikties ar 
augstas klases māksliniekiem. 

Alnis: — Lielos pasākumus jūs va-
rat nosaukt?  

Santa: — Protams. 13. maijā būs 
Pils diena, nu jau gadskārtējs pasā-
kums, 1. jūlijā būs Dundagas svētki, 
15. jūlijā — starptautisks folkloras 
pasākums (tā norisei ir arī rajona  
līdzfinansējums), 18. novembrī — 
valsts svētki. Tie ir lielākie notikumi.  

Anda: — Iepriecina tas, ka uz va-
saru jau pieteikušās vairākas nomet-
nes, ka pie mums grib svinēt kāzas — 

par spīti pretrunīgi vērtējamām rū-
ķīšu kāzām, bet varbūt tieši tāpēc. 
No 10. līdz 14. jūlijam pilī notiks pir-
mais starptautiskais bērnu un jau-
niešu šaha festivāls. 

Alnis: — Pilij ir savs, no Kultūras 
centra atšķirīgs budžets. Mazliet par 
to! 

Anda: — Pils budžets ir divsimt 
latu lielāks nekā pērn. Kopumā tas 
nozīmē — uzturēt un pielāpīt milzī-
go ēku. Vienīgais prāvākais darbs ir 
nomainīt gaiteņa grīdu lielo trepju 
galā. Žēl par vienu pašlaik iestrēgušu 

darbu. Pērn Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcija 3 000 
latu ieguldīja lodžijas atjaunošanā. 
Šogad naudu darba turpināšanai pa-
gasta padome sākotnēji it kā piešķī-
ra, bet tad atņēma. Saņemšos un otr-
reiz lūgšu Kultūrkapitāla fondam un 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijai, bet grūti prasīt 
vēlreiz, ja līdz šim paši neko neesam 
ieguldījuši. Pieminekļu inspekcija 
jau gadus septiņus mūs ir balstījusi 
ar visai ievērojamām summām. Tā-
pat neatrisināts jautājums ir tualešu 
izbūve (divas ir krietni par maz!) un 
otrā stāva gaiteņa remonts. Atrisinot 
šos divus jautājumus, mēs otro stāvu 
varētu piedāvāt kā preci, bet re-
monts izmaksā ap 25 000 latu. 

Alnis: — Anda jau ieminējās par 
vēlmēm. Ko jūs piebilstu? 

Santa: — Biju atsevišķi paredzēju-
si naudu kora vadītāju algošanai, 
diemžēl to noņēma. Bet visiem jau 
bija no kaut kā jāatsakās par labu 
sporta halles projektam. 

Smaida: — Īstenībā mums vēlme 
ir viena: lai cilvēki nāktu! Gribas vai-
rāk iesaistīt ciemus — Kaļķus, Vīdali, 
Neveju, sadarboties ar to valdēm. 
Piedāvāt biļetes, reizēm izlīdzēt ar 
transportu. Būs grūti, jo daudzi ir 
ieslīguši ikdienībā. Gribu uzteikt Kaļ-
ķu ciema valdi, kas sākusi domāt un 
rīkoties. Notikuši vairāki atpūtas va-
kari, ļaudis gatavojas novusa turnī-
ram, dejo līnijdejas. Te cilvēki ir sa-
sparojušies. 

Santa: — Valentīndienas, Sirsniņ-
dienas balle izdevās necerēti kupla, 
ieradās ap simt cilvēku, daudz jau-
niešu. Prasīja pat, kad būšot vēl. Jā, 
mūsu sapnis ir iekustināt! Mēs gri-
bam strādāt, daudz ko spējam uztai-
sīt gandrīz vai ne no kā, kaut vai de-
korācijas. Pa laikam braucam uz ci-
tiem centriem un pilīm pašpikot ide-
jas. Varbūt pieejamā vietā jāizliek 
kastīte ierosinājumiem. Iespējams, 
bibliotēkām jāpiedāvā grāmatzīmes, 
uz kurām uzrakstīti tuvākie pasāku-
mi. Jādarbojas! 

 

Pie augšstāva kaimiņienēm  
ciemojās Alnis Auziņš 

Gan dulli, gan prātīgi jeb 
Mūsu kultūras dzīve  

 

Lauku pašvaldības kultūras dzīves kopējiem savā ziņā jārisina tie 
paši samezglotie jautājumi, kas valsts kultūras pārzinātājiem. Valdītāji 
(pamatoti) norāda, ka mūsdienās, kapitālisma un tirgus ekonomikas 
apstākļos, kultūrai ir jāpelna, savukārt kultūras kopēji (pamatoti) at-
bild, ka šo jomu vajag un vajadzēs piebarot un ka atdevi tik vienkārši 
naudā nevar izmērīt. 

Jā, bet kas raksturo Dundagu un tieši jaunā budžeta gaismā? To 
vaicāju Kultūras centra darbiniecēm Santai Maksimovičai, Smaidai 
Šnikvaldei un arī pils direktorei Andai Felšai. 

 Pie mums, uz zemēm 
 

Janvārī Eiropas Padomes Parla-
mentārā asambleja beidzot pieņēma 
komunisma noziegumus nosodošu 
rezolūciju. Par to, ka PSRS valdošais 
komunisms ir asiņaini noziedzīgs re-
žīms, mana paaudze pārliecinājās uz 
savas ādas. 1939. gada 23. augustā 
divi totalitāri režīmi noziedzīgi vie-
nojās (Ribentropa — Molotova 
pakts), un sekoja uzbrukums Polijai 
(kopā ar Vāciju), pēc kura komunisti 
apšāva tūkstošiem poļu virsnieku 
Katiņā, 1939. gadā uzbruka Somijai, 
bet 1940. gadā jūnijā okupēja Baltijas 
valstis, kas tūlīt iepazinās ar sarkano 
teroru. Pēc kara — okupācijas otrs 
cēliens, genocīda un deportāciju tur-
pinājums. 1940. gadā, ievērojot PSRS 
militāro bāzu klātbūtni Liepājā, 
Ventspilī un citur un lai saglabātu 
tautas dzīvo spēku, Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis neizšķīrās par militā-
ru pretestību sarkanajiem okupan-
tiem, toties 1941. gadā, sākoties ka-
ram ar PSRS, pēc Baigā gada vēl dzīvi 
palikušie latviešu karavīri un virs-
nieki stājās policijas bataljonos, paš-
aizsardzības vienībās un vēlāk leģi-
onā, lai kopā ar vācu karavīriem cī-
nītos pret noziedzīgo komunistisko 
režīmu un lai atriebtu Baigajā gadā 
noslepkavotos. 

