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— Visu mūžu esmu īstākais duņ-
džiņš. Piedzimu Dundagas centrā, 
neaizkļūstot līdz Dundagas slimnī-
cai. Mani saņēma vecais mūrnieks 
Feltners un mans tēvs. Kamēr at-
braukuši ātrie, esmu gandrīz nosalis. 
Bet, ja trīs dienas izdzīvo, tad dzīvo-
jot ilgi. Esmu otrs vecākais 6 bērnu 
ģimenē. 

Māsa piedzima izvešanas gadā. 
Vecāki nebija salaulājušies. Kad Lab-
dzeres Mazcēģos 
ieradušies ķērāji, 
tēvs bija paslēpies 
tur, kur no vācie-
šiem bija bēdzinā-
jis pārtiku. Māte 
uzdevusies par 
kalponi, bērnu  
saimnieks esot uz-
taisījis. Arī vēlāk, 
baidoties no re-
presijām, vecāki 
nesalaulājās. Man 
dzimšanas apliecī-
bā tēvs nav ierak-
stīts, paliku ar mā-
tes uzvārdu. Pēc 
ģīmja un rakstura 
vairāk esmu Vēr-
pējos. 

Skolā biju spē-
cīgs matemātikā. 
Ar klasesbiedru, 
brālēna dēlu Robertu Vērpēju, bijām 
labākie. Citiem rēķināju uzdevumus, 
man pasūtīja kontroldarbus uz 
priekšu. 

Gadu pirms vidusskolas beigšanas 
audzinātāja Elga Ābola aizveda ek-
skursijā uz Jelgavu. Pilsēta iepatikās, 
un nolēmu tur mācīties. Vēl vairāk 
saistīja lauku dzīves veids. Gribēju 
izmācīties un atgriezties. 

Mehanizācijas fakultātē klātienē 
pabeidzu trīs kursus. Biju kolhoza 
stipendiāts. Tad pieteicos studentu 
mehanizatoru vienībā darbam Dun-
dagas kolhozā. Kolhozs tikko bija ap-

vienojies, kļuvis par lielāko Latvijā, 
un tajā valdīja diezgan liels haoss, 
trūka daudz speciālistu. Pēc prakses 
kolhoza galvenais inženieris Imants 

Freilibs piedāvāja palikt. Pārgāju ne-
klātienē. Kamēr iejutos darbā, vienu 
gadu nemācījos. Pēc tam iegāju dzel-
žainā režīmā: sešos vakarā pārnācu 
no darba, mācījos pāri pusnaktij, bet 
nekad ilgāk par diviem, lai neaiz-
lauztu miegu. Sešos vienmēr biju 
augšā. Astoņpadsmit mēnešos pabei-
dzu trīs kursus un aizstāvēju dip-
lomdarbu uz teicami.  

Biju lauksaimniecības mehaniza-

tors, bet man drīz piedāvāja vadīt 
palīgnozares. Nostrādāju gan tikai 
pusgadu, tad kļuvu par galveno in-
ženieri. 1978. gadā kara komisariātā 
atjēdzās, ka neesmu dienējis. Nokļu-
vu Harkovā. Man, 26 gadus vecam, 
pusotru gadu vajadzēja būt kopā ar 
astoņpadsmitgadīgajiem. Sākumā 
pārdzīvoju, tad pieradu.  

Atgriezies turpināju strādāt par 
galveno inženieri. Tad saslima un 
nomira partijas sekretārs Antons 
Salcevičs. Man tik ilgi mācās virsū, 
kamēr piekritu kļūt par kolhoza par-
tijas sekretāru. Bet ne mirkli nejutos 
savā ādā. Aizgāju pie rajona pirmā 
sekretāra Kārļa Rūtenberga un teicu: 
«Dodiet saimniecisku darbu!» Tad 45 
minūtes kā nerātns skolnieks, kājās 

stāvot, noklausījos lekciju, kā jāuz-
vedas partijas biedram. Rūtenber-
gam aiz muguras pulkstenis, redzēju 
laiku. Pēc pāris mēnešiem mani to-
mēr nosūtīja uz vadošo darbinieku 
kursiem Jelgavā, akadēmijā. Tur ga-
tavoja nākamos priekšsēdētājus. Tik-
mēr nomira priekšsēdētājs Žanis 
Grīnvalds. Tagad, kļūstot par pagas-
ta padomes priekšsēdētāju, jau trešo 
reizi stājos miruša cilvēka vietā.  

— Kā veicās vadīt Latvijā lielāko 
kolhozu? 

— Jā, mums bija 22 000 ha. Brīvdo-
mības dēļ bieži iekūlos strīdos ar ra-
jona vadību. Piemēram, sanāksmē 
liek valstij nodot graudus līdz tādam 
un tādam datumam. Jāmobilizē ma-
šīnas. Bet kāpēc? To varētu lēnā garā 
septembrī, oktobrī, kad kolhoza šo-
feriem nebūs, ko darīt. Nē, vajag visu 
uzreiz. Vai tad graudus netērēs pa-
kāpeniski? Kur te ražošanas efektivi-
tāte? Rūtenbergs klausās, kļūst sar-
kans un saka: «Zumberg, graudu jau-
tājums nav ražošanas jautājums, tas 
ir politisks jautājums. Lai mēs tādus 
iebildumus vairs nedzirdētu!» 

Cits gadījums. Kādu pavasari 1. 
maijā visiem liek strādāt. Bet lauki 
tik slapji, ka tīrās mocības. Lai cilvēki 
atpūšas! Kad vajadzēs, tad raus des-
mit, divpadsmit un vairāk stundu. 
Tā bija pieraduši, neviens nesūrojās. 
Bet te uzreiz man zvana no centra: 
«Zumberg, celies, sauc kopā meha-
nizatorus, sūti visus uz lauka!» 
Es pat  šoferim biju iedevis 
brīvdienu. Aizgāju uz 
kantori, sagaidīju 
delegāciju un vedu 
uz laukiem — uz pa-
šiem slapjākajiem, pil-
nīgi dīķiem, kur dzēr-
ves staigāja. Tā visu 
dienu vadāju: pa Dū-
meli, Mazirbi, Plaģle-
ju. Vakarpusē biedri 
no centra teica: «Labi, 
redzējām, ka tu neva-
ri strādāt. Bet lai tā 
būtu pēdējā reize!» 
Ko nozīmē tāds tei-
ciens?  

Pa savas vadīšanas 
gadiem biju tā priekš-
niecībai sariebis, ka 
tautas kontrole bija 
atradusi 32 dažādus 
pārkāpumus. Pret 
mani bija ierosinātas 
7 krimināllietas.  

— Tā vairāk bija 

biedēšana? 
— Ne reizi nemēģināja atstādināt 

no darba. Ietekmēt gribēja. Reiz pār-
vēlēšanu sapulcē man izteica rājienu 
un pēc  tam atkal ievēlēja par priekš-
sēdētāju. Kolhoznieki vienprātīgi 
nobalsoja par abiem priekšliku-
miem. 

Visiem nebija gars pretoties muļ-
ķībām. Es biju ietiepīgs. Tagad esmu 
pielaidīgāks. Iespējams, gudrāks. Ne-
vajadzīgi nevienam acīs nelecu. Nav 
arī  īpašas vajadzības. 

Pēc mana ierosmes kolhozu 1990. 
gadā sadalīja. Atmodas laikā sparīgi 
darbojos, ne tikai Dundagā, bet arī 
valdības komisijā, kas izstrādāja 
lauksaimniecības pārstrādes uzņē-
mumu privatizācijas likumu. Diem-
žēl mūsu variantu pat neizskatīja. 
Aizbraucām, lai aizstāvētu savu pro-
jektu,  mums saka: «Jūsējo neizskatī-
sim, viens likās labs, to pieņēmām». 
Tā autori  bija Andris Miglavs, tagad 
Ata Slaktera padomnieks, un Ro-
berts Zīle. Tas ir viņu nopelns, ka 
pārstrādes uzņēmumi nepieder ra-
žotājiem. Tagad redzam, cik tas ir 
svarīgi. Andra Šķēles laikā tos priva-
tizēja par sviestmaizi, kam bija ie-
spējas, un tagad jūtam sekas. Daudzi 
domā, ka viņi cīnās pret tiem, kas 

No televīzijas raidījuma patapi-
nātie vārdi šķiet būtiski pašlaik — 
šeit un tagad. Laikā, kad gribas pa-
slēpties pagātnē  un kad bažīgi lū-
kojamies nākotnē, vajag izbaudīt 
tieši šo brīdi. Svarīgi saprast, ka 
spējam un nespējam pašlaik: palī-
dzēt vai nepalīdzēt saviem tuva-
jiem, kolēģiem, kaimiņiem un... 
sev pašiem. Galu galā varam dalī-
ties gan sēklas kartupeļos, gan sa-
vā dzīvošanas un izdzīvošanas pie-
redzē, varam kādu gabaliņu līdzēt 

nest kāda cita nastu. Izdarīt to, ko 
neviens cits mūsu vietā nepaveiks. 
Mūsu bagātība slēpjas tajā, ka 
esam neatkārtojami. Ikviens.  

Pagātne ir nozīmīga (atliek ie-
skatīties kaut vai Dundadzniekā), 
taču bijušo neatsaukt. Nākamībā 
neaizlidot. Tikpat jau rītdienu lie-
lās līnijās diez ko ietekmēt neva-
ram. Paplašināsim savu tagadnes 
laiku! Izdzīvosim, izgaršosim to 
pilnībā. Smaida Šnikvalde atgādina 
par bēdas likšanu zem akmeņa. Cik 
svarīgi tas šeit un tagad! 

 

Alnis Auziņš 

 

 

Dundadznieks 
Nr. 2 (83) februāris 2009 Dundagas pagasta padomes izdevums 

Šeit un tagad 

 Redaktora ziņa 
 2. lpp. Caur budžeta prizmu: Dundagas pagastā... 

3. lpp. ...Kolkas pagastā. 

5. lpp. Iepazīsimies — Jūrkant  no Kolkas! 

6. lpp. Kā klājas Kaļķos? 

7. lpp. Dundadznieks ar Dundadznieku  Karību salās. 

8. lpp. Ināras Čaunānes četras mīlestības. 

PIENĀKUMS, PIEREDZE, PĀRLIECĪBA 
 

Uzrakstīju un satrūkos. Pārāk pozitīvi? Virsraksta burtu spēli varētu vēl papildināt ar  vārdu — patri-
otisms. Aldons Zumbergs, kļūstot par pagasta padomes priekšsēdētāju vietējai kopienai, jaunajam no-
vadam un valstij sarežģītā laikā, šķiet tāds kapteinis dundadznieku kuģim, kas pastāvēs līdz galam. 
Mēs gan ticam un ceram, ka Titānika liktenis mūs nepiemeklēs. Kaut kas jau no mums pašiem ir atka-
rīgs! Bet Zumberga kungu īpaši vedināju atcerēties pagātni. Tur sakņojas daudzas atbildes pašlaik no-
tiekošajam.  

Martā 

Pagasta galda spēļu turnīrs pilī: 14. III 
plkst. 10.00 novuss, dambrete, zolīte, šau-
šana, datorspēle. 28. III plkst. 10.00 galda 
teniss, šahs, dambrete uz atdošanu, šautri-
ņu mešana, galda hokejs. Dalībmaksa: ko-
mandām Ls 5,00, individuāli Ls 0,50 par 
katru sporta veidu. 

16. III plkst. 11.00  leģionāru atceres brī-
dis  pie Krokodila.   

21. III plkst. 15.00  pašdarbības kolektīvu 
labdarības koncerts.  

25. III plkst. 13.00  komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas brīdis pie represēto                                  
piemiņas akmens. 

Kolonzālē Sarmītes Caunes gleznu  
izstāde. 

Aldons Zumbergs dzimis  1950. gada 15. oktobrī. 
1969. gadā beidzis Dundagas vidusskolu, 1975. gadā — 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. No 1983. līdz 
1990. gadam kolhoza Dundaga priekšsēdētājs. 30 ga-
dus laulībā ar Sarmīti Zumbergu, 4 pieaugušu bērnu 
tēvs. Vietējās baptistu draudzes priekšnieks. Kopš 2009. 
gada 30. janvāra Dundagas pagasta padomes priekšsē-
dētājs. 

Pieņemšanas laiki pagastmājā: pirmdienās un trešdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00. Tālr.: 63237849, mob. 
tālr.: 28693477. 

(Nobeigums 5. lpp.) 

• Pagasta padome un izpilddirektors (1. labās) pēc 30. janvāra sēdes.                                            A. Auziņa foto 
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Budžets 
Apstiprināja saistošos noteiku-

mus Nr. 1 Par Dundagas pagasta pa-
domes 2008. gada budžeta izpildi un 
Nr. 2 Par Dundagas pagasta padomes 
2009. gada budžetu. 

Par dalību investīciju piesaistē 
Nolēma atlikt dalību programmā 

Infrastruktūra un pakalpojumi aktivi-
tātē Atbalsts alternatīvās aprūpes pa-
kalpojumu pieejamības attīstībai uz 
projekta nākamo pieteikuma kārtu 
un uzdot Veselības un sociālas palī-
dzības centra Sociālajam dienestam 
sakārtot informācijas sistēmu un 
uzskaiti par iedzīvotāju sociālo si-
tuāciju, kā arī sagatavot projektam 
nepieciešamo informāciju. 

Telpu noma  
Noteica, ka dienesta dzīvokļu īre 

skolas ēkās ir Ls 0,20 par kvadrāt-
metru un apkures maksa aprēķinā-
ma samērīgi dzīvokļa platībai no 

ēkas apkures faktiskajām izmak-
sām. Maksājumi par ūdeni, kanali-
zāciju un atkritumu izvešanu — pēc 
SIA Ziemeļkurzeme noteiktajiem ta-
rifiem. 

Nolēma, ka telpu nomas maksa 
skolā būs Ls 5. No tās atbrīvojama 
bērnu futbola treniņu grupa vecu-
mā līdz 14 gadiem. 

Visām struktūrām, kuru ēkās ir 
dienesta dzīvokļi, līdz nākamajai 
Finanšu komitejas sēdei jāpārskata 
telpu īres maksa. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamajiem īpašumiem 
Usmiņi (8,2 ha), Vecdingas (28,6 ha) 
un Jaundingas (40,93 ha). 

Traktora nodošana  
SIA Ziemeļkurzeme 
Nolēma nodot neizmantoto trak-

toru ЭО-2621 (ЮМЗ) apsaimnieko-
šanā  SIA Ziemeļkurzeme. 

Pakalpojumu cenas  
Apstiprināja jaunus cenrāžus da-

torpakalpojumiem un kopēšanai, 
pakalpojumiem Kubalu skolā-
muzejā, pilī un pils Jauniešu mītnē, 
kā arī Veselības un sociālās palīdzī-
bas centrā. 

Avīzes Dundadznieks cena 
Tā kā mainīta PVN likme, no jan-

vāra par 5 santīmiem paaugstināja 
izdevuma Dundadznieks pārdošanas 
cenu. Tagad tā ir Ls 0,55. 

Nodokļa atlaide 
Noraidīja nekustamā īpašuma 

atlaides lūgumu par īpašumu Krūz-
maņi.  

Koku ciršana ārpus meža zemes 
Atļāva cirst kokus un krūmus ār-

pus meža zemes īpašumos Zemzari 
un Tuņņi. 

Kristiešu avīze 
Noraidīja ekumeniskās Ziemeļ-

kurzemes kristiešu avīzes Gaisma 
atbildīgā redaktora Āra Kronberga 
lūgumu palīdzēt un daļēji segt avī-
zes izdošanas izmaksas (Ls 600). 

Dzīvokļu lietas 
Noraidīja vienu lūgumu uzņemt 

dzīvokļu rindā, jo ģimene nav maz-
nodrošināta un tai ir vairākas ie-
spējas risināt dzīvokļa jautājumu. 

