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Rīts sākās ar sporta komandu 
pulcēšanos pie sīrupfabrikas. Gājie-
nā pienotavas komanda vizinājās ar 
ozolzariem appušķotā smagajā ma-
šīna, kas ikdienā savāc pienu, bet 
aiz Glābšanas dienesta komandas 
brauca ugunsdzēsēju lielais auto. 
Vēl vienīgi vecāki stūma bērnu ra-
tiņus ar mazuļiem, pārējie gāja kā-
jām.  

Uzteicama katra komanda: tās, 
kas piedalās pastāvīgi, — par uzticī-
bu, šogad no jauna parādījušās — 
nevejnieki, Glābšanas dienesta ko-
manda un veikala TOP komanda — 
par uzdrīkstēšanos. Nevejas jau-
nieši parādījuši labu priekšzīmi pā-
rējiem pagasta cieminiekiem. Glāb-
šanas dienesta komanda izcēlās ar 
interesanto uzstāšanos, vismazāko 
dalībnieku skaitu un lielu emoci-
onalitāti. Veikala TOP komanda bija 
paprāva, un tajā aktīvi piedalījās 
bērni.  

Kamēr komandas sportoja, bērni 
lēkāja pa batutu un piepūšamo pil-
sētiņu, dziedāja un rotaļājās kopā 
ar runci Bazilio un lapsu Alisi. Uz-
manību saistīja puiši no Ugāles — 
Ēriks un Kristaps, kas rādīja velotri-
āla augstlēkšanas šovu. Citā laikā 
skatītājus izklaidēja Jančuks — ak-
tieris Dainis Ozoliņš, līdzīga pro-
gramma bija redzēta pilī, bet smal-
kāka nekā parkā gan. Vēlāk jauniz-
veidotajā tavernā Kaktusa zieds pub-
liku priecēja mūsu un pūņenieku 

līnijdejotāji. 
Vakarā apbalvoja sporta koman-

das (rezultātus sk. 8. lpp.!) un ska-
nēja koncerts Dziesma manai Dunda-
gai. Amatierteātra aktieri asprātīgi 
attēloja dažus spilgtākos notikumus 
Dundagas pagastā no iepriekšējiem 
Dundagas svētkiem līdz šiem. Gal-
venās varones — tūļīgā Zet’ un mu-
tīgā Emīl’ — bija gana izteiksmīgas. 
Tāpat Sētniece, Jaunlaulāto pāris, 
Nesēji, Skrējēja un, protams, Nāra.  

Kā solīts, izpilddirektors Andris 
Kojro apbalvoja konkursa Dundagas 
odziņa dalībniekus: Daci Savicku, 
Gunitu Tropiņu, Sandru Kokorevi-
ču, Agnesi Ziemeli, Ainu Pūliņu, Ai-

ju Niegliņu, Lilliju Gleglu un Dia-
mantu Duplavi. Ejot uz parku, visi 
pamanīja Diamantas iecerētās kāp-
nes, ko konkursā atzina par 1. Dun-
dagas odziņu. Otro vietu ieguva 
L. Gleglu, bet trešo — A. Niegliņa. 
Arī konkursa idejas autore S. Koko-
reviča pati piedalījās ar 2 pieteiku-
miem. 

Tūrisma un informācijas centra 
vadītāja Alanda Pūliņa sveica kon-
kursa Dundagas suvenīrs uzvarētā-
jus: Lauri Laicānu, Gunitu Tropiņu 
un S. Kokoreviču. Atzinību saņēma 
arī S. Kokoreviča un Dzintra Jān-
berga. 

Koncertā, protams, dziedāja mū-
sējie un publika viņiem uzgavilēja. 
Prieks, ka dziedošie dundadznieki 
uzstājas labprāt un skatītāji viņu 
parādīšanos uz skatuves gaida.  

Svētkiem ļoti atbilstoša bija Jāņa 
Freiberga, Ģirta Jānberga un Jāņa 

Zadiņa dziedātā dziesma — atzīša-
nās mīlestībā Dundagai un tās cie-
miem. Īpaši aizkustinoša tāpēc, ka 
puiši studē Rīgā un uz Dundagu at-
brauc tikai brīvajā laikā.  

Kur nu vēl jautrie viesmākslinieki 
Mildiņa un Skaidrīte — apdziedāti 
tika gandrīz visi deputāti! Tikai 
pāris nez kāpēc bija izsprukuši. Vi-
siem dziedātājiem tika ziedi no Iev-
leju dārziem un dāvanas no Dunda-
gas uzņēmējiem un veikalu īpašnie-
kiem. Nobeigumā visus gaidīja jau-
ka balle kopā ar grupu Pilnmēness 
no Jelgavas. 

Kaut arī izteikta doma, ka neva-
jadzētu rīkot Dundagas svētkus ko-
pā ar Sportiskāko Dundagas uzņēmu-

mu, šogad, tāpat kā pērn, svētki bija 
piepildīti. Par to rūpējušies ļoti 
daudz dundadznieku. Pils pagal-
mam, pilij, parkam un citām Dun-
dagas vietām, ja vien tās spētu ru-
nāt, būtu ko pastāstīt par gatavoša-
nos svētkiem. Bet ļoti daudzas 
lietas bija acīmredzamas. 
Dundagas centru grez-
noja krāšņi ziedu gro-
zi, bet dīķi rotāja ziedu 
ugunskurs. Tos veidoja 
Maruta Šulce un Silva 
Gulbe. Otru ziedu 
ugunskuru parkā dari-
nāja Ināra Čaunāne, bet 
ziedus gādāja Mirdza 
Pūpolberga, Rasma Lep-
ste, Ārija Lagzdiņa, Ma-
tīss Kardels un Luīze 
Čaunāne. Parka estrādi 
dekorēja Lilija un Dia-
manta. Viņas arī radīja 
brīnišķīgo pāri, pie kā 
ļoti labprāt cilvēki vēlē-
jās fotografēties,  — zāļu 
sievu un vīru ar dzīvīga-
jām sejām. Lielu darbu 
svētku gatavošanā ie-
guldīja Rudīte Baļķīte, 
Ruta Bērziņa, Inta Grīnī-
te, Santa Sula, Vilnis Ei-
zenbergs, Tālis Frišen-
felds, Jānis Kovaļčuks, 
Ģirts Jānbergs, Raitis 
Sirkels un Dace Šmite.  

Lieliski, ka dundadz-
nieki bija atsaucīgi: sa-
posa Dundagu svētkiem, 
piedalījās sporta sacen-
sībās un koncertā Dzies-
ma manai Dundagai, ap-
meklēja pasākumus. 

Paldies visiem, bet vislielākais — 
svētku galvenajai rīkotājai Smaidai! 

Diāna Siliņa      
 
 

Draudzes dienā Anda Līce sacīja, 
ka cilvēki vienmēr ilgojušies būt 
kopā. Varbūt tāpēc ir izdomāti 
svētki? Jūlijā dundadznieki tos pie-
dzīvojuši pārpārēm. Pilī atklātas 
divas izstādes: Joku istaba un Kro-
kodilu ligzda. Luterāņu baznīcā no-
svinēta draudzes diena. Parkā un 
pils tuvumā pavadīti Dundagas 
svētki. Bet visiem pāri kā varavīk-
sne pacēlās Dziesmu un deju svēt-
ki.  

Kas notiek, kad svētki beidzas? 
Kopīgi īstenotas labas domas, ko-

pīgi darīti darbi, kopā pavadīts at-
pūtas laiks — tas viss cilvēkus tuvi-
na, rada ilgas būt atkal kopā, kaut 
ko mīlestībā radīt. Un prieks par 
izdošanos spārno.  

Tikai kopā esot, kopā domājot 
un darot, mēs kļūstam piederīgi 
vietai, kurā dzīvojam, tai cilvē-
kiem, ar ko kopā darbojamies.  

To arī novēlu — par spīti atšķirī-
bām ilgoties būt kopā un šīs ilgas 
piepildīt! 

Diāna Siliņa 

 

 

Dundadznieks 
Nr. 7 (76) jūlijs 2008 Dundagas pagasta padomes izdevums 

Ilgas būt kopā 
 Redaktora ziņa 

 4. lpp.   Dundadznieki Dziesmu un deju svētkos. 

5. lpp.  «Zivis jūrā nespēs sagādāt  
  pat liela novada dome.» 

6. lpp.   Krokodilu ligzda pilī. 

7. lpp.   Elīna Līce:  
«Sveces uz altāra siltākas nekā citur.» 

8. lpp.   Sendienas Latgalē. 

PIEPILDĪTIE SVĒTKI 
 

 

Šogad Dundaga savus svētkus svinēja 19. jūlijā. 

Augustā un septembrī  
 

  3. VIII Līvu svētki Mazirbē. 
15. VIII balle kopā ar Jūrkant. 
29. VIII diskotēka jauniešiem. 
  1. IX Zinību diena un mācību  
gada sākums vidusskolā. 
 
Tautas nobalsošana 
 

Dundagas pagastā darbosies 4 vēlēšanu 
iecirkņi. Izmaiņas! Dundagas iecirknis 2. 
un 23. VIII būs pagastmājas zālē.  

Ar nobalsošanas materiāliem iecirkņos 
var iepazīties 10 dienas pirms nobalsoša-
nas dienas. Darba laiki Nevejā, Kaļķos un 
Vīdalē — katru dienu 10.00 – 14.00, Dun-
dagā pirmdien, trešdien, piektdien 8.00 – 
12.00, otrdien, ceturtdien 13.00 – 17.00, 
sestdien, svētdien 9.00 – 13.00. Balsot var 
tikai vienu dienu: 2. VIII — par likumu Gro-
zījumi Latvijas Republikas Satversmē un 
23. VIII — par likumu Grozījumi likumā Par 
valsts pensijām plkst. 7.00 – 22.00. 

 

Sandra Kokoreviča, pagasta  
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
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Nodokļa parādi 
Nolēma piedzīt nekustamā īpašu-

ma nodokļa parādus un nokavējuma 
naudu par nekustamajiem īpašu-
miem Nevejas Darbnīca (Ls 375,93)  un 
Pipari (Ls 612,87).  

Atcēla 26. V lēmumu par nodokļa 
piedziņu īpašumiem Saules iela 18 
un Upes iela 6, jo īpašnieks nodokli 
samaksājis. 

Sporta halle 
Nolēma izsludināt konkursu spor-

ta halles tehniskā projekta izstrādei 
un būvniecības darbiem. 

VSPC  
Atļāva Veselības un sociālās palī-

dzības centra Sociālajam dienestam 
izlietot līdz Ls 100 no budžeta pabal-
stiem trūcīgiem iedzīvotājiem kādas 
iedzīvotājas ārstēšanai no alkohola 
atkarības. Viņa ir apņēmusies viena 

mēneša laikā stāties darbā un pie-
šķirtos līdzekļus atmaksāt. 

Noteica Veselības un sociālās palī-
dzības centrā 14 gultas vietas ilgsto-
šai sociālajai aprūpei un 15 gultas 
vietas — dienas stacionāram.   

Ar 1. VII paaugstināja maksu par 
ilgstošo sociālo aprūpi atbilstoši pa-
tiesām personas uzturēšanās izmak-
sām — Ls 6 diennaktī. Ar 1. X  – Ls 7, 
ar 1. XII Ls 8 diennaktī. Pagasta maz-
nodrošinātajām personām atstāja 
Ls 5 maksu diennaktī. 
Ūdens sūknis 
Piešķīra SIA Ziemeļkurzeme Ls 450 

dotāciju jauna ūdenssūkņa iegādei 
A.Upīša ielas ūdenstornim, kur ve-
cais sūknis ir nokalpojis. 

Dzīvokļu lietas 
Kādam gaidītājam dzīvokļu rindā 

piešķīra dzīvokli Puiškalnciema 

Jaunseņķos. 
Ieteica SIA Ziemeļkurzeme vērsties 

tiesā ar civilprasību, lai vēlāk ar tie-
su izpildītāju starpniecību piedzītu 
Ls 606,82 komunālo maksājumu pa-
rādu kādai iedzīvotājai Maija ielā 1.   

Jauniešu seminārs 
Atbalstīja trīs dalībnieču piedalī-

šanos 19.–21. augustā jauniešu 3 die-
nu seminārā Vasaras akadēmija Lau-
mu dabas parkā un apmaksāt viņu 
dalības maksu  (kopā Ls 75). 

Novada projekts 
Apstiprināja  sagatavoto Dunda-

gas pagasta un Kolkas pagasta paš-
valdību apvienošanās projektu un tā 
sabiedriskās apspriešanas rezultā-
tus. Apspriešanas priekšlikumus ir 
iesniegušas četras fiziskas personas 
un viena juridiska persona. 

Skvērs pie luterāņu baznīcas 
Nolēma publicēt sagatavotos 

skvēra pārveides projekta materi-
ālus Dundadzniekā.  

Līdz 2009. gada budžeta sastādīša-
nai sagatavot pārveides tehnisko do-
kumentāciju.  

Jautājumu atkārtoti skatīs, sastā-
dot nākamo pašvaldības budžetu. 

Melnsila ceļš 
Nolēma lūgt VAS Latvijas valsts ceļi 

iepazīstināt pašvaldību ar remontētā 
Vīdales — Melnsila ceļa pieņemša-
nas — nodošanas aktiem un lietoto 
materiālu atbilstību prasībām. Nolē-
ma lūgt ceļa posmam 2009. gadā uz-
klāt asfaltu. 

Sakaru tornis 
Atbalstīja pēc publiskās apsprie-

šanas un Slīteres nacionālā parka ad-
ministrācijas atļaujas saņemšanas 
SIA BITE Latvija mobilo sakaru torņa 
un bāzes stacijas būvniecību īpašu-
mā Ķirškalni. 

Izslēgšana no vidusskolas 
Pārskatīja Dundagas vidusskolas 

uzņemšanas un atskaitīšanas notei-
kumus vispārējās vidējās izglītības 
programmās, jo līdz šim  noteiktais 
neattaisnoto stundu kavējumu  
skaits bija par lielu. 

Riteņbraukšanas trase 
Padomē saņemts iesniegums ar 

100 parakstiem, kur iedzīvotāji, pār-
svarā bērni, ir lūguši pašvaldības pa-
līdzību drošas riteņbraukšanas tra-
ses ierīkošanai. Atbalstīja velotrases 
izveidošanu Pāces ielā uz pašvaldī-
bas zemes un nolēma aptaujāt par 
trases izveidi apkārtējo māju iedzī-
votājus. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamo īpašumu Dzīpari 
(5,8 ha). 

Atkāpšanās no līguma 
Nolēma atkāpties no 12.05.2008. 

līguma par bērna ievietošanu audžu-
ģimenē. 

Koku ciršana 
Atļāva koku un krūmu ciršanu ār-

pus meža zemes Mazirbes Aveņkal-
nos, lai attīrītu lauksaimniecības 
zemi no apauguma. 

Publiskais gada pārskats 
Apstiprināja Dundagas pagasta 

padomes 2007. gada publisko pār-
skatu.  

 

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška 

 Runas vīriem ir spēks rokās 
 

Pagasta padomē 25. jūnijā 

Talsu rajona Dundagas pagastā 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma «Par pašvaldī-
bām» 43. panta 3. daļu,  15. panta 1. daļas 4. 
punktu, 15. panta 1. daļas 6. punktu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
Dundagas pagasta pašvaldības pabal-
stu veidus, kurus piešķir Dundagas 
pagasta iedzīvotājiem, neizvērtējot 
ģimenes (personas) materiālo stā-
vokli, un personas, kam ir tiesības 
saņemt šos pabalstus, pabalstu ap-
mēru un piešķiršanas kārtību. 
1.2. Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu pieņem Dundagas pagasta pado-
me, pamatojoties uz 2005. gada 22. 
augusta Dundagas pagasta padomes 
sēdes lēmumu Nr. 194 (prot. Nr. 10. 

5 §) «Par pašvaldības nolikumu». 
1.3. Pašvaldības sociālo funkciju 
veikšanai Dundagas pagasta pado-
me, pamatojoties uz 2005. gada 25. 
marta sēdes lēmumu Nr. 97 (prot. 
24. §), deleģē pašvaldības iestādi 
«Veselības un sociālās palīdzības 
centru», kura pakļautībā ir Sociālais 
dienests. 
1.4. Tiesības saņemt pašvaldības pa-
balstus ir personām (ģimenēm), kas 
reģistrējušas savu dzīvesvietu un 
faktiski dzīvo Dundagas pagastā. 

2. Pabalstu veidi 
2.1. Jaundzimušo bērnu pabalsts. 
2.2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 
skolēniem. 
2.3. Pabalsts pagasta iedzīvotāju 

(reģistrējušos un faktiski dzīvojošo 
Dundagas pagastā) sveikšanai 80, 85, 
90 utt. gadu jubilejās. 
2.4. Vienreizējs pabalsts Ziemassvēt-
kos pensionāriem no 80 gadu vecu-
ma un bērniem no 1 līdz 6 gadu ve-
cumam. 
2.5. Apbedīšanas pabalsts. 

