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Vien' pagasta ļaudis bija, 
Div' vietās(i) godus tais': 
Vieni svin radziņā, 
Otri sporta laukumā. 
 
Ai, brālīti, lietuvīti, 
Šķidra vira katliņā: 
Zirnīts pupu precēt brauca 
Trīs dieniņas, trīs naksniņas. 

Lai nesauca mazu tautu, 
Kam tik viedi vecajie: 
Vējiņš pūta biedrīb's lādē, 
Vējiņš pašu namiņā. 
 
Visu gadu mēslus krāju, 
Jāņu dienas gaidīdam'. 
Ne tvertnītes, ne saimnieka, — 
Lai deg koši šovakar! 
 
Lai guļat(i), kur guļat(i), 
Kolkā nakti neguļat! 
Lai satek(a) citu gadu 
Pulciņš jaunu Jāņu bērnu! 

Kā sacīja SIA Kolkasrags direktors 
Jānis Dambītis, Lauku ceļotājs atvēris 
Šlīteres bagātības cilvēkiem. LLTA 
sadarbībā ar mūsu novada domi, 
Dabas aizsardzības pārvaldes Slīte-
res nacionālā parka administrāciju, 
Līvu fondu un vietējiem iedzīvotā-
jiem ir veikusi milzīgu darbu — iz-
veidojusi 9 jaunus tūrisma maršru-
tus, tūrisma ceļvedi Slīteres nacionā-
lais parks, 19. V un 12. VI sarīkojusi 
Latvijas žurnālistu braucienu uz 

Šlīteri un 12. VI organizējusi Šlīte-
res ceļotāju dienu. Galvenie finan-
sētāji visiem šiem pasākumiem bi-
juši Eiropas Komisijas Life program-
mas projekts un Vides ministrija. 

Ceļotāju dienas piedāvājums bi-
ja — 12 dažādi maršruti profesionā-
lu gidu pavadībā un bez maksas: iz-
braukums jūrā ar zvejnieku laivām 
un kajakiem, zvēru vērošana Ķikā-
na un Vaides pļavās, putnu vēroša-
na Kolkasragā, koka dzelzceļa tilta 
meklēšana, Mazirbes un citu lībiešu 
ciemu iepazīšana, tos sasniedzot 
gan kājām, gan ar velosipēdiem, 

Kolkasraga aplis, dabas vērošana 
degumā.  

Gadījās negaidīti piedzīvojumi. 
Pārsteigumu gājējiem no Pitraga 
atpakaļ uz Košragu liedagā bija sa-
gādājusi Pitraga upīte — kādā vietā 
tā bija ļoti pārplūdusi. Tuvumā ne-
bija nevienas sausas vietas, turklāt 
ne upīte, ne jūra nebija nemaz tik 
sekla, lai ejot saslapinātu tikai pē-
das. Visi vilka nost apavus, uzlocīja 
bikses un devās cauri vēsajam ūde-

nim (sk. attēlu 7. lpp.). 
Airētājiem laika apstākļi nebija 

labvēlīgi braucienam uz Kolkas bā-
ku, tāpēc ceļotāji pašūpojās laivās 
turpat Kolkasragā, kur līča pusē bi-
ja aizvējš, bet no atklātās jūras pūta 
stiprs vējš. Krusta vilnis šļakstījās 
līdz 3 metru augstumā. 

Ceļotājiem šajā dienā bija atvērti 
un par brīvu pieejami daudzi objek-
ti, kā Dundagas pils, Šlīteres dabas 
taka, Viļa Tarlapa zivju kūpinātava.  

Pasākuma galvenā norises vieta 
bija Kolkā, kempingā Ūši, Dženetas 
Marinskas īpašumā, kur visu dienu 
tirgojās vietējie amatnieki un ražo-
tāji. Produkcijas dažādībai bija sa-
braukuši tirgotāji arī no citām Kur-
zemes vietām, piemēram, pašbrū-
vētos vīnus piedāvāja tirgotājs no 
Laucienes, saldās Gotiņas un citus 
kārumus varēja iegādāties pie Sal-
dus tirgotājiem. Netrūka Užavas 
alus. Dundagas novada ražotāji pie-
dāvāja kūpinātas zivis, piena pro-
duktus, rotaslietas. Elma Zadiņa, 
iztirgojusi simt duču dižraušu, vēl 
paspēja uz mazmeitas izlaidumu.  

Turpat izsalkušie tirgotāji un ce-
ļotāji varēja iegādāties frī kartupe-
ļus, desiņas ar sautētiem kāpostiem 
un solīto gardo zivju zupu. Košraga 
Pītagos pēc pārgājieniem namamāte 
Signe Dišlere viesus cienāja ar ļoti 
garšīgām pankūkām.  

Kultūras programma sākās vēlā 
pēcpusdienā Kolkas dievnamā ar 
brīnišķīgu Kolkas mūzikas skolas 
koklētāju, vietējā jauktā kora un 

komponista Raimonda Tigula uz-
stāšanos. 

Ceļotāji noslēgumā atgriezās pla-
šajā, sakoptajā Ūšu sētā, kur notika 
svētku koncerts, dažādi konkursi 
un izloze. To visu atraisīti va-
dīja Līvu fonda līderi Dā-
vis Stalts un Jānis 
Mednis. Koncertā 
ceļotājus ieprieci-
nāja Kolkas ansam-
blis Sarma, pūtēju 
orķestris, ansamblis 
Laula un lībiešu 
jauniešu ansamblis 
Nurmorkestõr kopā 
ar dziedātāju Čilli. 
Dzejoli par meitiņ a 
garem nagem duņ-
džiņu mēlē izteik-
smīgi norunāja Bai-
ba Tendere. 

Diena bija saulai-
na un vējaina, bet 
pats galvenais — 
lieliski pavadīta. 
Vairāk nekā 500 ce-
ļotāju iepazina Šlī-
teres vienreizējo 
vidi, tās bagātīgo 
dabu un kultūras 
mantojumu. Paldies 
visiem, kas pielika 
savu prātu, sirdi un 
rokas! 

Diāna Siliņa 
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Klusumā 

 Redaktora ziņa 
 

Dundadznieks 

Jūlijā 
 

No 6. līdz 11. VII Kolkas pūtēju orķestris un 
Dundagas vidusskolas jauktais koris pār-
stāv novadu X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos.  

 

Dundagā 
No 9. līdz 11. VII pilī Dundagas atklātais šaha 

čempionāts Dundagas torņi 2010. 
22. un 23. VII velomaratona Barona taka no-

slēgums. 
31. VII novada sporta diena Sportiskākais uz-

ņēmums, balle parkā. 
Dundagas bibliotēkā: pieaugušo abonementā 

apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ceļojošā izstāde Grāmatas par sieru, lasī-
tavā — izstāde par Dundagas pienotavu, 
bērnu abonementā — Jāņu tradīcijas un 
līgo dziesmas. 

 

Kolkā 
17. VII Jūras svētki. (Sk. 8. lpp!) 

www.dundaga.lv 

• Kolcenieks Vilis Tarlaps kūpina butes. 
• Inese Roze un viņas grupa ceļā no Košra-
ga uz Pitragu.                          Autores  foto 

Līgo, līgo! 