Sociālais dienests 
Uz gadu atlika 25.08.2008. lēmu-

ma Nr. 243 otrā punkta izpildi par 
Sociālā dienesta kā atsevišķas 
struktūrvienības izveidošanu un 
22.08.2008. lēmuma Nr. 290 izpildi 
par Sociālā dienesta nolikuma stā-
šanos spēkā no 01.01.2009. Nolēma, 
cik iespējams, turpināt dienesta va-
jadzībām paredzēto telpu remontu 
pilī. 

... un  
30. janvārī 

Padomes priekšsēdētāja  
vēlēšanas 
Deputāti izvirzīja priekšsēdētāja 

amatam divus kandidātus: Uldi Kat-
lapu un Aldonu Zumbergu. Aizklātā 
balsošanā pirmajā balsošanas kārtā 
neviens no kandidātiem nesaņēma 
ievēlēšanai vajadzīgo balsu skaitu. 
Rīkojot vēlēšanu otro kārtu, ar 5 
balsīm par (2 balsis pret, 2 zīmes ne-
derīgas, jo tajās nebija nekādu at-

zīmju) par Dundagas pagasta pado-
mes priekšsēdētāju ievēlēja Aldonu 
Zumbergu. 

Komitejas un komisijas 
Sakarā ar padomes priekšsēdētā-

ja maiņu un jaunas deputātes, Mai-
ras Remesas, ienākšanu padomē 
nolēma mainīt pagasta padomes 
pastāvīgo komiteju sastāvu: depu-
tāti Smaidu Šnikvaldi ievēlēja Izglī-
tības, kultūras un sporta komitejā 
(IKS), deputāti Mairu Remesu — Vi-
des aizsardzības un pagasta attīstī-
bas komitejā un Veselības aizsar-
dzības un sociālās palīdzības komi-
tejā (VASP), VASP komitejas priekš-
sēdētāju Ēriku Bērzkalnu atbrīvoja 
no komitejas priekšsēdētāja pienā-
kumu veikšanas, atstājot komitejas 
sastāvā kā deputātu, savukārt pa-
domes priekšsēdētāju Aldonu Zum-
bergu iekļāva Finanšu komitejā par 
komitejas priekšsēdētāju, bet atbrī-
voja no darbības IKS komitejā un 
VASP komitejā. 

Administratīvā komisija 
Ievēlēja Rudīti Baļķīti darbam 

pagasta Administratīvajā komisijā. 
Protokolus pārlūkoja Aivars Miška 

A. Z.: — Salīdzinājumā ar pagāju-
šo gadu budžetu esam samazinājuši 
aptuveni par 24 procentiem. 

U. K.: — Pašvaldības darbinie-
kiem, kam bija minimālā alga, tā 
paaugstināta līdz 180 latiem, kam 
bija starp 180 un 360, tā palikusi ie-
priekšējā, kam bija virs 360 latiem, 
tā ir samazināta. Runa ir par algu 
pirms nodokļu nomaksas. Vairs ne-
būs pabalstu, dodoties atvaļināju-
mā. Janvārī un februārī gan darbi-
nieki vēl saņems vecās algas, jo par 
grozījumiem visi laikus jābrīdina.  

Veidojot budžetu, izstrādājām 
kopējās vadlīnijas. Iestādes un uz-
ņēmumi jau iesniedza mazākus bu-
džetus nekā pērn, bet tos nācās vēl 
ievērojami samazināt.  

Ietaupīsim galvenokārt uz deg-
vielas, elektroenerģijas, kancelejas 
preču rēķina. Ievērojami esam sa-
mazinājuši finansējumu atsevišķām 
nozarēm. Reizē ir daudz tāda, ko 
nevar ekonomēt, — malka, pagasta 
transporta izdevumu kompensācija 
skolēnu pārvadājumiem. Ir arī no-
pietns papildu noslogojums budže-
tam — no šī gada pilnībā uz pašval-
dības pleciem gulstas bērnudārza 
audzinātāju atalgojums.  

A.K.: — Visjūtamāk taupība iz-
paudīsies ielu apgaismojumā. Ievē-
rojami samazinājām degvielas limi-
tus. Sīkiem remontiem esam atvē-
lējuši pavisam niecīgu summu. Ne-
remontēsim klases kā citus gadus. 
Sociālais dienests turpina darboties 
vecajās telpās. 

Ceļu fonda līdzekļu apjoms nav 
zināms, bet šķiet, ka tas būs mazāks 
uz pusi, līdz 55 000 — 60 000 latu. 

Mazāk runāsim pa telefonu — 
gan galda, gan mobilajiem. 

A.Z.: — Šo to gribu īpaši likt pie 
sirds, lai katrs iedzīvotājs zinātu un 
novērtētu pašvaldības attieksmi un 
devumu. Mūsu bērnu izglītošanai 
bērnudārzā maksājam ap 1500 latu 
par katru bērnu gadā. Ja vecāki sa-
ceļ traci, kad palūdz ieskrūvēt kādu 
skrūvīti, tad būtu jāatceras, cik 
daudz pašvaldība dod! 

Arī katra vidusskolas audzēkņa 
izglītošanai pašvaldība gadā piešķir 
ap 500 latu, valsts — ap 1000 latu — 
skolotāju algām. Un tad vecāki pie-
ļauj, ka bērni neiet skolā! Neaizmir-

sīsim par iespējām izglītoties Dun-
dagas Mākslas un mūzikas skolā 
(DMMS), kur vecākiem jāsamaksā 
neliela daļa.  

Šos trīs saskaitāmos summējot, 
redzam, ka lauvas tiesu mūsu tēri-
ņu veido pagasta bērnu izglītībai 
atvēlētā nauda. Vēl klāt jāpieskaita 
iespēja darboties dažādos pulciņos, 
arī dienas centrā Mājas, ko pilnībā 
dotē pašvaldība. Tas viss veicina at-
tīstību un būtu jānovērtē! Daudzās 
valstīs pašvaldība to nespēj dot, bet 
mēs to neesam pazaudējuši. 

A.K.: — Nav tādu, kam nekā nav 
iedots. 

U.K.: — Pēc iespējas neatteicām 
pensionāriem un invalīdiem.  

A.Z.: — Vienu ideju gan nespē-
jām atbalstīt — Baibas Šuvcānes 
grāmatu par Kolkas ciemu. Žēl, jo 
tā skar novadu un tai būs kultūr-
vēsturiska vērtība. Ja autorei šogad 
neizdosies grāmatu izdot, tad ieceri 
paturēsim prātā citugad. 

— Sporta halles tehniskais pro-
jekts gandrīz pabeigts. Par to jā-
maksā, lai gan būvniecības ieceri 
uz krietnu laiku noliksim plauktā. 

A.Z.: — Neko darīt. Darbs pada-
rīts, un par to jāsamaksā.  

— Vai pēc gadiem desmit, stā-
voklim uzlabojoties, projektam ne-
būs uzaugusi gara bārda? 

A.Z.: — Būs jāveic ekspertīze, vai 
viss atbilst likumiem.  

— Pēc pašvaldību vēlēšanām pa 
īstam būsim vienā novadā ar Kol-
kas pagastu. Kā tas šogad ietekmēs 
turpmāko saimniekošanu? 

A.Z.: — No 1. jūlija būs novads kā 
juridiska vienība, un iestāsies kopī-
gas saistības pret maksājumiem. 
Taču šogad paliks divi atsevišķi bu-
džeti, ko katra pašvaldība jau pie-
ņēmusi.  

U.K.: — Jācer, ka abas pašvaldī-
bas arī otrajā pusgadā izdarīs savā 
budžetā ieplānoto. 

— Kā ar paredzamajiem liela-
jiem darbiem? 

A.K.: — Tie ir valsts investīciju 
projekti — labiekārtot vidusskolu 
un remontēt Veselības un sociālās 
palīdzības centru (VSPC). Valsts sa-
vu daļu piešķīrusi, mums jāsagādā 
līdzfinansējums, acīmredzot pārdo-
dot nekustamos īpašumus.  

U.K.: — Valsts piešķirtās summas 
ir: skolai Ls 36 000, VSPC Ls 27 000, 
bet, tā kā mūsu budžetā diezin vai 
spēsim nodrošināt līdzfinansējumu 
pilnā apjomā, tad šogad darbus var-
būt veiksim mazāk. 

A.Z.: — Skolā darbs var notikt 
brīvlaikā, jau pēc vēlēšanām. Līdz 
tam jāsagatavojas, jānoslēdz līgumi. 

U.K.: — Vēl paredzēti Eiropas Sa-
vienības (ES) projekti: renovēt abu 
skolas ēku sporta zāles, nomainīt 
Vīdales saieta nama jumtu un mo-
dernizēt vidusskolas dabaszinību 
kabinetu, visos gadījumos 85% ES 
finansējums, 15% — pašvaldības un 
valsts. Pašiem sākumā jāveic darbi, 
tad dabūsim naudu atpakaļ. Vēl šo-
gad ceram veikt ERAF projektu vi-
dusskolas informatizācijai par 
17 000 latu. Tam ir 100% valsts fi-
nansējums, un Ministru kabineta 
noteikumi paredz, ka to ieskaita 
avansā. Tas ir retums projektos.  

A.Z.: — Ar Lauku atbalsta dienes-
ta starpniecību esam iecerējuši Ku-
balu skolas-muzeja atjaunošanas 
projektu, jo tajā var dabūt 100% ES 
maksājumu. Bet no mūsu puses jau 
gada sākumā jāmaksā Ls 5000.  

— Ūdenssaimniecības projekts 
notiks tik un tā? 

A.Z.: — Jā, notiekti. 
A.K.: — Projekts beigu taisnē tur-

pināsies 3 gadus. Šovasar sāksim 
rakt! Varbūt radīsies kādas neērtī-
bas, bet liela mērķa vārdā piecietī-
sim, jo esam gaidījuši vismaz 6 ga-
dus. Kopējās izmaksas ir vairāk ne-
kā 2 miljoni latu. Darbi skars attīrī-
šanas iekārtas, uzlabos ūdens kvali-
tāti, jo ūdeni atdzelžos, ierīkos 
jaunu tīklu un kanalizāciju, Jaun-
dundagā — artēzisko urbumu, uz-
cels arī jaunu rezervuāru. Pašlaik 
notiek konkursi uzņēmējiem, lai 
darbus veiktu. 

Pašvaldībai gada otrajā pusē jā-
ņem kredīts līdzfinansējumam. Rū-
pīgi jāizrēķina mums izdevīgākais 
atmaksas veids.   

Ja ieplānotos lielos darbos paš-
reizējos apstākļos veiksim, tas būs 
ļoti daudz. Turklāt nodrošināsim 
visas tiešās pašvaldības funkcijas. 

A.Z.: — Visiem vajadzētu saprast 
nopietno stāvokli valstī un pašval-
dībā, kas patiesībā esam mēs visi. 
To apzinoties, disciplinēti maksāt 
nekustamā īpašuma nodokli, par 
bērnudārzu, VSPC pakalpojumiem, 
jo visi ienākumi ir ierēķināti budže-
tā līdz pēdējam santīmam. Tikpat 
svarīgi ir komunālie maksājumi  

SIA Ziemeļkurzeme, kas pieder mūsu 
pagasta padomei. Ja tā bankrotētu, 
tad tās funkcijas tik un tā pašvaldī-
bai jānodrošina. Tāpat dotējam  
SIA  Ziemeļkurzeme vadību. 

Tātad būsim apzinīgi un dzīvo-
sim kā labā ģimenē, brālīgi sadalot 
rūpes uz visu pleciem!  

Alnis Auziņš 

 Runas vīriem ir spēks rokās 
 

Pagasta padomē 26. janvārī… 

Jādzīvo kā labā ģimenē 
 

Budžetu skaidro padomes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs, 
priekšsēdētāja vietnieks Uldis Katlaps un izpilddirektors Andris Kojro. 

Pagasta padomes sēdē 26. janvā-
rī apstiprināja pašvaldības kopbu-
džetu 2009. gadam.  

Pamatbudžeta ieņēmumu daļas 
plāns ir Ls 1 320 684, bet izdevu-
mu — Ls 1 339 792. Speciālo līdzek-
ļu budžeta ieņēmumi ir Ls 62 863, 
bet izdevumi — Ls 78 429. Speciālo 
līdzekļu budžeta ieņēmumus galve-
nokārt (89%) veido autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi. Starpību sedz ie-
priekšējā gada līdzekļu atlikums. 
51,23% no pamatbudžeta ieņēmu-
miem veido nodokļu ieņēmumi; 
15,14% veido nenodokļu ieņēmumi, 
bet 33,63% — saņemtie maksājumi 
un dotācijas. Prognozētie nodokļu 
ieņēmumi 2009. gadā ir par Ls 
142 173 jeb 17,36% mazāk nekā 
2008. gada nodokļu ieņēmumu iz-
pilde. Arī šogad saņemto maksāju-
mu un dotāciju daļā ietilpst piešķir-
tais finansējums pagājušā gadā uz-
sāktiem projektiem — Dundagas 
pagasta Veselības un sociālās palī-
dzības centra renovācijai Ls 17 198 
un Dundagas vidusskolas ēdināša-
nas bloka renovācijas pabeigšanai 
Ls 15 000. Savukārt pašvaldībai šie 
projekti jānodrošina ar 40% lielu 
līdzfinansējumu, kas ir iekļauts iz-

devumu daļā. 42,11% no pamatbu-
džeta izdevumiem plānoti novirzīt 
izglītībai, no tiem 50,65% skolai, 
31,47% bērnudārzam un 17,87% 
Mākslas un mūzikas skolai. 16,84% 
no pamatbudžeta izdevumiem plā-
noti novirzīt Veselības un sociālās 
palīdzības centram un 2,44% — pa-
balstos trūcīgiem iedzīvotājiem; 
11,74% brīvajam laikam, sportam 
un kultūrai; 8,47% ekonomiskajai 
darbībai un vides aizsardzībai; 
10,98% vispārējiem valdības dienes-
tiem (pārvalde, grāmatvedība, 
dzimtsarakstu nodaļa, dotācijas sa-
biedriskajām organizācijām, kredīt-
procenti, vēlēšanu izdevumi); 7,42% 
sabiedriskajai kārtībai, pašvaldības 
teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanai, norēķiniem. 2009. gada treša-
jā ceturksnī plānots ņemt Valsts 
kasē ilgtermiņa kredītu, lai īstenotu 
projektu Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Dundagā. Plānots uz-
sākt vēl divus projektus: Dabaszināt-
ņu apguvei atbilstošas materiālās bā-
zes nodrošināšana skolā un Dundagas 
pagasta sporta zāļu rekonstrukcija, 
kuru īstenošanai vajadzēs ņemt 
Valsts kasē vidēja termiņa aizdevu-
mu. 

Zinta Ei-
zenberga, 
finanšu 
speciāliste 

Par Dundagas jauno budžetu 

IEŅĒMUMI 2008. g. izpilde 2009. g. plāns 

Nodokļu ieņēmumi 818 773 676 601 

Nenodokļu ieņēmumi 182 082 199 973 

Saņemtie maksājumi 560 459 444 110 

IZDEVUMI 2008. g.
izpilde 

2009. g. 
plāns 

Vispārējie valdības dienesti 156 494 147 205 

Sabiedriskā kārtība un drošība 20 588 22 504 

Ekonomiskā darbība, vides aizsardzība 129 788 113 546 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 77 627 61 630 

Veselība 255 040 225 579 

Atpūta, kultūra un reliģija 407 369 157 300 

Izglītība 675 507 564 224 

Sociālā aizsardzība 26 648 32 707 

Izglītības un sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumi 14 810 15 097 
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Svešvalodu nedēļa  
 

Februāra pirmā nedēļa bija veltīta 
svešvalodām — angļu un krievu valo-
dai. Svešvalodu skolotājas bija sarūpē-
jušas daudz dažādu konkursu. Tā, pie-
mēram, audzēkņiem vajadzēja tulkot 
un nosaukt pēc iespējas vairāk vārdu ar 
konkrētu burtu. Nedēļas beigās noslē-
guma pasākumā sveica labākos valodas 
zinātājus, skolēni rādīja priekšnesumus 
un reklāmas, dziedāja, atrisināja detek-
tīvstāstu un izspēlēja nelielu popūriju 
gan angļu, gan krievu valodā. Pēdējos 
pārbaudījumos starp labākajiem vidus-
skolas audzēkņiem pirmo vietu ieguva 
Rihards Savickis no 11.a klases 
(tulkošanā) un Jēkabs Krūziņš no 10.a 
klases (vārdu saukšanā pa burtiem).  