16. martā, atceroties leģiona lat-

viešu 15. un 19. divīziju kopējās kau-
jas pie Veļikajas upes (Krievijā netā-
lu no Latvijas robežas), mēs piemi-
nam kritušos latviešu leģionārus, va-
ronīgās cīņās aizstāvot Latviju, vēlāk 
Kurzemes cietoksni un nacionālo 
partizānu vienībās. Šīs cīņas kā lat-
viešu neatkarības ideju apliecināju-
mu pieminēja arī ASV prezidents 
Bils Klintons, viesojoties Rīgā. Šogad 
16. martā arī vēlamies godināt vēl 
dzīvos cīnītājus un pieminēt kritušos 
un jau mirušos. Lasītājus lūdzu pa-
pildināt šo latviešu karavīru, cīnītāju 
pret komunistiskajiem okupantiem, 
sarakstu un sniegt ziņas redakcijai 
pa tālruni 3237858 vai M. Ceimuram: 
3242188, 9170818. 
 
Pašreiz apzinātie  
karavīri dundadznieki  

Dzīvie cīnītāji 
Arvīds Blūmentāls (Būdenu saim-

nieka vidējais dēls) — jau 1942. g. 
februārī, nepilnu 17 gadu vecumā, 
no Talsu vidusskolas brīvprātīgi de-
vies 25. Abavas bataljonā, kas pēc 
tam pārveidots par leģiona 15. divī-
zijas 33. pulku; vairākkārt ievainots, 
1945.g. februārī smagi, nokļuvis 
slimnīcā, gūstā, izbēdzis un nokļuvis 
rietumnieku gūstā, vēlāk trimdā Vā-
cijā un Austrālijā; Krokodilu med-

nieks; viņam un viņa līdziniekiem 
veltīts piemineklis Dundagā. 

Leonids Reinbergs — brīvprātī-
gais karavīrs no 1941. līdz 1945. gada 
maijam, cīnī-
jies pret sarka-
najiem partizā-
niem un frontē 
19. divīzijā, ie-
vainots, pēcka-
ra gadus pava-
dījis Gulaga lē-
ģeros un Tulas 
raktuvēs, ta-
gad dzīvo Dun-
dagā. 

Jānis Rē-
boks — 1944. g. 
vācu darba 
dienestu brīv-
prātīgi nomai-
nījis ar leģiona 
15. divīziju, 
pēc apmācī-
bām — frontē 
Latvijas piero-
bežā, pēc sma-
gām kaujām 
divīzija pārcel-
ta uz Vāciju, 
tur izlauzies 
no aplenkuma, 
ievainots, pēc 
nesekmīga mē-
ģinājuma no 
Dancigas ostas 
nokļūt atpakaļ 
Kurzemē krie-
vu filtrācija, 

lēģeri, Tulas raktuves. Tagad dzīvo 
Dundagā. 

Mirušie cīnītāji 
Arnolds Grīnbergs — Dundagas 

feldšera dēls, skolotājas Annas Grīn-
bergas dzīvesbiedrs, no 1944. g. ka-
rojis 15. divīzijā, pēc kara dzīvojis 
Anglijā, vēlāk atgriezies Latvijā. 

Edgars Derkevics — karojis 19. di-
vīzijā, Kurzemes aizstāvis. 

Ernests Kajaks — karojis 19. divī-
zijā, pēckara gados fizkultūras sko-
lotājs Dundagas vidusskolā. 

Žanis Vitmanis — karojis 19. divī-
zijā, skolotājas Hildas Vitmanes dzī-
vesbiedrs. 

Teodors Freibergs — karojis 19. 
divīzijā. 

Kārlis Kalmanis — dzimis Melnsi-
lā, dzīves nogali pavadījis Dundagā. 

Arnolds Grausmanis — bijis 15. 
divīzijas būvbataljonā Vācijā, pēcka-
ra gados Vārpas fizkultūriešu vadī-
tājs, aktīvs volejbolists un vieglat-
lēts. 

Edgars Freimanis — leģionārs, 
pēckara gados Vārpas volejbolists, 
dzīvoja Dundagas pienotavā. 

Pauls Cela — leģionārs, kritis 
frontē. 

Armands Cela — Paula brālis, dzi-
mis Muņos, pēc kara bijis lēģeros, 
kaujas gaitas un vēlākā dzīvesvieta 
nav zināma. 

Arvīds Detlavs — precīzi nav zi-
nāms — darba dienestā vai frontē? 

Fricis Sirsniņš — ziņu trūkst. 
 

Miervaldis Ceimurs 
 
 
 

Sešpadsmito martu sagaidot 

 Uz ežiņas galvu liku 
 

• Pašu darinātās Valentīndienas sirdī iegājušas Santa, Anda un Smaida. Autora foto 

• Krokodils pie Arvīda Blūmentāla Būdeniem, pirms novie-
tošanas Dundagas centrā Dinsberga un Talsu ielas stūrī.  

Foto no M. Ceimura albuma 
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Gotfrīds ir darītājs. Tāpēc nevis ju-
bilārs stāstīs par sevi, bet par viņu iz-
teiksies cilvēki, kas viņu pazīst.  

 Ilgus gadus Gotfrīdu pazīst Jānis 
Rēboks. Abi kopā strādājuši, arī dzīvo-
juši vienā un tajā pašā vietā — Vīdalē. 
Jubilāru Jānis Rēboks raksturo īsi: 
«Zolīds vīrs. Kā darbnīcas vadītājs ļoti 
akurāts, zinošs. Sabiedrisks cilvēks.» 