3. Jaundzimušo bērnu pabalsts  
3.1. Jaundzimušo bērnu pabalstu 
piešķir Dundagā deklarēto bērnu ve-
cākiem — pabalstu piešķir par katru 
jaundzimušo pagastā deklarēto bēr-
nu. 
3.2. Pabalstu piešķir Sociālais die-
nests, pamatojoties uz Dundagas pa-
gasta Dzimtsarakstu nodaļas izsnieg-
to izziņu par jaundzimušā reģistrāci-
jas faktu. 
3.3. Jaundzimušo bērnu pabalsts ir 
dāvanu karte Ls 20 (divdesmit latu). 

4. Pabalsts mācību līdzekļu  
iegādei skolēniem 

4.1. Pabalsts Dundagas pagastā dek-
larētiem bērniem, uzsākot mācības 
pirmajā klasē, mācību līdzekļu iegā-
dei. 
4.2. Pabalstu izmaksā, pamatojoties 
uz izglītības iestādes Dundagas pa-
gasta padomē iesniegtā skolēnu sa-
raksta. 
4.3. Pabalsts ir vienreizējs — Ls 20 
(divdesmit latu) liels.  

5. Pabalsts Ziemassvētkos 
5.1. Vienreizējs pabalsts Ziemassvēt-
kos pensionāriem no 80 gadu vecu-
ma, vientuļajiem pensionāriem un 
bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam. 
5.2. Pabalsts — Ziemassvētku paciņa 
un svecītes Ls 6 (sešu latu) vērtībā. 
5.3. Pabalstu piešķir Sociālais die-
nests pēc saraksta no Dundagas pa-
gasta iedzīvotāju reģistra. 

6. Pabalsts pagasta iedzīvotāju 
sveikšanai 
6.1. Pabalsts pagasta iedzīvotāju 

sveikšanai 80, 85, 90, utt. gadu dzīves 
jubilejās ir Ls 25 naudā un Ls 5 zie-
diem. 
6.2. Pabalstu piešķir Sociālais die-
nests pēc saraksta no Dundagas pa-
gasta iedzīvotāju reģistra. 

7. Apbedīšanas pabalsts 
Apbedīšanas pabalsts Dundagas pa-
gastā uz nāves dienu deklarējušos 
iedzīvotāju nāves gadījumā (izņemot 
Dundagas SAC iemītniekus) perso-
nai, kas kārto apbedīšanu pēc Dun-
dagas pagasta padomē iesniegtā ap-
liecinājuma, ir Ls 50 (piecdesmit la-
tu) liels. 

8. Lēmumu apstrīdēšanas  
un pārsūdzības kārtība 
Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību nosaka 2005. gada  
22. augusta Dundagas pagasta pado-
mes sēdes lēmuma Nr. 194 (prot. 
Nr. 10. 5. §) «Par pašvaldības noliku-
mu» 113. punkts. 

Saistošie noteikumi nr. 10 
Par pabalstiem Dundagas pagasta iedzīvotājiem,  
neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli 

Talsu rajona Dundagas pagastā 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta 4. daļu 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka 
Dundagas pagasta pašvaldības soci-
ālo pabalstu veidus, personas, kam ir 
tiesības saņemt šos pabalstus, un šo 
pabalstu apmēru, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību, ka arī lēmumu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtī-
bu. 
1.2. Tiesības saņemt pašvaldības so-
ciālos pabalstus ir personām 
(ģimenēm), kurām noteikts trūcīgās 
(personas) ģimenes statuss un kuras 
ir reģistrējušas savu dzīvesvietu un 
faktiski dzīvo Dundagas pagastā ne 
mazāk kā 6 mēnešus (izņemot MK 
noteikumos reglamentētos pabalstu 
veidus). 
1.3. Pamats pabalsta piešķiršanai ir 
pabalsta pieprasītāja Dundagas pa-
gasta VSPC Sociālajā dienestā 
(turpmāk tekstā — Sociālais die-
nests) iesniegts rakstisks iesnie-
gums, iztikas līdzekļu deklarācija, 
ienākumus un izdevumus apliecino-
ši dokumenti un citi dokumenti, ja 
to iesniegšanu paredz tiesību akti. 
1.4. Ģimene (persona) atzīstama par 
trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģi-
menes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā 
nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 
minimālās algas mēnesī. 
1.5. Par ģimeni uzskatāmas visas ko-

pā dzīvojošās personas, kas ved ko-
pīgu mājsaimniecību un par savu 
dzīvesvietu ir reģistrējušas kopīgu 
adresi. 
1.6. Piešķirto pabalstu (personai) ģi-
menei var izmaksāt naudā vai par 
pabalsta summu apmaksāt preces 
vai pakalpojumus. Atsevišķos gadīju-
mos pabalsts izsniedzams pilnvaro-
tai personai — klases audzinātājai, 
aprūpētājam, sociālajam darbinie-
kam.  
1.7. Pašvaldības noteikto pabalstu 
izmaksu organizē Dundagas pagasta 
VSPC Sociālais dienests, savā darbī-
bā ievērojot LR normatīvo aktu pra-
sības un šos noteikumus. Lēmumu 
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu pieņem Sociālais die-
nests. 

2. Sociālo pabalstu veidi 
2.1. No Dundagas pašvaldības līdzek-
ļiem izmaksā pabalstu garantētā mi-
nimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai. Pabalstu var izmaksāt naudā, 
mantā vai kā sociālos pakalpojumus. 
2.2. Dundagas pašvaldība izmaksā 
vienreizēju pabalstu ārkārtējas situ-
ācijas gadījumā, ja stihiskas nelaimes 
vai iepriekš neparedzamu apstākļu 
dēļ persona nespēj apmierināt savas 
pamatvajadzības.   
2.3. Dundagas pagasta padome papil-
dus šo noteikumu 2.1. un 2.2. pun-
ktos minētajiem pabalstiem izmaksā 
šādus sociālos pabalstus: 

2.3.1. pabalstu īres un komunālo 
maksājumu daļējai segšanai; 
2.3.2. pabalstu — brīvpusdienas 
pašvaldības izglītības iestādē un 
obligātās sagatavošanas grupas 
pašvaldības skolēniem; 
2.3.3. pabalstu maksai par bērna 
uzturēšanos pirmsskolas izglītības 
iestādē; 
2.3.4. pabalstu mācību līdzekļu ie-
gādei skolēniem; 
2.3.5. pabalstu medicīnas pakalpo-
jumu daļējai apmaksai; 
2.3.6. pabalstu medikamentu iegā-
des daļējai apmaksai; 
2.3.7. pabalstu no ieslodzījuma at-
brīvotām personām; 
2.3.8. pabalstu bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bēr-
niem; 
2.3.9. pabalstu audžuģimenēm; 
2.3.10. apbedīšanas pabalstu; 
2.3.11. pabalstu aprūpei; 
2.3.12. pabalstu iztikai; 
2.3.13. pabalstu atsevišķu situāciju 
risināšanai. 

3. Pabalstu piešķiršanas kritēriji 
3.1. Pabalstu garantētā minimālā ie-
nākumu (turpmāk tekstā GMI) līme-
ņa nodrošināšanai personai 
(ģimenei) aprēķina un izmaksā Mi-
nistru kabineta noteiktajā kartībā un 
apmērā. 
3.2. Citus pabalsta veidus piešķir un 
izmaksā, ja ir apmierināts pamatots 
Dundagas pagasta trūcīgo iedzīvotā-
ju pieprasījums pēc pabalsta GMI lī-
meņa nodrošināšanai. Sociālais die-
nests lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu pieņem 10 (desmit) dienu laikā, 
izņemot lēmumus par GMI piešķir-

šanu un pabalsta ārkārtas situācijā 
piešķiršanu. 
3.3. Ja ir ierobežoti līdzekļi cita veida 
pabalstu piešķiršanai, prioritāte pa-
balstu izmaksā ir personām, kuru 
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni. 
3.4. Lai saņemtu sociālos pabalstus, 
persona vai tās pilnvarots pārstāvis 
iesniedz rakstītu iesniegumu Soci-
ālajā dienestā un pievieno aizpildītu 
iztikas deklarāciju. Iesniegumā obli-
gāti norāda vārdu, uzvārdu, perso-
nas kodu un reģistrēto dzīvesvietu. 
3.4. Pabalstu personai (ģimenei) var 
piešķirt, ja tā veic tiesību aktos pare-
dzētos līdzdarbības pienākumus un: 

3.4.1. tai nepieder īpašums, kuru 
var izmantot ienākumu gūšanai; 
3.4.2. tā neatrodas pilnā valsts vai 
pašvaldības apgādībā; 
3.4.3. tā nav noslēgusi uztura līgu-
mu; 
3.4.4. tai nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi kredītiestādēs; 
3.4.5. tai nav parādsaistību (par 
parādsaistībām nav uzskatāmi 
studiju un studējošo kredīti un 
kredīti mājokļa pielāgošanai inva-
līdiem, kā arī parāds par dzīvokļa 
īri, apsaimniekošanas izdevumiem 
un komunālajiem pakalpoju-
miem); 
3.4.6. tai nepieder vērtspapīri 
(izņemot privatizācijas un kom-
pensācijas sertifikātus); 
3.4.7. tā nav izsniegusi aizdevumu. 

3.5. Trūcīgās (personas) ģimenes sta-
tusu piešķir:  

3.5.1. uz trim mēnešiem, ja ģime-
nē ir darbspējīga persona; 
3.5.2. uz sešiem mēnešiem, ja piln-

gadīgie ģimenes locekļi nav darb-
spējīgi; 
3.5.3. pēc šī perioda beigām 
(personas) ģimene var atkārtoti 
vērsties sociālajā dienestā ar lūgu-
mu noteikt tās atbilstību trūcīgās 
(personas) ģimenes statusam. 
4. Pabalsts komunālo maksājumu 

daļējai segšanai 
4.1. Tiesības saņemt pabalstu īres 
(apsaimniekošanas) un komunālo 
maksājumu daļējai segšanai ir: 

4.1.1. personai (turpmāk — palī-
dzības pieprasītājs), kurai pie-
šķirts trūcīgas personas vai kuras 
ģimenei piešķirts trūcīgas ģime-
nes statuss. 

4.2. Pabalstu komunālo maksājumu 
daļējai segšanai palīdzības pieprasī-
tajam piešķir vienu reizi sešos mē-
nešos. 
4.3. Pabalstu komunālo maksājumu 
daļējai segšanai nepiešķir, ja: 

4.3.1. izbeigts attiecīgais īres vai 
apsaimniekošanas līgums; 
4.3.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis 
nepatiesas ziņas; 
4.3.3. dzīvoklis ir izīrēts citai per-
sonai. 

4.4. Komunālo maksājumu daļējas 
segšanas pabalsta apmērs ir: 

4.4.1. 50 % no ikmēneša maksāju-
ma summas, bet ne vairāk kā Ls 20 
(divdesmit latu) mēnesī; 
4.4.2. kurināmā iegādei Ls 40 
(četrdesmit latu) 1 reizi gadā indi-
viduālās (lokālās) apkures nodro-
šināšanai dzīvoklī (mājoklī) trūcī-
gām personām (ģimenēm) un 
vientuļajiem pensionāriem, kuru 
pensijas apmērs nepārsniedz 
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Ls 120 (viens simts divdesmit latu) 
mēnesī. 
4.4.3. Lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu pieņem Sociālais dienests 
10 (desmit) dienu laikā no iesnie-
guma un visu dokumentu saņem-
šanas dienas. Lēmumā norāda pa-
balsta izmaksāšanas kārtību. 

5. Pabalsts brīvpusdienas pašvaldī-
bas izglītības iestādē un obligātās 
sagatavošanas grupās pašvaldības 
skolēniem 
5.1. Tiesības saņemt pabalstu brīv-
pusdienas pašvaldības izglītības ie-
stādē un obligātās sagatavošanas 
grupās pašvaldības skolēniem 
(turpmāk tekstā — brīvpusdienas) ir 
Dundagas pagastā dzīvesvietu reģis-
trēto personu (ģimeņu) bērniem, 
kuri mācās vispārizglītojošās skolās, 
ja šim personām atbilst un ir  pie-
šķirts  trūcīgas ģimenes statuss. 
5.2. Brīvpusdienas piešķir uz noteik-
tu laiku divas reizes gadā (uz 1. sep-
tembri un 1. janvāri). 
5.3. Brīvpusdienām piešķir līdzekļus 
saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja 
rēķinu un pakalpojumu saņēmēju 
(skolēnu) sarakstu, kurā uzrādītas 
ziņas par pakalpojuma saņēmēju at-
bilstoši Sociālā dienesta lēmumam 
pārskaita pakalpojumu sniedzējam, 
kas sniedz ēdināšanu attiecīgajā sko-
lā. 
5.4. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā no ie-
snieguma un visu dokumentu ie-
sniegšanas dienas. 

6. Pabalsts par bērna  uzturēšanos 
pirmsskolas izglītības iestādē 
6.1. Tiesības saņemt pabalstu par 
bērna uzturēšanos pirmsskolas izglī-
tības iestādē (turpmāk tekstā — pa-
balsts) ir Dundagas pagastā pamata 
dzīvesvietu reģistrējušām personām 
(ģimenēm), kam ir piešķirts trūcīgas 
ģimenes statuss un kuru nepilngadī-
gie bērni apmeklē Dundagas pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādi. 
6.2. Pabalstu piešķir uz noteiktu lai-
ka posmu divas reizes gadā (uz 1. 
septembri un 1. janvāri). 
6.3. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 dienu laikā no iesnieguma 
un visu dokumentu saņemšanas die-
nas 

7. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 
skolēniem 
7.1. Tiesības saņemt pabalstu mācību 
līdzekļu iegādei ir Dundagas pagasta 
pamata dzīvesvietu reģistrējušām 
personām (ģimenēm), kam ir pie-
šķirts trūcīgas ģimenes statuss un 
kuru nepilngadīgie bērni apmeklē 
kādu no vispārizglītojošām izglītības 
iestādēm. 
7.2. Pabalsts ir vienreizējs, to piešķir, 
pamatojoties uz vecāka vai bērna 
aizbildņa rakstītu iesniegumu, ie-
sniegumam pievienojot maksājumu 
apliecinošus dokumentus. Iesnie-
gums un pārējie dokumenti ir ie-
sniedzami Sociālajā dienestā, mācī-
bu gadu uzsākot: augustā un sep-
tembrī. Pabalsta apmērs ir Ls 10 
(desmit latu) vienam bērnam. 
7.3. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu dokumentu sa-
ņemšanas. 

8. Pabalsts medicīnas pakalpojumu 
apmaksai 
8.1. Tiesības saņemt pabalstu medi-
cīnas pakalpojumu daļējai apmaksai 
ir personai (turpmāk — palīdzības 
pieprasītājs), kam piešķirts trūcīgas 
personas statuss vai kuras ģimenei 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 
8.2. Pabalsta pieprasītājs iesniedz 
deklarāciju un rakstītu iesniegumu, 
kam klāt pievieno maksājumu aplie-

cinājumu par saņemtajiem medicī-
niskajiem pakalpojumiem.  
8.3. Atsevišķos gadījumos pieprasītā-
ja pabalstu par ārstēšanās izdevu-
miem pēc izrakstīta rēķina apmaksā 
pakalpojumu sniedzējam. 
8.4. Pabalstu par medicīnas pakalpo-
jumiem piešķir 50% apmērā no sa-
maksātās summas, bet ne vairāk kā 
Ls 50 (piecdesmit latu) vienai perso-
nai gadā. 
8.5. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas. 

9. Pabalsts medikamentu iegādes 
apmaksai 
9.1. Tiesības saņemt pabalstu medi-
kamentu daļējai apmaksai ir perso-
nai (turpmāk — palīdzības pieprasī-
tājs), kam piešķirts trūcīgas perso-
nas statuss vai kuras ģimenei pie-
šķirts trūcīgas ģimenes statuss, ja šie 
medikamenti nav 100% valsts kom-
pensējamo zāļu sarakstā. Par medi-
kamentiem šo saistošo noteikumu 
izpratnē neuzskata uztura bagātinā-
tājus, uztura piedevas, zāļu tējas, hi-
giēnas preces un pārsienamos mate-
riālus (marles saites, leikoplastu u.
tml). 
9.2. Pabalsta pieprasītājs iesniedz 
deklarāciju un rakstisku iesniegumu, 
kam klāt pievieno noteikto medika-
mentu recepšu kopijas un šo medi-
kamentu iegādi apliecinošus doku-
mentus. 
9.3. Pabalstu piešķirt 50 % apmērā, 
nepārsniedzot Ls 30 (trīsdesmit latu) 
vienam ģimenes loceklim gadā. 
9.4. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas 

10. Pabalsts no brīvības atņemšanas 
iestādēm atbrīvotām personām 
10.1. Tiesības saņemt pabalstu ir 
personai, kuras deklarētā dzīves vie-
ta pirms ievietošanas brīvības at-
ņemšanas iestādē bija Dundagas pa-
gasta teritorija. 
10.2. Lai saņemtu pabalstu, pieprasī-
tājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 
dienas pēc atbrīvošanas no brīvības 
atņemšanas vietas sociālajā dienestā 
jāuzrāda pase un jāiesniedz: 

10.2.1. rakstisks iesniegums; 
10.2.2. brīvības atņemšanas iestā-
des administrācijas izdotas izziņas 
par atbrīvošanu kopija (uzrādot 
oriģinālu). 