Šlīteres bagātības 
 

12. VI Latvijas Lauku tūrisma asociācija (LLTA) Lauku ceļotājs vi-
sus interesentus aicināja uz Šlīteres ceļotāju dienu.  

• Šūpošanās viļņos pie Kolkas.                Foto no Jūras laivu (www.seakayak.lv) albuma. 

Troksnis mūs apdraud ne mazāk 
par pārējiem vides piesārņoju-
miem. Ko darīt? Var pats runāt 
aizvien skaļāk, lai pārbļautu ap-
kārtējo fonu. Bet varbūt izvēlēties 
klusumu?  Kā tas ir — no ķērcoši 
uzbāzīgās pasaules uz mēnesi ie-
slīgt klusumā? Iztikt bez vārdiem. 
Piemēram, nerunājošu ļaužu pul-
ciņā pie galda paēst. Un cik ātri 
norimst iekšējais dialogs? Un kā ir 
pēc tam atgriezties skaļajā ikdie-
nā?  

To un vēl daudz ko citu jautāju 
Mazirbes rekolekciju centra kape-
lānam Armandam Klāvam, kas jū-
nijā atgriezās no klusuma rekolek-

cijām Šauļos. Pats sarunas laikā sa-
pratu, ka mani jautājumi ir virspu-
sēji, lai gan svarīgi šķita gūt ap-
stiprinājumu vienkāršām domām. 
Piemēram, runājot mēs bieži vien 
nesasniedzam pamatmērķi — sa-
prasties. Reizēm notiek otrādi! Ta-
ču atslēga ir cita, uzsvēra Ar-
mands. Klusēt nav pašmērķis. 
Troksnī grūti saklausīt, ko Dievs 
saka. Troksnī nesadzirdēt pašam 
sevi. 

Jāņos, protams, der uzdziedāt 
un vēlams — Jāņu dziesmas. Vēlu 
visiem priecīgus un, ja iespējams, 
muļķīga trokšņa netraucētus svēt-
kus!                                  Alnis Auziņš 
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— Vispirms gribu teikt: kolcenie-
kiem jānovērtē, ka viņi tiek pie tīra 
dzeramā ūdens pusgadā, kurpretī 
Dundagai tas prasījis vismaz septi-
ņus gadus.  

— Kāpēc tāda atšķirība?  
— Kolkai šīs infrastruktūras uzla-

bošanai līdzekļus piešķīra no paš-
valdību apvienošanās naudas, savu-
kārt Dundagu finansēja valsts un 
Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas 
fonds, projektu izstrādāja Vides mi-
nistrija. Tā bija gara un sarežģīta 
ķēde. Piedevām vēl pašā projektā 
atklājās trūkumi.  

— Kā tie izpaudās? 
— Piemēram, pēc projekta skalo-

jamo filtru atdzelžotos ūdeņus no-
vadīs kanalizācijā, kas pats par sevi 
ir muļķīgi un lieki. Tā vien šķiet, ka 
tur strādājis studentiņš... Tālāk. 
Māju projektējuši vieni, tīklus — 
otri, par topogrāfiju domājuši tre-
šie. Kad nu ūdens tagad jāievada 
kanalizācijā, tad izrādās — kanalizā-
cijas aka ir augstāka nekā projektē-
tās caurules. Projekts bija jāpārtai-
sa, lai caur nostādinātājiem ūdeni 
varētu novadīt atpakaļ uz grāvjiem.  

— Par to pašu naudu? 
— Ja ar būvniekiem nevienotos, 

lai to visu iekļautu kopējās izmak-
sās, būtu papildu izdevumi.  

— Bet vai izstrādes gaitā mēs 
nevarējām kontrolēt, iebilst? 

— It kā jau varējām. Bet es nejau-
dāju katru aku pārbaudīt, neesmu 
arī šajā lietā tāds lietpratējs, ne arī 
kāds cits pašvaldībā. Turklāt valsts 
apmaksāja projektēšanu, bet ne  
būvekspertīzi. Atcerēsimies, ka lie-
lajā ūdenssaimniecības projektā 
piedalījās 14 pašvaldības. Tagad 
šķiet, ka viss ir projektēts vienai 
lielai pašvaldībai, pārējos gadīju-
mos tikai nedaudz pamainot skait-
ļus, bet neiedziļinoties niansēs. Pie-
mēram, mūsu atdzelžotavā ir lielas 
trepes un plata eja. Kāpēc? Varbūt 

tas domāts kādai lielai pilsētai, kur 
ir lieli, augsti filtri. Jaundundagā 
atdzelžotavas ēka pēc rasējumiem 
ir no metāla, bet tāmē parādās krā-
sošana, špaktelēšana un apmešana.  

— Ja mēs paši pasūtītu projektu, 
tad būtu citādi. 

— Protams, bet tas nebija iespē-
jams. Tas ir ES un valsts finansēts, 
un pašvaldības loma, iespēja ietek-
mēt diemžēl bija maza.  

— Cilvēkus interesē ieguvums. 
Šajā reizē varētu teikt — slapjais 
atlikums. 

— Labo, atdzelžoto ūdeni vaja-
dzētu saņemt jūlija beigās. Tīrā 
dzeramā ūdens uzglabāšanas rezer-
vuāri jau ir izbūvēti, cauruļvadu 
sistēma ar sūkņiem savienota. Jūni-
jā strādā elektriķi, vēl jāuzstāda un 
jāpieregulē automātika. 

— Vai būs svinīga atklāšana, pa-
ceļot pirmo labā ūdens glāzi? 

— Tas nav manā ziņā. 
— Vai Dundagā pārskatīs tarifu? 

— Iespējams. Ilgu laiku tas nav 
darīts. 

— Vai paies laiks, kamēr jaunais 
ūdens izskalos sistēmu? 

— Jā. Atsevišķās vietās ūdensva-
da tīklam veidojas tādas kā kabatas. 
Pieļauju, ka tās vajadzēs paskalot. 

— Kādi vēl galvenie ieguvumi 
un uzlabojumi?  

— Ir uzbūvēti jauni tīkli, rekon-
struēti vecie. No Talsu ielas līdz 
Maija ielai un pa Pils ielu lejā tagad 
gandrīz viscaur ir jaunais ūdens-
vads. Visā Raiņa un Sporta ielas ap-
kaimē nebija ne ūdensvada, ne ka-
nalizācijas. Nu ir ievilkts ūdens-
vads. No Brīvības ielas līdz Upes ie-
lai, viss tā saucamais MRS rajons 
dabūja ūdeni no privāta ūdenstor-
ņa, tagad to saņems no kopējā. Ir 
uzbūvēta jauna sūkņu stacija Raiņa 
ielā, rekonstruēta vecā Dakterlejā. 
Kad sāks darboties atdzelžotava, 

aicinu Raiņa un Sporta ielas iedzī-
votājus pieslēgties ūdensvada un 
kanalizācijas tīklam, lai tas nebūtu 
par velti būvēts. Caurules ir pievil-
ktas līdz īpašumu robežai, bet līdz 
mājai jāpievelk pašiem iedzīvotā-
jiem. Tiem, kas cels jaunas ēkas, tā 
būs jādara noteikti.  