Pēdējā Gotfrīda darba vieta bijusi 
SIA «Spēks». Tur viņš mehāniskajā 
darbnīcā strādājis par galveno meis-
taru. Imants Kēnigsvalds, bijušais SIA 

«Spēks» direktors, par Gotfrīdu saka: 
«Viņš bija ļoti labs speciālists teh-

niskās lietās. Kad vajadzēja kaut ko 
izgatavot, Gotfrīdam nekas nebija jā-
skaidro. Visu zināja un strādāja ļoti 
patstāvīgi. Kaut arī pēc specialitātes 
atslēdznieks, lieliski varēja izdomāt 
lietas, kas saistītas ar metināšanu un 
virpošanu. Uz Gotfrīdu vienmēr varē-
ja balstīties. Viņš meistarības ziņā at-
gādināja manu tēvu Gustavu. Kolektī-
vā Gotfrīdu cienīja.  

Viņš atnāca strādāt uz SIA «Spēks» 

jau kā pensionārs. Pēc uzņēmuma pri-
vatizācijas Gotfrīds devās īstajā pensi-
jā. Tad viņš daudz ko darīja baznīcā.» 

Luterāņu draudzes dzīvē aktīvi 
Gotfrīds iesaistījies pēc Elmas Zadiņas 
uzaicinājuma dziedāt korī. Vēl pirms 
dažiem gadiem viņš cītīgi nācis uz 
mēģinājumiem un dziedājis dievkal-
pojumos. Bijis labs tenors. 

Kad Gotfrīdu ievēlēja draudzes pa-
domē, viņš kļuva par priekšsēdētāja 
vietnieku, cilvēku, kas atbild par  
saimnieciskajiem jautājumiem. Šajā 
ziņā bijis zinošs un spēkus nav taupī-
jis. Vienmēr zinājis, kur kas labojams 
un remontējams. Pats kopā ar Valdi 
Derkevicu cēlis malkas šķūnīti un no-
liktavu, būvējis tualeti baznīcas dārzā. 
«Par baznīcu Sniķerītis ir kritis un cē-
lies,» atzīst draudzes locekles Austra 
Birzgale un Elma Zadiņa. 

Lielā darbīguma, laipnības un 
smaidīguma dēļ luterāņu draudzes 
ļaudis viņu saukuši par baznīcas rūķī-
ti. Trūkusi vien rūķa cepure galvā. Tā 

viņu raksturo Austra, kas vairākus ga-
dus kopā ar Gotfrīdu bijusi draudzes 
padomē un korī. Viņa pastāstīja arī 
kādu gadījumu, kas labi raksturo jubi-
lāru. 

 Reiz vēlā, vējainā vakarā baznīcas 
dārzā zāģējuši koku. Vīri izdomājuši, 
kā labāk zāģēt, lai koks gāzdamies ne-
uzkristu dievnamam. Koks jau bijis 
gandrīz nozāģēts, te pēkšņi uznākusi 
vēja brāzma, un tas tieši baznīcas logā 
iekšā. Taču koks gāzies tik maigi, ka 
tikai ar zariem noglāstījis logu. Stikls 
tomēr plīsis, un rūtī palicis caurums. 
Austra, zvanīdama Sniķerītim, baidī-
jusies visu atklāt, tāpēc sacījusi: «Ka 
atnāks, ta pateiks.» Sniķerītis atnācis, 
apskatījies un mierīgi noteicis: 
«Nekas jau tur nav.» Pēc tam visu sa-
runājis, nokārtojis un rūts atkal bijusi 
iestiklota.  

Gotfrīds ar dzīvesbiedri Elzu bijuši 
un ir viesmīlīgi cilvēki. Laikā, kad 
Dundagas draudzē kalpoja mācītājs 
Roga, Sniķeri viņu laipni uzņēma sa-

vās mājās. Arī Liu Štrodahu, kas kādu 
laiku Dundagas luterāņu baznīcā spē-
lēja ērģeles, viņi ne reizi vien aicinā-
juši ciemos un rūpējušies par viņu kā 
savu meitu. Lia uzskata, ka Gotfrīds ir 
cilvēks ar lielo burtu. Krietns goda 
vīrs, pamatīgs un vīrišķīgs. Tāds, kas 
prot iepriecināt un sagādāt pārsteigu-
mus. Apbrīnojami viņš rūpējies par 
savu dzīvesbiedreni Elzu. Lia piebilst: 

«Nekad nevarētu pateikt, ka Got-
frīdam jau ir deviņdesmit pieci. Vi-
ņam ir ass prāts, viņš seko līdzi noti-
kumiem politikā. Pagājušogad vēl bija 
uzkāpis bumbierē, krāva malku.» 

Ne jau velti deviņdesmito dzimša-
nas dienu Gotfrīdam svinējuši septi-
ņas dienas. Arī šogad apsveicēju ne-
trūka. Tas tikai liecina par Dieva vadī-
ta mūža svētību, kas nesusi tik daudz 
augļu un kas piesaista cilvēkus. Gribas 
samīļot, paldies pateikt, kaut ko labu 
novēlēt. 

Diāna Siliņa 

14. februārī vairākās valstīs svin 
Valentīna dienu — visu mīlētāju die-
nu, un tā ir ienākusi arī Dundagā. To 
vairākus gadus sirsnīgi svin skolā un 
visas savas pastāvēšanas laikā bērnu 
dienas centrā Mājas. Šogad, sākot 
strādāt pašvaldībā, pārliecinājos, ka 
arī te šie svētki nav sveši. Visi saņē-
mām brīnišķīgus apsveikumus ar sir-
sniņām un šokolādes bučām. Tāpat te 
parādījās noslēpumainais Valentīns, 
katrā kabinetā atstājot pa ugunīgai 
puķei.  

Aptaujāju dundadzniekus, vaicājot: 
vai uzskatāt, ka Valentīna diena Latvi-
jā ir vajadzīga? Kāpēc?  

Zane Almane (8. klases skolniece): 
«Jā, jo vajadzīga Mīlestības diena. 

Pēc tās rodas vairāk pārīšu. Saviem 
puišiem iegādājamies sirsniņveida dā-

vanas. Viņi parasti savām meitenēm 
sadod bučas.» 

Guna Puršele (8. klases skolniece): 
«Manis pēc tā varētu būt vai nebūt. 