Šogad atšķirībā no citām reizēm pa-
sākumu rīkoja 12.a klases skolēni. Zāle 
bija iekārtota kā lidmašīna, un skatītāji 
varēja iejusties pasažieru lomā. Neizpa-
lika arī drošības instrukcija, dažādu 
valstu tūristi un stjuarte, kas palīdzēja 
uzturēt atmosfēru kā īstā lidmašīnā. 
Negaidītus brīžus sagādāja teroristu 
uzbrukums pilotam, taču labi, ka mūsu 
nacionālie varoņi Plēšlācis un Spidrola 
pieveica ļaundarus un nogādāja visus 
sveikus un veselus mājās.  

Ceru, ka nākamgad valodas nedēļa 
būs tikpat saistoša un tajā būs kāds 
priekšnesums arī franču valodā, ko 
skolā māca, bet diemžēl zālē tā arī ne-
dzirdēja.  

Lelde Alksne, 12. a klases skolniece 
 

Red. piezīme. Où êtes vous-même, ma-
demoiselle Alksne? Pourquoi vous ne parlez 
pas en français? 

Janvārī klašu audzinātāju meto-
diskā komisija apsprieda Valsts 
Jaunatnes iniciatīvu centra jaunu-
mus, plānotos pasākumus skolā, 
karjeras konsultanta iespējamo sa-
darbību ar klašu audzinātājiem un 
jaunāko literatūru audzinātājiem. 
Pedagogi iepazinās ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas 
metodisko materiālu Iecietības veici-
nāšana izglītības iestādēs. Skolotāji 
Vaira Kamara, Iveta Kundecka, 
Skaidrīte Motmillere un Norika Rē-
riha veiksmīgi piedalījās skatē, ku-
ras mērķis ir popularizēt jaunākās 
metodiskās izstrādnes interešu iz-
glītībā un audzināšanas darbā. Tē-
ma — Skolas simbolikas veidošana. 
Savas skolas piederības izjūtas nozīme 
patriotiskajā audzināšanā. Paldies 
kolēģiem par atsaucību! Februāra 
sanāksmē pieredzē par kursiem ar 
klašu audzinātājiem dalījās skolas 
psiholoģe Iveta Bērente.  

No 2. līdz 6. II svešvalodu nedē-
ļā skolotāji rosināja skolēnu intere-
si par citu tautu valodām, kultūru 
un tradīcijām, neierasti pārbaudīja 
skolēnu svešvalodu zināšanas un 
vecāko klašu skolēnu spējas vadīt 
svešvalodas stundas jaunākajās 
klasēs, kā arī pilnveidoja saskar-
smes kultūru. Noslēguma pasāku-

mā skolēni radoši atspoguļoja pa-
veikto, bet pedagogi apbalvoja la-
bākos. 

Aktīvi strādā skolēnu pašpārval-
de. Valentīndienā skolā valdīja 
sarkanā krāsa un mīlestības gai-
sotne. Skolēni cits cita sirdis cen-
tās sasildīt ar pārsteigumu, katra 
klase sveica vēl kādu klasi, dāvanās 
bija apsveikums — liels plakāts, pa-
šu veidotas kartiņas, dažādas for-
mas un materiāla sirdis, kūka. Au-
dzēkņi dziedāja dziesmas, pat sere-
nādes, bija atrakcijas un dažādi uz-
devumi. Paldies par līdzdalību un 
I. Bērentei par jauki noformēto 
skolu! 

Pēcpusdienā skolā ieradās gan 
pašmāju, gan ārzemju mūzikas 
zvaigznes. Pop-ielā skolēni iejutās 
iemīļoto mūziķu tēlos. 5.–8. klašu 
grupā 1. vieta 8.a klasei par Los del 
Rio dziesmu Macarena, 2. vietā 8.b 
klases meitenes Anda, Arta, Kristi-
āna, Dīna un Alise ar dziesmu Pira-
tes of the Sea, 3. vietā 5.a klase ar 
Latgales dāmu popa dziesmu Topmo-
dele.  9.–12. klašu sacensībā 1. vietu 
ieguva Sabīne un Guna no 11. kla-
ses un Reinis no 12. klases ar Kom-
buļu dziesmu Dzīvo tā, 2. vietu 12. 
klases meitenes Agnese, Māra, Di-
āna, Monta, Lelde, Madara ar Mou-

lin Rouge dziesmu Lady Marmalade, 
bet 3. vietu 9. klases zēni Reinis, 
Krišs, Kārlis un Guntis ar Metallica 
dziesmu Nothing Else Matters.  No-
slēgumā ovācijas izraisīja skolotāju 
priekšnesums — Verkas Serdjučkas 
dziesma Dancing Lasha Tumbai. Ap-
sveicam visus dalībniekus! 

Līdztekus Pop-ielai zālē notika 
konkurss Skolas Valentīna un Valen-
tīns 2009, kurā varēja piedalīties ik-
viens 5. līdz 12. klases skolēns. Ak-
tīvākās klases bija 5.a, 8.a, 8.b un 
11.a. Konkursantiem vajadzēja de-
jot dažādos ritmos, pārliecinoši ie-
pazīstināt ar sevi, sacerēt lirisku 
mīlas dzejoli, atbildēt uz āķīgiem 

jautājumiem. Uzvarēja Guna Purše-
le no 11.a klases un Raitis Bērziņš 
no 8.a klases.  

No 23. līdz 27. II projektu nedē-
ļā skolēni izzina tēmu Klimata iz-
maiņas. Mērķis ir aktualizēt vides 
problēmas un rosināt skolēnus sau-
dzēt to. Daži ieteicamie temati: Kli-
mata izmaiņu cēloņi, Atkritumi, to ie-
tekme uz klimata izmaiņām, Meža vēs-
ture, Lieto Latvijas preci. Darba gaitā 
skolēnu radītās prezentācijas būs 
aplūkojamas mājas lapā www.
dundaga.lv/skola. 

Norika Rēriha,  
direktora vietniece  
audzināšanas darbā 

Spītējot valstī notiekošajam, gri-
bas dziedāt: «Bēdu manu, lielu bē-
du,/ Es par bēdu nebēdāju». Dzies-
ma gan jādzied no aizkulisēm, no 
vietas, kur lielākā daļa no mums 
mīt, jo skatuve ir aizņemta ar apni-
cīgo politisko ziepju šovu. Lai kāda 
tautsaimniecībā ķeza, tomēr jādzī-
vo, un tad jāatrod kaut kas sirdij tī-
kams. 

Protams, kad, veidojot kultūras 
budžetu, samazinājums sasniedza 
41%, es biju šokā, bet sapratu, ka 
galvenais ir saglabāt visu esošo — 
kori, amatierteātri, deju kolektīvus. 
Labi zinām, cik grūti ir atjaunot. Bi-
ja jāatrod kompromiss, par kādu 
atalgojumu piekristu strādāt pulci-
ņu vadītāji.  

Pašreiz risinām jautājumu par 

pašdarbības kolektīvu biedrības iz-
veidi, kas  varētu uzlabot kolektīvu 
finansiālo nodrošinājumu. Katru 
mēnesi Izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas sēdēs pārskatīsim pa-
sākuma plānu un atkarībā no pie-
ejamās naudas lemsim, ko rīkot, ko 
ne. Bet sarīkojumi būs, jo cilvēks 
nespēj iztikt bez kultūras, kas baro 
dvēseli, — labas grāmatas, filmas, 
mūzikas, dejas, teātra... Vēl arvien 
aicinām jaunus dalībniekus korī, 
amatierteātrī, līnijdejotāju pulkā. 

28. II notiek mazo dziedātāju 
konkurss Cālis un Gailis 2009, aprīlī — 
Jauno talantu konkurss, Lieldienu 
pasākumi, mūsu amatierteātris un 
deju kolektīvi piedalīsies rajona 
skatēs, maijā — Pils diena, jūnijā — 
Disko nakts Summer Feeling, Jāņi, jū-
lijā — Dundagas svētki, septembrī 
plānojam Miķeļdienu tirgus lauku-
mā. Kā allaž svinēsim valsts svētkus 
un Ziemassvētkus. 

Dundadznieki ballēs gribējuši 
muzikantus ar vārdu. Turpmāk 

meklēsim lētākus muzikantus, pa-
sākumos vairāk uzstāsies vietējie 
pašdarbnieki. Bezmaksas pasākumu 
būs maz.  

Lai kā ar savārītajām ziepēm, lik-
sim bēdu zem akmeņa un lūkosim 
ikdienā atrast drusciņ laika prie-
kam! 

Smaida Šnikvalde  

E.F.: — Jau projekta stadijā visas 
mūsu iestādes iesniedza krietni sa-
mazinātus budžetus. Apkopojot at-
klājām, ka tik un tā esam mīnusos 
par Ls 134 000. Dabūjām apcirpt 
dramatiski. 

I.G.: — Nebija citas izejas. Ne ti-
kai ievērojami samazinājām slodzes 
pašvaldības darbiniekiem, dažus 
pat atbrīvojām no darba. Sportam 
un kultūrai neatstājām ne santīma, 
nezinām pat, kā zāli nopļausim... 
Protams, malkai un skolēnu pārva-
dāšanai naudu paredzējām. 

E.F.: — Pērn sportam atvēlējām 
desmit tūkstošus latu, bet šajā sum-
mā bija iekļauti 6689 lati estrādes 
atjaunošanai.  

A.A.: — Vai šogad nepiedalīsie-
ties arī pašvaldību spēlēs Talsos? 

I.G.: — Jāatrod sponsori. 
B.O.: — Bērnudārzā apvienojām 2 

grupas vienā, samazinājām slodzes, 
turklāt bērnudārzs tagad ir kopā ar 

pamatskolu un kā struktūrvienība 
vairs nepastāv. Apvienošana ļāva 
optimizēt izmaksas un arī palielināt 
apvienotās iestādes audzēkņu skai-
tu. Pamatskolā katru gadu tas sa-
mazinājās, šogad tas jau bija kri-
tisks — 90. Nu klāt nāk apmēram 37 
bērnudārza audzēkņi. Vēl tikai līdz 
galam jāizstrādā jaunais iestādes 
nolikums, kur būtu paredzēta iestā-
des struktūra, darba organizācija 
un citi organizatoriski jautājumi.  

I.G.: — Šādas apvienotas izglītī-
bas iestādes jau pastāv, piemēram, 
Virbos. Tā jau vasarā, pieņemot iz-
glītības iestādes, ieteica rīkoties Iz-
glītības pārvalde, redzot mūsu iz-
glītības iestāžu problēmu loku.  

A.Z.: — Vai jūs esat iecerējuši 
piesaistīt valsts investīcijas?  

B.O.: — Nekādas investīcijas ne-
varam piesaistīt, kamēr nebūs spē-
kā teritorijas plānojums ar apstipri-
nātām ciemu robežām. Vides mi-

nistrijas, Slīteres Nacionālā parka 
un pagasta teritorijas plānošanas 
speciālisti strīdīgās teritorijas dabā 
ir apskatījuši, izrunājuši un mēģi-
nājuši atrast kompromisu.  

Z.E.: — Un kā ar kredītmaksāju-
miem? 

E.F.: — Paņēmām kredītu Kolkas 
sporta halles būvniecībai, līdz 2027. 
gadam būtu jāsamaksā Ls 397 000, 
šogad — Ls 19 200, bet mēs gribētu 
lūgt šogad atlikt pamatsummas at-
maksu. Protams, tādā gadījumā ter-
miņš no 2027. gada pavirzītos tālā-
kā nākotnē. 

A.Z.: — Ja izdotos atlikt, tad šo-
gad tas nebūtu slogs.  

B.O.: — Dokumenti iesniegti Fi-
nanšu ministrijā. Esam interesēju-
šies, līdzīgi ir daudzām pašvaldī-
bām. Gaidām pozitīvu atbildi. 

Grūti mums klājas arī ūdens-
saimniecībā. Projekts ir iestrēdzis, 
jo nav teritorijas plānojuma. Tas ir 
aktualizēts, gatavojam dokumentā-
ciju ERAF projektam.  

I.G.: — Kamēr strādāja Baltijas 
zivs, tikmēr viņi pārraudzīja ūdens-
saimniecību. Baltijas zivs likvidējās, 
mēs nopirkām kapitāldaļas. Paņē-
mām paprāvu kredītu. Nebija citas 
izejas. Ja SIA Līcis 93 cehs strādātu, 
tad vēl būtu puslīdz labi.  

A.A.: — Bet cehs taču darbojas?  
I.G.: — Krievijas rubļa devalvāci-

ja noieta valstī izraisīja pirktspējas 
kritumu. Kolkas cehs pārgājis uz 
darbu 12 dienas mēnesī jeb 3 dienas 
nedēļā. Atlaista arī daļa strādājošo.  

A.Z.: — Par novadu runājot, gri-

bu teikt, ka Kolkas pagasts var pa-
likt kā iestāde mūsu novadā ar visu 
esošo infrastruktūru. Mainītos tikai 
nosaukums, ne būtība. Talsu nova-
dā tāda prakse jau ir.  

Mums ir lietišķs priekšlikums so-
ciālajā jomā. Trīs Dundagas pagasta 
bērni atrodas bērnunamā. Par vi-
ņiem gadā maksājam ap Ls 8500, un 
mums ir vēl vismaz 5 ģimenes, ku-
rās bērniem ļoti slikti klājas. Varbūt 
Kolkas bērnudārzā spējam izveidot 
diennakts grupu šādiem bērniem. 
Tas būtu izdevīgi visiem. Mums ne-
vajadzētu maksāt lielu naudu prom, 
Kolkas audzinātājām būtu darbs, 
bērni paliktu novadā. Pa brīvdie-

nām viņus varētu laist pie vecā-
kiem. Varbūt dažos mostos apjēga. 
Protams, katrs gadījums jāvērtē at-
sevišķi. 

B.O.: — Laba ideja. Mums ir viss 
vajadzīgais — telpas, blakus skola, 
audzinātājām — augstākā pedago-
ģiskā izglītība, turklāt viņas būtu ar 
mieru strādāt arī brīvdienās. Kur 
nu vēl jūra un svaigs gaiss! 

A.Z.: — Tad jāizstrādā bērnu so-
ciālās aprūpes grupas nolikums. Ie-
guvums būtu abiem pagastiem. 