10.3. Pabalsts ir vienreizējs, Ls 30 
(trīsdesmit latu) liels, un to piešķir 
trūcīgām personām, izvērtējot ma-
teriālo stāvokli.  
10.4. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas. 

11. Pabalsts bāreņiem un bez vecā-
ku gādības palikušiem bērniem 
11.1. Bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pabalstus izmak-
sā Ministru kabineta noteiktajā kar-
tībā. 
11.2. Bērnam, kas ievietots internāt-
skolā un kuram nav iecelts aizbil-
dnis, katru mēnesi izmaksā pabalstu 
personiskiem izdevumiem 15 % ap-
mērā no valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalsta, tos pārskaitot uz inter-
nātskolas noradīto kontu saskaņā ar 
noslēgto līgumu starp internātskolu 
un pašvaldību. 
11.3. Bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, kurš sasniedzis 
pilngadību, izmaksā šādus pabalstus: 

11.3.1. vienreizēju pabalstu patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai divu soci-
ālā nodrošinājuma pabalstu apjo-
mā; 

11.3.2. vienreizēju Ls 175 (viens 
simts septiņdesmit piecu latu) lie-
lu pabalstu sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei;  
11.3.3. ikmēneša pabalstu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā, ja bērns nepārtraukti tur-
pina sekmīgi mācības vispārējās 
vidējās un profesionālās izglītības 
iestādē, augstskolā vai koledžā; 
11.3.4. ikmēneša pabalstu ar dzī-
vojamās telpas īri saistītiem izde-
vumiem līdz dzīvojamās telpas 
piešķiršanai pilngadību sasniegu-
šajam bērnam, ne vairāk kā Ls 15 
(piecpadsmit latu) mēnesī; 
11.3.5. sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā. 
11.4. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu dokumentu sa-
ņemšanas. 

12. Pabalsts audžuģimenēm 
12.1. Pabalstu audžuģimenēm bērna 
uzturam Ls 100 (viens simts latu) ap-
mērā piešķir personai, kuras ģimene 
Ministru kabineta noteiktajā kartībā 
ieguvusi audžuģimenes statusu un 
kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu 
un pašvaldības un audžuģimenes 
noslēgto līgumu audzināšanā nodots 
bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 mē-
nesi. 
12.2. Personai, kas noslēgusi līgumu 
ar pašvaldību, ir tiesības saņemt 
audžuģimenes pabalstu no dienas, 
kad bērns nodots aprūpē audžuģi-
menē. 
12.3. Ja bērnu nodod audžuģimenē 
uz laiku, kas mazāks par vienu mē-
nesi, pabalsta lielumu nosaka pro-
porcionāli dienu skaitam, par pama-
tu ņemot pabalstu Ls 100 (vienu sim-
tu latu) mēnesī. 
12.4. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad 
beidzas līguma noteiktais termiņš, 
kā arī tad, ja bērna uzturēšanos 
audžuģimenē izbeidz pirms termiņa. 
12.5. Nepieciešamības gadījumā 
audžuģimenei, kura Ministru kabi-
neta noteiktajā kārtībā ieguvusi 
audžuģimenes statusu un kurai sa-
skaņā ar bāriņtiesas lēmumu un paš-
valdības un audžuģimenes noslēgto 
līgumu audzināšanā nodots bērns uz 
laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi, ir tie-
sības saņemt vienreizēju pabalstu 
līdz Ls 175 (viens simts septiņdesmit 
pieciem latiem) apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei bērnam. 
12.6. Lai saņemtu šo pabalstu, viens 
no audžuvecākiem iesniedz Sociālajā 
dienestā rakstisku iesniegumu, kam 
pievieno Bāriņtiesas lēmumu un ci-
tus dokumentus. Lēmumu pieņem 
Sociālais dienests 10 (desmit) dienu 
laikā pēc iesnieguma un citu nepie-
ciešamo dokumentu saņemšanas 

13. Apbedīšanas pabalsts 
13.1. Apbedīšanas pabalsts paredzēts 
mirušās personas apbedīšanai, un to 
piešķir personai, kura apņēmusies 
apbedīt mirušo personu, kura dekla-
rētā dzīves vieta pirms miršanas bi-
jusi Dundagas pagasts un kurai bijis 
piešķirts trūcīgās personas statuss. 
13.2. Apbedīšanas pabalsts ir vienrei-
zējs, tā apmērs nepārsniedz Ls 100 
(vienu simtu latu). 
13.3. Apbedīšanas pabalsts vientuļu 
personu apbedīšanai ir vienreizējs, 
un tā apmēru nosaka, izvērtējot kat-
ru gadījumu individuāli, bet apmērs 
nepārsniedz  Ls 200 (divus simtus 
latu).  
13.4. Lai saņemtu apbedīšanas pabal-
stu, personai, kura apņēmusies ap-
bedīt mirušo personu, Sociālajā die-
nesta jāiesniedz: 

13.4.1. iesniegums ar apliecināju-
mu, ka persona apņemas veikt mi-
rušā personas apbedīšanu; 
13.4.2. miršanas apliecības kopija 
(uzrādot oriģinālu). 

13.5. Lēmumu pieņem Sociālais die-

nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas. 

14. Pabalsts ārkārtas situācijā  
nonākušai personai (ģimenei)  
14.1. Sociālajam dienestam ir tiesī-
bas piešķirt vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā (stihiskas nelaimes, 
ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumos) 
nonākušai personai, neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, ja 
stihiskas nelaimes vai iepriekš nepa-
redzamu apstākļu dēļ tā nespēj ap-
mierināt savas pamatvajadzības. 
14.2. Pabalsts ir vienreizējs līdz mini-
mālās algas apmēram katram ģime-
nes loceklim. To piešķir, pamatojo-
ties uz personas rakstisku iesniegu-
mu un Sociālā dienesta apsekošanas 
aktu, un tā apmēru izvērtē katrā ga-
dījumā individuāli. 
14.3. Sociālais dienests pieņem lē-
mumu par pabalsta piešķiršanu 5 
(piecu) dienu laikā, skaitot no iesnie-
guma saņemšanas dienas 

15. Pabalsts aprūpei 
15.1. Pabalstu piešķir vientuļu pensi-
jas vecuma personu vai pieaugušo 
invalīdu aprūpētājam pēc ārsta spe-
ciālista un Sociālā dienesta atzinuma 
par aprūpes nepieciešamību, izvēr-
tējot personas atbilstību trūcīgās 
personas statusam, kad aprūpēja-
mam nav likumīgu apgādnieku vai 
arī apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ 
nevar nodrošināt aprūpi (par objek-
tīviem apstākļiem uzskatāmi — dzī-
vo ārpus Latvijas, ir 1. vai 2. grupas 
invaliditāte, atbilst trūcīgās perso-
nas (ģimenes) statusam, u.c.) un ku-
ra aprūpi nevar nodrošināt Sociālā 
dienesta sociālais aprūpētājs. 
15.2. Pabalsta lielumu nosaka atbil-
stoši personas nepieciešamajam ap-
rūpes līmenim: I līmenim — Ls 20 
(divdesmit latu); II līmenim — Ls 30 
(trīsdesmit latu) un III līmenim Ls 40 
(četrdesmit latu) mēnesī. 
15.3. Sociālā dienesta sociālais aprū-
pētājs sniedz aprūpi mājās atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem «Par soci-
ālo aprūpi mājās». 

16. Pabalsts iztikai 
16.1. Tiesības saņemt pabalstu ir 
personai vai ģimenei (turpmāk — 
palīdzības pieprasītājs), kam pie-
šķirts trūcīgas personas vai ģimenes 
statuss, kas ir nepilngadīgi bērni, un 
personām, kuras nonākušas krīzes 
situācijā. 
16.2. Palīdzības pieprasītājs iesniedz 
deklarāciju un rakstisku iesniegumu. 
16.3. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 
Ls 5 (pieci lati) vienam ģimenes lo-
ceklim mēnesī.  
16.4. Palīdzības pieprasītājs saņem 
noteikta parauga talonu, uz kura no-
rādīta tā vērtība latos un ar kuru 
pieprasītājs iegādājas pārtikas pre-
ces norādītajā tirdzniecības vietā. 

17. Pabalsts atsevišķu situāciju risi-
nāšanai 
17.1. Tiesības saņemt pabalstu ir 
personai (turpmāk — palīdzības pie-
prasītājs), kam piešķirts trūcīgas 
personas statuss vai kuras ģimenei 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 
17.2. Pabalstu piešķir: 

17.2.1. ja pabalsta pieprasītājs sava 
veselības un mantiskā stāvokļa dēļ 
nespēj apmierināt savas pamatva-
jadzības un viņa izdevumi par me-
dicīnas pakalpojumiem un medi-
kamentiem gada ietvaros pār-
sniedz 8.4 un 9.3. punktos noteik-
to maksimālo apmēru; 
17.2.2. nozagto dokumentu atjau-
nošanai, ūdens skaitītāju uzstādī-
šanai, elektroenerģijas pieslēgša-
nai u.c. gadījumos. 

17.3. Pabalsta pieprasītājs iesniedz 
deklarāciju, rakstisku iesniegumu un 
citus objektīvos apstākļus pamatojo-
šus dokumentus Sociālajā dienestā.  

17.4. Lēmumu pieņem Sociālais die-
nests 10 (desmit) dienu laikā pēc ie-
snieguma un citu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas.  

18. Ierobežojumi pabalsta saņemša-
nai 
18.1. Pabalstu pilnībā vai daļēji ne-
piešķir, ja persona neievēro un ne-
pilda spēkā esošos tiesību aktos no-
teiktos klienta pienākumus. 
18.2. Sociālais dienests var atteikt 
pabalstu, ja: 
18.2.1. persona vai tās ģimenes lo-
cekļi atkārtoti atsakās no līdzdarbī-
bas sava sociālā stāvokļa uzlabošanā 
(atsakās no medicīniskās izmeklēša-
nas, ārstēšanas u.c. pasākumiem); 
18.2.2. persona vai tās ģimenes lo-
cekļi atsakās piedalīties līdzdarbības 
pasākumos; 
18.2.3. persona vai tās ģimenes lo-
cekļi atsakās iesniegt ienākumus ap-
liecinošus dokumentus; 
18.2.4. persona vai tās ģimenes lo-
cekļi sniedz nepatiesas ziņas; 
18.2.5. darbspējīga persona kā darba 
meklētājs nav reģistrējusies Nodar-
binātības Valsts aģentūrā; 
18.2.6. darbspējīgi ģimenes locekļi 
neizmanto iespēju izaudzēt pārtiku 
piemājas dārziņā vai mazdārziņā, 
kas ir to lietošanā; 
18.2.7. persona vai tās ģimenes lo-
cekļi ir ieguvuši īpašumu, no kura 
var gūt papildu ienākumus. 

19. Lēmumu paziņošanas, apstrīdē-
šanas un pārsūdzības kārtība 
19.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pa-
balsta pieprasījums pēc sociālās palī-
dzības, Sociālais dienests informē 
sociālās palīdzības pieprasītāju par 
piešķirtās sociālās palīdzības apjo-
mu. Ja netiek apmierināts pabalsta 
pieprasītāja sociālās palīdzības prasī-
juma apjoms vai sociālo palīdzību 
atsaka, pabalsta pieprasītāju par to 
informē rakstiski, norādot pamato-
jumu un lēmuma apstrīdēšanas kār-
tību un laiku. 
19.2. Sociālā dienestā pieņemto lē-
mumu persona var apstrīdēt Dunda-
gas pagasta padomē Administratīvā 
procesa likuma noteiktā kārtībā. 
19.3. Dundagas pagasta padomes lē-
mumu persona ir tiesīga pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.  

20. Pārējie noteikumi 
  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-
šanos spēku zaudē ar Dundagas pa-
gasta padomes 2005. gada 25. augus-
ta lēmumu Nr. 203 (prot. Nr.10, 19 §) 
apstiprinātie Dundagas pagasta pa-
domes saistošie noteikumi Nr. 5 «Par 
sociālo palīdzību Dundagas pagasta 
iedzīvotājiem». 

 

Priekšsēdētājs A. Kristapsons 
 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

Kļūdu  
labojums 

 

 

Iepriekšējā numurā ieviesušās 
kļūdas 4. lappuses rakstā par Daiļra-
di: Suvenīra un Daiļrades direktora 
Dombura vārds bija Alfrēds, nevis 
Jānis, Skaidrīte Ozoliņa gandrīz visu 
laiku bija šuvēju brigādes meistare, 
bet foto redzamais kuģītis bija Rīgā 
apstiprināts. 

Savukārt 6. lappuses rakstā Dun-
dagas koris pareizi jālasa — 
«G. Traubergs kori vadīja no 1869. 
līdz 1873. gadam», nevis no 1969. 
gada, kā aplami minēts. 

Septītajā lappusē sludinājumā 
par kapu svētkiem nepareizs ir pē-
dējo kapu svētku datums — Klučos, 
Valpenē un Anstrupē tie notiks 
sestdien, 16., nevis 26. augustā. 

Autori atvainojas visiem maldi-
nātajiem. 
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Novadā vairāk  
pašdarbības kolektīvu! 
Austris Kristapsons: 

«Šogad pirmoreiz aizbraucu uz 
Dziesmu svētkiem un kopā ar Dun-
dagas pagasta jaukto kori piedalījos 
gājienā un atklāšanas koncertā.  

Pirmie kolektīvi gājienā sāka iet 
plkst. 11.00, bet pēdējie — 
plkst. 17.30. Gājiens bija ilgs un arī 
ļoti emocionāls. Ejot kopā ar sava 
pagasta kori, izjutu, cik Dundaga ir 
Latvijā labi atpazīstama. Skatītāji 
mums tik bieži uzgavilēja, ka no 
dziedāšanas nekas prātīgs nesanā-
ca: vajadzēja atbildēt uz sveicie-

niem. Dundagu atpazīst kā lielāko 
Latvijas pašvaldību, cilvēki zina, ka 
mums ir viena no skaistākajām pi-
līm, ka Dundagā atrodas Krokodils 
un tās apkaimē ir lieli, biezi meži. 

Kaut gan gājiens bija 2 km garš, 
nemaz to nejutām. Likās, it kā ne-
ejam paši, bet mūs nes. 

Dziesmu svētku atklāšanas cere-
monija man šķita mazāk grezna, 
nekā biju iedomājies. Atklāšanas 
koncertā piedalījās tikai vīru un 
sievu kori, skatuve izskatījās tāda 
patukša. Kad pievienojās vidussko-
lēni un bērni, tad jau tā kļuva pie-
pildītāka.  

Noslēguma koncertu noskatījos 
televīzijā. Tas, salīdzinot ar atklāša-
nas koncertu, bija daudz grandi-
ozāks.  

Piedaloties un skatoties arī tele-
vīzijas pārraides, sapratu, ka ir 
vērts 5 gadus iet uz mēģinājumiem, 
lai varētu piedalīties Dziesmu un 
deju svētkos. Dalībniekiem tas ir 
kaut kas ļoti īpašs. 

Izjūtu arī gandarījumu par to, ka 
pagasta padome lēma tagadējiem 
un bijušajiem pašdarbniekiem uz-
dāvināt biļetes uz Dziesmu un deju 
svētku koncertiem. Paldies visiem 
koristiem! Īpaša pateicība diriģen-
tei Sandrai Lielansei par kora atjau-
nošanu un ieguldīto darbu, lai tas 
piedalītos Dziesmu svētkos. 

Aicinu visus, kas prot un vēlas 
dziedāt, nākt uz kora mēģināju-
miem,  dejotgribētājus pulcēties 

kopā un atjaunot Dundagā tautas 
deju kolektīvu, lai nākamajos Dzies-
mu un deju svētkos novads varētu 
lepoties ar diviem jauktajiem ko-
riem — vienu no Dundagas, otru no 
Kolkas, Dundagas dejotājiem un 
Kolkas koklētājiem.» 

  
Lai svētku sajūta turpinās! 