Viens rūpju objekts mums bija 
Jaundundagā, kur notekūdeņi plū-
da uz grāvi un piesārņoja vidi. Līdz 

rudenim tur pabeigs izbūvēt jaunu 
attīrīšanas ietaisi, savukārt Dunda-
gā — rekonstruēt dūņu lauku.  

— Kad noasfaltēs rakumus? 
— Tas notiks šovasar, varbūt līdz 

jūlijam. 
— Beidzamajā laikā celtniecības 

izmaksas samazinājās. Vai mēs no 
tā ko ieguvām? 

— Jā. Kad izsludinājām konkursu 
2009. gada sākumā, celtniecības iz-
maksas bija ievērojami samazināju-
šās. Tā izdevās ietaupīt gandrīz mil-
jonu latu. Tāpēc pašlaik aktualizē 
sākotnējo tehniski ekonomisko pa-
matojumu, ko iesniegs Vides minis-
trijā, lai paplašinātu un rekonstru-
ētu tos vecos ūdensvada tīklus Dun-
dagā, ko neaptver pašreizējais pro-
jekts. Tad varētu izbūvēt kanalizā-
ciju MRS rajonā, kur tagad ievilkts 
tikai ūdensvads, rekonstruēt 
ūdensvadu Pāces, Meža un Uzvaras 
ielā, kā arī izbūvēt ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu Dakterlejas ielā 
un 1905. gada ielā. Šim nolūkam 
pašiem būtu jāizstrādā tehniskais 
projekts.  

— Vai Kolkā arī paredzami tālā-
ki uzlabojumi šajā jomā? 

— Par to domājam. Vides minis-
trijā, Ūdensbūvju komisijā jau esam 
iesnieguši tehniski ekonomisko pa-
matojumu, lai īstenotu ūdenspro-
jektu Kolkā par ES fondu līdzek-
ļiem. Ja to atbalstīs, tad sagatavo-
sim tehnisko projektu. ES piešķir 
līdzekļus atbilstoši iedzīvotāju skai-
tam. Kolkā tas ir līdz 2000, tāpēc tur 
ir ERAF projekts, un šķiet, ka šie 
projekti virzās uz priekšu ātrāk ne-
kā Kohēzijas fonda projekti. No ES 
vēlamies iegūt ap 300 000 latu. Ie-
spējams, ka nākamvasar būs darbi 
Kolkā, kur plānojam rekonstruēt 
notekūdeņu attīrīšanas stacijas, jo 
tagad ir liels dūņu pārpalikums, un 
daļēji arī pārbūvēt ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu. 

Nobeigumā vēlos uzsvērt: ja paš-
valdība domā tālredzīgi un grib, lai 
lielākajos ciemos dzīvotu cilvēki, 
tad viens no galvenajiem priekšno-
teikumiem ir nodrošināt labu ūde-
ni.  

Alnis Auziņš  
 

Novada ģerbonis 
Piešķīra Ls 900 novada ģerboņa 

izstrādei un nolēma slēgt līgumu ar 
mākslinieci Ilzi Lībieti. 

Kapu nomas maksa 
Noteica vienreizēju Ls 12,10 (t.sk. 

PVN 21%) nomas maksu jaunizvei-
dotām kapa vietām  novada kapos.  

Gadatirgus rīkošana 
Atļāva 12. VI Šlīteres ceļotāju 

dienā Kolkas pagasta Ūšos no plkst. 
10.00 līdz 18.00 rīkot gadatirgu un 
atbrīvot no pašvaldības noteiktās 
maksas dalībniekus ar rīkotāju at-
ļaujām. 

Nosaukuma piešķiršana 
No īpašuma Jaunklāvi atdalāmam 

meža zemes gabalam piešķīra no-
saukumu Lūši. 

Pirmpirkuma tiesības 
Atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām uz nekustamajiem īpašumiem 
Kaimiņi (5,7 ha), Stigas (9,9 ha) un 
Kroņkalni (6,9 ha).  

Parka estrāde 
Nolēma rīkot Dundagas parka es-

trādes metu konkursu un apstipri-
nāja tā vērtēšanas komisiju. 

Zemes ierīcības projekts 
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības 

projektu īpašumam Mazauces. 
Adrešu maiņa 
Adrešu reģistrs norāda, ka 55 

Dundagas pagasta nekustamo īpa-
šumu adreses neatbilst jaunajiem 
Adresācijas sistēmas noteikumiem un 
pašvaldībai jānomaina mājvārdi ar 
numuriem tajās ciemu daļās, kur ir 
ielas. Nolēma piešķirt numurus 54 
Dundagas ēkām, kurām ir mājvārdi 
ar ielu nosaukumiem. Mainīja adre-
si Sporta iela Dižozoli uz Dižozoli bez 
ielas nosaukuma, jo plānotais ielas 
pagarinājums vēl nav izbūvēts. 

Uzņemšana un izslēgšana  
no vidusskolas 
Apstiprināja noteikumus par 

skolēnu uzņemšanu un izslēgšanu 
no Dundagas vidusskolas vispārējās 
vidējās izglītības programmām. 

Skolēnu sveikšana 
Nolēma izteikt pateicību novada 

skolu audzēkņiem par  iegūto 1–3. 
vietu olimpiādēs, sportā, valsts un 
starptautiskajos konkursos, piešķi-
rot Ls 300 ekskursijas braucienam, 

un pasniegt domes atzinības rak-
stus visiem aizvadītajā mācību gadā 
panākumus guvušajiem skolēniem. 

Tūrisma informācijas centra  
nolikums 
Apstiprināja Dundagas novada 

Tūrisma informācijas centra noli-
kumu. 

Kolkas Pastnieki 
Atbalstīja domu Kolkas Pastniekus 

izmantot par Lībiešu saieta namu 
un sagatavot priekšlikumus iespē-
jamiem ēkas izmantošanas un ap-
saimniekošanas veidiem. 

Dzīvokļu lietas 
Piešķīra dzīvokļus Brīvības ielā 

Aizvējos un Puķu ielā 4. Nolēma 
anulēt īres līgumu dzīvoklim Sab-
dagu Jauntūļos. Uzņēma vienu lū-
dzēju dzīvokļu rindā. 

Dīdžeju festivāls 
Atļāva pēc saskaņošanas ar ap-

kārtējo zemju un māju īpašniekiem 
30. un 31. VI Dundagā rīkot starp-
tautisku dīdžeju festivālu Winds 
Factory. Uzdeva ievērot visas prasī-
bas (sabiedriskā kārtība, ugunsdro-
šība, medicīniskā palīdzība, sanitāri 
higiēniskās normas) publisko pasā-
kumu rīkošanai. 

Publiskā apspriešana 
No 31. V līdz 28. VI izsludināja 

publisko apspriešanu viensētas plā-
nojumam Kolkas pagasta Ottos. Būv-
niecības ieceri prezentēs 14. VI 

Dundagas pilī, Pils ielā 14, Attīstības 
nodaļā. 