Labāk tomēr, ka ir, jo citiem tā ir ie-
spēja atzīties mīlestībā, kaut vai iz-
mantojot Valentīna dienas pastu. 
Skolā tad ir dažādi pasākumi, kas sais-
tās ar šiem svētkiem, diskotēka. Visa 
Latvija Valentīna dienu tomēr nesvin, 
tie nav mūsu nacionālie svētki.» 

Edgars Eizenbergs (12. klases skol-
nieks): 

«Šie svētki ir vajadzīgi. Tā ir īpaša 
diena, lai izrādītu, cik ļoti kāds cilvēks 
mūsu dzīvē ir dārgs un mīļš. Tomēr 
priekšstatu par šo dienu mazliet sabo-
jā uzkrītošais komerciālisms ar bez-
personiskajām plastmasas sirdīm. Ma-

nuprāt, ja kādu mīl, tad katra diena ir 
Valentīna diena.» 

Tālis Frišenfelds: 
«Nevajag. Latviešiem svētku jau 

tāpat pietiek.» 

Lilija Freiberga: 
«Kāpēc gan ne? Lai ir prieks cilvē-

kiem.» 

Jautrīte Freimute: 
«Nevajag, jo tie ir mums sveši svēt-

ki. Mīlestībā var atzīties katru dienu, 
dāvināt puķes un sirsniņas arī. Bet, tā 
kā tas ir jaunajai paaudzei tāpat kā 
Popiela, lai jau svin!»  

Uldis Šmēdiņš: 
«Šie svētki ir vajadzīgi. Tā ir īpaša 

diena, lai apliecinātu mīlestību sa-
viem tuviniekiem. Pats Valentīna die-
nā sievai un meitiņai dāvinu ziedus.» 

Velga Eizenberga: 
«Jautājums būtībā ir par senām, pa-

tiesām cilvēka dzīves pamatvērtībām: 
par ģimeni, mīlestību, atbildību un 
uzticību. Un to, kā mūsdienās šīs vēr-
tības, īpaši mīlestība, ir devalvējušās. 

Ar šo skaisto vārdu piesedz netiklību, 
izvirtību un laulības pārkāpšanu.  

Vārdam mīlestība ir 4 pakāpes, no 
kurām augstākā — agapē. Tā ir dieviš-
ķā mīlestība, mīlestība uz visu labo 
vispār. 3. pakāpe ir eros — mīlestība, 
par ko sapņoja meitenes skolas solā, 
par īsto un vienīgo ģimenes veidoša-
nai un cilvēces turpināšanai.  

Seno latviešu tikumi, kur būtiski 
bija veselīgi un laimīgi pēcnācēji, ir 
izkauti karos, izvējoti Sibīrijā un noin-
dēti ar padomju ideoloģiju. Kur lai cil-
vēks ģimenē ņem izpratni par pa-
audžu pēctecību? Tagad iegūta brīvī-
ba, bet saprašanā ir tukšums un bēg-
šana no Dieva pasaulē. Ne viss, kas pa-
saulē, ir slikts, bet ne viss ir arī labs. 
Tāpēc, pirmkārt, būtiski atšķirt labo 
no ļaunā. 

Svētais Valentīns aizstāvēja ģimeni 
un tās vērtību. Moceklību viņš izpel-
nījās nežēlīgajos Romas impērijas lai-
kos, kad slepus no laicīgās varas svētī-
ja laulību tā, kā tagad to dara baznīca. 
Viņš bija kristietis, bet Kristus sekotā-
ji toreiz darbojās pagrīdē — katakom-

bās. Šis vīrs svētīja laulību debesu 
priekšā, tāpat kā tagad to dara baznī-
ca ar vārdiem: «Tagad jūs esat viens 
vesels, un, ko Dievs ir savienojis, cil-
vēkiem nebūs šķirt.» Tā, pirmkārt, ir 
vīra (kā stiprākā) atbildība par sievu 
un bērniem (kā aizsargājamajiem).  

Līdz šim gadam Valentīna diena 
man šķita nenopietni svētki. Cilvēce 
attīstās, un cilvēki, par laimi, kļūst sa-
prātīgāki. Šogad Ķīpsalā notika labda-
rības akcija, kurā Latvijā populāri cil-
vēki devās uz cietumiem un patver-
smēm, lai nestu mīlestību arī tur. Līdz 
ar to šie svētki pietuvojās mīlestības 
augstākajai izpausmei.  

Tā kā līdz šim man Valentīna diena 
kā sagrozīto vērtību diena nekad nav 
patikusi, nekā to nesvinu. Bet, kad, 
ienākusi Dundadznieka redakcijā, ie-
raudzīju neuzbāzīgus uzmanības ap-
liecinājumus, iesaucos: «Es pati šo-
dien būšu Valentīns vai Valentīna!» 
Tā arī darīju.» 

Diāna Siliņa 

Dundagas muižā bija liels medību 
suņu bars. Tie bija raibi — melnbal-
ti — dzinējsuņi, kurus apkopa viens 
piķieris. Ar vārdu piķieris gan vairāk 
jāsaprot galvenais mednieks parfor-
sa* medībās, kādas Dundagā gan ne-
notika, bet suņus izmantoja rudens 
medībās, līdz sniegam. Skrienot pa 
sniegu, suņi varētu sabeigt kājas. Ru-
dens medības ar suņiem bija brīnišķī-
gas. Mednieki veidoja maisu tā, lai me-
dījums nevarētu tikt cauri mednieku 
ķēdei.  

Atceros medības 1914. gadā, kad 
pilī bija 14 — 18 liels medību suņu 
bars. Mednieks suņus ieveda aplenktā 
mežā, bet piķieris ar mežsargu zirgos 
vadīja suņus tālāk, lai uzietu medīja-
mo dzīvnieku pēdas. Kad tās samek-
lēja, sākās dzīšana. Mežā brīnišķīgi 
skanēja suņu rejas. Šāva, kad medī-
jums gāja cauri mednieku ķēdei un 
suņi bija prom. Katram medniekam 
pie šautenes bija arī ādas pletne, ar 
kuru atgaiņāja suņus no nomedītā 
dzīvnieka. Ja medījums izgāja cauri 
mednieku ķēdei, tad vajadzēja to da-
būt atpakaļ katlā. Medību beigas pazi-
ņoja ar mednieku signālu. Katram 
medījumam tas bija atšķirīgs. 