Sandra Lielanse: 
«Šie ir 4. Dziesmu svētki, kurus 

pavadu kopā ar Dundagas pagasta 
jaukto kori. Dziedātāju skaits katru 
gadu ir mainīgs, un šogad Dziesmu 
svētkos piedalījās 34 koristi.  

Protams, ka gatavošanās svēt-

kiem notikusi, apgūstot Dziesmu 
svētku repertuāru, piedaloties ska-
tēs un pierādot, ka esam tiesīgi būt 
XXIV Vispārējo Latviešu Dziesmu 
svētku dalībnieki. Bet, lai kolektīvs 
labi justos svētkos, katram bija jā-
pieliek sava roka kādā no darbi-
ņiem: jāsagādā ozolzari, ziedi un 
zaļumi, jānovij vītne, vainagi, jārū-
pējas par karogu, jāuzņemas atbil-
dība par savas balss grupu, dažiem 
jāpiedalās atklāšanas koncertā. Arī 
Smaida Šnikvalde savā aizņemtībā 
dzīvoja līdzi kora norisēm — bija 
pat paspējusi nomērīt, cik garai jā-
būt vītnei, lai izpušķotu autobusu.  

Svētdienas rītā uz Rīgu posāmies 
ar dziesmu Krauklīts sēž ozolā un Iev-
leju ļaužu sarūpēto pārsteigumu — 
grozu, pilnu ar lielām, skaistām ze-
menēm. Vasarīgo cienastu  mums 
atgādāja Ināra Čaunāne. Tā bija ļoti 
atspirdzinoša, ar mīlestību dota 
ceļamaize. Zemenes no Dundagas 
baudījām visu dienu, īpaši gardas 
tās bija pēc gājiena. 

Kopā ar mums visu dienu pava-
dīja pagasta priekšsēdētājs Austris 
Kristapsons, līdz ar to izjuzdams 
svētku gaisotni ne tikai gājienā un 
atklāšanas koncertā, bet arī pašā 
korī. 

Kā vienmēr ļoti emocionāls bija 
Dziesmu svētku dalībnieku gājiens. 
Tāpat kā citus gadus Dundagas ko-
ris saņēma daudz uzsaukumu un 
sveicienu. Priekšsēdētājs noteikti 
izjuta, cik būtiski, ka pagastā ir ko-

lektīvs, kas var piedalīties visas Lat-
vijas svētkos un nest Dundagas vār-
du. 

Atklāšanas koncertā neizdzēša-
mu iespaidu atstāja mirklis, kad ne-
sa katra svētku dalībnieku kolektī-
va karogu. To bija ļoti, ļoti daudz. 
Emocionālu pacēlumu radīja arī Re-
nāra Kaupera uzstāšanās. Program-
ma bija balstīta uz sieviešu, vīru, 
senioru un vidusskolu jauktajiem 
koriem. Tādēļ mūsu koris bija skatī-
tāju rindās. 

Otrreiz uz Rīgu devāmies ar 
dziesmu Rīga dimd trešdien. Mierīgs 
mēģinājumu grafiks un pietiekošs 
brīvais laiks atpūtai radīja patīka-
mu svētku sajūtu gan ģenerālmēģi-
nājumā, gan noslēguma koncertā. 
Trīs ar pusi stundas garais koncerts 
deva gandarījumu un emocionālu 
piepildījumu katra dziedātāja un 
arī klausītāja dvēselei. Izskanējušais 
Ērika Ešenvalda darbs Aizej lietiņ, 
divreiz dziedātās Saule, Pērkons, 
Daugava; Gaismas pils un Latvijas 
himna — tas bija neaizmirstami. 
Īpaši skaisti bija mirkļi, dziedot 
Gaismas pili. Dziedātājiem bija 
skaidrs, ka dziedot viņi spīdinās 
mazus lukturīšus skatītāju virzienā. 
Taču koristi nezināja, ka tādi paši 
lukturīši ir arī klausītājiem. Dzies-
mai skanot, mirdzēja tikai gaismi-
ņas. Tas bija ļoti aizkustinoši un ra-
dīja kopības sajūtu, emocionālu pa-
cēlumu, gandarījumu — visu, lai tie 
būtu Dziesmu svētki. Bet šo vārdu 
cienīga sadziedāšanās pēc noslēgu-
ma koncerta bija kas nepiedzīvots. 
Mēs šo mirkli baudījām tikai stun-
du, kaut gan Mežaparka estrāde ko-
pējās dziesmās skanējusi līdz se-
šiem no rīta. 

Svētkos bija daudz jaunievedu-
mu — gan veiksmīgu, gan ne tik iz-
devušos. Tad, kad notiek kādu ie-
rastu lietu maiņa, ir neizpratne un 
pretošanās. Kā jau zināms, nūjai 
vienmēr divi gali… Šie svētki nav 
bijuši izņēmums. Atklāšanas kon-
certā dziedāja vieni, bet noslēguma 
koncertā citi. It kā labi, bet tai pašā 
laikā nebija visi kopā. Dziesmu 
svētku gājiens nebija svētku pēdējā, 
bet bija pirmajā dienā. Dalībnieku 
vidū nebija tikai dejotāji un dziedā-
tāji, bet bija arī vokālie ansambļi un 
teātra kolektīvi. 

Šiem Dziesmu svētkiem jauktie 
kori apguva repertuāru, kas nebija 
no vieglajiem. Tas gan bija daudz-
veidīgs, bagāts, bet grūtības radīja 
dziesmas, kas prasīja lielāku skaitu 

vīru balsu. Mazajiem koriem dzies-
mu mācīšanās bija darbs, kam ne-
redz gandarījuma rezultātu, jo 
dziesma nav paceļama. Bet kopkorī! 
Cik tas bija iespaidīgi, krāšņi un va-
reni! Klausoties noslēguma koncer-

ta mēģinājumu, jāatzīst, ka trīs ga-
dus dziedātais repertuārs (arī A 
grupas kora dziesmas) kopkorī iz-
skanēja tik labi kā vēl nekad. Liela 
nozīme dziesmu apguvē bija rajona 
koru kopmēģinājumiem. Īpaši liels 
paldies mūsu rajona virsdiriģentam 
un noslēguma koncerta Latvija — 
Saules zeme — mākslinieciskajam 
vadītājam un virsdiriģentam Mārim 
Sirmajam. 

Jauninājumi radīja dažādas pār-
domas. Bet nenoliedzami, ka šie 
svētki bija vieni no bagātākajiem 
piedāvāto pasākumu klāsta ziņā.  

Brīvajā laikā apmeklējām Rīgas 
Zooloģisko dārzu, izstaigājām Vec-
rīgu un Vērmanes dārzu, kur noti-
ka dažādi koncerti un varēja iepirk-
ties Dziesmu svētku tirdziņā, ap-
meklējām Deju svētku lieluzvedu-
mu Izdejot laiku un Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā Folkloras dienas 
pasākumu, aplūkojām Runājošos ak-
meņus.  

Protams, ka gadījās arī pa kādam 
kuriozam, piemēram, pēc atklāša-
nas koncerta aizmirsām Mežaparkā 
karogu. 

Gribu pateikties visiem, kuri ra-
dīja iespēju Dundagas pagasta ko-
rim būt Dziesmu un deju svētkos. 
Smaidai un pagasta padomei par 
kolektīva pastāvēšanu un atbalstu, 
par transporta nodrošinājumu 
svētkos un biļetēm uz Deju svētku 
lieluzvedumu, Kultūras ministrijai 
un Talsu rajona padomei, kas lielus 
līdzekļus ieguldīja, lai dalībniekus 
paēdinātu un izmitinātu. Paldies 
šoferim Atim Sidram un Ievleju ļau-
dīm. Paldies dziedātājiem par iztu-

rību! Lai svētku sajūta turpinās!»  
 

Vēlos piedalīties atkal 
Jurģis Remess: 
«Korī esmu dziedājis jau no 

2. klases: vispirms zēnu, tad Mazās 
skolas, vēlāk jau vidusskolas jaukta-

jā korī. Pagasta korī dziedu pirmo 
gadu. Uz to atnācu tāpēc, ka Lielajā 
skolā vairs kora nebija.  

Dziesmu svētkos šogad piedalījos 
pirmoreiz. Man šie svētki vienmēr 
saistījušies ar lielu daudzumu cilvē-
ku, kas dzied un dejo. Tā arī bija. 
Man patīk šādi lieli pasākumi. 
Dziesmu svētkos varēja sajust tau-
tas vienotību un dziedāt prieku.  

Apmeklēju arī deju koncertu Iz-
dejot laiku. Pats dejoju tautas dejas, 
arī koncertā izpildīja man pazīsta-
mas dejas. Lieliski bija vērot, kā lieli 
dejotāju pulki veido skaistus rak-
stus.  

Nākamajos Dziesmu svētkos pie-
dalīšos ar vislielāko prieku. Noteikti 
dziedāšu, nevis dejošu, jo dziedāša-
na ir sirdij tuvāka.» 

 
Gaismai ir jānāk 

Lelde Zosa: 
«Dziesmu svētkos pirmoreiz pie-

dalījos 2005. gadā, šie man bija otrie 
Dziesmu svētki.  

Šajos svētkos izjutu vairākus 
spēcīgus emocionālus pieskārienus. 
Pirmās spilgtās izjūtas — īpašu lep-
numu un piederību savai tautai — 
piedzīvoju svētku gājienā. Mēs, cil-
vēki tautas tērpos no dažādām Lat-
vijas vietām, gājām pa Brīvība ielu, 
un abās pusēs mūs sveica saposu-
šies gājiena skatītāji. Tā bija kā tau-
tas tikšanās: mēs no laukiem Rīgā 
un rīdzinieki kopā ar mums. Nebija 
mašīnu, ne autobusu, tikai cilvēki. 
Tas bija saviļņojoši. 

Man ļoti patika atklāšanas kon-
certs. Pirmo reizi notika visu Dzies-
mu un deju svētku kolektīvu karog-
nesēju gājiens. Skanēja spēcīga mū-
zika, un simtiem un simtiem karog-
nesēju nāca ar dažādiem karogiem. 
Viņi sastājās estrādei apkārt un ra-
dīja tādu iespaidu, ka mūsu ir ļoti 
daudz un mēs esam no visas Latvi-
jas.  

Sevišķi mani uzrunāja jaunais 
Zigmāra Liepiņa dziesmu cikls ar 
Māras Zālītes vārdiem Dziedot dzi-
mu, dziedot augu. Ļoti skaists bija 
meiteņu uznāciens. Viņas, tērpušās 
baltās kleitās un galvas apsegušas 
ar baltiem plīvuriem, kā straume 
plūda no augšas pa ejām garām 
dziedātājiem un pēc tam dejoja. 

Nepiekrītu tiem, kas kritizēja Re-
nāra Kaupera un jauniešu kora uz-
nācienu un piedalīšanos. Viņi tā kā 
skriešus uzskrēja un izveidoja kop-
korī trīsstūri. Tas bija atbilstoši 
tam, kā jaunieši ienāk mūsu dzīvē. 
Viņi kopā ar R. Kauperu nodziedāja 
trīs dziesmas. Domāju, ka tas tikai 
koncertu atdzīvināja. 

Dziesmu svētki ir vienīgā reize, 
kad var redzēt visu tautas tērpu 
krāšņumu. Tā ir liela mūsu bagātī-
ba. Var tikai apbrīnot tērpu lielo 
dažādību. Domāju, ka tas viss sagla-
bājies, pateicoties Dziesmu un deju 
svētku kolektīviem.  

Dundadznieki  
lielajos tautas svētkos 

 

Skaisti izskanējuši Dziesmu un deju svētki. Savu pienesumu tajā 
devuši arī daudzi dundadznieki. Par piedzīvoto stāsta Dundagas pa-
gasta padomes priekšsēdētājs Austris Kristapsons, Dundagas pagas-
ta jauktā kora diriģente Sandra Lielanse un koristi Jurģis Remess, 
Lelde Zosa, kā arī Kolkas mūzikas skolas koklētāju ansambļa dalīb-
niece Māra Abaja un Valdgales pagasta tautas deju kolektīva Māra 
dejotājs Guntis Kārklevalks. 

 Dziesmai šodien liela diena 
 

• A. Kristapsons kopā ar koristem Janīnu Grīnvaldi un Tamāru Zoltāni.        
Foto no Dundagas pagasta jauktā kora albuma                                                 

• Kopbilde.                                               Foto no Dundagas pagasta jauktā kora albuma 

• Koristes atpūšas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.  
Foto no Dundagas pagasta jauktā kora albuma 
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Jau otro gadu, sākoties skolē-
nu vasaras brīvlaikam, notika 
Ziemeļkurzemes pašvaldību fes-
tivāla Sadraudzības tilti dalībnie-
ku pārgājiens. 

Diemžēl iecerēto divu dienu 
pārgājiens saruka līdz vienai die-
nai, jo nevarējām sarunāt ar Laika 
rīkotāju. 17. jūnija rītā tik bezcerī-
gi un neatlaidīgi lija, ka nācās pār-
gājienu sākt un beigt 18. jūnijā. Iz-
maiņas samazināja kopējo dalīb-
nieku skaitu, jo Puzes skolēni ne-
varēja nokļūt līdz pārgājiena sāku-
ma vietai. 

Pārgājiens sākās 18. jūnija rītā 
pie Mazirbes baznīcas, un tālākais 
ceļš veda līdz ūdenskritumam 
Zviedrgrāvī, tad cauri senajam 
Košraga ciemam līdz Pitragam, kur 
izgājām līdz jūras malai, un turpi-
nājām ceļu līdz Vaides Purvziediem. 
Šeit mūs laipni sagaidīja kempinga 

un Ragu muzeja īpašnieks Ivars 
Hausmanis. Viņš mūs iepazīstināja 
ar sava tēva izveidoto ragu kolek-
ciju, izstāstot, cik interesanti viņš 
ticis pie atsevišķiem eksponātiem, 
jo neviens no tiem nav iegūts me-
dībās vai kā citādi vardarbīgi at-
ņemts dzīvniekam. Muzejā ir vai-
rāki eksponāti, kas uzskatāmi pa-
rāda cilvēka nesaprātīgo rīcību, 
kuras dēļ dzīvnieki gājuši bojā. 

Ieturējušies ar ugunskurā cep-
tām desiņām, visi aizbraucām līdz 
Kolkas ragam, kur bija plānots ie-
rasties divu dienu pārgājienā, ejot 
ar kājām. 

Prieks, ka dziedošie, dejojošie 
un citādi radošie bērni un viņu 
skolotāji ir arī sportiski aktīvi un 
nebaidās doties šādos pārgājienos 
dabā. Ceru, ka nākamgad ar Laika 
rīkotāju varēsim labāk sarunāt un 
atkal notiks divu dienu izgājiens 
dabā.  

PSA Ziemeļkurzeme  
koordinatore Gunta Abaja 

Apmeklējām arī deju koncertu 
Izdejot laiku. Man viss patika: nesa-
mākslotība, senie ritmi un raksti, 
gaismas un ugunskuri. Pirms kon-
certa vērojot cilvēkus, saskatīju vi-
ņos lielu prieku. Tas neapturami 
virmoja gaisā.  
Ļoti skaists bija arī noslēguma 

koncerts. Mani sajūsmināja Ērika 
Ešenvalda jaunā dziesma Aizej, lie-
tiņ! — ļoti plašs, sarežģīts jaunrades 
darbs, kurā iesaistījās visi kori. 
Pirms dziesmas vīru un sievu koru 
dziedātāji izgaismoti nāca pa ejām 
pie kopkora. Tā bija vienreizēja sa-
jūta — mūsu ir tik daudz.  
Ļoti patika Valta Pūces dziesma 

Rakstā, rakstā!, Gaismas pili dziedā-
jām otrreiz. Dziedājums: «Gaismu 
sauca, gaisma ausa» nevar palikt 
bez sekām — gaismai ir jānāk. Div-
reiz dziedājām Dievs, svētī Latviju! — 
koncerta sākumā un noslēgumā.  

Kad sākās sadziedāšanās, visa es-
trāde mutuļoja īstā dzīvespriekā. 
Jaunas meitenes un puiši dziedāja 
mirdzošām acīm.  

Dziesmu un deju svētki bija lie-
liski sagatavoti. Režija un scenogrā-
fija bija brīnišķīga. Par visu, arī 
gaismu un krāsām, bija padomāts. 

Ikdienā mūs šķeļ atšķirība maku 
biezumā, sociālajā stāvoklī, partiju 
un konfesiju piederībā, bet svētkos 
visi bijām ļoti vienoti. Dziesmu un 
deju svētki nav tikai koristu un de-
jotāju, bet visas tautas svētki, kas 
dod dzīves prieku. Kopībā piedzīvo-
tais ir kaut kas paliekošs, tas nevar 
izzust un palikt bez pozitīvām se-
kām.» 