Būvniecības ieceres meta materi-
ālu izstāde, apmeklētāju pieņemša-
na un rakstisko priekšlikumu ie-
sniegšana turpat darba dienās no 
plkst. 8.30 līdz 16.30; t. 63237857. 

Adreses piešķiršana 
Piešķīra Kolkas Kristus dzimša-

nas pareizticīgo baznīcai adresi: 
Kolkas pareizticīgo baznīca, Kolka, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads. 

 

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška 
 

Administratīvajā 
komisijā 
 

Komisija 25. V izskatīja 5 admi-
nistratīvā pārkāpuma lietas. Visām 
5 administratīvā pārkāpuma proto-
kolus sastādījis Dundagas novada 
pašvaldības policijas inspektors.  

Pēc Latvijas Administratīvo pār-
kāpuma kodeksa 152. p. 1. d. par 
būvniecības darbu veikšanu bez iz-
ņemtas būvatļaujas sastādīts 1 pro-
tokols; 106. p. 1. d. par dzīvnieku 
(liellopu) turēšanas noteikumu ne-
ievērošanu — 1 protokols; 201. 43 p. 
1. d. par Latvijas valsts karoga ne-
pacelšanu Saeimas, Ministru kabi-
neta u. c. noteiktajā kārtībā — 3 
protokoli. 

 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

 Runas vīriem ir spēks rokās  
 

Novada domē 26. maijā  

Ūdens Dundagā 
 

Varbūt ar laiku to dienu, kad novada centrā iedzīvotāji sāka sa-
ņemt labu, atdzelžotu dzeramo ūdeni, varēs nosaukt par Ūdens 
svētkiem. Bet projekta vadītājam Guntim Kārklevalkam jautāju, 
kas līdz šim paveikts, par grūtībām un pēdējiem darbiem. Jūlija bei-
gās labajam ūdenim jau vajadzētu nonākt pie patērētājiem. 

Mācību gadu 
beidzot 

 

Vidusskolā aizvadīts kārtē-
jais mācību gads, tomēr jūnija 
pirmā puse vēl aizritēja sprai-
gi. Eksāmenu laiks! Pārdomā-
jot visu aizvadīto darba cēlie-
nu, prātā nāca Blēza Paskāla 
atziņa: tikai pabeidzot kādu 
darbu, mēs parasti uzzinām, 
kā to vajadzēja sākt. 

 

Šis mācību laiks bija piepildīts 
ar daudzveidīgiem darbiem un 
pasākumiem. Skolēni piedalījās 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
(starpnovadu līmenī — 36 skolēni, 
valstī — 6 skolēni), dažādos kon-
kursos (Mana klase dodas ekskursi-
jā, Laimes zemi meklējot, Ko tu zini 
par Latviju?, Kas notiek Latvijā?, Kli-
mata izmaiņas, Novadu spēles), pro-
jektos (Mammadaba, e-Twinning, 
Jaunatne darbībā), sporta sacensī-
bās (Latvijas volejbola federācijas 
kauss, Lāses kauss volejbolā, jauno 
vieglatlētu kauss, vieglatlētu 
četrcīņa Draudzība, tautas bumba) 
un citās aktivitātēs. Skolotāji pra-
ta skolēnus ieinteresēt, iedroši-
nāt, un  panākumi neizpalika. 
Simt astoņdesmit skolēni saņēma 
skolas atzinības rakstus par sa-
sniegumiem gan mācībās, gan ār-
pusstundu aktivitātēs. Teicami 
1.–4. klašu grupā mācās Kristīne 
Ralle, 5.–12. klašu grupā — Dita 
Elīna Sila, Elīza Gerdiņa, Liene 
Rumpe, Santa Namsone, Alise 
Ralle, Renārs Mičulis, Kristīne 
Ivanova, labi mācību sasniegumi  
1.–4. klašu grupā ir 49 skolēniem, 
5.–12. klašu grupā — 54 audzēk-
ņiem. 

Ar darbu skolēni apliecināja, ka 
Dundagas vidusskolā mācās aktī-
vi, zinoši, mērķtiecīgi un talantīgi 
bērni. Priecē viņu prasme sarīkot 
svētkus sev (diskotēkas, Popiela, 
Superpuika, Supermeitene, Valen-
tīndiena, pēdējais zvans) un sko-
lotājiem (Skolotāju diena, Žetonu 
vakars, dziedāšana pie skolotāju 
mājas logiem). Sirsnīgi izskanēja 
svētku koncerti valsts dzimšanas 
dienā, Ziemassvētkos, Mātes die-
nā. Gatavojoties salidojumam, 
skolā bieži ciemojās skolas absol-
venti. Aizkustinoša izvērtās tikša-
nās ar bijušajiem skolas direkto-
riem. 

Skolas ikdienu krāsaināku vei-
doja skolas parlamenta jaunieši. 
Viņi aktīvi darbojās ne tikai skolā, 
bet arī Talsu novada bērnu un 
jauniešu centra rīkotajos pasāku-
mos. 

Jāatzīmē arī skolas jauktā kora 
(vadītāja Dace Šmite) veikums, 
gūtā iespēja pārstāvēt Dundagas 
novadu X Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos. 

Skolas saimes labos darbus pa-
manīja arī Dundagas novada do-
mes vadība un deputāti, dāvinot 
labākajiem skolēniem ekskursijas. 
Sportisti maijā apmeklēja Eiropas 
čempionāta atlases spēles volej-
bolā, bet pārējie ekskursijā dosies 
jaunā mācību gada sākumā. Pal-
dies  domes ļaudīm par sapratni 
un atbalstu skolai! 

Nupat uzzinājām no SIA Ku-
rekss valdes locekļa Arņa Apsīša, 
ka SIA Kurekss noslēdzis ziedoju-
mu līgumu ar Vītolu fondu par 5 
stipendijām pavisam kopā par 
Ls 5350. Tās paredzētas nākamajā 
mācību gadā mūsu vidusskolas 
absolventiem. 

Paldies visiem, kas ar radoša-
jām idejām, ierosmi un apzinīgu 
darbu sekmēja skolas panākumus, 

• Ūdens sagatavošanas ietaišu ēka Dundagā jau uzcelta. Atliek iekārtot apkārtni un 
pabeigt iekārtu montāžu.                                                                          Dundadznieka foto 
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
lēmumu Nr. 169 (prot. nr. 7., 12. §)  
28. 04. 2010.  

Dundagas novada Dundagas pagastā.  
28.04.2010. 
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldī-

bām» 15. panta 2. punktu, 21. panta 16. pun-
ktu, 43. panta pirmās daļas 4. un 9. punktu. 
MK noteikumi Nr. 502 «Aizsargjoslu ap kap-
sētām noteikšanas metodika».  

I. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Noteikumos lietotie termi: 
kapsēta — īpaša teritorija, kas saska-
ņā ar novada domes lēmumu pare-
dzēta mirušo apbedīšanai; 
atvērta kapsēta — kapsēta, kur miru-
šo apbedīšanai ierāda jaunas kapa 
vietas; 
slēgta kapsēta — kapsēta, kur mirušos 
neapbedī; 
kapa vieta (ģimenes kapa vieta) — no-
teikta izmēra zemes iecirknis kapsē-
tā, ko ierāda mirušo apbedīšanai un 
šīs teritorijas labiekārtošanai: kopi-
ņas izveidošanai un apzaļumošanai, 
krūmu sastādīšanai, soliņa novieto-
šanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai; 
neuzraudzīta kapa vieta — kapa vieta, 
kuru nekopj 3 gadus pēc kārtas; 
kapa vietas nomnieks — fiziska vai 
juridiska persona, ar kuru noslēgts 
nomas līgums par ģimenes kapa vie-
tas izveidošanu un rezervēšanu per-
sonas dzīves laikā; 
kapliča — ēka kapsētā mirušo novie-
tošanai pirms apbedīšanas un bēru 
ceremonijas laikā; 
kapa vietas kopējs — fiziska vai juri-
diska persona, kas nodrošina kapa 
vietas izveidošanu un kopšanu; 
kapsētas uzturētājs — kapsētas īpaš-
nieks, fiziska vai juridiska persona, 
kura noslēgusi kapsētas uzturēšanas 
līgumu ar kapsētas īpašnieku; 
kapsētas pārzinis — pašvaldības vai 
cita kapsētas uzturētāja algots darbi-
nieks, kas veic kapsētu pārraudzīša-
nu un uzturēšanu saskaņā ar šiem 
noteikumiem un darba pienāku-
miem.  
1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kāda jāievēro novada kapsētās un 
kāda ir atbildība tās neievērošanas 
gadījumā.  
1.3. Šie noteikumi ir obligāti un sais-
toši visām fiziskajām un juridiska-
jām personām novada teritorijā.  
1.4. Par jaunu kapsētu izveidošanu 
un esošo paplašināšanu lemj novada 
dome saskaņā ar teritorijas plānoju-
mu.  
1.5. Novada domes izpilddirektors 
pārrauga un kontrolē noteikumu ie-
vērošanu, kapsētu arhitektūras un 
ainavas veidošanu visās pašvaldības 
kapsētās un nodrošina noteikumu 
ievērošanu.  
1.6. Novada kapsētas var būt pašval-
dības, reliģiskas organizācijas vai ci-
tas personas īpašums vai valdījums.  
1.7. Novada teritorijā ir atvērtas un 
slēgtas kapsētas. Kapsētas statusu 
nosaka Dundagas pagasta un Kolkas 
pagasta novada teritorijas plāno-
jums.  
1.8. Kapsētas paredzētas novada ie-
dzīvotāju un viņu radinieku apbedī-
šanai. Citu personu (radinieku) ap-
bedīšana novada pašvaldības kapsē-
tās iespējama, ja kapavietas nom-
nieks ir saņēmis novada domes iz-
pilddirektora vai Kolkas pagasta pār-
valdes vadītāja saskaņojumu.  

II. Kapsētu saraksts  
2.1. Saistošie noteikumi attiecas uz 
visiem pašvaldības teritorijā esoša-
jiem un par pašvaldības līdzekļiem 
apsaimniekotajiem civilajiem ka-

piem un kapličas izmantošanu.  
2.2. Dundagas pagasta kapsētu sa-
raksts:  
Alakstes, 0,55 ha, pašvaldības ap-
saimniekošanā, ir uzraugs; Anstru-
pes, 7,0 ha, pašvaldības apsaimnie-
košanā, ir uzraugs; Āžu, 2,0 ha, paš-
valdības apsaimniekošanā, ir uz-
raugs; Dingu, slēgta, privātīpašumā; 
Dūmeles, 0,5 ha, pašvaldības apsaim-
niekošanā, ir uzraugs; Jaundundagas 
(Ildzeres, Ādģeru), 0,2 ha, pašvaldī-
bas apsaimniekošanā, ir uzraugs; 
Kaļķu, 1,4 ha, pašvaldības apsaim-
niekošanā, ir uzraugs; Kluču, 0,5 ha, 
pašvaldības apsaimniekošanā; Kui-
ku, LVM, Ances pagasta pārziņā; 
Kužnieku, 0,1 ha, pašvaldības ap-
saimniekošanā, ir uzraugs; Ķioķu, 
privātīpašums; Ķurbes, LVM, Īves 
pagasta pārziņā; Lateves, 0,5 ha, paš-
valdības apsaimniekošanā, ir uz-
raugs; Mazirbes baznīcas, Mazirbes 
draudzes pārziņā; Nevejas, 0,5 ha, 
pašvaldības apsaimniekošanā, ir uz-
raugs; Olsteru, privātīpašumā; Os-
tes, 0,7 ha, pašvaldības apsaimnieko-
šanā, ir uzraugs; Ošu, a/s LVM, pa-
gasta apsaimniekošanā; Pareizticīgo, 
slēgta, pareizticīgo draudzes pārzi-
ņā, ir uzraugs; Pāces, 2,1 ha, pašval-
dības apsaimniekošanā, ir uzraugs; 
Sabdagu, 0,6 ha, pašvaldības apsaim-
niekošanā, ir uzraugs; Valpenes, 6,4 
ha, pašvaldības apsaimniekošanā, ir 
uzraugs; Vādzeres, LVM, pagasta ap-
saimniekošanā; Vācu, slēgta. Vienā 
zemes gabalā ar Anstrupes kapiem; 
Vīdales, 0,7 ha, ir uzraugs.  
2.3. Kolkas pagasta kapsētu saraksts: 
Mazirbes, 1,07 ha, pašvaldības ap-
saimniekošanā; Vaides, 0,4063 ha, 
pašvaldības apsaimniekošanā; Kol-
kas, 2,17 ha, pašvaldības apsaimnie-
košanā; Sīkraga; Pitraga. 

III. Kapsētu iekšējās kārtība 
3.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapa-
vietu nomniekiem, strādniekiem, 
amatniekiem, kopējiem un citām 
personām, kuras atrodas kapsētā, 
jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro 
šie noteikumi, kā arī citi kapsētas 
apsaimniekotāja norādījumi.  
3.2. Apmeklētājiem kapsētās aiz-
liegts: 
3.2.1. braukt ar velosipēdiem, mopē-
diem, motocikliem u. tml.; 
3.2.2. braukt ar automašīnām un 
traktoriem, izņemot gadījumus, kad 
ir saņemta kapsētas īpašnieka vai 
pārziņa atļauja; 
3.2.3. ievest bez pavadas kapu terito-
rijā suņus; 
3.2.4. izvietot kapsētu teritorijā rek-
lāmas paziņojumus un plakātus; 
3.2.5. veikt rakšanas, apbedīšanas vai 
pārapbedīšanas darbus bez saskaņo-
šanas ar kapa pārzini; 
3.2.6. piesārņot un piegružot kapsē-
tas un tām piegulošās teritorijas ar 
atkritumiem un dedzināt atkritu-
mus neatļautās vietās; 
3.2.7. patvaļīgi stādīt vai nozāģēt ko-
kus bez kapsētas īpašnieka vai pārzi-
ņa atļaujas; 
3.2.8. ņemt smiltis un zemi neatļautā 
vietā; 
3.2.9. postīt kapsētu aprīkojumu 
(sētas, solus, sūkņus, ēkas, piemi-
nekļus, piemiņas plāksnes u. tml.) 
un stādījumus; 
3.2.10. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa 
ierādītas kapa vietas robežas.  