1913. gada rudenī es piedalījos me-
dībās Dundagas ozolu mežā. Onkulis 
Fricis šāva. Suņi atrada jaunas pēdas. 

Nesapratu, ko suņi 
dzen, — stirnu, zaķi 
vai lapsu. Iestājās 
klusums. Tad rejas 
tuvojās. Kas šaus? 
Reizēm kāds aizšā-
va garām, stirna iz-
skrēja cauri med-
nieku ķēdei, tad nā-
ca suņi, [mednieki] 
ar pletnēm un sau-
cieniem gribēja tos 
apturēt. Bet tie ne-
bija apturami. Tad 
suņu rejas attālinā-
jās. Onkulis Fricis 

stāvēja pie savas [nomedītās] stirnas. 
Man tās bija žēl, bet to es nedrīkstēju 
teikt. Pēcpusdiena bija skaista, sau-
le — silta un zeltaina, es klausījos put-

nu dziesmās.  
Piķieris iepūta ragā. Medības bija 

beigušās. Tālumā vēl dzirdēja kādas 
rejas, bet tie varēja būt tālāku māju 
kranči, kurus satraukuši medību su-

ņi. Nākamajā dienā pēc medī-
bām, varbūt arī vēlāk, suņi pārnāca. 

Daudz ļaunāk bija tad, ja tie izmuka 
izjādes laikā ar piķieri. Viņi vienmēr 
bija sasaistīti pa divi. Tad varēja viegli 

gadīties, ka, medījumu vajājot, viens 
grib tikt kokam gar vienu pusi, bet tā 
pārinieks — gar otru. Neviens negrib 
padoties, un, tā kā spēki ir līdzīgi, tie 
paliek pie koka un iet bojā no bada. 

Tos atrast ir ļoti grūti. Suņi izturas 
klusu un klausās, vai kāds netuvojas. 
Tā īsi pēc medībām 1915. gadā aizgāja 
bojā viens suņu pāris. Tos, badā no-
beigušos, nejauši atrada pēc vairākām 
nedēļām.  

Dārzniekam Vertam ir gleznojums, 
kurā attēlots, kā dodas medībās onku-
ļa Kārļa laikā. Pa priekšu daži suņu 
pāri, tad piķieris ar medību ragu, aiz 
viņa trīs jātnieki. Viens no tiem ir tē-

vocis Kārlis, kas tajā laikā bija Dunda-
gas pārvaldnieks. Viņam blakus jāj 
jaunākais brālis, mans vecvectēvs Te-
odors fon Ozstenzakens. Trešo jātni-
eku esmu aizmirsusi. 

Lielāku un ilgstošāku medību vaja-
dzībām pie Raķupes, netālu no Valku 
mežsargmājām bija uzbūvēta medību 
pils Kaugas — liela divstāvu ēka ar 
prāvu ēdamtelpu un virtuvi. Sienas 
izšūtas ar koka paneļiem, telpas rotā-
tas ar kokgriezumiem. Medību reizēs 
no Dundagas atveda saimnieci ar vir-
tuves meitām (spīzmanēm?), kas ga-
tavoja medniekiem mielastus. Tad 
medības ilga vairākas dienas. Otrajā 
stāvā bija iekārtotas mednieku atpū-
tas telpas. Bija arī saimniecības ēkas 
un stallis zirgiem. Medību vajadzībām 
lielāko medņu riestu tuvumā bija uz-
būvētas tā saucamās medņu būdas. 
No apaļkokiem apmēram 3x3 m lielas 
celtnes kalpoja medniekiem nakts 
melnuma pārlaišanai. Tādu būdu at-
liekas bija atrodamas vēl 20. gs. 50. 
gados. 

Diemžēl pirms gadiem 45, mež-
strādniekiem ziemā neuzmanīgi ap-
ejoties ar uguni, Kauga nodega.  

 
Tulkojuši Aina Pūliņa un Aivars 
Siliņš, konsultējuši A. Siliņš un Ed-
gars Hausmanis  
 

* Šādās medībās dzīvniekus ar suņu 
baru dzen, kamēr tie zaudē spēkus, 
kas ļauj medniekiem jāšus tos pa-
nākt. Parforsa medību veids radās 
Francijā un vēlāk izplatījās citās Rie-
tumu zemēs, kur tas notiek arī šo-
baltdien.  

Mīļš un čakls kā rūķītis 
 

16. februārī 95 gadi apritēja Gotfrīdam Sniķeram, sauktam arī par 
Gotiņu vai Frīdi, vai Sniķerīti. Īpašs, rets un neparasts jau ir viņa vārds. 
Ja to tulkotu latviski, iznāktu — Dieva miers. Arī dzimšanas dienu svi-
nēt viņam iznāk reizē ar kādu pazīstamu vīru Eiropā — Filipu Melanhto-
nu, Mārtiņa Lutera līdzgaitnieku. 

To atceramies februārī! 
 

Jā vai nē Valentīna dienai 
 

Iegūstot neatkarību, mainījušies arī mūsu svētki. Daži pazuduši, citi 
palikuši, vēl kādi atgriezušies. Parādās arī tādi, kādus agrāk Latvijā 
nesvinēja. Un sabiedrības domas dalās.  

MEDĪBAS DUNDAGĀ 
 

Turpinot iepazīstināt ar izvilkumiem no Rutas fon Grothusas, dz. Os-
tenzakenas, atmiņām, piedāvājam stāstījumu par medībām. Par Kau-
gas medību pili, kas arī skar baronu laikus, vēsta bijušais Dundagas 
MRS direktors Aivars Siliņš. 

• V.S. Stafenhagena 1860. gadā 
publicētā gravīra, ka ļoti sasau-
cas Ostenzakenas atmiņām. 
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Vēstules ceļo uz Īriju, vēstules ceļo 
uz Latviju. Mamcis raksta Dinai, un 
Dina raksta Mamcim. Reizēm Dina 
piezvana. Dina ir Mamča mīļākā maz-
meita. Tādēļ, ka bija pirmā no visiem 
mazbērniem. Tādēļ, ka uzaugusi acu 
priekšā. Tādēļ, ka šobrīd tik tālu 
prom. Tādēļ, ka Dina ir traģiski bojā 
gājušās meitas — Vēsmas — bērns. 
Visu šo tādēļ ir tik daudz, ka Mamcim 
svarīgi nepazaudēt Dinu. Tur svešu-
mā viss kas var gadīties... 