 
Apkopoja Alnis Auziņš  

• 1. vietas ieguvēji: Guna, Reinis un Sabīne.                                                    Autores foto 

Kolcinieki:  
«Nebija citas izejas» 

 

Dundagas pagasta vadība — padomes priekšsēdētājs Aldons 
Zumbergs, izpilddirektors Andris Kojro, finanšu speciāliste Zinta Ei-
zenberga, kā arī žurnālists Alnis Auziņš ciemojās pie kolēģiem Kol-
kā. Kā kolciniekiem izdevies līdzsvarot budžetu, to skaidroja māji-
nieki: pagasta padomes priekšsēdētāja Benita Ose, izpilddirektors 
Ilmārs Gleglu un grāmatvede Eva Frišenfelde. 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

IEŅĒMUMI 2008. g. izpilde 2009. g. plāns 

Nodokļu ieņēmumi 354 312 279 262 

Nenodokļu ieņēmumi 11 777 12 284 

Saņemtie maksājumi 83 100 48 918 

IZDEVUMI 2008. g.
izpilde 

2009. g. 
plāns 

Vispārējie valdības dienesti 79 395 61 395 

Sabiedriskā kārtība un drošība 3 320 2 568 

Ekonomiskā darbība, vides aizsardzība 40 901 31 005 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 58 678 38 511 

Veselība 93 0 

Atpūta, kultūra un reliģija 58 678 30 012 

Izglītība 234 489 262 414 

Sociālā aizsardzība 15 092 12 439 

Sagatavoja 
grāmatvede 
Eva  
Frišenfelde  

Kultūra krīzes apstākļos 

Vidusskolā 
 Par zaļu pat vēl zaļāks 
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Skaidrīte Ozoliņa: 
― Daiļradē sāku strādāt no 

1971. gada, audēju cehā — no 1990. 
līdz 1994. gada augustam. 

No Kokneses pārcēlos dzīvot at-
pakaļ uz Dundagu. Biju strādājusi 
par algu grāmatvedi MRS. Dunda-
gas MRS šādu darbinieku nevaja-
dzēja. Rasma Kārklevalka un Aldis 

Baļķītis bija mani skolas biedri, viņi 
arī aicināja uz Daiļradi. Sāku kā kon-
troliere. Vecais Kārkliņš mani ap-
mācīja, pēc tam pats aizgāja pensi-
jā. Sākumā cilvēki bija neapmieri-
nāti, ka viņus kontrolē.  

Daiļrade strauji auga. Produkciju 
sūtīja uz visām Padomju Savienības 
republikām, Bulgāriju, Mongoliju. 
Arī Dundagā atvēra jaunas ražot-
nes. Izveidoja šuvēju iecirkni.  

Sāku strādāt tur par atbrīvoto 
brigadieri. Rīkoju šuvēju darbu. Ta-
ču sākumā bija jāatrod cilvēki, kas 

prata šūt. Uzrunājām Intu Derkevi-
cu un Irēnu Drīksnu. Ar laiku speci-
alizējās: bija gan šuvējas, gan izšu-
vējas. Šuvām ļoti daudzveidīgu pro-
dukciju, visvairāk puspriekšautus 
un lielos priekšautus. Pa visu laiku 
šuvām 16 vai 17 dažādu veidu 
priekšautus. Arī ļoti glītus maisiņus 
no nebalināta lina, gan ar koka rok-
turiem, gan lencēm. Šuvām sunīša 

un mikauša formas somas bērniem. 
Tās bija no auduma, ar ādas apdari. 

No viskozes salma tamborējām 
cepures un somiņas ― pludmales 
komplektu. Cepures dekorējām ar 
mākslīgo ziedu pušķiem, ko arī pa-
šas darinājām. No biezā kartona un 
audumu atgriezumiem veidojām 
apsveikumu kartiņas, ko aplīmē-

jām, parasti ar žirafēm vai 
putniņiem, vai ziediem. 
Tolaik cilvēki bija ļoti pa-
cietīgi. Trūka šujmašīnu, 
tehnika bieži lūza, materi-
ālu mēdza atsūtīt ļoti vēlu, 
parasti kādā 25. datumā, 
bet 31. jau visam bija jābūt 
sašūtam un aizvestam uz 
Rīgu. Plāns bija jāizpilda ― 
tas ļoti būtiski. Tad nu cil-
vēki ziedoja laiku, par pli-
ku paldies labojot salūzu-
šās mašīnas. Šuvējas strā-
dāja pa naktīm. Ar laiku, 
braucot uz noliktavu Rīgā, 
tur iedraudzējos, tad vairs 
tik traki ar materiālu nebi-
ja: saņēmām laicīgāk. 

Ar ļoti lielu atbildību 
strādāja Gunta Ziņģe, Loli-
ta Vitmane, Irēna Drīksna, 
Taiga Kristiņa, Inta Derke-
vica. Šūšanas cehs atradās 
Daiļrades ēkas otrajā stāvā. 
Kad sāku strādāt, būvēja 
piebūvi. Darbus vadīja Dai-
nis Derkevics. Tolaik 
1. stāvā strādāja salminieki 
un kocinieki.  

Daiļradē kādu laiku pas-
tāvēja arī klūgu apstrāde: 

pina klūgu grozus. Tā kā pārzināju 
Kokneses pusi, mani aizsūtīja ko-
mandējumā uz Līvāniem izpētīt, 
kur dabūjamas klūgas. Pēc tam 
braucām vaļējā mašīnā uz Līvāniem 
pēc klūgām. Nakšņojām pie Dauga-
vas. 

Rīkojām Ļeņina talkas. Sakopām 
teritoriju, tas bija vajadzīgs darbs. 
Kolhozs mums sēja rudzu lauku sal-
miem. Rudenī piedalījāmies salmu 
vākšanas talkā. Salmus deva par 
velti, bet bija jāravē un jānovāc bie-
tes, kuziki, jālasa akmeņi. 

Kultūras namā svinējām ļoti 
skaistas Jaungada eglītes bērniem. 
Kultūras nama darbinieces izpušķo-
ja zāli. Pašas sacepām pīrāgus, spē-
lējām dažādas spēles. Salatēvs nāca. 
Viņam uzšuvām tērpu, lai vienmēr 
nav jāaizņemas no citiem. Bijām ta-
ču šuvējas! Mums bija izveidojušās 
ļoti labas attiecības ar visām Dun-
dagas iestādēm. Cita citai līdzējām. 

Mums bija ļoti spēcīga arodbied-
rība, kas sedza lielu daļu ekskursiju 
izdevumu. Esam braukuši uz Volgo-
gradu un pat Arhangeļsku. Rīgas 
pārvalde rīkoja ekskursijas pa visu 
Padomju Savienību, taču tad bija 
jāmaksā pašiem. Gan jau kāds no 
daiļradniekiem to arī izmantoja. 

Beigās mani pārcēla uz audē-
jiem: tur vajadzēja vadītāju. Šūša-

nas cehā par vadītāju kļuva Lolita 
Vitmane. 

 Strādnieki saņēma ļoti labas al-
gas, gan atkarīgas no padarītā dar-
ba daudzuma. Daiļradē varēja strā-
dāt pusslodzi un apvienot to ar citu 
darbu. Cilvēki nopelnīja labas pen-

sijas. Labprāt strādāt nāca jaunieši. 
Pārvaldniekiem maksāja mazāk. 

Kopumā Daiļrades laiku atceros 
ar lielu gaišumu. Man laimējās, ka 
apkārt bija labi, zinoši cilvēki. 

 

Mudīte Helviga: 
― Daiļradē esmu nostrādājusi 

kādus 9 gadus. Sāku 1982. gada va-
sarā. Pēc vidusskolas beigšanas uz-
aicināja radiniece, zinādama, ka 
man patīk šūt un Daiļradei šuvējas 
tobrīd bija vajadzīgas. 

Pusgadu biju mācekle. Anita 
Landmane, mana darbaudzinātāja, 
mācīja šūt vairāku veidu priekšau-
tus. 

Algas saņēmām labas. Mācekle 
būdama, pelnīju 60 rubļus mēnesī. 
Kad pēc 6 mēnešiem biju apmācīta 
labi šūt, bija jāsāk pildīt plānu. No 
sākuma tas nebija tik liels, bet ar 
laiku pieauga līdz ceha vidējam rā-
dītājam. Šuvējas, kas jau bija ilgāk 
strādājušas un kurām darbs ritēja 
veikli, izpildīja lielāku plānu. 

Gadījās arī, ka neizpildīju plānu. 
Pāris reizes mani izsauca uz pārru-
nām priekšnieks Harijs Podkalns. 
Viņš jautāja, kāpēc nav izdarīts? 
Kad plāns izpildīts, piemaksu saņē-
mām individuāli, viss cehs un arī 
priekšnieks. 

Bieži gadījās, ka mēneša beigās 
darbi jāsarauj. Mēneša sākumā ne 
vienmēr laikus saņēmām audumus. 
Reizēm pat ņēmu uz mājām līdzi 
cimdus, lai tur tos pabeigtu šūt. 

Šuvumus kontrolēja Lūcija Vēr-
diņa. Ja darbā bija pieļauta kļūda, tā 
bija jāizlabo. Sākumā baidījos: Lūci-
ja vienmēr darbā bija nopietna, li-
kās, ka viņa pat smaidīt neprot. Ta-
ču, kad samazināja darbinieku skai-
tu, abas nonācām vienā istabā: es 
šuvu, bet viņa izšuva. Izrādījās, ka 
Lūcija ir ļoti sirsnīgs cilvēks.  

Šuvām ar šujmašīnām Podoļsk un 
Čaika. Tām bija jāiztur liela slodze, 
tāpēc meistari bieži brauca tās re-
montēt. 

Šuvu dažāda veida priekšautus, 
spilvenus koka ķeblīšiem un cim-
dus, kas vēlāk nāca komplektā ar 
priekšautiem. Spilvenus uzšuva, 
piepildīja ar porolonu un piesēja 
pie ķeblīšiem. Cimdiem bija 2 veida 
izšuvumi: āboli un ziediņi. 

 

Arī izdevīgi... 
14. aprīlī «Daiļrades» Dundagas 

cehā notika šuvēju profesionālās 
meistarības konkurss (pamatojums 
― apvienības ģenerāldirektora pa-
vēle Nr. 91-k no 31.03.87.), No cehā 
strādājošajam vairāk nekā 30 šuvē-
jām sacensībām bija izvirzītas 14 
labākās sava amata pratējas. Viņu 
darbu vērtēja stingra komisija. (..)  

Šuvējām no iepriekš sagatavota 
un piegriezta materiālā vajadzēja 
izveidot divus izstrādājumus ― 
komplektu sievietēm (P-135) un 
komplektu «Dace» (P-363). Visas 

darbinieces uzdevumu veica ievē-
rojami ātrāk, nekā paredzēts nor-
matīvos, tādēļ komisija galveno uz-
manību pievērsa ražojumu kvalitā-
tei. Arī tā bija augsta. Žūrijai ne-
nācās viegli no daudziem labiem 
izstrādājumiem izvēlēties pašus 
kvalitatīvākos. Tomēr, pēc rūpīgas 
un pat mazliet «piekasīgas» analī-
zes, par vislabāko tika atzīts Lolitas 
Vitmanes darbs. Viņai tika piešķir-
ta pirmā vieta un naudas prēmija 
30 rubļu apmērā. Otro vietu un prē-

miju 25 rubļus izcīnīja Mudīte 
Grunte, bet 3. vietu (un 20 rubļus) 
― Inta Derkevica. 

Žūrijas komisija atzīmēja šuvēju 
augsto meistarību. Arī to, ka uz-
varēja tieši tās darbinieces, kurām 
bija augstāka kategorija. Konkurss 
uzskatāmi parādīja, ka šuvējas prot 
un var strādāt labāk, kaut arī Dun-
dagas ceha strādnieču ikdienas 
darbs nebūt nav peļams. 

Patīkami bija vērot pasākuma 
raito norisi. Par to bija parūpējusies 
ceha vadība un arodbiedrības komi-
teja. Darba vietas bija labi sa-
gatavotas sacensībām. Vairākas šu-
vējas atnesa no mājām savas ma-
šīnas (tās, ar kurām viņas strādā ik-
dienā). Savu lomu veica arī kon-
kursa progresīvie noteikumi, tas, ka 
uzvarētājas tika apbalvotas tūlīt 
pēc rezultātu paziņošanas. Šīs sa-
censības ieinteresēja ne tikai pašas 
dalībnieces, bet arī pārējos ceha 
darbiniekus. Par to liecina H. Pod-
kalna vārdi: «Varbūt varētu šādu 
konkursu organizēt arī virpotājiem. 
Viņi te staigā apkārt un kāri noska-
tās...» 

Ne tikai varētu, bet arī vajadzē-
tu. Tādas sacensības uzskatāmi pa-
rāda strādnieku darba kvalitātes un 
meistarības rezerves. Rada viņos 
ticību saviem spēkiem, rosina veikt 
katru operāciju ātrāk un kva-
litatīvāk. Arī tūlītējam novērtēju-
mam un labāko prēmēšanai nav 
maza nozīme. Tiek praksē realizēts 
princips ― labi strādāt ir ne tikai 
pagodinoši, bet arī izdevīgi. 

O. Andrs 
No avīzes Daiļrade, tautas daiļ-

amatniecības un suvenīru ražošanas 
apvienības Daiļrade partijas komite-
jas, arodbiedrības komitejas, komjau-
natnes komitejas un administrācijas 
laikraksta 1988. gada 30. aprīlī, Nr 9 
(109). Iznāk piektdienās reizi divās ne-
dēļās latviešu (3200 eks.) un krievu (700 
eks.) valodā. 

 

Mūsu apvienības goda plāksne 
Geņa Freimute ― Dundagas ce-

ha šuvēja. Strādā Daiļradē no 1977. 
gada. Plāna uzdevumu pilda aptu-
veni par 145%, vienmēr labā kvali-
tātē. Komunistiskā daba triecien-
niece. Izgatavo galvenokārt priekš-
autus un salvetes. Darbabiedri viņu 
raksturo kā sabiedriski aktīvu, at-
saucīgu un saticīgu kolēģi, vienmēr 
sirsnīgu un uzmanīgu pret cilvē-
kiem. G. Freimute ir divu bērnu 
māte, meita mācās Latvijas Valsts 
universitātē, bet dēls ― vidusskolā. 

Avīze Daiļrade, piektdiena, 
1988. gada 5. februāris 

Diāna Siliņa 
 

Paldies par atbalstu raksta izveidē 
M. Helvigai, G. Freimutei un S. Ozoli-
ņai! 

 

Turpmāk vēl. 

DAIĻRADE 
Turpinājums. Sākumu skatīt 75. numurā. 
Šoreiz stāstām par šuvējām. Priecājamies, ka varam nodrukāt 

Daiļrades firmas zīmi.  

 Dundagas seriāls 
 

•  Dažādu jauno veidu priekšautus Talsu 
Karoga žurnālistiem demonstrē (no krei-
sās) Ilma Dišlere, Spodra Tīdemane un 
Anita Landmane.  
•  No kreisās: šūšanas un kokapstrādes 
cehu grāmatvede Vija Maslabojeva, šūša-
nas iecirkņa vadītāja Skaidrīte Ozoliņa un 
atbrīvotā brigadiere Lilita Laicāne.  

Foto no S. Ozoliņas albuma 

• «Kā atvēra mūsu šūšanas telpas durvis, tā es tur biju priekšā,» atceras Geņa Frei-
mute.                                                                                                  Foto no G. Freimutes albuma 

• G. Freimute no Daiļrades laikiem ir saglabājusi 
savu darba pierakstu blociņu. Attēlā lappuse, 
kur komplekta Dace skice un šūšanai nepiecieša-
mais apraksts.              Foto no G. Freimutes arhīva 
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— Esmu beidzis Engures un Liepā-
jas jūrskolu. Gadus septiņus noblan-
dījos pa jūrām, uzdienējos līdz kap-
teinim. Baltijas jūrā zvejoju mencas. 
Pirms trim gadiem mūsu skaistā Ei-
ropa sāka griezt kuģus, manu Krastu 
arī sagrieza.  

Cik sevi atceros, esmu muzicējis. 
Pašmācībā biju apguvis klavieres. 
Mamma savulaik drusku pamācīja, 
viņai ir mūzikas skolas izglītība. Tēvs 
senāk bija spēlējis ģitāru kaut kādā 
Mazirbes blicē un arī dziedājis. Tēvs 
ir mazirbnieks. Mamma — mērs-
radzniece. Pamatskolu beidzot, tēvs 
man uzdāvināja sintezatoru. 