IV. Kapa vietas uzturēšana 
4.1. Kapa vietas nomnieka vai nomas 
tiesību pārņēmēja pienākums ir ga-

da laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 
kapavietu un to regulāri kopt.  
4.2. Krūmi, kas norobežo kapavietu, 
nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos 
nedrīkst stādīt aiz kapa vietas robe-
žām.  
4.3. Kapa vietas apmales, kas noro-
bežo ierādīto kapavietu, nedrīkst 
pārsniegt 20 cm augstumu.  
4.4. Bez kapsētas īpašnieka vai uztu-
rētāja atļaujas aizliegts izcirst kokus, 
kuru celma diametrs lielāks par 
8 cm.  
4.5. Kapa vietas nožogošanai un no-
formēšanai aizliegts izmantot šīferi, 
skārdu, plastmasas izstrādājumus un 
citus nepiemērotus materiālus.  
4.6. Ierādot kapa vietas, jāievēro, ka 
celiņam starp kapuvietu rindām jā-
būt ne šaurākam par 2 m. Izbūvējot 
celiņus kapsētas iekšienē, kapsētas 
pārzinis ir tiesīgs izdot rīkojumu, ka 
kapa vietas uzturētājam jāatbrīvo 
agrāk labiekārtoto kapavietu aiz-
ņemtie ceļi.  
4.7. Atkritumi pēc kapu kopšanas 
pabeigšanas jānogādā atkritumu sa-
vākšanas vietās uzstādītajos kontei-
neros vai kaudzēs.  
4.8. Restaurēt vai izvest no kapsētas 
pieminekļus vai to elementus drīkst 
tikai ar kapsētas īpašnieka vai uztu-
rētāja rakstisku atļauju.  
4.9. Kapa vietu, ko nekopj 3 gadus 
pēc kārtas, atzīst par neuzraudzītu. 
Katru gadu sastāda kapsētas īpašnie-
ka vai uzturētāja izveidotās komisi-
jas aktu par neapkoptām kapa vie-
tām un kapa vietas nomnieku rak-
stiski brīdina par iespējamo kapa 
vietas nomas līguma vienpusēju pār-
traukšanu. Kapsētas īpašnieka piln-
varota persona pēc 3 gadiem pār-
trauc nomas līgumu un kapa kopiņu 
nolīdzina, iepriekš par to paziņojot 
kapa vietas uzturētājam, ja tas ir sa-
sniedzams.  
4.10. Ja kapa vietai, kuru vairs ne-
kopj, ir uzstādīts piemineklis vai 
piemiņas zīme, tad Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
inspektors izlemj jautājumu par šā-
das kapa vietas pieminekļa vai pie-
miņas zīmes saglabāšanu.  
4.11. Virsapbedījumus kapa vietās 
var izdarīt 25 gadus pēc pēdējā ap-
bedījuma.  
4.12. Ja apbedī nezināma persona, 
kapa vietu saglabā 3 gadus un tās 
kopšanu organizē kapu apsaimnie-
kotājs.  

V. Amatnieku un kapa vietu  
kopēju darbība kapsētā 
5.1. Kā juridiskas, tā arī fiziskas per-
sonas, kuras savu darbību saskaņoju-
šas ar kapsētas uzturētāju, var veikt 
kapa vietu kopšanu un amatnieku 
pakalpojumus kapsētās pēc kapa 
vietas nomnieka pasūtījuma.  
5.2. Amatniekiem, kas veic darbus 
kapsētā, jāsaņem kapsētas īpašnieka 
saskaņojums par pakalpojumu 
sniegšanu.  
5.3. Personām, kas kapsētās sniedz 
pakalpojumus, mehānismi un mate-
riāli jānovieto tā, lai netraucētu kus-
tību kapsētā. Darbus pabeidzot vai 
beidzoties darba dienai, darba vietas 
jāsakārto, atkritumi jānokopj atbil-
stoši šiem noteikumiem.  
5.4. Ja darbu veikšanai nepieciešams 
transports, amatnieki un kapa vietu 
kopēji drīkst izmantot tikai trans-
porta līdzekļu izmēriem atbilstošus 
celiņus.  

VI. Apbedīšanas kārtība 
6.1. Personai piešķir kapa vietas no-
mas tiesības, pamatojoties uz mirša-
nas apliecību un noslēgto kapavietas 
nomas līgumu. 
6.2. Kapsētas īpašnieks vai kapu pār-
zinis ierāda kapa vietu, obligāti pie-
prasot no mirušā piederīgiem izziņu 
ne vēlāk kā 24 stundas pirms apbedī-
šanas; apbedīšana var notikt katru 

dienu. 
6.3. Kapu rakšanu un aizbēršanu 
veic bēru rīkotāja apbedīšanas firma 
vai personu grupa, saskaņojot ar ka-
pa pārzini vai īpašnieku. Kapam jā-
būt izraktam un sagatavotam mirušā 
apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stun-
du pirms apbedīšanas ceremonijas 
sākuma. 
6.4. Kaps jārok ne mazāk kā diviem 
cilvēkiem, ievērojot darba drošības 
noteikumus. 
6.5. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakal-
pojumus kapsētās sniedz bēru rīko-
tāja izvēlēts apbedītājs. 
6.6. Kapsētas apsaimniekotājs izīrē 
bēru rīkotājiem kapliču mirušā no-
vietošanai līdz apbedīšanas brīdim 
un atvadu ceremonijai. Mirušo, kas 
novietots kapličā, drīkst apmeklēt ar 
kapsētas pārziņa atļauju, pārējā laikā 
kapliča slēgta.  
6.7. Āžu kapsētas teritorijā apsaim-
niekotājs veido speciālu sektoru vai 
kapa rindu bezpiederīgo apbedīša-
nai.  
6.8. Katru mirušo apbedī atsevišķā 
kapā. Kapa garumam jābūt ne mazā-
kam par 2 m, platumam — 1 m, dzi-
ļumam — 1,5 m līdz zārka vākam. 
Apglabājot bērnus, izmēri var attie-
cīgi mainīties, izņemot kapa dziļu-
mu.  
6.9. Urna ar mirušā pelniem jāierok 
1 m dziļumā. Attālumam starp kopi-
ņām to garajās malās jābūt 1 m, īsa-
jās malās — 0,5 m.  
6.10. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 
1 m līdz kokam un 0,3 m līdz piemi-
neklim.  
6.11. Urnu ar mirušā pelniem var ap-
glabāt kapsētā esošajā ģimenes kapa 
vietā, jaunā ģimenes kapa vietā. Ir 
pieļaujams vienlaikus apglabāt vai-
rākas urnas vienā kapa vietā, uzstā-
dot kopēju piemiņas zīmi.  
6.12. Ierādāmo kapa vietu izmēri: 
vienvietīga 2×3 m; divvietīga 3×3 m; 
trīsvietīga 3,5×3 m; četrvietīga 
4,50×3. 
6.13. Mirstīgās atliekas var pārapbe-
dīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīša-
nas brīža, saņemot kapsētas īpašnie-
ka vai uzturētāja un sanitārā dienes-
ta atļauju.  
6.14. Mirstīgo atlieku ekshumāciju 
var veikt normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsē-
tas īpašnieku vai uzturētāju.  