 
Ļoti labi  
organizēts pasākums 

Māra Abaja: 
«Tāpat kā iepriekšējos lielajos 

Dziesmu svētkos, arī šajos piedalī-
jos kopā ar Kolkas mūzikas skolas 
koklētāju ansambli, ko vada skolo-

tāja Dzintra Tauniņa. Vispirms 
7. VII Rīgas Latviešu biedrības na-
mā notika koklētāju ansambļu kon-
kursa fināls, 8. VII spēlējām koncer-
tu Vērmanes dārzā, bet 11. VII — 
Lielajā ģildē, kur lielais kokļu kop-
ansamblis II koncerta daļu iesāka ar 
Valta Pūces cikla Vasaras vīzijas ofi-
ciālo pirmatskaņojumu.  

Tas brīdis man šajā koncertā pa-
tiesi patika. Tev ir jābūt ļoti uzma-
nīgam: jāuzmana gan notis, gan di-
riģents, taču tai pašā laikā tu dzirdi, 
cik skaisti skan, un saproti, ko var 
paveikt tāds kopansamblis, diri-
ģents (šo ciklu diriģēja Māra Vana-
ga) un mūzikas autors kopā. To es 
nosauktu par muzicēšanu, nevis 
par spēlēšanu vien. 

Dziesmu svētku laikā daudz kur 
pabiju. Noskatījos atklāšanas un no-
slēguma koncertus, mazu daļiņu no 
pūtēju orķestru skates Lielajā ģildē 
un dižkoncerta Doma laukumā, biju 
arī deju koncerta Izdejot laiku ģene-
rālmēģinājumā, rokoperā Lāčplēsis, 

kā arī pāris muzejos.  
Mans pienākums pirmo reizi bija 

nest gājienā un atklāšanas koncertā 
Kolkas mūzikas skolas emblēmu — 
karogu. No atklāšanas koncerta vis-
vairāk atmiņā palicis brīdis, kad es, 
ienesot karogu estrādē, ieraudzīju, 
cik milzīgi daudz cilvēku šeit ir sa-
nācis. Pēc tam, dodoties ar karogu 
cauri skatītājiem, bija interesanti 
vērot viņu dažādās sejas izteiksmes. 
Prieks, ka cilvēki smaidīja. 

Noslēguma koncertā atrados 
starp skatītājiem un, iespējams, tie-
ši tādēļ visvairāk emocijas guvu ne 
no kora dziesmām, bet no tā mir-
kļa, kad cilvēki cēlās kājās uz dzie-
dāja Dievs, svētī Latviju!. Man bija tā-
da sajūta, ka viņi dzied no sirds, ne-
vis pienākuma pēc, kā biežāk esmu 
novērojusi.  

Dejotāju koncertā no savas sēd-
vietas nevarēju redzēt dejotāju vei-
dotos rakstus, vien atsevišķu dejo-
tāju raito soli un ievēroju, cik skais-
tās krāsās bija debesis rietošās sau-

les gaismā. 
Pirms braucu uz svētkiem, man 

bija apnikusi nemitīgā to daudzinā-
šana, ko rādīja televīzijas reklāmās. 
Ja jau tie ir tautas svētki un viņa tos 
vēlas, tad reklāma šeit lieka. Ja šos 
svētkus padara par preci, tad ma-
nās acīs tiem vērtība katastrofāli 
krītas.  

Reta izdevība bija redzēt tik 
daudz ar foto un video aparātiem 
bruņojušos ļaudis, kas nelaida ga-
rām nevienu brīdi, lai iemūžinātu 
taustastērpā ģērbtu cilvēku.  

Pagājušajos Dziesmu svētkos au-
tobuss nedrīkstēja Vecrīgā iebraukt 
un mēs nesām kokles. Šoreiz bija 
caurlaide un šoferis varēja mūs ar 
visām koklēm nogādāt vajadzīgajā 
vietā. 

Manuprāt, svētki bija ļoti augstā 
līmenī organizēts pasākums. Man 
kā dalībniekam un reizē skatītājam 
būtu grēks sūdzēties.» 

 
Lai dzīvo svētki! 

Guntis Kārklevalks: 
«7. gadu dejoju Valdgales pagas-

ta tautas deju kolektīvā Māra, ko 
vada dundadzniece Dace Treinov-
ska. Tajā dejo arī citi dundadznieki: 
Mārtiņš un Evita Cepļi, Guntis Ček-
sters un Morēna Veidemane, Una 
Veidemane, Aigars Sudmalis. Svēt-
kos dejojām visi. 

Cepuri nost Valdgales pagasta 
padomes priekšā: tā atbalsta savu 
kolektīvu un Dziesmu un deju svēt-
kos nodrošināja mūs ar jauniem 
tērpiem. Tas bija ļoti patīkami. Žēl, 
ka Dundagā, izņemot vidusskolu, 
pašlaik nav tautas deju kolektīva. 

Dziesmu un deju svētkos piedalī-
jāmies ģenerālmēģinājumā un 2 
koncertos Izdejot laiku, kas notika 
Daugavas stadionā. Ļoti labi, ka 
svētki sākās ar gājienu, kad visi tik-
ko atbraukuši un spēka pilni. Ie-
priekšējos gados tas notika beigās, 

kad visi jau noguruši. Gājienā saņē-
mām ļoti pozitīvas emocijas un spē-
ku.  

Svētku vadītāji bija sagatavojuši 
ļoti labu programmu, un dejotāji — 
teicami sagatavojušies svētkiem: 
nevajadzēja pat visus ieplānotos 
mēģinājumus.  

Skaistākās emocijas sagādāja tas, 
ka bijām tik lielā dejotāju pulkā ko-
pā ar citiem. Neaizmirstams bija 
brīdis, kad, dejojot koncerta noslē-
gumā, bijām visi ļoti lielā pulkā ko-
pā laukumā. Tā jau ir svētku sāls — 
izjust kopību. 

Brīvajā laikā noskatījos koncertu 
Deju svētkiem — 60, kas notika arēnā 
Rīga. Man ļoti patika: tajā bija salik-
tas visu svētku labākās dejas.  

Jutos iepriecināts, ka daļa no 
Dziesmu svētku programmas noti-
ka arī Vecrīgā un Vērmanes dārzā. 
Cilvēki varēja iet, skatīties, dziedāt, 
dejot, nopirkt amatnieku izstrādā-
jumus Dziesmu svētku tirdziņā. Do-
ma laukumā noskatījos pūtēju or-
ķestru dižkoncertu, kur redzēju arī 
Raiti Rērihu diriģējam lielo Kurze-
mes orķestri. Viņš pats aranžējis 
daudzas melodijas. Orķestrī spēlēja 
abi diriģenta dēli: Kārlis un Krišjā-
nis. Lieliskas bija Talsu defilē mei-
tenes, tērpušās baltās kleitās ar zel-
tītiem rotājumiem. Viņas prata 
skaistos tērpus arī nest. 

Mums bija kolosāls šoferis — Li-
nards Nierliņš. Viņš mūs arī aizve-
da uz Jūrmalas brīvdabas muzeju, 
kas atrodas tuvu Lielupei un jūras 
līcim. Tajā varēja apskatīt veco lai-
ku jūrmalai raksturīgās ēkas, koka 
un metāla kuģi, ko gatavojas res-
taurēt. Silti iesaku apmeklēt muze-
ju: tajā ir interesanti un biļešu ce-
nas ļoti demokrātiskas.  

Svētki beigušies. Lai dzīvo svēt-
ki!» 

Uzklausīja Diāna Siliņa 
 

• Koklētājas pie Brīvības pieminekļa. No kreisās 1. Rūta Abaja, no labās 1. M. Abaja.  
Foto no Kolkas mūzikas skolas koklētāju ansambļa albuma 

Nu jau 10 gadus publiskajā telpā 
izskan dažādas diskusijas par nova-
du veidošanu Latvijā. Saskaņā ar 
Administratīvi teritoriālās reformas 
likumu līdz 2009. gadam Latvijas 
teritorijā būs izveidojušās ekono-
miski attīstīties spējīgas teritorijas 
jeb novadi ar vietējām pašvaldī-
bām. Kā ieguvumi no reformas tiek 
paredzēti konkurētspējīga izglītība, 
lielākas atbalsta iespējas sporta un 
kultūras pasākumiem novadā, lielā-
kas iespējas sociālo pakalpojumu 
sfērā, perspektīva ekonomikas at-
tīstības un iespējas modernizēt in-
frastruktūru.  

2007. gada 11. decembrī izstrādā-
tais Administratīvi teritoriālā ieda-
lījuma likums paredz Dundagas pa-
gasta apvienošanu ar Kolkas pagas-
tu, veidojot kopīgu Dundagas nova-
du ar platību 675,6 km2 un apmē-
ram 5026 iedzīvotājiem. Vēsturiski 
Kolka allaž ir bijusi Dundagas pa-
gasta sastāvdaļa, tikai 20. gadsimta 
50. gados, īstenojot LPSR teritoriālo 
reformu, to izdalīja kā atsevišķu ad-
ministratīvo teritoriju. 

Šobrīd jau ir izveidots abu pagas-
tu apvienošanās projekts, un jaunā 
novada dome sāks darboties pēc 
pašvaldību vēlēšanām 2009. gada 
jūnijā. Process norit saskaņā ar LR 
likumiem, un atsauksmes no jau iz-
veidoto Latvijas novadu iedzīvotā-
jiem mudina domāt, ka dzīves līme-
nis arvien uzlabosies. 

 Lai gan novada veidošanas pro-
jekta sabiedriskā apspriešana jau 
notikusi, ir interesanti noskaidrot 
dažādu Kolkas pagasta iedzīvotāju 

sociālo grupu pārstāvju viedokļus 
par gaidāmajām pārmaiņām. Vaicā-
ju pieciem Kolkas pagasta iedzīvo-
tājiem, kādu viņi redz mūsu nākot-
ni Dundagas novadā. 

Zivju pārstrādes uzņēmuma 
darbiniece: «Neko labu šī apvieno-
šanās nenesīs. Domāju, ka ražoša-
nas uzņēmumi turpinās strādāt kā 
līdz šim, bet skolas un bērnudārzu 
gan laikam slēgs. Varbūt būs vairāk 
lielu kultūras pasākumu.» 

Individuālais zvejnieks: «Ar lai-
ku Kolka būs tādā pašā situācijā kā 
šobrīd Mazirbe — reizi gadā ieradī-
sies novada vadība un apskatīsies, 
ko varētu darīt. Labi ir tas, ka maz-
irbnieki varēs pa asfaltētu ceļu ērti 
nokļūt novada centrā, lai nokārtotu 
domē dažādas darīšanas. Ceru, ka 
Dundagas novads spēs ietekmēt Slī-
teres nacionālā parka lēmumus, kas 
vairāk kaitē vietējiem iedzīvotā-
jiem, nekā dara kaut ko labu. Var-
būt ar laiku arī vēlēt varēsim tepat, 
Mazirbē, un nebūs jābrauc ne uz 
Kolku, ne uz Dundagu. Zvejniecībai 
nekādu nākotni neredzu, jo zivis 
jūrā nespēs sagādāt pat liela novada 
dome.» 

Individuālā uzņēmuma īpaš-
nieks: «Kolku sagaida mazo ciemu 
liktenis — ar laiku nebūs ne mūzi-
kas skolas, ne bērnudārza, ne pa-
matskolas. Arī ģimenes ārstu prak-
ses aizies, jo nebūs jau cilvēku. La-
bākajā gadījumā paliks feldšeru 
punkts. Vēsture jau ir pierādījusi, 
ka visi līdzekļi aizplūst centram, ša-
jā gadījumā — Dundagai.» 

Pensionāre: «Domāju, ka mūs 

atstās novārtā tāpat kā kādreiz  
z/k Banga laikos, kad Kolka bija pa-
bērna lomā. Šobrīd Kolkas pagasta 
padome atbalsta pensionāru apvie-
nības aktivitātes, pensionāru an-
sambli un gribētos cerēt, ka arī 
jaunajā novadā par mums rūpēsies. 
Skolas un bērnudārzu droši vien 
neslēgs, tās paliks kā filiāles ar va-
dību Dundagā.» 

Izglītības darbiniece: «Sagaidā-
mas pozitīvas izmaiņas. Skolas dro-
ši vien turpinās saņemt lielu atbal-
stu no novada domes, izdevumi va-
rētu samazināties, ja  skolas apvie-
notu savus resursus. Ceru, ka ievē-
lētie deputāti nedomās tikai par 
centru, bet arī par citiem novada 
ciemiem — labiekārtos ciemu teri-
torijas, centīsies saglabāt esošās 
vērtības un pareizi sadalīs finanses, 
lai neviens nejustos atstumts. Sa-
gaidu lielāku atbalstu uzņēmējiem, 
zvejniekiem, zemes īpašniekiem. 
Gribētos, lai tiktu sakārtoti arī ceļi 
no Kolkas uz Dundagu, jo  tie bieži 
ir ļoti sliktā stāvoklī.» 

Tādas ir iedzīvotāju domas — 
gan skumjas un drūmas, gan opti-
misma pilnas. Emocijas ir emocijas, 
bet pēc nepilna gada mums būs jā-
iemācās dzīvot daudz lielākā cilvē-
ku kopienā nekā tagad un no sav-
starpējiem strīdiem labuma nebūs 
nekāda. Muļķīgi ir domāt, ka varē-
sim sēdēt, rokas klēpī salikuši, un 
gaidīt no gaisa krītam kliņģerus. 
Mūsu zaudējumi un ieguvumi būs 
atkarīgi no tā, kā mēs mācēsim pa-
sniegt un pamatot savas vajadzības, 
cik aktīvi savas nākotnes veidotāji 
paši būsim. 

Aiga Ūdre Kolkā 
 

Tā domā Kolkas pagastā... Ejam dabā 

Jaunā vieta 
 

Nākamajā gadā mūsu pagastā 
būs jauna amata vieta — jauniešu 
lietu un sporta organizators. Viņa 
uzdevums būs koordinēt jauniešu 
darbu un atbildēt par sporta sa-
censībām. Uz 8. augusta Izglītī-
bas, kultūras un sporta (IKS) ko-
mitejas sēdi izstrādās jauniešu 
lietu un sporta organizatora ama-
ta aprakstu. IKS komitejas vadī-
tājs Aldons Zumbergs aicina šajā 
sēdē piedalīties jauniešus un iz-
teikt priekšlikumus par to, kā or-
ganizēt jauniešu darbu. 

Diāna Siliņa 

SIA BITE Latvija izsludina pub-
lisko apspriešanu par mobilo 
telekomunikāciju bāzes stacijas 
un sakaru torņa būvniecības ie-
ceri Dundagas pagasta Ķirškalnos 
(kadastra Nr. 8850 001 0015 ) 

Ar materiāliem var iepazīties 
pagasta padomes Attīstības noda-
ļā, Dundagā, Pils ielā Līkā muiža 
darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un 
no 13.00 līdz 17.00 vai zvanot uz 
tālr. 3237857, mob. 29167639  līdz 
28. jūlijam. Aptaujas lapas ie-
sniegt pagasta padomes Attīstības 
nodaļā. Lēmumu par būvniecības 
ieceri pieņems Dundagas pagasta 
padomes sēdē 2008. gada 28. VII.  
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Doma par izstādi 
Šādas izstādes iekārtošana Dundagā 
notikusi ļoti likumsakarīgi. Ja vismaz 
divi cilvēki iestājas par kādu ideju, tā 
īstenojas, un ideja gaisā virmoja… 
Tūrisma un informācijas centra 
(TIC) vadītāja Alanda Pūliņa pastāstī-
ja, par iemesliem, kāpēc izstāde ta-
pusi: «Kopš Atmodas laikiem sakrā-
jies pietiekami daudz informācijas 
par Arvīdu Blūmentālu: LR Goda 
konsuls Norberts Klaucēns dāvināja 
piemiņas zīmi Kurzemes vēsturei un 
stipro vīru piemiņai — Krokodilu, tad 
Ivars Seleckis uzņēma filmu Gājiens 
ar krokodilu un Talsu Vēstu žurnāliste 
Maija Brūvere sarakstījās ar A. Blū-
mentālu un publicēja rakstus par vi-
ņu. 
Mūsu novadnieku pazīst pasaulē. Ja 
ne citādāk, tad vismaz filmu par 
Krokodilu Dandiju ir redzējis katrs. 
Mēs sakām, ka tas ir Dundagas zēns, 
kas bijis spiests doties prom no savas 
dzimtenes un izdzīvot svešā zemē. 
Ne jau medīt krokodilus bija viņa 
dzīves sapnis, tā bija dzīves nepie-

ciešamība. Saistībā ar šī vīra likteni 
varam stāstīt par latviešu tautas tra-
ģiskajām vēstures lappusēm.  