Pārsvarā biju muzicējis viens, šad 
tad mazirbniekiem piespēlējot sinte-
zatoru. Šis mūzikas instruments 
kādreiz bija modē, muzikanti brau-
kāja pa ballēm vieni paši. Es arī — 
visu Talsu rajonu izmalu. Uz kuģiem 
braucot, vakaros gājām uz enkura, 
un tad es allaž spēlēju. Stūres māja 
bija pilna ar aparatūru, kasetes arī 
ierakstīju. Sirdī mūzika visu laiku 
skanēja. Es tikai spriedu, ka sievu un 
divus mazus bērnus ar to neuzturē-
šu. Bet spiestā kārtā viss mainījās.  

Mazirbē manai dzimtai joprojām 
ir īpašums. Sieva man ir kolciniece, 
Kolkā dzīvo sievasmāte. Katru gadu 
apmeklēju Lībiešu svētkus. Reizēm 
arī viens pats kaut ko biju uzspēlējis. 
Pirms trim gadiem pēc Lībiešu svēt-
kiem, kuros bija muzicējusi Kolkas 
blice Enkurs, divi grupas muzikanti 
ieklīda manā sētā. Gan basģitāristu 
kolcinieku Raivo, gan ģitāristu Egilu 
no Melnsila pazinu kopš jaunības. 
Mājās man sintezators. Ko darīs? Lē-
nā garā sāku spēlēt. Puišiem ģitāras, 
viņi pievienojās. Vārds pa vārdam, 
līdz radās doma mest kauliņus kopā. 
Man vienam braukt spēlēt diez ko 
nepatika. Nākamo rītu pēc Lībiešu 
svētkiem var uzskatīt par grupas Jūr-
kant dzimšanas dienu.  

Nospriedu, ka ar bal-
lītēm un kāzām vien 
būs par maz. Ir tikai 
viena iespēja drusku iz-
sisties uz augšu ― jā-
raksta savas dziesmas 
un jāpiedalās šlāgerap-
taujā televīzijā vai ra-
dio. 

— Vai nošu raksts 
arī jāiesniedz? 

— Nē, tikai studijas 
ieraksts. Mēs strādājam 
Talsos pie Ata Freiber-
ga. Jā, tas maksā. Tagad 
cenšos daudz mājās iz-
darīt, uz studiju braucu 
tikai iedziedāt balsi. Ci-
tādi gadās tā ― kāda 
vieta būtu jāpārtaisa, 
bet, tā kā nauda jātau-
pa, nolemjam — lai pa-
liek, kā ir. Ne dziesmas 
ierakstīt, ne mēģināt 
mums nav vienkārši, jo 
katrs dzīvojam savā vie-
tā. Raivo Fridrihsons, 
basģitārists, ir no Kol-
kas, bundzinieks Andis 
Ansbergs ir no Dunda-
gas, soloģitāru spēlē tal-
senieks Jānis Tabūns, un 
tagad mums ir piektais 
dalībnieks Ando Krūklis, kas spēlē 
taustiņinstrumentus un dzied. Abi 
esam ventspilnieki. Uz koncertiem 
braucam katrs ar savu mašīnu. To-
ties sastāvs ir gandrīz ideāls, vēl tik 
saksofonu vajadzētu. 

Pērn ierakstījām pirmo disku — 
Atmiņas — paši par savu naudu. Ne-
zinu, vai vēl kāds Latvijā tā ir darījis. 
Ar tūkstoš latiem vien tam nepieti-
ka. Disks — tā ir mūsu firmas zīme, 
pazīšanai. Nopelnīt ar to neko nevar. 

Televīzijas šlāgerpataujā veiksmī-
gi aizgāja mūsu pirmā dziesma Tu 
zini, ka vienmēr. Pirmie nebijām, bet 

starpaptaujā apmēram 30 dziesmu 
konkurencē bijām otrie. Visu starp-
aptauju trijnieki sacentās gada finā-
lā. Palikām piektie vai sestie. 

— Vai grupas līderis pats visām 
dziesmām sacer mūziku un vārdus? 

— Tā ir. Profesionāļi neesam. Ne-
vienam mūsu grupā nav mūzikas 
skolas izglītības. Pats mūzikas skolai 
lielā ātrumā esmu aizskrējis garām. 
Notis nelasu. Mans puika gan mācās 
mūziķenē. 

— Tēva pirksts? 

— Arī. Dzirde viņam lieliska, balss 
laba, ritma izjūta arī. Protams, vi-
ņam jau nepatīk. No vienas puses, 
piespiest negribas, tomēr vēlos, lai 
dēls apgūtu pamatus. 

— Es sapratu, ka grupas sastāvs 
ir mazliet mainījies? 

— Jā. Ar mums kopā vairs nemu-
zicē pirmais ģitārists Egils. Pirmos 
gados spēlējam četratā. Ejam pretī 
publikas vēlmei dzirdēt dzīvo mūzi-
ku — bungas, ģitāras. Pats pārgāju 
uz ritma ģitāru. Pamazām sāku just, 
ka pietrūkst vēl dziedātāja. Vienam 
kļuva par grūtu. Tagad to esam atri-

sinājuši. 
— Pašlaik gandrīz visi runā par 

krīzi. Ja spēj bez kaut kā iztikt, tad 
arī iztiek. Vai pieprasījums pēc mū-
zikas nerūk? 

— Vēl grūti spriest. Koncertējam 
vidēji četrreiz mēnesī, izņemot pa-
tukšo janvāri. Toties decembrī iznāk 
pat katru otro dienu. Galvenokārt 
braucam pa Kurzemi, bet esam uz-
stājušies Valmierā un pērn 30. de-
cembrī Gārsenē. Tas bija tālākais 
punkts. Pieraksta vieta mums ir Kol-
ka. Tā izveidojies. Netālu no Kolkas 
pirmoreiz sapulcējāmies, Kolkas kul-
tūras namā mēģinām. Vietējā paš-
valdība mums ļoti nāk pretī. Mēs arī 
visur ejam ar Kolkas karogu. 

Kolkā mūsu koncertus labi ap-
meklē. Ir savs strēķītis fanu, cepuri 
nost. Reiz pat uz koncertu Raganā 
atbrauca. Patīkams pārsteigums. 

Jā, līdz šim pagasti mūs barojuši. 
Saprotams, ka biļešu cenas nav ie-
spējams paaugstināt. Savukārt pri-
vātie grupas nevar atļauties. Žēl, ja 
atgrieztos 90. gadi, kad mūziķi brau-
ca vienatnē ar sintezatoru. 

— Kā radās grupas nosaukums? 
— Gandrīz visi esam no tās puses. 

Tāpēc arī gribējās tajā mēlē. Pārpra-
tumi gan bijuši. Internetā mūsu gru-
pas nosaukumu mēģinājuši latvis-
kot — tulkot no angļu valodas.  

— Jūs iztiekat bez dāmām.  
— Uz mežu ar malku nebrauc. 
— Ūja! Pat uz kuģa gadās sievie-

tes. 
— Principā esmu pret. Man nepa-

tīk sieviešu balsis. 
— Bet, ja smuka sieviete dzied, 

tamdēļ vien daļa publikas aizies. 
— Jā, tas ir mārketinga triks. Krie-

vu pops uz to vien balstās. Balss tur 
ir otršķirīga lieta. 

 — Vai šlāgeraptaujā turpināsiet 
piedalīties? 

— Jā. Iepriekšējo posmu izlaidām, 
pirms tam laikam netrāpījām ar īsto 
dziesmu. 

— Kā meldiņi rodas? Un vārdi? 
— Visādi. Dzīve piespiedusi! Aiz-

vedu bērnus uz skolu, mājās palieku 
viens, apsēžos, paņemu rokās ģitāru 
un strinkšķinu. Ja nekas nesanāk, 
tad metu pie malas. Ja motīvs rodas, 
ierakstu kompī. Uzreiz gan neaiz-
mirstas. Pirmais vienmēr ir meldiņš, 
tad tikai vārdi. 

— Profesionālu dzejnieku vār-
smas neder? 

— Esmu lasījis, meklējis, bet nees-

mu atradis gribēto. Jā, vārdi ir pro-
blēma. Bet, paklausoties ārzemju 
mūziku, bieži vien labi šķiet tik ilgi, 
kamēr dziesmu neiztulko. Tad jāse-
cina — bez jēgas. Varbūt arī nav jā-
pievērš tik liela vērība vārdiem... Ko 
vajag šlāgerim? Lipīgu meldiņu un 
īsto tekstu piedziedājumā, neko vai-
rāk. Ja tas aiziet uz urrā, tad ir labi. 

— Paša sirdij tātad tuvāki tie paši 
šlāgeri?  

— Jā. Jaunībā fanoju par Aldi Drē-
ģeri, par Staburaga pirmo sastāvu, 
pašreiz — par Apvedceļu. Daži mūsos 
saskata zināmu līdzību.  

— Cik reižu esat spēlējuši Dunda-
gā? 

— Reizes astoņas, un visas pērn. 
Vairākkārt pilī — gan pagasta ballē, 
gan piensaimniekiem, gan kāzās, 
pāris reižu arī Krūziņos.  

— Vai publika visur Latvijā ir vie-
nāda? 

— Nē. Kolkā vienmēr sākam ar 
Dzintara jūru. Parasti ir tā: nospēlē-
jam vienu savu dziesmu, 4 — 6 vien-
mēr pieprasītus gabalus, un tad jūtu, 
ko publika grib dzirdēt. Viss reper-
tuārs man ir galvā. Milzu izvēles jau 
nav, ir sen zināmie grāvēji. Bez Vec-
piebalgas ūdensrozēm un Krizantēmām 
balle nebūs balle. 

Dundadzniekiem nav īpašu prasī-
bu, viņi ir mierā ar mūsu muzicēša-
nu. Man par Dundagu ir labas atmi-
ņas. Pagasta balle bija labi apmeklē-
ta. Patika redzēt vietējos jauniešus. 
Citur jaunatnei vajag roku, metālu, 
ja ierodas uz mūsu koncertu, tad — 
treniņbiksēs... Kolkā arī ir laba jaunā 
paaudze, dzied līdzi, dejo. Manuprāt, 
kopumā jaunatne kļūst aizvien labā-
ka. Agrāk gāja uz ballēm četrdesmit-
gadnieki. Kad pats sāku spēlēt, tad 
divdesmitgadnieki skeptiski skatījās 
uz šlāgeriem. Tagad attieksme ir 
mainījusies. Šlāgeri Latvijā rullē. 

— Vai nākamā vasara jums daudz 
maz saplānota? 

— Diezgan droši ir tas, ka otrreiz 
notiks Jūras dziesma Kolkai, iespē-
jams, 4. jūlijā. Pērn tā notika pirmo 
reizi, kaut kas līdzīgs Dziesma manai 
paaudzei. Vietējie nāk uzdziedāt par 
jūru, mēs piespēlējam. Droši vien pa 
dienu būs sporta sacensības, vakarā 
balle. Pērn bija laba atsaucība.  

 

Alnis Auziņš 

Jūrkant no Kolkas 
 

Grupa Jūrkant veiksmīgi piedalījusies televīzijas šlāgeraptaujā, 
pērn izdevusi pirmo disku un vairākkārt koncertējusi arī Dundagā. 
Vai mūzika vienos pagastus? Pašā Jūrkante tā jau ir noticis — no 
pieciem vīriem viens ir kolčiņš, viens — duņdžiņš, bet grupas dibinā-
tājs un līderis Māris Blāze ir dzimis mazirbnieks, tagad ventiņš. 
«Mazirbē un Kolkā nav tāda, kas nezinātu Blāzes,» saka Māris, lab-
prāt piekrītot sarunai. 

 Dziesma vieno 
 

• Pirmajā rindā no labās: Māris Blāze un Andis Ans-
bergs, otrajā no labās: Ando Krūklis, Jānis Tabūns un 
Raivo Fridrihsons.                     Foto no M. Blāzes albuma 

tagad ko dara vai nedara. Nē, mēs 
jūtam  1990. gada analfabētisko lē-
mumu sekas.  

— Tu pieminēji palīgražošanu. 
— Prometejos ražoja ķieģeļus, Vī-

dalē alu, Muņos pie Vecvagariem 
strādāja akmens drupinātājs.  Alus 
bija iecienīts, jau martā vairs nepie-
ņēma pieteikumus uz Jāņiem. Tikai 
Prometejos varēja dabūt pilnos māla 
ķieģeļus krāsnīm. Taisnība, kopumā 
ķieģeļus ražojām ar zaudējumiem. 
Kubalu skolā bija sietspiedes cehs, 
toreiz moderns poligrāfijas veids. 
Vienīgie Padomju Savienībā ražojām 
darba aizsardzības brīdinājuma zī-
mes. Tās deva lielu peļņu. Palīgražo-
šanā ietilpa arī visi gateri, koka darb-
nīcas, taras cehs. Zivju ražotnēm 
Kolkā, Rojā taisījām kastes, kur sa-
krāmēt žāvētās zivis. 

— Un lauksaimniecība? 
— Salīdzinājumā tagad neražo ne-

ko. Mums bija 1500 slaucamas govis, 
ap 7000 — 8000 cūku katru gadu. Cū-
kas 80. gadu sākumā bija neveiksmī-
gi ievietotas kādā kompleksā. Kļūs-
tot par priekšsēdētāju, bija jāveic lie-
la pārbūve ar pašu inženieru spē-

kiem. Mūsu izgudrojumus pieminēja 
Latvijas racionalizatoru konferencē. 
Vispār darbs bija aizraujošs. 

— Bet dzēra bez jēgas... 
— Taisnība. Tagad ir vienkāršāk. 

Ja dzer, tad sēdi mājās. Toreiz vaja-
dzēja panākt, lai strādā. Pārliecināt! 

Dzeršana darbavietās bija traka. 
Tagad grūti iedomāties, ka vadītāji 
to spēja izturēt. 

— Pašiem aiz bēdām bija jādzer. 
— Jā, reizēm tieši tā. Cik dzērumā 

apgāza traktorus, automašīnas! Cil-
vēki aizgāja bojā, sevi sakropļoja. Ta-
gad jau arī tā notiek, bet toreiz bija 
jāatbild kolhoza vadībai. 

— Kolhoza beigās tu esot teicis, 
ka nekad vairs par priekšnieku ne-
iesi. Vai viss bija noriebies līdz kak-
lam? 

— Tā gluži nebija. Darīju visu ko, 
lai jaunajos apstākļos saglabātu ra-
žošanu. Biju domājis nevis mehānis-
ki sadalīt kolhozu, bet veidot sadar-
bības apvienību ar vienotu finanšu 
plūsmu, ar garantētiem pakalpoju-
miem. Taču ļaudīm bija apnicis liela-
jā kolhozā un viņi gribēja mehāniski 
nošķirties. Kad pilnsapulce nobalsoja 
pret manu ieteikumu, pasludināju, 
ka sapulce ir beigusies un kolhozs 

beidzis pastāvēt. Un paliku viens kā 
koks, nevienam nevajadzīgs. Likās — 
kam esmu pūlējies? Neviens nepie-
nāca, nenovērtēja darbu — tas bija 
slikti, tas labi. Biju citiem vienal-
dzīgs. 

— Tā dzīve notiek. Nepateicība — 
pasaules alga. 

— Nu ja. Tā vienmēr var notikt. 
Tagad tam esmu psiholoģiski gatavs. 
Toreiz nebiju. Kad šoreiz saņēmos 
piekrist būt par vadītāju, tad sapra-
tu, ka esmu gatavs piedzīvot to, ka 
man pateiks: tu nevienam neesi va-
jadzīgs. 

— Tavā dzīvē nozīmīga ir ticība 
Dievam. 