VII. Kapliču izmantošana 
7.1. Kapličas izmantojamas sēru pa-
sākumiem un mirušo novietošanai 
līdz apbedīšanas brīdim.  
7.2. Kapličas drīkst izmantot tikai ar 
kapsētas īpašnieka atļauju.  

VIII. Atbildība un administratīvā 
soda uzlikšanas kārtība 
8.1. Personas par šo noteikumu neie-
vērošanu var saukt pie atbildības 
normatīvajos aktos paredzētajā kār-
tība, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma 
raksturu, smagumu un vainas pakā-
pi. 
8.2. Kontrolēt šo noteikumu izpildi 
un par noteikumu neievērošanu ir 
tiesīgi sastādīt administratīvo proto-
kolu novada domes deputāti, izpild-
direktors, pagasta pārvaldnieks un 
policijas darbinieki. 
8.3. Noteikumu 10. 2. punktā minē-
tās amatpersonas ir tiesīgas izteikt 
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 
līdz Ls 30 un to iekasēt pārkāpumu 
vietā, izsniedzot noteikta parauga 
kvīti. 
8.4. Administratīvo pārkāpumu lie-
tas, pamatojoties uz sastādītajiem 
administratīvo pārkāpuma protoko-
liem, izskata novada domes adminis-
tratīvā komisija. 
8.5. Par noteikumu neievērošanu ad-
ministratīvā komisija var izteikt brī-
dinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 
Ls 100.  

Domes priekšsēdētāja p. i. Guntis Pirvits 

 Ko tie nospriež, tas paliek 
 

kas aizrautīgi apguva jaunas zinā-
šanas, prasmes un pilnveidoja se-
vi! 

Garajā brīvlaikā būsim apdomī-
gi, ievērosim  drošības noteiku-
mus un krāsim spēkus jaunam 
darba cēlienam. 

 

 Aiga Štrausa, direktore 
 

Mūs vieno 
dziesma! 

 

Dziesma, ko no visas sirds 
dzied apmēram 50 jauniešu, 
spēj līdz klausītāja ausīm un 
dvēselei aiznest skaistu un mī-
lestības pilnu vēstījumu — tieši 
tā satur mūs kopā un neļauj 
padoties! 

Viens no novada saliedētāka-
jiem un skanīgākajiem kolektī-
viem ir Dundagas vidusskolas 
jauktais jauniešu koris — mērķ-
tiecīgs, ar dzidru dziedājumu, kas 
atbalsojas visos novada nostūros. 

Pamatus pērn septembrī tapu-
šajam Dundagas vidusskolas jauk-
tajam jauniešu korim ielika 2008. 
gada janvārī izveidotais vidussko-
las ansamblis. Gan ansambli, gan 
kori vada Dace Šmite.  Koris ir 
veiksmīgi piedalījies vairākās ska-
tēs un ieguvis 2. pakāpes diplomu 
starpnovadu skatē par prasmīgu 
un skaistu dziedājumu. Kā bal-
va — iespēja piedalīties  X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos!  

Koris uzstājies gan skolas, gan 
novada rīkotajos pasākumos un 
koncertos, priecējot daudzus 
klausītājus. Viens no nozīmīgāka-
jiem notikumiem bija dalība no-
vadu Dziesmu un deju svētkos 
Talsos 30. maijā. Spītējot karsta-
jam laikam un uzmācīgajiem 
odiem, vairākas stundas ilgais 
mēģinājums Sauleskalna estrādē 
aizritēja saistoši un jautri. Vakara 
koncerts profesionālu un augstas 
klases diriģentu vadībā bija tik 
skaists un emocionāli bagāts, ka 
negribējās pamest estrādi, bet 
turpināt dziedāt līdz rīta saulei. 

Lai tiktu līdz svētkiem, ir grūti 
jāstrādā. Vairākas reizes nedēļā 
koris sapulcējas, lai mācītos 
dziesmas un gatavotos koncer-
tiem, bet pirms atbildīgas dziedā-
šanas publikai mēģinājumi notiek 
katru dienu pirms un pēc mācību 
stundām. 

Dace Šmite ir tas varonīgais un 
apņēmīgais cilvēks, kas pulcina 
ap sevi un vada tik lielu jauniešu 
kori. Viņa mums visiem  kalpo 
par paraugu. Daces neizsīkstošā 
enerģija un darba spars mēģinā-
jumu rītos pielīp katram kora da-
lībniekam, un tas palīdz ne tikai 
dziedāt, bet arī ar smaidu uz lū-
pām pavadīt visu dienu. Daces va-
dītais ansamblis piedalījies ne-
skaitāmos pasākumos un koncer-
tos un ieguvis 1. pakāpes diplomu 
Talsu novada skatē. Esam pārlie-
cināti, ka Dace kā nenodzēšama 
dzirkstelīte vēl ilgi un ar panāku-
miem vadīs kori! 

Tagad gatavojamies Dziesmu 
un deju svētkiem un esam pārlie-
cināti, ka iegūtā pieredze un pozi-
tīvās izjūtas mūs neatstās arī pēc 
tiem! Bet 2010./2011. mācību ga-
da sākumā koris turpināsies, tikai 
ievērojami atjaunojot sastāvu. 
Mēs zinām, mūs dzirdēs vēl ilgi 
un mūsu dziesma skanēs tālu jo 
tālu!  

 

Diamanta Duplave,  
kora dalībniece, nu jau  
Dundagas vidusskolas  
absolvente  

Saistošie noteikumi Nr. 12 

Dundagas novada kapsētu izveidošanas  
un uzturēšanas noteikumi 
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Pēdējais vilciens no Dundagas 
H. Avota: «Dundagas stacijā no-

strādāju no 1950. gada līdz 1968. ga-
dam, kad bānīti likvidēja. Mazliet 
strādāju arī Stendē un Valdemārpi-
lī. Strādāju par svērāju un biļešu 
kasieri. Galvenais bija rakstīt doku-
mentus mežmateriāliem. Vīrs bija 
ceļmeistars.  

Kamēr brauca daudz pasažieru, 
dzīve bija interesanta. Pēdējos 5 ga-
dus pasažierus vairs nepārvadāja, 
tikai kokmateriālus. 1968. gada 4. 
IV aizlaidu prom pēdējo vilcienu, 
tieši savā vārdadienā. Uzrakstīju 
dokumentus, inventāru aizveda uz 
Stendi. 

Tad sāka jaukt nost sliedes».  
 