Arī A. Blūmentāls savā Krokodilu 
ligzdā uzņēma tūristus. Pie viņa 
brauca cilvēki no visas pasaules. Tā-
tad iemeslu, lai izstāde taptu, bija 
pietiekami. Kad parādījās mākslinie-
ce Velga Eizenberga, viņa sacīja: 
«Tur, pils mūros, taču ir tā kā Aus-
trālijas alā.» Tad arī darbs sākās. 
Liels paldies M. Brūverei un 
A. Blūmentāla māsīcai Ausmai Bu-
kovskai, kas atvēlēja savus materi-
ālus, lai izveidotu ekspozīciju.» 

Ideju īstenojot 
Savukārt Velgai Eizenbergai ir 

savs stāsts par šo izstādi: «Tā kā re-
dzēju — no pils pagraba izsūknētais 
ūdens pēc nedēļas atkal atgriežas 
atpakaļ, sapratu, ka šajā vietā jāiz-
liek piepūšamie krokodili un blakus 
jāiekārto izstāde Arvīdam Blūmentā-
lam. Visu laiku jau prasīt prasījās 
pēc liecības šim pasaulē pazīstama-
jam dundadzniekam dzimtajā pusē. 
Meklējot internetā Krokodilu Hariju, 

var atrast vairāk nekā 24 
tūkstoš lapu. Tātad mūsu no-
vadnieks pasaulē ir ļoti po-
pulārs. Bez cementa Krokodi-
la Dundagas centrā citu re-
dzamu l iec ību par 
A. Blūmentālu nav. Apstipri-
nājumu, ka izstāde tiešām 
nepieciešama, deva Aivars 
Kļaviņš no Austrālijas (sk. 
rakstu zemāk — D. S.). Viņš, 
uzzinājis, ka slavenais kroko-
dilu mednieks ir no Dunda-
gas, bija patiesi izbrīnīts. 
Ārzemniekus pārsteidz fakts, 
ka pasaulē slavenais krokodi-
lu mednieks nāk no Dunda-
gas. Viņus interesē šī vīra 

bērnība un jaunība šajā pusē. Latvi-
jas tūristus vairāk saista viņa dzīve 
Austrālijā. 

Agrāk dzīvoju tāda vispārēja 
priekšstata varā — A. Blūmentāls ir 
krokodilu mednieks un vēl meitu 
arī. Man tas nelikās saistoši. Taču, 
kad Dundadzniekā izlasīju Martas Ka-
jakas rakstīto nekrologu par A. Blū-
mentālu, manas domas krasi izmai-
nījās. Beidzot viņš atklājās kā cilvēks 
ar savu dzīvesstāstu, likteņlīnijām 
un dziļām ilgām. Veidojot izstādi, 
domās īpaši pietuvojos A. Blūmen-
tāla personībai. Izejot cauri mūžības 
vārtiem, cilvēks tiek attīrīts no ze-
mes sārņiem, un viņa personība pa-
rādās citā gaismā. Ieraudzīju 
A. Blūmentālu kā varoni — izdzīvo-
šanas varoni, kas ekstrēmos apstāk-
ļos ne vien izdzīvoja, bet apstākļus 
pakļāva, lai tie kalpotu viņam. Kro-
kodili bija viņa izdzīvošanas sulaiņi. 
Esi veiklāks par krokodilu! Katrreiz 
pirksta tiesu mednieks atradies no 
nāves, bet tomēr palicis dzīvs, jo bi-
jis veiklāks. A. Blūmentāls svešā 
zemē izdzīvoja, izveidoja vidi un ne-
meklēdams ieguva popularitāti. 

Austrālijā vietējā vara pret mūsu 
novadnieku izturas ar cieņu. Viņa 
mītne ir kā muzejs, tur strādā gids, 
kas izvadā pa Krokodilu ligzdu. Uz 
A. Blūmentāla kapa krusta rakstīts: 
«Krokodilu Harijs», un tas nav no-
niecinājums, bet gan pseidonīms, ar 
kuru viņu pazīst pasaulē. Sapratu, ka 
mūsu novadnieks ir pelnījis pārnākt 
mājās un tāpēc viņam iekārtoju iz-
stādi. 

Piepildīt ideju par šo ekspozīciju 
pils pagrabā un blakus telpās palī-
dzēja TIC vadītāja A. Pūliņa, pils di-
rektores vietas izpildītāja Smaida 
Šnikvalde, Aigars Bērziņš, pagasta 
priekšsēdētājs Austris Kristapsons, 
ar darba spēku atbalstīja izpilddirek-
tors Andris Kojro. Ļoti priecājos par 
gidi Eviju Feldentāli un viņas draugu 
Dāvi Meiri, kas nostiprināja krokodi-
lus ūdenī. Tāpat Dāvis sameklēja un 
ierakstīja diskā krokodila rēcienus. 
Lieliski, ka Dundagā nodibināts uz-
ņēmums IK LUUX, kur pieejamas 
jaunas tehnoloģijas, lai materiāls 
mitrajā pagrabā nebojātos. Kopumā 

kādi 20 cilvēki kaut pirkstiņu pieli-
kuši, lai tā taptu. 

Izstādi iekārtoju, balstoties uz M. 
Brūveres materiāliem: fotogrāfijām 
un vēstulēm. Tad negaidot kopā ar 
Kubalu skolas-muzeja  vadītāju Ivaru 
Abaju pilī ieradās Arvīda māsīca A. 
Bukovska, kas arī bija domājusi par 
izstādi brālēnam un labprāt dalījās 
ar saviem materiāliem. Palīdzēja arī 
Gunārs Laicāns, kam bija saglabāju-
šās liecības par Gājienu ar krokodilu. 
Par izstādi jūtos gandarīta, kaut arī 
tā bija jāiekārto īsā laikā un ar iero-
bežotiem līdzekļiem. Izstādi vaja-
dzētu paplašināt — arī A. Blūmentāls 
savu opālu raktuvi nemitīgi paplaši-
nājis.» 

Izstādes atklāšanā  
 Apmeklētāju izstādes atklāšanā 

netrūka. Dundagas pagasta padomes 
priekšsēdētājs A. Kristapsons izteica 
gandarījumu, ka, pateicoties TIC va-
dītājai A. Pūliņai un māksliniecei 
V. Eizenbergai, šajā pusgadā pilī ta-
pušas 3 izstādes un aukstās, mitrās 
telpas sakoptas un pārvērtušās par 
brīnišķīgu ekspozīcijas vietu. Viņš 
arī uzsvēra, ka šeit neskanēs tikai 
teika par Zaļo jumpravu, bet arī pa-
tiess stāsts par laiku Latvijas vēsturē.  

Atmiņās par A. Blūmentālu dalījās 

cilvēki, kas ar viņu daudz kopā bijuši 
bērnībā — A. Bukovska, skolas lai-
kā — M. Kajaka un Oļģerts Gerdiņš, 
dzīves pēdējos gados — Lidija fon 
Rozena-Plikausis ar dzīvesbiedru. 
Stāstījumos atklājās Arvīds — īsts 
saimnieku dēls, gādīgs brālēns, ra-
došs, ar gribasspēku apveltīts puisis, 
ļoti liels optimists un patriots. Cauri 
visām atmiņām visspilgtāk tomēr 
vijās 3 pavedieni: viņa lielā drosme, 
gribasspēks un mīlestība pret Latvi-
ju. Jau būdams skolēns, aizbēdzis no 
skolas un gribējis dzīvot starp 2 le-
dus gabaliem. Kad karā ceturto reizi 
gulējis ļoti smagi ievainots, atzinis, 
ka laimes nemaz vairs nav: gribējis 
uzsist gaisā krievu tanku, bet kādu 
sekundi nokavējis un puisis gandrīz 
zaudējis kreiso roku. A. Blūmentāls 
iestājās ārzemju leģionā, kur valdīja 
bargi likumi: ja aizbēg no tā, tad 
viens sods — lode. Mūsu novadnieks 
aizbēga, bet palika dzīvs.  

Sarakstoties ar Maiju Brūveri, 
viņš atbildējis uz visiem jautāju-
miem, izņemot vienu: «Kad tu at-
griezīsies Latvijā?» «Tagad Arvīds ir 
mājās,» atzina M. Brūvere.  

 
Diāna Siliņa 
Autores foto 

 

 Piemini Latviju! 
 

Beidzot mājās 
 

10. VII pēcpusdienā pils pirmajā stāvā atklāja pastāvīgu izstādi 
Krokodilu ligzda, kas veltīta mūsu novadniekam, pasaulē pazīsta-
majam Austrālijas krokodilu medniekam Arvīdam Blūmentālam. 

• «Tagad Arvīds ir mājās», secina M. Brūvere. 

Tālais ciemiņš ir dzimis Austrālijā, 
precējies ar austrālieti, un trīs viņu 
dēli latviešu valodu neprot. Pats lat-
viski runā diezgan labi, tikai ar ak-
centu un ir gandarīts, ka šeit ir iespē-
ja atkārtot savu pēcteču valodu. Viņa 
māte ar dēliem runāja tikai latviski, 
tāpēc Aivars to nav aizmirsis. Māte 
vēlējās, lai latviski runātu arī viņas 
mazbērni. Kamēr zēni bija mazi, viņi 
labprāt mācījās ikdienas latviešu va-
lodu, taču, kad paaugās, tad vairs ne.  

Aivaram ir ļoti laba humora izjūta, 
tāpēc viņš dalījās kādā komiskā atga-
dījumā. Reiz, kad mazbērni apciemo-
juši vecmāmiņu, viņi dzirdējuši to 
sakām savam sunītim: «Sēdi mie-
rīgs!» Pēc kāda laika vecmāmiņa aici-
nājusi palīgā kaut ko darīt Aivara vi-
dējo dēlu, bet tas atbildējis: «Sēdi 
mierīgs!» Aivara māte par to tikai 
priecājusies, jo mazdēls taču runājis 
latviski.  

Latvijā Aivars ir jau ceturto reizi. 
Viņa māte cēlusies no Dikļiem, bet 
tēva dzimtā puse ir Nītaure. Iepriek-
šējās trīs reizes Aivars vairāk ciemo-
jies pie radiem Vidzemē un apmeklē-
ja Dziesmu svētkus. Jaunībā viņi abi 
ar brāli dejojuši Sidnejas Latviešu 
biedrības deju kopā Rota.  

Arī šogad Aivars vēlējās tikt uz 

Dziesmu svētkiem, bet palicis bez bi-
ļetes. «Sēdēsim ārā un klausīsimies,» 
viņš sacīja. Patīkams pārsteigums vi-
ņam bijis tirdziņš Brīvdabas muzejā, 
tur ciemiņam bija ļoti paticis. Vēl 
viņš šajā vasarā bija ieplānojis aiz-
braukt uz Kolkas ragu, Liepāju, 
Ventspili un Smilteni. Uz Kolkas ragu 
devies divas reizes: pirmajā nav re-
dzējis pieminekli, tad braucis to lū-
koties. Lībiešu centrā iegādājies dis-
kus un vēlējies aprunāties ar kādu 
lībieti, bet saņēmis atbildi, ka tur ne-
viena lībieša nav.  

Dundagu izvēlējies tāpēc, ka gri-
bējis pārnakšņot pilī un pilnā mēness 
laikā redzēt Zaļo jumpravu. Diemžēl 
pilī bijis remonts. Taču Aivars ir ļoti 
pateicīgs Ainai un Alandai Pūliņām, 
kas viņu viesmīlīgi uzņēma savā mājā 
un daudz ko vērtīgu pastāstīja. Starp 
citu, aizveda arī ciemos pie Elmas, 
kad viņa cepa dižraušus. Aivars uz-
ņēmis videofilmu, kurā Elma stāsta 
recepti un rosās pa virtuvi, cepot 
sklandraušus. Ciemiņš atzina, ka diž-
rausis bija labs. 

Smiltenē Aivaru gaidīja ļoti atbil-
dīgs nolikums — viņš kļuva par 
krusttēvu brālēna dēla meitai Katrī-
nai. Kristības notika Smiltenes evaņ-
ģēliski luteriskajā draudzē. Aivaram 

prieks arī par to, ka viņš nu jau kādus 
3 mēnešus programmā Skype latviski 
sarunājas ar krustmeitiņas mammu.  

Aivaram Austrālijā ir savs biz-
ness — viņš ir individuālo māju elek-
triķis. Taču ciemiņš ir ļoti radošs cil-
vēks. Viņš stāstīja, kā, braucot mašī-
nā pa Latviju, uzsildījis, piemēram, 
makaronus. Ielicis alumīnija katlu ar 
ēdienu auto motorā, katlam vāks vir-
sū. Braucot ēdiens sasilis.  

Nu jau Aivars ir atgriezies Austrā-
lijā. Taču 2012. gadā, kad būs nāka-
mie Dziesmu svētki, viņš solīja at-
braukt kopā ar brāli. Arī uz Dundagu, 
kur viņu tik viesmīlīgi uzņēma. 

Diāna Siliņa 
A. Kļaviņa  foto 

• Mājinieki un ciemiņi izstādes  telpā. 

Tuvais tālienes latvietis 
 

Kāpēc gan latvieši, kas dzīvo citās zemēs, apceļo Latviju? Par to 
runājos ar Aivaru Kļaviņu no Austrālijas. Hiphopa piekritējs Jānis Klucis, 

saldais puisis Ģirts Liepiņš un jau-
nais dalībnieks Jurģis Remess — 
tādā sastāvā uzstājās grupa. Kon-
certu atraktīvi vadīja Kristaps Bol-
šings. 

Zāle gan bija pustukša. Pārsvarā 
uz koncertu bija ieradušies vidus-
skolēni.  

Dziesmas mijās ar īsām anekdo-
tēm, konkursu, kura uzvarētājs sa-
ņēma dāvanu — disku ar grupas 
dziesmām. Tāds tika arī grupas iz-
vēlētajiem cilvēkiem, piemēram, 
viņuprāt, visoriģinālākajai Dunda-
gas vidusskolas meitenei, visstilī-
gākajiem ļaunuma iznīcinātājiem, 
vienīgajai skolotājai, kas grupu at-
balstījusi. 

Puiši dziedāja par tēmām, kas 
viņu vecumā būtiskas: par meiteni, 
kas ļoti nozīmīga, par mīlestību, 
par draugiem. Interesanta bija 
publikas reakcija. Kad Jānis dziedā-
ja Tas ir mīts, ka hiphops ir miris, zālē 
atskanēja dzīva atbalss. Tāpat klau-
sītāji labi zināja Ģirta un Jurģa iz-
pildīto Salauzto siržu dziesmu un 
dungoja līdzi.  

Jānis gan izpildīja arī savu dzies-
mu, kas hiphopa mājas lapā kļuvu-
si par vienu no populārākajām 
jauniešu vidū, bet ko nepieņem lie-
lākā daļa pieaugušo. Arī es, jo nesa-

pratu, kas var patikt dziesmā, kura 
sastāv no dažiem prastiem vār-
diem, ko nepārtraukti atkārto. Vie-
na vienīga lamāšanās. Iespējamā 
atbilde varētu būt paša Jāņa vār-
diem no kādas cita viņa dziesmas: 
«Es jums nepatīku. Esmu, kāds es-
mu. Tomēr īsts.» Es melotu, rakstī-
dama, ka man nepatīk Jānis, no-
teikti novērtēju gan viņa savdabī-
bu, gan meklējumus, bet šo dzies-
mu klausīties nebija patīkami. 

Simpātiski, ka Paši meklē atbil-
des uz dzīves lielajiem jautāju-
miem un arī atrod tās. Jurģis izpil-
dīja ironisku dziesmu ar Ojāra Vā-
cieša vārdiem Mīlēsim sevi!, kas 
skan arī dzejas uzvedumā Seanss. 
Jānis dziedāja par garīgo cietumu, 
kas ir rutīna, un rosināja savus 
klausītājus izlauzties no tā un turē-
ties pretī rutīnai. Tāpat ļoti uzru-
nājoši ir viņa vārdi dziesmai, kas 
jau uz skatuves skanējusi vairāk-
kārt: «Atrodi, kam ticēt, un nelaid 
to vaļā! Atrodi, kam ticēt, un turies 
pie tā!» 

Kad puišiem jautāju, vai tas bijis 
atvadu koncerts, viņi atbildēja, ka 
daļēji, jo priekšā vasara, Ģirts un 
Jānis arī beidz vidusskolu un dodas 
mācīties citur. Taču Dundagā viņi 
vēl atgriezīsies un uzstāsies. 

Diāna Siliņa  

Pašu koncertā 
19. VI vakarā vidusskolēnu grupa Paši aicināja uz koncertu pilī. 
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«Pastāvēs, kas pārvērtīsies» — šie 
viedie Raiņa vārdi nāk prātā, domā-
jot par Dundagas luterāņu draudzi. 
Piekto gadu tajā kalpo mācītājs Ar-
mands Klāvs, un viņš pats, dzīvo-
dams piepildītu garīgu dzīvi, rūpējas 
par to, lai draudzes locekļi arī tādu 
dzīvotu. Katrā Bībeles stundā, saru-
nā ar mācītāju, lūgšanu vakarā, bet 
īpaši jau dievkalpojumā ir bijis Dieva 
tuvums, ir rosināts domāt par savām 
attiecībām ar Dievu. Bet to var pie-
dzīvot, tikai piedaloties. Arī mainī-
ties var, tikai klausoties Dieva vār-
dos, ar Svēto Vakarēdienu uzņemot 
sevī Kristu un paklausot Kungam. 