— Cilvēki mūždien viļas, domājot, 
ka visu atrisinās manta un stāvoklis 
sabiedrībā. Arī es biju vīlies, pievērs-
damies tikai laicīgajai dzīvei. Meklē-
ju eksistences jēgu, ieslīgu depresijā, 
līdz nonācu pie ticības. Tiešām esmu 
laimīgs, ka Dievs mani uzrunājis un 
parādījis ceļu, pa kuru iet. Šogad pa-
ies desmit gadi, kopš esmu kristīts. 
Abi ar Sarmīti reizē. 

— Kolhozā beidzi darbu lielu 
pārmaiņu brīdī, tagad darbu uzsāc 
arī pārmaiņu priekšvakarā. Ko tu 
sev izvirzi par galveno uzdevumu? 

— Gribu radīt cilvēkiem zināmu 
drošību, ka nebūs tik briesmīgi. Lai 
arī kas ar mums notiktu, lai kādi bū-
tu apstākļi, dzīvojam vienreiz. Ja ne-
spējam apstākļus mainīt, tad tiem 
jāpielāgojas — bez vaimanām. Pat 
kara laikā cilvēki priecājās, precējās 
un laida pasaulē bērnus. Domāju, ka 
mana dzīves pieredze palīdzēs cilvē-
kus uzrunāt. Tas bija mans pienā-

kums — uzņemties priekšsēdētāja 
amatu.  

— Domāju, ka cilvēki arī gaida, 
lai ar viņiem aprunātos.  

— Esmu gatavs runāt ar iedzīvotā-
jiem, lai izzinātu, kas nomāc, ko no 
manis gaida. Labprāt aprunātos ar 
uzņēmējiem, iestādēs un uzņēmu-
mos.   

 

 Alnis Auziņš 

• Tehnikas skate Nevejā 1980. gadā. No kreisās Aldons Zumbergs, Jānis Lindbergs un  
Edīte Stare.                                                                                    Foto no A. Zumberga albuma 

(Turpinājums no 1. lpp.) 
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Kaļķos ir 160 iedzīvotāju, kopā ar 
Latevi, Puiškalnu un Pilteni — 260. 
Valdes locekļus ievēl ciema pilnsa-
pulcē, aizklāti balsojot. Viņu uzde-
vums ir apzināt kaļķinieku vajadzī-
bas un ziņot par tām pagasta pado-
mei, sniegt ierosmes ciema iedzīvo-
tāju dzīves uzlabošanai un sastādīt 
Kaļķu budžetu. Pirmais Kaļķu val-
des protokols uzrakstīts 1999. gada 
27. jūnijā. No pagasta padomes de-
putātiem par Kaļķu valdes konsul-
tantu norīkots Ēriks Bērzkalns. 

Par sāpīgāko problēmu valdes 
locekļi uzskata Vārpniekus. 
A. Niegliņa: «Tā ir īpašnieka māja, 
ieguldīt tajā neko nevar. Vajadzētu 
mainīt jumtu, arī logi 1. stāvā turas 
tikai uz goda vārda. Saimnieks var-
būt Vārpniekus pārdotu pagastam, 
bet ne jau par sviestmaizi. Īpaš-
nieks cer uz lielu naudas summu. 
Bet šajos krīzes apstākļos  vispār 

neko nepārdosi un nenopirksi. Ja 
Vārpniekos nebūs bibliotēkas, tad ar 
šo māju ir cauri. Viss būs izsists un 
izdemolēts. Jau tagad piebūve brūk 
kopā. Jumts jālabo katru gadu.  
Vārpnieki ir vienīgā vieta, kur cie-
miniekiem pulcēties, kur notiek vē-
lēšanas un referendumi. Ja tos rīkos 
centrā, cilvēki nepiedalīsies.» Ar 
skumjām valdes locekles atcerējās 
Kaļķu skolu, ko toreizējais kolhoza 
vadītājs Aldons Zumbergs, lolo-
dams lielus plānus, izārdīja, bet 
vairs neatjaunoja.  

Būtiska ciemā ir bibliotēka, jo 
tā — vienīgais centrs, kur cilvēkiem 
satikties un aprunāties. Bibliotēka 
ir vajadzīga tiem, kas to izmanto. 
Lasītāju skaits gan sarūk: pašlaik to 
ir ap 30, bet bibliotēkas lietotāju ir 
vairāk — 81.  

Dundagas — Kaļķu ceļš ir viens 
no sliktākajiem pagastā. Ļoti vaja-

dzētu sakārtot ceļu līdz Kaļķu ka-
piem. Valdes locekļi bija neizpratnē 
par to, kāpēc ceļus labo tik saraus-
tīti. Tāpat viņi nav sagaidījuši iz-
pilddirektoram pieteikto grants 
kravu, ar ko aizlīdzināt bedres Vār-
pnieku pagalmā.  

Kaļķu jauniešiem nav darba un 
līdz ar to arī naudas. Kad parādās 
nauda, tad ir alkohols un ātra 
braukšana. Pēdējā tādā reizē no-
gāzts afišas stabs. Vainīgais jau zi-
nāms, jāuzraksta viņam vēstule, no-
rādot termiņu, līdz kuram viss ir 
jāsakārto. 

Valde atzina, ka reti iedzīvotā-
jiem rīko sapulces, jo atnāk četri 
pieci cilvēki, jaunieši nenāk. Pēdējā 
sapulce notikusi 2008. gada 
1. aprīlī. Uz to valdes locekļi bija 
uzaicinājuši deputātu Ē. Bērzkalnu, 
bet viņš savukārt — Andri Kojro, 
sociālos darbiniekus — Inetu Mau-
riņu un Daci Bergmani. Sapulcē sa-
dalīja Kaļķu ciema budžetu, izskaid-
roja trūcīgā statusu, pastāstīja par 
pabalstiem un izskatīja citus jautā-
jumus. A. Niegliņa sacīja — varbūt 
šādas sapulces jārīko reizi ceturk-
snī, pieaicinot kādu no deputātiem, 
tad cilvēki sanāk. Viņa arī atzina: 
«Ja uzaicinām savu konsultantu 
Ē. Bērzkalnu, viņš neatsaka, bet 
pats par mums interesi neizrāda.»   

Pirms dažiem gadiem Kaļķos no-

tika arī Sporta dienas, bet pēdējos 2 
gadus to vairs nav, jo pietrūkusi 
cieminieku atsaucība.  

Valdes locekļi minēja arī labas 
sadarbības gadījumus ar pagasta 
padomi. Tā piešķīrusi līdzekļus, lai 
Lateves kapos izraktu aku un paga-
tavotu vāku, lai izremontētu biblio-
tēku, mainījusi autobusa maršrutu 
atbilstoši kaļķinieku vajadzībām. 
Kultūras centra vadītāja Smaida 
Šnikvalde vienmēr pavēsta par kul-
tūras pasākumiem Dundagā. 

«A. Kojro ir mums vistuvākais no 
centra ļaudīm. Viņš katrreiz pēc 
puteņiem apvaicājas, kas notiek ar 
ceļiem, un sūta šķūri,» sacīja 
A. Niegliņa. 

Nav jau tā, ka valde tikai gaida 
visu no pagasta padomes. Ar ganda-
rījumu A. Niegliņa pastāstīja, ka 
skaisti, kaut arī nelielā lokā Vārp-
niekos nosvinējuši Latvijas 90. jubi-
leju. Ziemassvētkos sarīkojuši bēr-
niem eglīti. 

 

  Pie mums, uz zemēm 
 

Pienotavas nozīme 
Dundagas pienotava Ziemeļkur-

zemes centrā ir ļoti izdevīgā vietā. 
Neliela, bet ar pamatoti labu slavu. 
Pienotavas jauda varētu būt lielāka, 
jādomā, kā to palielināt, jo daudzi 
apkārtējo un pat tālāko fermu īpaš-
nieki grib vest pienu uz Dundagu, 
piemēram, no Kuldīgas puses. Pie-
prasīta ir pienotavas produkcija. 
Lielie, modernie uzņēmumi ir pus-
tukši, bet mūsu pienotava sparīgi 
darbojas. Ļoti paveicies ar valdes 
priekšsēdētāju. Guntis Pirvits mūsu 
uzņēmumu vada valstiski. Viņš ir 
apbraukājis citus kooperatīvus un 
nodibinājis ar tiem sadarbību.  

Saimniekošana Plaģos 
Noturēt piena kvalitāti vajadzī-

gā, augstā līmenī, ir ļoti grūti. Man 

pašlaik ir 4 slaucamas govis.  Lielā-
ku slodzi netur veselība.  

Nododot pienu, pa divām nedē-
ļām pensijai nāk klāt 100 lati, tas 
taču ir atspaids! Varētu jau prasīt 
bērniem naudu, bet kāpēc? Man 
pašai patīk saimniekot. Strādājam 
divatā, un bērni palīdz. Katrīna, 
mazmeita, tepat dzīvo. Kad biju 
slimnīcā, Katrīna cēlās agri no rīta 
augšā un slauca govis. Vislielākais 
govju skaits mums bija — 11, tad 
nāca skaista piena nauda. 

Pērn sākām celt pirti un šogad 
jau ejam mazgāties. Kāpēc tad galu 
galā strādāt, ja nevar atļauties ko 
tādu, pēc kā sirds ilgojas? Paši ļoti 
gribējām, un ar pirti varam arī 
jaunos pieturēt. Būvmateriālus pir-
kām. Mums jau būtu pašiem, bet 
neko nedrīkst, jo mežs atrodas lie-

gumā. 
Man govīm bija rajonā lielākais 

izslaukums. Bet radās savas problē-
mas. Govju augstā šķirne mums ir, 
pateicoties veterinārajai ārstei Agi-
tai Zakarei. Šķirne tāda, ka jādod 
ļoti daudz barības, tad arī ir liels iz-
slaukums. Ja neiedod tik daudz ba-
rības, cik nepieciešams, govis var 
saslimt.  

Pienotava prasa, lai pienā nebū-
tu somatisko šūnu. Piena kvalitātei 
jābūt labai, bet izdarīt tā, lai soma-
tisko šūnu nebūtu, ir ļoti grūti.  Ja  
ir par 400 šūnām vairāk, nekā 
drīkst būt, govs ir jālikvidē. Bet 
govs ir apsēklota, ko lai nu dara? 
Turklāt esam govīm pieķērušies.  

Kad atnācām uz šejieni 
1992. gadā, pēc pāris gadiem nopir-
kām Belarusu. Pagājušajā vasarā ie-
gādājāmies jaunu, mazu ukraiņu 
traktoriņu. Lai tas derētu, bija 
krietni jāpiestrādā. Labi, ka nav jā-
meklē mehanizators, jo vīrs Gunārs 
visu prot. Kredītus neesam ņēmuši.  

Kad vairs nevarēsim, tad arī 
beigsim saimniekot. Ja jaunie gri-
bēs, lai turpina! Saimniecību esmu 
Katrīnai piesolījusi. Bet jaunieši 
grib strādāt modernās fermās. 

Aplamā lauksaimniecības politika 
Šķiet, ka platībmaksājumi sāku-

mā nāca daudz lielāki. Valsts lauk-
saimniecības politikā gan kaut kam 
ir jāmainās, lai tāda netaisnība vairs 
neturpinātos. Visas nebūšanas sā-
kas ar partiju interesēm. Ja cilvē-
kiem nebūtu jāpakļaujas spiedie-
nam no partiju puses, būtu citādāk. 
Zemkopības ministru Mārtiņu Rozi 
spieda izpildīt koalīcijas prasības.  

Vaina ir sistēmā. Kurš gan pašla-
ik grib strādāt M. Rozes vietā? Grie-
ķijā, piemēram, maksājumi lauk-
saimniekiem ir 5 reizes lielāki nekā 
Latvijā. Mūsu zemi izpērk. Norvēģi 
un dāņi te ierīko cūku fermas, un 
viņiem vēl par to Eiropa piemaksā. 
Neviens viņus nevar dabūt ārā. Bet 
mums uztaisa liegumu mežā, ka ne-
var ne malkas pagali paņemt.   

Bez partijām jau vēl ir arī, kā se-
nāk teica — mafiozo, tās ietekmes, 
ko jūtam, bet nezinām. Ja laukus 
iznīcinātu, tas būtu kaut kas bries-
mīgs. Tā ir nenovērtējama bagātī-
ba — dzīvot laukos.  

Ko darīt? Kamēr pastāvēs šī vēlē-
šanu sistēma, neko labāku nesagai-
dīsim. Protams, vēlēšanās jāpieda-
lās, tas ir mans pienākums. Sistēmu 

vajag mainīt! Cilvēku, kas saprot no 
ekonomikas un finansēm, kas ir cil-
vēcīgi, jau Latvijā netrūkst, bet viņi  
partijās nebūs noteicošie. 

Zemnieku šķelšanās 
Slikti, ka zemnieki nav vienoti. 

Zemnieku saeima uzskata, ka Lauk-
saimnieku organizāciju sadarbības 
padome (LOSP) aizstāv mazo zem-
nieku intereses, bet LOSP par Zem-
nieku saeimu domā, ka tā atbalsta 
tikai lielos. Kāpēc nevarētu aizstā-
vēt visus zemniekus? Nenoliedza-
mi, ka mazie zemnieki jau arī tur 
laukus.  

Es arī būtu piedalījusies zemnie-
ku protestu akcijā solidaritātes dēļ, 
bet nevarēju: man tajā nedēļā bija 
jābūt 3 reizes Stradiņos. Ziņoja, ka 
protestējuši lielie zemnieki un visā-
di savākti cilvēki, taču tā nav taisnī-
ba. Televīzijā rādīja, ka Vera Griba-
ča apraudājās. Viņa dzīvoja līdzi, un 
tādu bija daudz. Ar sirdi visa Latvija 
bija tur, Rīgā, kopā ar lauksaimnie-
kiem.  

 

Kaļķos ciemojās Diāna Siliņa 
 
 

Kas notiek Kaļķos? 
 

Ciema valdes mūspusē iedibināja Dundagas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna laikā. Pašlaik no tām darbojas Kaļ-
ķos un Vīdalē. Kaļķu Vārpniekos tikāmies ar valdes locekļiem — Ai-
ju Niegliņu, Maiju Reķi, Velgu Rozenbergu, Edgaru Vilmani — un Zai-
gu Almani. 

Dzīvot laukos —  
nenovērtējama bagātība 

 

Kaļķos iegriezāmies Plaģos pie zemnieces un piensaimnieku 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga 
valdes locekles Aldas Šperliņas. Viņa labprāt dalījās pārdomās par 
dzīvi laukos un... lielo politiku. 

• Aija Niegliņa, Velga Rozenberga, Maija Reķe un Edgars Vilmanis.             Autores foto 

Modris Purgaļos ir dzimis un 
audzis, bet Anita ir šeit ieprecēju-
sies skrundiniece. Saimniekot sāku-
ši kā Breša zemnieki, bijuši vieni no 
pirmajiem, kas pieprasījuši zemi — 
sākumā 5 ha. Tolaik kredītus nav 
ņēmuši. Modris darbu saimniecībā 
apvienoja ar darbu kolhozā, Anita 
saimniekoja mājās un audzināja 
bērnus. Viņa, pilsētniece būdama, 
no lopiem baidījās, tāpēc uzreiz no-
pirkuši slaukšanas aparātu. Pama-
zām iegādāta arī dažāda tehnika.  

Pašlaik Purgaļu saimniekiem pie-
der 84 ha zemes, vēl viņi iznomā no 
kaimiņiem un pašvaldības. Ir 7 slau-
camas govis un 4 zīdītājgovis. Goti-
ņas ir izaudzētas no pašu teliņiem. 
Pienu nodod Dundagas pienotavā, 

jo tā ātri aizsniedzama un tomēr 
savējā. Kā sacīja Anita — dundadz-
nieki ir savas puses patrioti: citi šeit 
atgriežas uz dzīvi pēc mācībām, vēl 
kāds nevar iziet no sava tēva mā-
jām.  