Reizi gadā Mamcis sūta paciņu ar 
Latvijas našķiem. 

— Vai, kā man šodien iznāc! — uz-
sāk Mamcis, iekārtojusies pretī pie 
virtuves galda. — Gribej aizsūtit pa-
ciņ Dinai, bet, kad uzlik uz svariem, 
izrādijas, ka a pieciem latiem nepie-
tiks — līdzko i vairak par puskilo-
gram, tā jamaksa vel piec lat... Bet 
makā man piec vien bi palikuš. Pensij 
tikai jaunedeļ... 

   Esmu jau ievērojis, ka ik reizi, sa-
ņemot pensiju, Mamcim ir sagatavots 
uzmetums galvenajiem mēneša tēri-
ņiem, ar īpašu sadaļu sveicamajiem 
jubilāriem. Kopš nomira vecpaps, 
pensionāra izdzīvošanas skola Mam-
cim jāapgūst no jauna, — diviem to-
mēr bija vieglāk savilkt galus. 

— Ko tad tu tik smagu gribēji sū-
tīt? 

— Neko īpaš. Konfekš kast un žur-
nāl Iev. 

— Un kuru kasti tad tu izvēlējies? 
— Laims Assorti... 
«425 grami tīrais svars…» parak-

ņājies atmiņā, rēķinu, «plus vēl kas-
te... — vienas pašas konfektes jau sa-
nāk puskilograms!» 

— Tad jau droši vien ņēmi to jau-
no, ar to ziemas ainavu? 

— Nu, ja! Gribejas tač, lai i smuk... 
— Un žurnālu dabūji atnest mājās? 
— Nē! Dina vienmēr žēlojas, ka 

šausmig gribas kaut ko latvisk pala-
sit. Iev es tomēr aizsūtij! 

— ...? 
— Es prasij tām past darbiniecem, 

kā ta cit sūt, un vīņs teic, ka viss jau 
sūtot vaļējs konfekts. Tad nu es a — 
atplēs kast turpat vaļa un iebēr tai 
paciņa pie žurnāl klāt — tā, lai sanāk 
tas puskilograms... 

— Mammu... Tās darbinieces jau 
domāja sveramās konfektes, nevis 
vaļējās... Kamēr tā paciņa aizies, mīk-
stie pildījumi būs putrā... 

Jo vairāk aizdomājos par notikušo, 
jo komiskāk zīmējas turpmākais, līdz 
nespēju vairs noturēties, — vēders 
raujas spazmatiskos smieklu kram-
pjos, cik izteiksmīga ir ainiņa tālajā 
Īrijā: mazmeitiņa Dina ar draugu San-
dri ver vaļā sūtījumu un sastingst ne-

izpratnē — ko tagad būtu vieglāk iz-
darīt: izlasīt konfektes no pirmās līdz 
pēdējai lappusei vai arī ķerties klāt 
garšīgajai Ievai un apēst, izbaudot tik 
pazīstamo četru veidu pildījumu... 
Žēl, ka Dinai vārda diena nav pirmajā 
aprīlī. 

Mamcis sēž pretī galīgi nobēdāju-
sies un sašļukusi. Esmu sagrāvis viņas 
labi domātos centienus... 

— Mammu, — apspiedis smieklu 
lēkmi, cenšos būt nopietns, — tu taču 
pagājušo gadu arī sūtīji paciņu ar pi-
parkūkām. Vai tad toreiz tev neteica 
par svaru?! Ir taču arī citas garšīgas 
konfektes mazākās kastēs: Arabeska, 
Vētras putns, Krējuma! Prozit galu galā! 
Un visām kastēm otrā pusē ir rakstīts 
svars. 

— Es bi piemirs... Gribejas tač, lai i 
smuk...    

 

Pēc divu gadu prombūtnes Dina 
atbraukusi uz Latviju. Divas nedēļas 
paskrien vēja spārniem, cik daudzus 
gribas satikt, uzzināt jaunumus, re-
dzēt pārmaiņas. Uz atvadām Mamcis 
sagatavojis divus paprāvus maisiņus 
ar rudens labumiem — viss pašas dār-
zā audzēts. Mazmeita vienmēr ir rak-
stījusi, ka Latvijā viss ir daudz gar-
šīgāks, sākot ar ērkšķogām no krūma 
un beidzot ar Latvijā ceptu maizi. 

Pavadītāju pulciņš lidostā diezgan 
kupls — bez brāļa un tēta no sen ne-
redzētās māsīcas atvadīties atsteigu-
šies Rīgā studējošie Ieva un Matīss 
(Dina nu jau strādā Londonā!). Jau-
niem jauno intereses un sarunas. Pie 

bagāžas nodošanas iznāk aizķeršanās. 
Tā ir vienu kilogramu smagāka par 
pieļaujamo normu — vienam pasa-
žierim tie ir 20 kilogrami. Vai nu jā-
piemaksā 20 lati, vai arī no kaut kā 
jāšķiras. 

Atvērusi paprāvo čemodānu, Dina 
pārlūko saturu — varbūt tiešām kaut 
ko atstāt? Smagākās lietas ir Lāču 
maizes klaips un diezgan liels kabacis 
no Mamča dārza. 

— Tas kabacis sver vismaz kilogra-
mu, ja ne pat divus. Atstāj to, un būs 
tā, kā vajag! — Matīsa padoms ir lie-
tišķs.  

— Jā, jā! Tāpat no tā nekā prātīga 
nevar iztaisīt! — piebalso Ieva. 

Brīdi šaubījusies, Dina ar strauju 
kustību aizver somas rāvējslēdzi. 

— Es tomēr iešu samaksāt... 
— Kas, viņai naudu nav kur likt? — 

pagaidījis, līdz Dina attālinās, Matīss 
klusiņām pauž savu neizpratni. 

— Matīs, tā ir viņas nauda! — tāpat 
atčukst vecākā māsa. 