Kopš maija beigām ir mainīta 
dievkalpojuma kārtība, tā kļuvusi 
bagātīgāka, bet dievkalpojums līdz 
ar to — garāks. Tieši tāpēc, lai drau-
dze un jebkurš interesents zinātu, kā 
veidojusies Baznīcas liturģija, mācī-
tājs draudzes dienas Bībeles stundā 
stāstīja par dievkalpojuma kārtību, 
ko viņš saskata Atklāsmes grāmatā.  

Pēc Bībeles stundas sākās dievkal-
pojums, ko vadīja mācītājs A. Klāvs 
un Uģis Brūklene. Dievnams bija ļau-
žu pilns: starp tiem U. Brūklene at-
pazina usmeniekus un viņu draugus 
amerikāņus, ugālniekus un rīdzinie-
kus. Taču bija arī pa kādam mazirb-
niekam, kandavniekam un, protams, 
netrūka pašu dundadznieku.  

Jauno dievkalpojuma kārtību rā-
dīja uz ekrāna, izmantojot projekto-
ru. Svētrunu teica Uģis Brūklene. 
Bībeles teksts bija no Mateja evaņģē-
lija par piecu tūkstošu, neskaitot sie-
vietes un bērnus, pabarošanu ar 5 
maizēm un 2 zivīm. Mācītājs sacīja, 
ka cilvēkiem ir visdažādākās vajadzī-
bas, vislielākās no tām — vajadzība 
pēc drošības, sadraudzības un savu 
radošo spēju izpausmes. Jēzus mā-
cekļi ir kā starpnieki, kas var citiem 
šajā ziņā palīdzēt. 

Dievkalpojuma laikā notika arī 

kristības Aleksim Rozenbergam. 
Kopš šīs draudzes dienas viņam ofi-
ciāli ir divi pamatīgi krusttēvi no 
Slokas un enerģiska krustmāte no 
Dundagas.  

Pēc dievkalpojuma U. Brūklene 
dalījās ar Īrijā piedzīvoto. Secinā-
jums — Ķīseļu upes Īrijā jau vairs ne-
tek.  

Mācītājs liecināja arī par svešumā 
piedzīvotajiem Dieva brīnumiem. 
Viņš pastāstīja, ka Īrijā nodibinātā 
luterāņu draudze ir neparasta, jo uz 
dievkalpojumiem nāk dažādu konfe-
siju pārstāvji. U. Brūklene atzina, ka 
Īrijā ir misijas darbā un nav tur uz 
palikšanu. Beidzot savu uzstāšanos, 
mācītājs uzsvēra, cik būtiska tālumā 
no mājām ir pleca sajūta. 

Noklausījušies U. Brūklenes stās-
tījumu, draudzes dienas dalībnieki 
varēja vēl pakavēties dievnamā un 
novērtēt Dundagas luterāņu drau-
dzes kora un ansambļa koncertu. 
Skanēja no sirds un braši. Par to vis-
lielākais paldies kora un ansambļa 

vadītājai Ingai Šmēdiņai! Koncerta 
noslēgumā visi vienojās divās kop-
dziesmās, tad devās iestiprināties arī 
miesīgi, jo priekšā vēl bija tikšanās 
ar dzejnieci un publicisti Andu Līci 
un viņas meitu Elīnu. 

Elīna Līce spēlēja stabuli, ģitāru, 
dziedāja un lasīja savu dzeju un vē-
rojumus. Visizjustāk skanēja viņas 
vērojums: «Sveces uz altāra siltākas 
nekā citur.» 

A. Līce, slaida, sirma, lina tērpā, ar 
dzintara krellēm ap kaklu, vienkārša 
un sirdsgudra, lasīja savu dzeju un 
dalījās pārdomās par dzīvē nozīmī-
gām lietām. «Jānis Rokpelnis ir tei-
cis — viņam pilnīgi pietiek, ka viņš ir 
latvietis un kristietis. Man arī pie-

tiek, ka esmu latviete un kristiete,» 
atzina A. Līce. Viņa uzsvēra arī Svēto 
Rakstu lielo nozīmi — Bībelei nav ga-
la; tur vienmēr nonāk pie sākuma un 
vēlmes iet tālāk. Dzejoļus A. Līce lab-
prāt lasītu tikai baznīcā, jo tur dro-
šāka aizmugure. Savu uzstāšanos 
dzejniece beidza ar meitas Elīnas sa-
cerēta dzejoļa novēlējumu: lai mūs 
katru kāds ievāktu un no mums kaut 
ko ievāktu!  

Diena sākās un beidzās ar lūgša-
nu. Draudzes dienas rīkotāji un at-
balstītāji atzina — svētki ir izdevu-
šies. Cerams, ka arī ciemiņi juta un 
domāja tāpat. 

Diāna Siliņa 

 Ne no maizes vien 
 

• Dzied draudzes ansamblis. Attēlā redzama daļa no tā.                     Autores foto 

Luterāņu draudzes dienā 
 

Dundagas luterāņu draudze atzinusi — svinēt draudzes dienu ir 
vērts. Šogad 29. VI viņi to darīja 7. reizi. 

Zemes izpirkšana 
 

Pieņemti noteikumi par priori-
tāro secību zemesgabalu atpirk-
šanai un kompensācijas izmak-
sas termiņiem un kārtību 

30. jūnijā pieņemti Ministru kabi-
neta noteikumi Nr. 491 Par prioritāro 
secību zemesgabalu atpirkšanai un kom-
pensācijas izmaksas termiņiem un kārtī-
bu, kas nosaka zemes atpirkšanas ie-
sniegumu pieņemšanas kārtību un 
zemesgabalu atpirkšanas prioritāro 
secību, un termiņus un kārtību, kādā 
izmaksā kompensāciju par atpērka-
mo zemesgabalu. 

Ministru kabineta noteikumi no-
saka: 
— zemes īpašnieki, kuru zeme pēc 
zemes īpašuma tiesību iegūšanas ie-
kļauta dabas rezervātā vai citu īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
rezervāta, stingrā režīma vai regulē-
jamā režīma zonā, iesniegumu ze-
mes atpirkšanai var iesniegt līdz 
01.09.2008.; 
— zemes īpašnieki, kuru zeme pēc 
zemes īpašuma tiesību iegūšanas ie-
kļauta dabas liegumos vai citu īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
lieguma zonā, iesniegumu zemes at-
pirkšanai var iesniegt laikā no  
01.07.2009. līdz 01.07.2010.; 
— zemes īpašnieki, kuru zemes īpa-
šums (atpērkamais zemesgabals) at-
rodas dabas rezervātā vai citu īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas 

rezervāta, stingrā režīma, dabas lie-
guma vai regulējamā režīma zonā, ja 
uz šo zemi ir atjaunotas īpašuma tie-
sības, iesniegumu zemes atpirkšanai 
var iesniegt laikā no 01.07.2015. līdz 
01.02.2016. 

Ministru kabineta noteikumi pa-
redz, ka noteiktajiem termiņiem ne-
atbilstošā laikā saņemtos iesniegu-
mus atbildīgā institūcija neizskata. 

Iesniegumu iespējams iesniegt 
Dabas aizsardzības pārvaldē, Ekspor-
ta ielā 5, Rīgā, LV 1010, tālr. 
67509766, fakss 67509544. 

 

Pārpublicējums no Dabas aizsar-
dzības pārvaldes mājas lapas 
www.dap.gov.lv/?=1727 

 

Ogu laikā 
 

Pārdodot savvaļas ogas un sē-
nes, jāmaksā nodoklis 

Likumā Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN) 11. panta 13. daļā no-
teikts, ka maksātāji, kas gūst ienāku-
mus no sēņošanas, ogošanas vai sav-
vaļas ārstniecības augu un ziedu 
vākšanas, var nereģistrēties kā  
saimnieciskās darbības veicēji. 

Savukārt šā likuma 17. panta des-
mitās daļas 3. punktā skaidrots, ka 
ogu un sēņu iepircējam, izmaksājot 
ienākumu, iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis  izmaksas vietā nav jā-
ietur. 

Par izmaksāto atlīdzību fiziskai 
personai, kas nodod savvaļas ogas 

un sēnes, ogu un sēņu iepircējs no-
sūta paziņojumu Valsts ieņēmumu 
dienestam (VID) pēc savas atrašanās 
vietas. 

Paziņojums jāiesniedz, pamatojo-
ties uz 02.05.2000. Ministru kabineta 
Noteikumiem Nr. 166 — Noteikumi 
par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pār-
skatiem un paziņojumiem — 4. pieli-
kums — Paziņojums par personai iz-
maksātajām ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli apliekamajām summām, kas 
nav saistītas ar darba attiecībām, neie-
turot izmaksas vietā nodokli. 

Savukārt fiziskā persona deklarē 
2008. gadā gūtos ienākumus no sav-
vaļas ogu un sēņu pārdošanas, ie-
sniedzot gada ienākumu deklarāciju 
līdz 2009. gada 1. aprīlim, kā arī no-
maksājot iedzīvotāju ienākuma no-
dokli. 

Taču jāatceras, ka ar 2008. gadu ir 
noteiktas dažādas iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa likmes, atkarībā no tā, 
vai fiziskā persona ir savu saimnie-
cisko darbību reģistrējusi vai nav.  

Likuma 15. pantā noteikts, ka no-
dokļa likme, kas jāmaksā no gada 
apliekamā ienākuma, ir 25 % , ja  
saimnieciskā darbība nav reģistrēta, 
bet nodokļa likme, ko maksā no  
saimnieciskās darbības ienākuma, 
ir 15 %. 

Tātad, ja nodokļu maksātājs, kas 
reģistrējies Valsts ieņēmumu die-
nestā kā saimnieciskās darbības vei-
cējs savvaļas ogu un sēņu lasīšanā, 

deklarējot ienākumus no šī darbības 
veida, maksās 15 %  iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli, bet tas, kurš nebūs 
reģistrējies saimnieciskajā darbībā, 
maksās 25 % nodokli. 

Arvīds Dailidovičs,  
VID Talsu nodaļas  
galvenais nodokļu inspektors 
 
 

Nirēji Dundagā 
 

18. VI Dundagas dīķī nira dun-
dadzniekiem nezināmi vīri. Ko vi-
ņi meklēja un atrada — jautāju 
Jūrmalas pilsētas muzeja galve-
najam zemūdens vēstures speci-
ālistam Voldemāram Rainam. 

«Mēs pārstāvam Zemūdens kul-
tūrvēsturiskā mantojuma asociāciju. 
Piedalāmies starptautiskos un Latvi-
jas projektos. Ja kāds lūdz mūs pār-
baudīt to, kas atrodas zem ūdens vi-
ņa īpašumā, atsaucamies. Kad gri-
bam atpūsties, tad nirstam.  

Esam bijuši daudzviet Latvijā, pie-
mēram, Mežotnē, Sēlpilī, Jaunpilī, 
Krāslavā. Pārbaudījām Ēdoles ezeru 
pie pils, tur izdevās atrast daudz ko 
interesantu. Tajā laikā šajā pilī plā-
noja atvērt muzeju. Mēs ar saviem 
atradumiem tam likām pamatus, ta-
ču nezinu, kas tur tagad notiek.  

Dundagā pirmoreiz bijām 1989. 
gadā. Nopietni strādāt domājām 
1995. gadā, bet toreiz tīrīja dīķi un 
mums te nebija, ko darīt. Dundagas 

dīķa izpētē šodien piedalījās kluba 
Poseidons un starptautiskās nirēju 
kompānijas Aquatex biedri. Neko 
saistošu neatradām ne dīķī, ne tā ap-
kārtnē.» 

Kāds nirējs papildināja V. Raina 
stāstījumu, rādot atrastās mantas: 
pāris pudeles, sešstūraina sinepju 
burciņu, gabalu no šaujamieroča ap-
tveres. «Labi, ka atrasts tikai gabals, 
ja sameklētu visu šaujamieroča ap-
tveri, būtu jāsauc policists,» paskaid-
roja V. Rains. 

Cits nirējs sacīja, ka ūdens dīķī ir 
duļķains, redz tikai izstieptas rokas 
attālumā. Zem tilta atrodoties daudz 
lūžņu, radioaparāts, divritenis. Izrā-
dās, ka 5 m attālumā no krasta ūdens 
dziļums nepārsniedz 2 metrus. 

 

Nirējus uzklausīja Diāna Siliņa 
 
 

Joku istaba pilī 
4. VII pilī atklāja Joku istabu.  
Tā radusies, pateicoties Jurim 

Jansonam, izstādīto karikatūru ko-
lekcijas autoram un dāvinātājam 
Dundagas pilij, un dundadznieku — 
Austra Kristapsona, Alandas Pūli-
ņas, Velgas Eizenbergas, Daces 
Kurpnieces un Gunta Kārklevalka —
atbalstam.  

Lai uzzinātu, kā tur izskatās un 
gidi izklaidē apmeklētājus, nāciet, 
skatieties un vērtējiet paši! 

Diāna Siliņa 

Tāpat kā pērn, arī šogad to bija 
iestudējusi kanādiete Ketija Kover-
ta. Pirms izrādes viņa pastāstīja, 
ka, pirms 5 gadiem sākot Grobiņā 
uzvest dramatiskus darbus, kanā-
diete vēlējusies piesaistīt jau-
niešus, lai pastāstītu viņiem par 
Jēzu Kristu. Iestudējumā kopā dar-
bojas gan draudzes jaunieši, gan 
tie, kas nav draudzē. Kaut gan 
K. Kovertas mājas ir Kanādā, viņa 
atzinās, ka 2. mājas ieguvusi Grobi-
ņā, bet 3., pateicoties baptistu slu-
dinātājam Andim Smeltem, — 
Dundagā. Arī pagājušā gada jūlijā 
pilī bija iespēja skatīties 
K. Kovertas iestudējumu Mājupceļš. 

Šoreiz izrāde stāstīja par pār-
ejošo un mūžīgo. Galvenās varones 
rokās bija balts audekls, un viņa 
zīmēja vēsturi. Katru no meitenes 
zīmējumiem attēloja uz neliela ek-
rāna pa kreisi no skatuves, bet pa-
šu notikumu rādīja jaunieši. Kad 
uzvedums beidzās, baltais ekrāns 
bija piepildīts. 

Varenā Roma, Johana Gūtenber-
ga atklātā grāmatu iespiešanas 
tehnika, ar kuras palīdzību katrs 
varēja savas tautas valodā lasīt 
Svētos Rakstus, 17. gs. lielais Lon-
donas ugunsgrēks, pēc kura 80 % 
no pilsētas kļuva par pelniem un 
drupām, afrikāņu vergi kokvilnas 
plantācijās… Taču cauri visai vēs-
turei vijas cilvēku ticība Jēzum 
Kristum. Ik pa laikam atskanēja 
apliecinājums: «Jēzus pastāvēs un 
valdīs mūžīgi.» Tāpēc jau arī iestu-
dējumam dots tāds nosaukums — 
Ageless, kas tulkojumā no angļu va-
lodas nozīmē nenovecojošs, mūžīgs.  

Izrādē mijās dziesmas, pantomī-
ma un vārdi. Visuzrunājošākās sa-
tura un arī tēlojuma ziņā man šķi-
ta 3 ainas. Pirmajā vergu uzraugs 
galerās kļuva par kristieti, klauso-
ties kāda ticīga verga slavas dzies-
mās Trīsvienīgajam Dievam. Otrajā 
tekstu pārrakstītāji atzina: «Mēs 
meklējām patiesību dažādos rok-
rakstos, bet atradām to Svētajos 
Rakstos.» Trešajā afrikāņi, aizvesti 
no savas dzimtenes un izmisuši, 
vergoja kokvilnas plantācijās, bet 
mācītājs viņiem sludināja par Jēzu 
Kristu un ticībā pat tik smaga dzī-
ve kļuva izturama. Vergs jau nav 
tikai sociālais stāvoklis. Ticot Jē-
zum Kristum un dzīvojot Viņam 
paklausībā, vergs ir brīvāks par sa-
vu īpašnieku, ja vien tas nepazīst 
dzīvo Dievu. Ja pazīst, tad vergs 
kļūst par brāli, un Debesu valstība 
ir viņu vidū. 

Pēc izrādes jaunieši devās pa-
tukšajās skatītāju rindās un aicinā-
ja iepazīties. Īpaši tas patika jau-
nākajiem iestudējuma apmeklētā-
jiem.  