Graudus audzē savām vajadzī-
bām. Taču meža zvēri, īpaši meža-
cūkas, nodara zaudējumus. Pagāju-
šogad mežacūkas labību tā noēdu-
šas, ka stiebri vien palikuši. Līgums 
ar medniekiem ir noslēgts, bet vai 
tie var klāt piestāvēt? Reiz atkal kā-
du lauku dzērves ir nodejojušas tā, 
ka nekas prātīgs nav izaudzis. Bet 
dzērves dejojušas tik skaisti!  

Pērn, piedaloties Eiropas lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai pa-
sākumā Lauku saimniecību moderni-

zācija un paņemot kredītu, Jansonu 
saimniecība tika pie jauna traktora. 
Toreiz, treknā gada nogalē, tas likās 

pieņemami, bet pašlaik ir kā en-
kurs, kas velk uz leju. Ar piena nau-
dām nepietiek, lai atmaksātu.  

Jansoni ar traktoriem nav devu-
šies uz Rīgu protestēt, jo brauciens 
maksātu pietiekami dārgi, taču kre-
dīta dēļ ir ieinteresēti, lai zemnie-
kiem būtu kādi atvieglojumi.   

Kaut gan Modris strādā arī pur-
vā, ar darbiem galā abi tiek paši. 
Brīvdienās sabrauc palīgā bērni — 
pieci dēli un viena meita. Ar graud-
kopību nodarbojas arī Mārtiņš — 
viens no Jansonu lielajiem dēliem.   

Lauksaimnieku lielajā ballē Jan-
soni pirmoreiz piedalījās saimnie-
košanas sākumā un priecājas, ka arī 
pērn uzaicināti, ka atceras arī ma-
zos zemniekus. Anita atzīst, ka  nez 
kāds kalngals nav sasniegts. Dažam 
labam ir liela, skaista māja un mo-
derna kūts, bet Jansoni vēl aizvien 
strādā ar savām rokām un mugu-
rām. Tomēr bērni ir izskoloti ar 
darbu pašu saimniecībā.  

 
• Jansonu ģimene: Modris, mazdēls Matīss, Anita un dēls Mārtiņš.      Autores foto 

Pašu rokām, pašu mugurām 
 

Purgaļos, Kaļķu centrā, nu jau 20. gadu saimnieko Modris un 
Anita Jansoni — uz pērnā gada rajona lauksaimnieku pasākumu iz-
virzītie dundadznieki.  
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Pa ziemu Vjekesā 
Esmu iekavējis lasīšanā vairākus 

Dundadznieka numurus. Avīzē ir tik 
daudz interesantu aprakstu par 
Dundagas vēsturi, negribu ātri pār-
lasīt. Čikāgas Ziņas uztur latviešu 
valodu, bet Dundadznieks ir pavisam 
citādāks — ir latviešu valoda, uzzi-
nu par vecām mājām, daudz labāks 
par Čikāgas Ziņām. Vedīšu līdzi uz 
Vjekesu (Vieques), kur mēs ar sievu 
pavadām ziemas mēnešus. 

 Tur mēs īrējam istabu ar virtuvi 
un vannas istabu. Peldamies, sauļo-
jamies. Saliņa ir 34 km gara un 6 km 
plata, pa jūras ceļu 13 km no Puer-
toriko, ko veicam par 2 dolāriem ar 
prāmi. 9000 iedzīvotāju, maz tūris-
tu. Silts un saulains. Paradīze! Lielā-
kā daļa mūsu draugu tur ir puerto-
rikāņi, kas mums mēģina iemācīt 
spāniski, jo viņi nerunā angliski. Sa-
liņā ir divas pilsētiņas: Isabel Segun-
da dibināta 1843. gadā, kad sāka 
valdīt spāņu karaliene Isabella II. 
Tajā atrodas daži mazi veikali un 
banka, kuri ap trijiem pēcpusdienā 
ir slēgti. Otra pilsētiņa ir Esperansa 
(Esperanza), salas dienvidu pusē, 
kur mēs apmetamies. Ir divi ameri-
kāņu bāri un viens vjekesiešu. Kat-
ru nedēļas nogali ejam uz šo bāru 
klausīties spānisku mūziku, dancot 
bāra ārpusē jūras krastā un iedzert 
pāris alus. Jāteic, ka latviešu alus ir 
labāks. Parasti tūristi iet pie ameri-
kāņu bāra, bet vietējie pie savējā.  

Neparastā daba 
Vjekesā ir daudzas skaistas plud-

males, un vienreizīgākais un intere-
santākais dabas pārsteigums: netā-
lu no Esperansas ir jūras līcis, kurā 
dzīvo mikroskopiski organismi. Ja 
ieiet ūdenī, sīkie organismi jūs ap-
sedz, bet tos nevar redzēt un sajust. 
Kad viņus satrauc ar kustēšanos, 
viņi sabaidās un kvēlo ar zilbaltu un 
elektrozaļu fosforiscējošu mirdzu-
mu. Kad beidzat kustēties, visas 

krāsa pazūd. Ja kāda zivs peld naktī 
mēness gaismā laivas tuvumā, var 
redzēt tās krāsaino siluetu. Pasaulē 
nav daudz vietu, kur var redzēt šā-
du parādību.  

Netālu no Esperansas ir arī otra 
interesanta vieta: melnā pludmale. 
Smiltis šeit ir melnas, jo satur 
daudz dzelzs oksīda, ko sarūsina sā-
ļais ūdens. Ja pieliek pie smiltīm 
magnētu, smiltis pie tā pievelkas. 
Arī trešā interesantā vieta ar mājas 
lieluma akmeņiem Puerto Ferro ir 
turpat netālu. Te 1990. gadā atrada 
salas senākā iedzīvotāja kaulus. Zi-
nātnieki ar modernu tehnoloģiju 
tos izpētīja un atklāja, ka viņš ir 
dzīvojis pirms 4000 gadiem. Izdzī-
vojis no makšķerēšanas un medī-

bām, no ražas no-
vākšanas. Bijis ve-
cumā pirms četr-
desmit, kas toreiz 
skaitījies vecs. Vi-
ņam bijis sasists 
žoklis, kas nebija 
sadzijis, un tāpēc 
arī miris.  

S k a i s t ā k ā s 
pludmales ar pal-
mām un skaistiem 
skatiem ir salas 
austrumos. Šajā ra-
jonā kādus gadus 
atpakaļ kontrolēja 
amerikāņu jūras 
flote un izmēģināja 
praksi bombardē-
šanā. Sala ir pasa-
kaini skaista, bet 
tās vēsture ir ļoti 
smaga. 

Asiņainā  
kolonizācija 

Līdz Amerikas 
kontinenta atklā-
šanai Vjekesā bija 
samērā mierīgi. Ei-
ropieši vispirms 
pārņēma Domini-

kānas Republiku, tad Puertoriko. 
Sākās indiāņu verdzība un spīdzi-
nāšana. No ieņemtajām salām indi-
āņi bēga uz Vjekesu, kur brāļi Jau-
reibo (Yahureybo) ar Kasimaru 
(Cazimar) bija vadoņi. Vēlāk salā 
klāt bija arī spānieši. Kādam spānie-
šu karavīram bija nikns suns, kuru 
sauca Becerillo (bullītis). Ja kāds 
cietumnieks izbēga, Becerillo to at-
rada jebkurā vietā. Reiz 200 indiāņu 
grupā viņš izlasīja tos, kuri bija iz-
bēguši no viņu darba vietām, un aiz 

rokām aizvilka pie 
spāniešiem. Ja kāds 
negribēja iet, to saplo-
sīja. Indiāņi vairāk 
baidījās no 10 karavī-
riem ar Becerillo nekā 
no 100 spāniešu kara-
vīriem bez suņa. 1514. 
gadā Kasimars uzbru-
ka spāniešu apmetnei 
austrumu Borikīnā*. 
Kaujas laikā spānietis 
ar šķēpu no aizmugu-
res Kasimaru nogali-
nāja. Jaureibo, nikns, 
ka viņa brālis tik ne-
godīgi nogalināts, uz-
bruka spāņiem otru 
reizi. Daudzus saņēma 
gūstā, arī suņa saim-
nieku Sančo de Aran-
go. Becerillo kaujā bija 
pie Sančo sāniem un, 
kad viņš redzēja, ka 
saimnieks bija ievai-
nots, uzbruka indiāņu 
grupai, kuri nesa 
prom Sančo. Suņa uz-
brukums bija tik nežē-
līgs, ka indiāņu vidū 
izcēlās panika, un tie 
atkāpās pāri seklai 

upei. Tomēr viens indiānis ar indē-
tu bultu suni nogalināja. Atbildei 
spānieši uz Vjekesu nosūtīja lielu 
pārspēku, lai sodītu vietējos iedzī-
votājus. Jaureibo cīnījās varonīgi 

visu nakti, bet spānieši ar saviem 
pārākiem ieročiem viņus pārspēja. 
Jaureibo tika nogalināts kopā ar sa-
viem cīnītājiem, daudzus saņēma 
gūstā un aizsūtīja verdzībā uz Puer-
toriko. Ar šo sakāvi Vjekesas brīvī-
bas laikmets beidzās, un viņi no tā 
laika līdz šodienai dzīvo zem kolo-
nistu īkšķa. Vjekesieši kļuva kā ma-
rionetes kolonizācijas spēlē, kuru 
jūt vēl tagad. 

Lielvaru cīņas 
Kad spānieši atklāja Amerikas 

kontinentu, viņi iekaroja lielākās 
un bagātākās Karību jūras salas: Do-
minikānas Republiku un Haiti, tad 
Puertariko, Kubu un Jamaiku. Viņi 
tāpat deklarēja, ka mazās salas pie-
der viņiem un ka neviena cita Eiro-

pas zeme nedrīkst pārņemt viņu 
kolonizēto. Tomēr spāniešiem bija 
jāsamierinās, ka Karībijā angļi pār-
ņēma Jamaiku, bet Francija — Haiti. 
Holande karoja par Mazajām Antiļu 
salām, briti un dāņi kāvās par Vir-
džīnijas salu. Spānieši turējās pie 
Puertoriko, Sandomingo un Kubas. 
Vjekesa, kā vairākums mazo salu, 
bija pretenzētas (paredzētas? — 
Red.) Spānijai, bet nebija kolonizē-
tas, jo tur nebija lielu bagātību, tā-
pēc tās nosauca par nelietderīgām 
salām. To apdzīvoja vietējie, turp 
bēga arī taino indiāņi no Lielajām 
Antiļu salām un Karību indiāņi no 
Mazajām Antiļu salām. Pirāti, avan-
tūristi, izbēgušie vergi, militārie 
dezertieri, noziedznieki kopā ar 
zvejniekiem un mežstrādniekiem 
lietoja Vjekesas salu.  

Tā kā sala bija pašu spāņu maz 
ievērota, par to sāka interesēties 
angļi. Tas Spānijai nebija pieņema-
mi, jo sala bija stratēģiski vērtīga: 
no Vjekesas varēja redzēt kuģu 
kustību starp lielajām salām un va-
jadzības gadījumā no Vjekesas va-
rēja labi aizstāvēt Puertoriko. Stra-
tēģiskā nozīmība vairāk nekā viss 
cits noteica salas nākotni pēc tam, 
kad 1493. gada 19. novembrī Ko-
lumbs atrada Vjekesu. Citi eiropie-
ši, franči, sāka pētīt salu 1524. gadā, 
viņus padzina angļi, pēdējos — spā-
nieši 1688. gadā, tad atkal angļi. 
1718. gadā spānieši uzbruka an-
gļiem ar trīs kara kuģiem, uz ku-
riem atradās 300 bruņotu karavīru. 
Viņi nodedzināja angļu būvēto cie-
toksni, pilsētu, kukurūzas, kokvil-
nas, tabakas un cukurniedru lau-
kus. Sala nemitīgi gāja no angļu ro-
kām spāniešu un otrādi. 1811. gadā 
Puertoriko gubernators mēģināja 
stabilizēt savu pozīciju Vjekesā un 
sūtīja uz turieni militāru koman-
dantu Huanu Rosello, kurš nebija 
efektīvs, un salā atsākās anarhija. 
Jaunieceltais militārists slēpās savā 

lauku mājā, parasti piedzēries. 
Francūzis Le Giju (Le Guillou), iz-
dzirdējis par anarhiju, cerēja pa-
nākt vienošanos par nodrošinātu 
spāņu koloniju pret personīgu atlī-
dzību. Salu viņš atcerējās no lai-
kiem, kad bija uz turieni sūtījis vī-
rus savākt cietkokus klavieru taus-
tiņu gatavošanai. Kad vienošanās 
bija saņemta, Le Giju burāja uz 
franču kolonizēto Gvadelupu un 
vervēja kriminālus vīrus, deva tiem 
ieročus un apspieda nepaklausīgos 
iedzīvotājus Vjekesā. Pats viņš no-
dibināja cukura saimniecības un 
rūpnīcu, ieņemdams visvairāk nau-
das Karībijā. Haiti viņam iesāktais 
bija jāpamet vergu dumpošanās 
dēļ, izputēja arī daudzas citas ma-

zās franču saliņās iecerētais, vergus 
pārveda uz Vjekesu, kur nu sākās 
cukura saimniecības laikmets. 

Amerikāņu rokās 
Cita vēsture sākas pēc 1898. gada 

Spānijas un Amerikas kara dēļ, kad 
Vjekesa nonāca amerikāņu rokās. 
1930. gadu beigās, kad Eiropā drau-
dēja karš, Amerikas militāristi do-
māja par Karībijas un Panamas ka-
nāla aizsardzību. Bija plāns būvēt 
dambi starp Vjekesu un tuvāko 
punktu Puertoriko, lai iztaisītu dro-
šu vietu Amerikas jūras kara flotei, 
lai tā būtu pietiekami liela vajadzī-
bas gadījumā arī angļu flotei, ja Vā-
cija okupē Angliju. Tobrīd Vjekesā 
kara dēļ bija ēdienu trūkums, naba-
dzība un bezdarbs. Jūras flote solīja 
darbu tūkstošiem dambja un munī-
cijas būvēšanai. Iedzīvotājiem 24 
stundās bija jāatstāj savas mājas, 
ātri jāizlemj, vai ņemt Esperansā 70 
× 70 m lielu zemes gabalu mājiņas 
būvei, vai doties uz Puertoriko, vai 
Santakrusas salu. Vjekesiešu mājas 
sagrāva ar visu, kas tajās. 75% salas 
pārņēma jūras flote. Vjekesieši un 
puertorikāņi bija nodarbināti būvē-
šanā trīs maiņās ar samaksu 2,25 
dolāri maiņā. Un tomēr tā viņiem 
bija laba peļņa. Divus gadus Espe-
ransa peldēja zeltā. Īre cēlās 3–4 
reizes. Visi pirka jaunas drēbes un 
daudz dzēra; mazgāja grīdas ar alu. 
Daži sestdienā nopirka uzvalku par 
35 dolāriem un pirmdienā, ar uzval-
ku mugurā, maisīja betonu. Divu 
stundu laikā tas bija jau prom me-
tams. Kara plāni mainījās, un 1943. 
gadā dambja celtniecību, kas bija 
uzbūvēts vien 1,7 km garumā, aptu-
rēja. Vjekesā sākās grūta dzīve: ze-
me viņiem bija atņemta, cukura 
rūpniecības nebija, jūras flote pali-
ka Vjekesā.  

ASV flotes padzīšana 
2000. gadā ar demonstrācijām un 

valsts lūgumiem jūras flote tika iz-
dzīta no Vjekesas, 16160 ha zemi 

atdeva vjekesiešiem, 
arī dambi. Lielākā da-
ļa Vjekesas zeme ir 
tīra no munīcijas. Tur 
var braukt, bet ne 
dzīvot, jo zeme ir pie-
sārņota. Austrumu 
pusē ir daudz neeks-
plodētu bumbu, tā-
pēc liels zemes gabals 
ir apzīmēts kā dabas 
k o n s e r v ē š a n a s 
(aizsardzības. — Red.) 
zona. 
 