— Jūs tikai Mamcim nesakiet! — 
atgriezusies atpakaļ, bilst Dina un 
stingru skatienu uzlūko pavadītā-
jus. — Citādi viņa kreņķēsies, ka tā 
sanācis. 

— Nē, nē, mēs neteiksim! — visi 
solās. 

— Nu labi, tad sveiki! Paldies, ka 
pavadījāt! 

— Veiksmīgi tev! 
— Mīkstu nosēšanos miglainajā 

Londonā! 
2006. gada februārī.  

V. U. 

«Dundadznieks» Nr. 2 (48) 
2006. gada februāris. 

 

Dundagas pagasta padomes izde-
vums, iznāk reizi mēnesī, reģistrāci-
jas Nr. 000702696, pasūtīšanas in-
dekss pastā 3085. 

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģija: Gunta Abaja, Alnis 
Auziņš (redaktors, tālr.: 1-3237858, 
epasts: alnis@dundaga.lv), Ēriks 
Bērzkalns, Sandra Dadze, Anda Felša, 
Uldis Katlaps, Gunārs Laicāns, Velta 
Metene, Aivars Miška. 

Publicētie materiāli ne vienmēr 
pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. 
Par datu pareizību atbild tos sniegusī 
amatpersona, citos gadījumos — rak-
sta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lū-
dzam atsaukties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā. 
Metiens: 500 eks.  

Internetā: www.dundaga.lv/avize 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   S v eču  mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 0 0 6  

Vecmāmiņa un mazmeita 

Edgars Rērihs         (1935) 
Herta Tiese             (1918) 
Elva Veidemane     (1936) 

 Raibs kā  ... 
 

Vēl ieguvām trīs pirmās vietas un 
mazos kausus atsevišķos sporta vei-
dos: datorspēlē (Una Sila), hokeja 
metienos vārtos — gan individuāli 
Guntis Pirvits, gan komandu vērtēju-
mā. 

Stafetē komanda (Inga un Ēriks 
Bērzkalni, Sandra Kokoreviča, Guntis 
Pirvits, Una Sila un Andris Vīksna) 
ieguva kausu un medaļas. Šajā pār-
baudījumā bija  biatlons ar mešanu 
mērķī un soda apļiem, hokejs ar me-
tienu vārtos, boguls (ar virves palī-
dzību sevi uzvelk kalnā) un nobrau-
ciens no kalna.  

Bogulā 2. vietu ieguva S. Kokore-
viča, bet slalomā tāds pats panākums 
mūsu komandai kopvērtējumā. Vēl 
dundadznieku krāsas aizstāvēja In-
guna Klēvere un Guntars Sils. 

Šo posmu varējām saukt par vado-
šo, jo piedalīties drīkstēja tikai paš-
valdību deputāti, viņu dzīvesbiedri 
un pašvaldību darbinieki. Mūsu vie-
nību veidoja 9 dalībnieki un 7 līdzju-
tēji. Ļoti priecēja tas, ka bijām viena 
no retajām komandām ar tik daudz 
deputātiem (veseli 3) un tik daudz 

bērniem. Tas ir svarīgi, jo deputā-
tiem tā ir iespēja atpūsties no sprai-
gā darba, kā arī iepazīt sporta dzīvi 
būtībā, ne tikai pēc budžeta lapām 
un pasākumu plāniem. Šis posms ir 
jauks ar to, ka vienlaikus komanda 

piedalās tikai vienā sporta veidā, tā-
tad pārējie var atbalstīt. Mūsu aiz-
rautība un piedalīšanās prieks bija 
tik liels, ka nebijām pat painteresēju-
šies par iegūtajām vietām atsevišķos 
sporta veidos, kamēr pirms pēdējā 
sporta veida mūs uzslavēja: «Jūs, 
Dundagu, vairs nevar panākt!» Paši 
nesapratām, kā tas noticis. Laikam 
jau tāpēc, ka sportojām un darījām 
visu no sirds.  

Prieks un gandarījums bija mil-
zīgs, jo pirmo reizi kādā no posmiem 
uzvarējām kopvērtējumā. Tagad 
sporta organizators Edvīns Klēvers 
cītīgi gatavo šāvējus un novusistus 
nākamajiem sporta spēļu posmiem, 
paši centīgi gatavojas galda tenisisti. 
Visiem dalībniekiem milzīgs paldies 
par atsaucību! 

 

Sandra Kokoreviča un  
Edvīns Klēvers 

Par gada ienākumu 
deklarācijām 

Valsts ieņēmumu dienesta KRI 
Talsu nodaļa rīko seminārus paš-
valdībās par Ieņēmumu un Izdevu-
mu žurnālu slēgšanu, ienākumu 
deklarāciju aizpildīšanu, kā arī pie-
ņem gada ienākumu deklarācijas. 
Dundagā būsim 9. martā plkst. 
10.00 

Gada ienākumu deklarācijas obli-
gāti jāiesniedz līdz 1. aprīlim 
• individuālajiem uzņēmumiem, zem-

nieku (zvejnieku saimniecībām, pie-
mājas saimniecībām, kas nav uzņē-
mumu ienākuma nodokļa maksātāji; 

• individuālajiem komersantiem; 
•personām, kas guvušas ienākumus 

no saimnieciskās darbības (indivi-
duāla darba, ārstu prakses, mežis-
trādes, telpu nomas, transporta pa-
kalpojumiem un citiem); 

•personām, kas guvušas ienākumus 
ārvalstīs. 
Gada deklarācijas var iesniegt brīv-

prātīgi fiziskās personas (iedzīvotāji), 
lai daļēji atgūtu naudu par mācībām 
un ārstēšanos. Izdevīgi deklarācijas 
iesniegt personai, kurai taksācijas ga-
dalaikā nav piemērots viss gada neap-
liekamais minimums (nav strādāts 
pilns gads). 

Gada deklarācijas jāiesniedz arī tām 
personām, kurām nodokļu atmaksas 
tika pārceltas uz nākamajiem taksāci-
jas periodiem (piemēram, no 2004. uz 
2005. gadu). 