Būtu lieliski, ja ar šādu izrādi 
jaunieši dotos uz skolām, taču 
diemžēl to iestudē vasarā, kad 
brīvlaiks ir K. Kovertai, Kanādas 
studentiem un mūsu jauniešiem. 
Citos gadalaikos izrādes autore 
māca savus audzēkņus, bet jaunie 
cilvēki mācās paši. 

Arī nākamgad jūlijā gaidīsim 
ciemos K. Kovertu, Grobiņas un 
Kanādas jauniešus ar citu iestudē-
jumu. Gan jau atvērtajai un smai-
dīgajai režisorei ideju netrūks.  

 

Diāna Siliņa 

Pārejošais un mūžīgais 
 

4. VII vakarā Tautas namā iestudējumu Ageless rādīja Grobiņas 
baptistu draudzes jaunieši kopā ar draugiem no Kanādas. 

Liliju izstāde baznīcā 
 

No 13. VII luterāņu dievnamā 
bija apskatāma liliju izstāde. 

Katrs, kas pārkāpa baznīcas sliek-
sni, sajuta spēcīgo karalisko ziedu 
smaržu. Lilijas, saliktas brūnās māla 
balzāma pudelēs, sagaidīja apbrīno-
tājus. Šogad, tāpat kā katru gadu, 

visi, kas gribēja, pasūtīja liliju sīpo-
lus. Atšķirīgais no citiem gadiem — 
ikvienu izstādes apmeklētāju aicinā-
ja izvēlēties visskaistāko liliju. Tā 
izrādījās Ormea — gara puķe ar 
tumši zaļām lapām un lieliem, bal-
tiem ziediem. 

 

Diāna Siliņa,  
arī liliju skaistuma apbrīnotāja 
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Ceļojumu sākām sešos no rīta 
un jau pirms vienpadsmitiem bi-
jām Līvānos. Mūsu mērķis bija Lī-
vānu stikla muzejs. Stikla fabrika 
darbu ir pārtraukusi. Gide mūs ie-
pazīstināja ar Līvāniem.  
Vēl nesenā pagātnē šī pilsētiņa bi-
ja nozīmīgs rūpniecības centrs. 
1977. gadā darbu sāka Līvānu māj-
būves kombināts. Tajā ražotās sa-
liekamās mājiņas mēs visi pazīs-
tam. Pilsētā darbojās ķieģeļu fabri-
ka, būvmateriālu rūpnīca, kūdras 
fabrika un citas ražotnes. 

Pašreiz līvānieši ir nomākti un 
satraukti. Vēl pēdējā cerība — stik-
la fabrika, kurai ir 120 gadi, gaida 
2. tiesas lēmumu par bankrota pa-
sludinājumu. Vislielākais fabrikā 
strādājošo skaits fabrikā bijis 1700. 
Ražošana aizvien vairāk samazinā-
ta, līdz palikuši 248. Tādai mazai 
pilsētiņai 248 bezdarbnieki — tas ir 
daudz.  

Gide vēl pastāstīja, kā top stikls. 
Samaisa sodu, smilti un krītu. Ma-
sa 1500 grādu temperatūrā sāk 
kust un paliek dzidra, līdzīga me-
dum. Masu padod uz norūdīšanas 
lentu, pie tās darbu sāk strādnieki.  

Muzejā bija redzami ap 5000 
eksponātu, kas liecina — fabrikā 
strādājuši īsti mākslinieki. Tur vē-
rojama liela izstrādājumu daudz-
veidība.  

Kaut nu šos dārgumus neiznie-
kotu, kaut izdotos muzeju saglābt! 
Vēl tā liktenis nav izlemts. Varbūt 
muzeja eksponātus pārdos izsolē 
un muzeju likvidēs. Un tad kā par 
daudz ko teiksim: «Reiz bija.» 

Nākamajā pieturpunktā skatījā-
mies māla izstrādājumus. Nu kā 
tad Latgalē bez slavenās Latgales 
keramikas! Vērojām cepļa atvērša-
nu Cīruļu vējdzirnavās, kas atro-
das netālu no Preiļiem. Šo vietu 
iegādā j ies  Crazy ceramics  

Leontīns, kā rakstīts viņa vizītkar-
tē, lai veidotu biznesu savai meiti-
ņai. Viņš ir īsts entuziasts, kas grib 
nodot savas zināšanas un pieredzi 
visiem, kurus tas interesē, podnie-
cības amata uzturētājs un tālākne-
sējs. Brauc, kur aicina. Arī ārpus 
Latvijas. Zina svešvalodas. 

Redzējām, kā atver cepli. Trau-
ciņus un velna figūras no atvērtā 
cepļa varējām iegādāties par lētā-
ku naudiņu.  

Visi ar interesi klausījāmies 
meistara skaidrojumos un asprātī-
bā. Dziesmotu paldies podniekam 
veltīja mūsu dziedošās meitenes, 
bet spēkam un enerģijai Elma dā-
vināja pūteļmiltus.  

Iepazināmies ar vēl vienu biz-
nesu. Preiļos, savas privātmājas 
pagalmā, māksliniece Jeļena Mi-
hailova, kas beigusi Mākslas insti-
tūtu Maskavā, izveidojusi miniatū-
ru karaļvalsti, bet telpās izvietota 
pašdarinātu leļļu ekspozīcija. Paš-
laik esot 153 lelles, kas veidotas no 
plastikas. Tās nav gatavotas pēc 
zināmu pasaku motīviem.  Māksli-
niece radījusi pati savus pasaku 
sižetus. Tur ir, ko redzēt un apbrī-
not! Žēl, ka nesatikām pašu māk-
slinieci. 

Vēl nedaudz pabraucām uz 
Daugavpils pusi, kur aplūkojām 
krucifiksus.  

Dieviņš mūs lutināja ar ekskur-
sijai piemērotu laiku — visu dienu 
karsto sauli aizsedza mākoņi. Ceļo-
jums ar brīnišķīgajām pusdienām 
Līvānu kafejnīcā Preilenīte vienam 
braucējam izmaksāja Ls 13,00. 

Paldies Ainai par rūpīgo ekskur-
sijas plānojumu un jaukajām anek-
dotēm atpakaļceļā! Uz redzēšanos 
nākamajā ekskursijā 26. jūlijā, kad 
Sendienas vizināsies uz Klaipēdu 
ciemos pie delfīniem! 

 

Velga Blumberga  

Trīsdesmit astoņi šahisti no 4. 
līdz 6. jūlijam Dundagas pilī sacen-
tās gan nopietnā šaha (stunda ap-
domas laiks katram), gan ātrspēles 
(5 minūtes katram) turnīrā. Līdzte-
kus 8 Dundagas vidusskolas šaha 
pulciņa audzēkņiem cīnījās šahisti 
no Kuldīgas, Liepājas, Rīgas, Kārsa-
vas, Rēzeknes, Kolkas, Rojas, Vald-
gales un Pūres. Dažādas bija ne vien 
dalībnieku dzīvesvietas, bet arī ša-
ha pieredze un vecums. Rīdzinieki 
Alberts Grīvnieks un Klāvs Stabul-
nieks dzimuši 2000. gadā, bet biju-
šais dundadznieks Arnolds Au-
ziņš — 1931. gadā. Prieks, ka šoreiz 
atsaucās itin daudz Talsu rajona 
spēlētāju, ieskaitot vecmeistarus 
Gunāru Beltiņu un Aldi Sīpolu. Rai-
bā šaha sabiedrība, kurā bija astoņi 
II klases šahisti, 22 I klases šahisti, 7 
meistarkandidāti un viens meistars, 
atspoguļoja šahistu devīzi «Gens una 
sumus» — «Mēs esam viena saime». 

Spraigā cīņā, finišējot ar vienādu 
punktu skaitu, 7, pirmo vietu labā-
ka koeficenta dēļ ieguva reitinga 
līderis rēzeknietis Andris Starostīts, 
otrā vietā atstājot jauno liepājnie-
ku, Dundagas torņu īpašo cienītāju 
Ritvaru Reimani, bet 3. vietā —
meistarkandidātu Igoru Volodinu. 

Ātrspēlē savu māku atkal aplieci-
nāja R. Reimanis, otrā vietā atstājot 
jauno rēzeknieti Oļģertu Indričānu, 
bet trešajā — A. Starostītu. 

Duņdžiņu ieskaitē par nieka tie-
su labāks bija A. Sīpols, otrais palika 
šo rindiņu autors, bet trešais — 
jauno dundadznieku līderis Elvis 
Bēķis. 

Elvim tika vēl arī cita balva — par 
pirmo vārtu gūšanu draudzības sa-
cīkstē futbolā starp mājiniekiem un 
ciemiņiem. Te gan tika lauzta pērn 
un aizpērn ierastā notikumu gaita, 
proti, iepriekšējos divus gadus 
draudzības spēle bija beigusies ne-
izšķirti. Šogad, divreiz vadībā izvir-
zoties mājiniekiem, beigās laimīgu 
uzvaru svinēja ciemiņi. Viesu rin-
dās uz maiņu veiksmīgi iznāca da-
žas jaunās kuldīdznieces, turklāt 
gūt otros vārtus ar lielisku piespēli 
palīdzēja Marta Kāne. 

Tradicionālo balvu Labākais Pa-
bērzu dzimtā ieguva vecākais brālis 
Didzis. Piemiņas veltes saņēma arī 
abi jaunākie dalībnieki. Savukārt 
balvu par labāko izaugsmi saņēma 
rīdzinieks Dzintars Grīvnieks. 

Paldies visiem atbalstītājiem, kas 
ļāva sarīkot skaistus šaha svētkus! 

Alnis Auziņš 

Parkā sacentās 10 komandas, par 
1 mazāk nekā pērn. Katrai koman-
dai bija jāpiedalās 9 disciplīnās. 
Vērtējot vērā ņēma 7 labākos rezul-
tātus. Makšķerēšanā pirmie bija 
veikala TOP pārstāvji, otrie luterāņu 
draudzes makšķernieki, bet tre-
šie — Veselības un  sociālās palīdzī-
bas centra (VSPC) komanda. 

Tāllēkšanā no vietas vislabākos 
rezultātus sasniedza a/s Latvijas 
valsts meži dalībnieki. Otrie palika 
Glābšanas dienesta tāllēcēji. Trešā 
vieta — Dundagas vidusskolas ko-
mandai. 

Vasaras biatlonā godpilno 1. vie-
tu ieguva Dundagas mežniecība. Ot-
rā vieta — a/s Latvijas valsts meži 
sportistiem. Trešā palika pienota-
vas komanda. 

Veiklības stafetē visveiklākie iz-
rādījās vidusskolas pārstāvji. Otrā 
vieta bērnudārza komandai, bet 
trešā — veikala TOP dalībniekiem. 
Sievu stiepšanā par uzvarētājiem 
kļuva Nevejas jaunekļi, otrie labā-

kie šai ziņā bija luterāņu draudzes 
puiši, bet trešie — vidusskolas vīri.  

Volejbolā par uzvarētāju kļuva 
Dundagas vidusskolas komanda, ot-
rie palika nevejnieki, bet trešie — 
a/s Latvijas valsts meži spēlētāji. 

Tautas bumbā uzvarēja vidus-
skolas komanda, otrie bija a/s Latvi-
jas valsts meži, bet trešie — Dunda-
gas mežniecība. Braukšanā ar laivu 
visveiklākie izrādījās VSCP pārstāv-
ji, pavisam nedaudz no viņiem at-
palika Glābšanas dienesta komanda, 
bet trešie palika Latvijas valsts meži 
dalībnieki. Stumjot ķerrā sievieti, 
vislabāk veicās luterāņiem, otrajā 
vietā vidusskola, trešajā — bērnu-
dārzs. 

Bosu cīņā, kas bija prāta un roku 
veiklības spēle, piedalījās pa pārstā-
vim no katras komandas. Visātrāk 
savu uzdevumu veica vidusskolas 
direktors Uldis Katlaps, otrajā vietā 
atstājot Sandri Upenieku no a/s 
Latvijas valsts meži, bet par trešo bo-
su kļuva Andis Švāģeris no Nevejas. 

Bosu cīņas rezultātus 
kopvērtējumā neiekļā-
va — tā bija individuāla 
spēle. 
Komandu un visu spor-
ta veidu kopvērtējumā 
par līderiem kļuva 
Dundagas vidusskolas 
komanda, viņiem arī 
tika ceļojošais kauss. 
Otrie spēcīgākie izrādī-
jās Latvijas valsts meži, 
bet trešā stiprākā — 
Dundagas mežniecības 
komanda. 
Paldies sacensību rīko-
tājai Gundegai Lapiņai, 
viņas palīgiem un da-
lībniekiem!  
 

Diāna Siliņa 
Dundadznieka foto 

«Dundadznieks» Nr. 7 (76)  
2008. gada jūlijs. 

 

Dundagas pagasta padomes izde-
vums, iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss 
pastā 3085. 

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģija: Gunta Abaja, Alnis Au-
ziņš (redaktors, tālr.: 3237858, epasts: 
alnis@dundaga.lv), Ēriks Bērzkalns, 
Sandra Dadze, Uldis Katlaps, Austris 
Kristapsons, Velta Metene, Aivars Miš-
ka, Smaida Šnikvalde 

Publicētie materiāli ne vienmēr 
pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. 
Par datu pareizību atbild tos sniegusī 
amatpersona, citos gadījumos — raksta 
autors, intervijās — arī intervējamais. 
Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam at-
saukties uz «Dundadznieku». 
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Sportiskākais uzņēmums  
 

Arī šoreiz Dundagas svētkos notika sporta sacensības Sportiskā-
kais Dundagas uzņēmums. 

Bet, kas svešas zemes, salas... 
 

Gustavs  
Andrejsons 
14.08.1926. – 17.06.2008. 
 

Pēkšņi no dzīves šķīries vīrs, 
kas divdesmit gadus kalpojis 
Dundagas luterāņu draudzē, — 
Gustavs Andrejsons. 

Viņa tēvs gandrīz visu mūžu 
kalpojis mūsu luterāņu baznīcā 
par pērminderi, un Gustavam bija 
savas atmiņas par šiem laikiem, 
jo viņš gājis tēvam līdzi. Mazs bū-
dams, kopā ar māti sēdējis nevis 
baznīcas solā, bet tur, kur drau-
dzes gans iet garām, lai kāptu uz 
kanceles. Mācītājs Edgars Ville 
garāmejot mazajam Gustavam 
noglaudījis galvu. Viņš arī braucis 
līdzi tēvam uz mežu pēc meijām 
un eglēm. Vācu laikā ērģeles baz-
nīcā spēlējis skolotājs Jānis Šult-
ners un Gustavs minis pedāļus. 

Astoņdesmito gadu vidū Gus-
tavs sācis dziedāt luterāņu drau-
dzes korī. Viņu ievēlēja padomē 
un valdē. Ar laiku Gustavs kļuva 
par pērminderi, un kalpoja, ka-
mēr veselība atļāva. Pēdējos ga-
dos, kad baznīcā sākās vasaras 
dežūras, viņš tajās regulāri pieda-
lījās. 

Gustavs bijis liels dziedātājs un 
dejotājs, lustīgs pēc dabas. Daudz 
lasījis līdz mūža pēdējām dienām. 
Gustavam ļoti patika zirgi. Viņš 
bez vārda runas izpalīdzēja cilvē-
kiem — ja kāds lūdza apstrādāt 
zemi, Gustavs ar savu zirdziņu 
bija klāt.  

Strādājis gan sīrupfabrikā, kur 
nopelnījis savu pirmo Moskviču, 
gan kolhozā.  

Gustavs labprāt dalījās savās 
atmiņās. Pateicoties viņa atvērtī-
bai, Dundadzniekā esam publicēju-
ši Gustava stāstījumu par tēvu 
pērminderi, iekļaujot tajā atmi-
ņas par senajiem notikumiem 
Dundagā. Gustavs atklāja arī paša 
piedzīvoto sīrupfabrikā. 

Lai Gustavam mūžībā piepildās 
Dāvida vārdi Dievam no 
4. psalma: «Es apgulšos mierā un 
dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvo-
ju drošībā.»  

Diāna Siliņa  

Gustavs Andrejsons (1926) 
Skaidrīte Ragovska  (1939) 
Edmunds Dišlers     (1931) 
Vēra Cerminiece      (1942) 
Maigonis Beike        (1932) 
Imants Puļķis          (1929) 

Dundagas torņi  
 

Dundagas atklātais čempionāts šahā pulcēja rekordlielu dalībnie-
ku skaitu. Sacensību lieldraugi — vietējā pašvaldība, vidusskola un 
SIA Domenikss. 

 Sarauj, Dundaga 2008 
 

Pa Daugavas krastu 
Ainas Šleineres sagatavotais maršruts 3. VI pensionāru klubu 

Sendienas veda uz Latgali — Līvāniem, Preiļiem. 
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