Danči  
ar puertorikāņiem 

Janvārī temperatū-
ra ir ap 28 grādiem, 
naktīs nedaudz ze-
māk, ūdens visu laiku 
ap 26 grādiem. Mēs 
esam palikuši nēģeru 
krāsā, nedēļas nogalē 
ejam dancot ar puer-

torikāņiem. Viņiem patīk dejas me-
renge (merengue) un bačata 
(bachata). Soļus viegli iemācīties. 
Mums Vjekesā nav automašīnas. 
Vajadzības gadījumā var noķert 
vjekesiešu 10 sēdekļu Pubico, kuri 
izvadā pa visu Vjekesu par 3 dolā-
riem no personas. Visi vjekesieši 
mūs jau pazīst, jo esam šajā paradī-
zē jau 13. ziemu. 

 
Visvaldis Stepe,  
speciāli Dundadzniekam 
 
Foto no V. Stepes albuma 
 
 

* Borikīna — Boriquen — vietējo ta-
īno indiāņu dots nosaukums Puer-
toriko salai. — Red. 

Lasot Dundadznieku  
Karību jūras salā 

Lasītājiem jau pazīstams bijušā Dundagas ārsta Stepes dēls Vis-
valdis (sk. 2006. gada septembra avīzi), kas dzimis Dundagā, kara 
laikā ar brāli un māti aizceļojis uz ASV. Darba mūžu cītīgi strādājis 
un par iekrāto pensiju reizēm atceļo uz Latviju, bet katru ziemu ar 
kundzi pavada skaistā dienvidu salā. Lūk, viņa stāstījums, pa daļai 
saglabājot Stepes kunga rakstību. 

• Esperansas ciema mala.  

 Svešās malās esot skaisti  

•   Ar puertorikāņu draugu Emilio. Es esmu ap 1,90 m, bet 
viņš — garāks! 

•   Šis nav niknais spāniešu suns Becerillo, bet manis glezno-
tais ģimenes mīlulis, kas kopā ar mums mašīnā izbraukājis 
plašo Ameriku. 
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Izstādes pirmā diena bija veltīta 
tūrisma profesionāļiem, savukārt 
sestdien un svētdien rīkotāji aici-
nāja  plašu interesentu loku, do-
dot iespēju katram izvēlēties viņa 
gaumei un iespējām atbilstošu ce-
ļojumu. 

Izstādes ekspozīcija bija sadalīta 
divās tematiskās daļās — vienā at-
radās Latvijas novadu un pilsētu 
piedāvājums, otrā — starptautiskie 
un nacionālie stendi, tūroperatori, 
viesnīcas, tūrisma organizācijas, 
aģentūras. Pavisam 160 stendos 
bija pārstāvētas 30 valstis. 

Izstādē darbojos Talsu rajona 
tūrisma informācijas centra iekār-
totajā rajona stendā. Tas izstāžu 
hallē atradās vienviet ar pārējiem 
Kurzemes rajonu stendiem, novie-
totiem aplī ap uzrakstu Kurzeme. 
Strādāju plecu pie pleca ar Talsu,  
Sabiles, Rojas un Valdemārpils 
pārstāvjiem. Turpat ap mums zu-
mēja arī Laumu dabas parka bitītes. 
Īpaši nešķirojām savu piederību, 
bet centāmies reklamēt visu  rajo-
nu, kā arī konkrētas vietas, par 
kurām apmeklētāji interesējās. Lai 

piesaistītu uzmanību Dundagai, 
izstādes apmeklētājiem  dalījām 
papīra maisiņus ar Dundagas pils 
attēlu, kuros ērti varēja salikt dau-
dzos savāktos materiālus un vien-
laikus izlasīt, kā ar mums sazinā-
ties. Piedāvājām arī pils bukletus. 
Cienājām apmeklētājus ar Dunda-
gas pienotavas līdzdoto Taizeļsie-

ru un dalījām uzlīmītes ar Dunda-
gas piensaimnieku produkcijas 
tirdzniecības vietu norādēm — 
Rīgā, Jūrmalā un citur.  

 

Alanda Pūliņa,  
Dundagas TIC vadītāja 

Mēs tūrisma izstādē 
 

6. un 7. II piedalījos nozīmīgākajā tūrisma pasākumā Baltijā — 
16. starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour 2009, kas notika izstā-
žu centrā Ķīpsalā. 

Tehnika 
Jaunībā, kad dzīvoju Nogalē, man 

ļoti patika tehnika. Reiz, kad strā-
dāju meliorācijā par kūdras svērēju, 
kāds traktorists atļāva izmēģināt 
viņa traktoru. Biju sajūsmā! Pabei-
dzu kursus un kļuvu par traktoristi. 
Trīspadsmit gadus nostrādāju pur-
vos ar dažādiem traktoriem. Varēju 
salīdzināt ar darbu govju fermā, 
kur iepriekš biju strādājusi par 
slaucēju. Fermā ir trīsreiz grūtāk, 
nekā sēdēt pie traktora stūres.  

Daudz esmu braukusi ar moto-
ciklu. Mani interesēja ātrums. Ar 
motociklu esmu izbraukājusi Kaļi-
ņingradu, Tallinu, bijusi Lietuvā. 
Bija reizes, kad, ātri traucoties, vējš 
mani stipri sapūta: sēdēju, kamēr 
sasalu stīva. Lidojusi arī esmu, bet 
bez nopietnām sekām: neko nees-
mu salauzusi. Tagad gan iztieku ar 
vieglo automašīnu. 

Cerība 
Strādājot meliorācijā, par labu 

darbu man piedāvāja dzīvokli. Izvē-
lē starp dzīvokli Stendē un Dunda-
gā izšķīros par Dundagu — gribējās 
atpakaļ uz dzimto pusi. 

Pēkšņi kādu dienu saslimu. Ļoti 
augsta temperatūra nekritās un ne-
kritās. Ārsti nespēja noteikt diagno-
zi. Kā pienāca vakars, tā temperatū-
ra atkal ap 40. Piedzīvoju vēdera 
dobuma sastrutojumu. Gulēju slim-
nīcā Rīgā, un tuvinieki jau nāca no 
manis atvadīties. Ārsti nedeva ne-
kādas cerības. Taču kāds nere-
dzams spēks man stāvēja klāt: izķe-
purojos. Mācījos no jauna staigāt. 
Pēc operācijas visu darīju pama-
zām. Stradiņos dakteri atrada īstās 
zāles. Grupu piešķīra uzreiz.  

Tajos laikos invalīdi pina šalles — 
priekšā rāmis, pusvilnas dzija un 
šalle top. Kā Daiļradē realizēja citu 
produkciju, tā arī mūsu pītās šalles.  

Iestājos invalīdu biedrībā, ko 
Dundagā vadīja Pēteris Sāmītis. 
Pirms 4 gadiem par tās vadītāju 
kļuvu es. Ir izveidojies draudzīgs 
kolektīvs, nodibināta invalīdu kopa 
Cerība, kam savs karogs 
ar moto «Ar sauli sir-
dī». Draudzējamies ar 
specializēto valsts soci-
ālās aprūpes centra 
(SVSAC) Dundaga, Pu-
zes un Pūņu invalī-
diem. Kopā ir jautrāk 
un interesantāk. 

Pagājušā gada noga-
lē pilī pilnsapulcē godi-
nājām P. Sāmīti 80 ga-
du jubilejā. 19. decem-
brī kopā ar SVSAC Dun-
daga un Pūņu invalī-
diem svinējām Ziemas-
svētkus. Tajos mūs ar 
koncertu priecēja Dun-
dagas Mākslas un mū-
zikas skolas pedagogi 
un audzēkņi.   

Kādi piecpadsmit 
cilvēki nākam kopā, 
svinam vārda un dzim-
šanas dienas. Braucam 
ekskursijās, kopā esam 
Ziemassvētkos un Jā-
ņos.  

Taču invalīdu Dun-
dagā ir daudz vairāk! 
Kopā jau pulcējas tikai 
tie, kas to vēlas. Cilvēki ir sevī no-
slēgušies un ne vienmēr labprāt do-
das ārā no mājām. Dažreiz aicinā-

jums skan kā saucēja balss tuksnesī. 
Reizēm nolaižas rokas un jūtos iz-
tukšota.  

Dundagas pagasta padome rajo-
nā ir vienīgā, kas mūsu invalīdu 
biedrībai piešķir naudu, ar ko va-
ram brīvi rīkoties. Tas ir liels at-
spaids grūtajos laikos. Lieliski sa-
darbojamies ar Kultūras centra va-
dītāju Smaidu Šnikvaldi. Viņa ir sir-
snīga, iejūtīga un atsaucīga. 

Ievlejas  
Ievlejas, kur atrodas arī mana 

dārza mājiņa, kādreiz bija ļoti sa-
kopta vieta. Visi kopā darījām, lai tā 
būtu. Konkursā Sakoptākā sēta ie-
saistīju visas Ievlejas, katrreiz saņē-
mām atzinības rakstu par piedalīša-
nos. Tagad katrs grib rušināties ti-
kai savā dārziņā. Zāli nepļauj, kopī-
gais laukums tiek nolaists. Daudzi 
aizbildinās, sacīdami: «Ko tad nu 

es...» Kāds jau atsaucas aicināju-
mam, vecie darītāji paliek, bet 
jaunie vietā nenāk. Trūkst kopības 

par ideju. Taču 
tie, kam rūp, lai 
Ievlejas būtu 
skaistas un sa-
kārtotas, nepa-
dodas. Pļaujam, 
tīrām, dedzi-
nām. Ja neizda-
rīs uzreiz, pēc 
tam būs jāstrādā 
daudz vairāk.  

Katru vasaru 
rīkoju Ievleju 
svētkus. Pērn 
bija ieradušies 
kādi piecpa-
dsmit ievlejnieki 
ar saviem drau-
giem. Kad saiet 
visi kopā, tad arī 
pasākums izdo-
das.  

Paldies par 
atsaucību jāsaka 
daudziem, kas 
par baltu velti 
kuplināja svēt-
kus. Dace Trei-
novska un tau-
tas deju kolek-
tīvs Māra mums 
sagādāja prieku ar dejām, ko danco-
tāji bija izpildījuši Dziesmu un deju 
svētkos. Tāpat mums izlīdzēja Rai-
tis Sirkels, darbojoties pie skaņu 
aparatūras, un Santa Sula, iejuzda-
mās svētku vadītājas lomā.  

Katru reizi Ievleju svētkos dzied 
Ritas Zemtiņas vadītais ansamblis 
Sendienas. Bieži, arī šogad, Dace 
Muņķevica un Inga Bēķe ieprieci-
nāja ar savu humora dzirksti 
priekšnesumos.  

Par Ievlejām esmu savākusi daudz 
materiālu, ar laiku varētu uzrakstīt 
un izdot Ievleju vēsturi. 

Fuksijas 
Mana lielākā mīlestība ir fuksi-

jas. Kad pirmoreiz iegāju Māmuļā 
un ieraudzīju ziedošās fuksijas, stā-
vēju un raudāju — tik ļoti mani bija 
aizkustinājis ziedu skaistums.  

2001. gadā iekārtoju viesu grā-
matu Ināras viesi fuksijām. Tajā ir 
daudzas šo ziedu fotogrāfijas un 
viesu ieraksti. Pēdējās lapās esmu 
ielīmējusi izgriezumus no Talsu Vēs-

tīm un Dundadznieka, kur rakstīts 
par kopu Cerība un Ievlejām. Pa vidu 
vēl palikušas arī tukšas lapas. Kad 
albums būs pilns, tad varbūt fuksi-
jas vairs neaudzēšu.  

Pašlaik man dārzā aug 23 dažā-
das šķirnes. Fuksijām ir daudz zie-
du: vienam krūmam var būt pat 
tūkstotis. Protams, tās prasa dar-
bu — rudenī atlapoju, noroku sil-
tumnīcā. Nu jau vairākus gadus pēc 
kārtas nosolos darīt to pēdējo reizi, 
taču pienāk pavasaris un sākas viss 
no gala. 

Zieda prieks jāizjūt, un to visla-
bāk var piedzīvot dārzā, tāpēc arī 
dārza mājiņā dzīvoju pavisam. Tur 
ir paradīze zemes virsū. Tur mītot, 
nekur citur arī negribas būt, tikai 
pie savām puķēm. Kaut arī tās ne-
prot runāt, ziedi dara mani laimīgu. 
Vakarā, kad sāk krēslot, ir īpašs 
laiks, lai aprunātos ar fuksijām. 

 
Diāna Siliņa 
Foto no I. Čaunānes albuma 

 

«Dundadznieks» Nr. 2 (83)  
2009. gada februāris. 

 

Dundagas pagasta padomes izde-
vums, iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss 
pastā 3085. 
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Iespiests Talsu tipogrāfijā.  
Metiens: 500 eks.   
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Ināras Čaunānes  
četras aizraušanās 

 

Kurš gan Dundagā nepazīst Fuksiju kundzi? Viņa ir gana darbīga: 
vada invalīdu kopu Cerība, rīko talkas un svētkus Ievlejās, kopā ar 
Cerības biedriem un ievlejniekiem piedalās Dundagas svētkos. Vi-
ņas dārzā zied pasakainas fuksijas.  Ināra labprāt pastāstīja par  sir-
dij mīļām nodarbēm un arī par to, kas sāp. 

Elza Freimane (1926) 
Edvīns Dozbergs (1948) 
Erna Irbiņa (1932) 

 Duņdžiņi stāsta 
 

• Ināra pie skaistā puķu ugunskura 2008. gada vasarā Ievleju 
svētkos.  

•   Alanda Pūliņa (1. no labās) piedāvā…                                 Foto no autores albuma  

13. III plkst. 10.00 pilī  
Attīstības nodaļā  

Valsts ieņēmumu dienesta seminārs 

• Pasakainie fuksiju ziedi Ināras dārzā.  

Administratīvajā  
komisijā 

 

28. I izskatīja 19 administratīvā 
pārkāpuma protokolus. 

Pēc Latvijas Administratīvo pārkā-
puma kodeksa (LAKPK): 173.p. 1.d. 
par bērna aprūpes pienākumu nepil-
dīšanu, kas saistīti ar bērna audzinā-
šanu (nepilngadīgo smēķēšana) — 5 
protokoli; 186.p. 1.d., par dzīvošanu 
bez derīgas pases — 3; 187. p. 2. d. par 
nolaidīgu pases glabāšanu, — 1; par 
106. p. 1.d. par dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pārva-
dāšanas prasību pārkāpšanu (suņu 
turēšanas noteikumi) — 3; 172.p. 3.d. 
par alkoholisko dzērienu nodošanu 
nepilngadīgā rīcībā — 2. 

Par 25.04.2008. pagasta padomes 
saistošo noteikumu Nr. 9. Par sabied-
risko kārtību Dundagas pagastā pārkāp-
šanu: par vidusskolas skolēnu kārtī-
bas noteikumu neievērošanu — 1 
protokols; par sistemātisku alkoho-
lisko dzērienu lietošanu, žūpošanu — 
1; par logu stiklu izsišanu — 1. 

Viens protokols par 167. p. pār-
kāpšanu — sīko huligānismu — nosū-
tīts uz Talsu rajona tiesu, jo tā nav 
pašvaldības administratīvās komisi-
jas kompetence. 

2 protokolus izskatīs nākamajā sē-
dē, jo uzaicinātās personas neieradās. 

Dace Kurpniece,  
Administratīvās komisijas sekretāre 

No marta mainās  
Dundagas pagasta bibliotēkas  

darba laiks:  
tā būs atvērta katru darba dienu  

no plkst. 10.00 līdz 18.00,  
slēgta sestdienās un svētdienās. 