Lai operatīvāk aizpildītu deklarāci-
ju, ierodoties uz konsultāciju, jāņem 
līdzi darba devēja paziņojums par al-
gas nodokli, attaisnoto izdevumu ap-
liecinošie dokumenti (par mācībām 
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem), 
saimnieciskās darbības veicējiem — 
arī ieņēmumu un izdevumu uzskaites 
žurnāls.                  VID Konsultāciju daļa 

 Sarauj, Dundaga! 
 

Olimpiskā gaisotnē 
 

28. janvārī Kamparkalnā rajona pašvaldību 14. sporta spēļu I pos-
mā piedalījās pašvaldību deputāti un viņu ģimeņu locekļi. Dundadz-
nieki kopvērtējumā izcīnīja I vietu un lielo kausu. 

Pērn visas komandas cīnījās, sa-
dalītas divās grupās: pilsētnieki un 
laucinieki. Toreiz lauku skolu grupā 
izcīnījām augsto otro vietu. Šogad 
grozītā nolikuma dēļ pilsētnieki un 
laucinieki spēlēja kopējā ieskaitē. 
Tas mums izvirzīja grūtu uzdevu-
mu — spēkoties ar Kuldīgas un Lie-
pājas šaha skolu audzēkņiem, kas 
pārsvarā mācās pilsētas skolās. 
Diemžēl šaha ģeogrāfija Kurzemē 
vēl vairāk sašaurinājusies — šoreiz 
līdztekus kuldīdzniekiem un liepāj-
niekiem piedalījāmies tikai mēs. 

Pirms sacensībām sasirga mūsu 
jaunāko šahistu līderis Edgars Pa-
bērzs, kā arī Edijs Tropiņš. Piedalo-
ties krietni vājinātā sastāvā, tomēr 
visu laiku turējāmies līderu pulkā. 
Beigās punkta pietrūka līdz 3. vietai, 
pusotra — līdz 2. vietai... Lieliski cī-
nījās mūsu jaunākais šahists Matīss 
Apsāns, kas ar 4,5 punktiem (visiem 
7 spēles) ieņēma 7. vietu 30 dalīb-

nieku pulkā. Matīss uzrādīja vislabā-
ko rezultātu dundadznieku vidū. 
Četri punkti šajā pašā grupā 9. vietu 
ļāva ieņemt Arnim Sirkelam. Jāpas-
lavē šādu sacensību debitantes Vitas 
Egles neatlaidība, kas deva vērtīgus 
3 punktus. 

Arī vecāko grupā mūsu trijotne 
Elvis Bēķis, Jurģis Remess un Raivis 
Pabērzs iepriecināja ne vien ar pār-
domātu, labu šahu, bet arī ar cīņas 
degsmi. Ceru, ka grūtās cīņās godam 
nopelnītie punkti labvēlīgi ietekmēs 
Raivi, kura lielākā bēda līdz šim bi-
jusi pārāk mazā ticība saviem spē-
kiem. Arī šajā ļoti spēcīgajā jauno 
šahistu sabiedrībā visu laiku minām 
līderiem uz papēžiem, un tikai ne-
veiksme pēdējā kārtā mūsējos at-
svieda uz 5. vietu. Individuāli Elvis 
ar 4 punktiem ieguva 9. vietu 25 da-
lībnieku vidū, puspunkts mazāk Jur-
ģim un Raivim. 

Alnis Auziņš 

Šahisti Kurzemes komandčempionātā 
 

Vienas no svarīgākajām sacensībām aizvadījuši jaunie šahisti. 7. II 
astoņi mūsu labākie melnbaltā galdiņa bruņinieki Kuldīgā piedalījās 
Kurzemes novada skolēnu komandsacensībās. 1. — 6. klašu grupā 
12 komandu vidū ieguvām 4. vietu, 7. — 9. klašu grupā 10 vienību 
konkurencē palikām piektie. 

9. III plkst. 9.30 pilī Talsu lauku kon-
sultāciju birojs rīko semināru par MK 
noteikumiem nr. 21 Noteikumi par 
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. 
gadā un tā piešķiršanas kārtību.  

Lūdzam ziedot kokapstrādes darba-
rīkus, ēvelsolu un kalēja laktu topoša-
jām radošajām darbnīcām pilī. Zvanīt 
pa tālr. 42762 Tālim.  

— Mēs, kādi desmit cilvēki, brau-
cām spēlēt hokeju uz Roju. Gribējās, 
lai tepat uz vietas ziemā būtu ko da-
rīt, īpaši bērniem un jauniešiem. 
Guntis Pirvits bija mūsu runas vīrs 
sadarbībā ar pašvaldību (paldies par 
finansiālo atbalstu!), Raitis Kristiņš 
gādāja materiālus (paldies SIA Ku-
rekss!), es rīkoju darbus. Būvējām 
trīs mēnešus. Visās talkās piedalījās 
Viktors Fesenko, tāpat jāuzteic sko-
las saimnieks Vitālijs Nazarovs un 
Andis Upītis, kas tagad uztur lauku-
mu kārtībā. Paldies visiem, kas noti-
cēja mūsu iecerei! 

Savukārt sporta organizators Ed-
vīns Klēvers lika pie sirds, lūk, ko. 

Slidotava darbadienās līdz plkst. 
17.00 atvēlēta slidotājiem, pēc plkst. 
17.00 hokejistiem, sestdienās un 
svētdienās — slidotājiem līdz plkst. 
12.00, hokejistiem iesācējiem no 
plkst. 12.00 līdz 14.00, hokejistiem 
no plkst. 14.00. 

Lūdzam pašus rūpēties par drošī-
bu! Vecāki, sekojiet līdzi bērnu 
sporta gaitām un apģērbam. Veik-
smi! 

A.A. 

Slidotājiem un hokejistiem  
 

Pirms gadsimta ceturkšņa Dundagā bija hokeja laukums. Tagad 
tur atrodas Kurzemīte. Kopš februāra mums atkal ir vieta, kur pasli-
dot un uzspēlēt hokeju, — aiz vidusskolas. Viens no rosīgākajiem ide-
jas īstenotājiem bija Atis Burnevics. 

Svētdienās plkst. 1600. tautas 
namā draudzes Prieka vēsts diev-
kalpojumi, trešdienās plkst. 19.00 
lūgšanas, piektdienās plkst. 18.00 
jauniešu vakari. 
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