Bufetes lielais apgrozījums  
E. Alksne: «Divreiz nedēļā mums 

ar mašīnu no Ventspils veda pre-
ces: otrdienās un trešdienās. Ļoti 
daudz bulciņu bija, bērni skrēja no 
skolas starpbrīžos tās pirkt. Pie 
mums varēja iegādāties tādu preci, 
kāda bieži vien nebija nekur citur 

Dundagā. Rindas bija vienmēr, gal-
diņi aizņemti. Sievas sēdēja un gai-
dīja, kad mašīna atvedīs preci: svai-
gas zivis, siļķes dažādos veidos, pie-
mēram, gabaliņos iztīrītas un sa-
grieztas, augļi, kas biedrībā reti pa-
rādījās, kā ananāsi, persiki, apelsīni. 
Pie mums bieži tos varēja dabūt. 
Zālē bija četri galdiņi, pie katra va-
rēja apsēsties četri cilvēki. Vīri nā-
ca dzert alu. Dzert ir slikti, bet vis-
maz bija viena vieta, kur vīri bija 
atrodami. Vakaros, kad viņi aizsē-
dējās, sievas zināja, kur viņus mek-
lēt. Saka — vīrieši nav runīgi! Kā nu 
ne! Visu izstāsta. Pārdzerties un 
piedzerties, nē, tā bija reti, jo nāka-
majā dienā bija jāiet darbā. Rāmjos 
tomēr turējās. Tāda kaušanās vis-
pār nebija. Bail nebija nemaz. Viņi 
vairāk palīdzēja, nekā ko sliktu da-
rīja. Gadījās, ka atbrauc mašīna, pil-
na ar preci, šoferis viens pats. Vīri 
preci izkrauj bez vārda runas. Pie-
mēram, Aivars un Edvīns Veinber-
gi, ja bija stacijā ieskrējuši, vienmēr 
bija palīgā. Visi elektriķi, ja vien bi-
ja mājās, nāca šurp un izlādēja ma-
šīnu tukšu. 

Reiz pusdienas laikā atveda 100 
metāla kastes ar alu. Nevienu palī-
gu nevar dabūt. Šoferis no mašīnas 

ārā nekāpj un kravu nekrauj. Ko lai 
mēs darām? Aisma cēla ārā no ma-
šīnas, es nesu iekšā. Kastes bija ļoti 
smagas, visas jāizcilā. Bijām uztre-
nējušās kā bokseri. Neviens nežēlo-
jās un neteica, ka ir par grūtu. Tāds 
bija mūsu darbs, un mēs to darījām.  

Kādu citu reizi lielās 100 litru 
metāla mucās no Ventspils atveda 
čehu alu. Dundagas pusē tāds vēl 
nebija redzēts un baudīts. Vīri mu-
cas vēla. Vēlāk veda mazākas 50 lit-
ru muciņas. Kad tās saņēmām uz 
Jāņiem, cilvēki pa muciņai vien no-
pirka.  

Visvisādas konfektes pārdevām, 
arī Laimas labās konfektes».   

H. Pekmane: «Gotiņas bija, stikle-
nes, halva. Konfektes bija vaļējās, 
cukurs vaļējos maisos. Mazo telpu 
piekrāvām pilnu ar cukura mai-
siem».  

E. A.: «Mēs likām lielajā telpā. 
Tur bija arī cigaretes, konservi. Sa-
ņēmām vaļējo sviestu — pa 20 kg. 
Sviestu nevarēja dabūt, slēpām zem 
letes un devām pazīstamiem. Parā-
dījās šķīstošā kafija, arī mazās paci-

ņās vienai glāzei. Tas bija deficīts!» 
H. P.: «Ļoti daudz olu vārījām, 

tām bija liela piekrišana. Arī sarde-
les vārījām. Smērējām ķilavmaizī-
tes». 

E. A.: «Veda kotletes, aknas. Mai-
zītes pašas gatavojām». 

H. P.: «Koka kastēs nesām svai-
gus pončikus ar gaļu vai ievārīju-
mu. Tos veda no Stendes. Reizēm 
strādnieki pa ceļam kādu bija no-
čiepuši. Kad ienesa, visa bufete 
s m a r ž o j a . 
Apģērbs no 
gaļas ponči-
ku nešanas 
palika tau-
kains. Tagad 
nekad vairs 
tādi neiznāk. 
Vēl vienīgi 
bijusī bufet-
niece Ņina 
tādus izcep».  

E. A.: 
«Mums pon-
čikus veda 
no Pārven-
tas. Arī žaga-
riņus. Kad 
tiem cukurs 

bija sabiris, mēs ar karotēm vācām 
cukuru kopā. 20 kastes ar bulciņām 
atsūtīja, pa dienu visu izpirka».  

 

Inventarizācijas 
Ņ. Dāvidsone: «Iztrūkums bija 

vienmēr! Zagt nāca stacijas strād-
nieki ar pievīlētam atslēgām. Nau-
du glabājām, piemēram, priekšau-
tos, bet neturējām kasē. Zagļi ņēma 
pa druskai produktus. Iztrūkumus 
atvilka no mūsu algām. 

Kad bija inventarizācija, tajā pie-
dalījās priekšnieks Kuzmins, kuram 
bija vienāds uzvārds ar manējo. 
Viņš vienmēr teica, ka nav man ne-
kāds radinieks, lai citi nedomā, ka 
viņš mani aizstāvēs».   

E. A.: «Inventarizācijas uznāca 

pēkšņi». 
H. P.: «Naudai uz kapeiku bija 

jāsakrīt. Kalkulatoru nebija, skaitī-
jām ar kauliņiem. Svari bija jānore-
gulē». 

 

Darba apstākļi 
H. P.: «Kad es strādāju, stacijas 

lielās durvis bija uz sliežu pusi». 
E. A.: «Mums tur bija taras nolik-

tava». 
H. P.: «Kad mazbānītis vairs ne-

brauca, lielajā zālē likām konfektes, 
pa blatu nāca paciņas gatavot. Man 
nebija ne dekrēta, ne pēcdzemdību 
atvaļinājuma. Piedzima bērns, un 
bija jāiet strādāt». 

E. A.: «Ziemā strādājām ar laka-
tiem galvā, jo bija ļoti auksts. Telpu 
nevarēja piekurināt».  

H. P.: «Klona grīda bija. Svērām 
ar veclaicīgiem svariem. Uz galdi-
ņiem visam bija jābūt glīti: sedzi-
ņām, vāzēm, puķēm vai zariem ta-
jās». 

E. A.: «Plauktos cikcakiņām bija 
jābūt». 

H. P.: «Kad priekšniecība no 
Ventspils brauca mūs pārbaudīt, 
piesējām priekšautus, galvā uzli-
kām baltus, stīvinātus pusvainadzi-
ņus. Tā ģērbties atļāvāmies tikai sil-
tā laikā. Parasti bija auksts, tad ne-
varēja. Vēl valkājām melnus atlasa 
halātus ar lielām krāgām.    

Pēc ūdens gājām uz elektriķu 
mājām pie Māgura. Tualete bija 
augšstāvā. Kur tagad ugunsdzēsēji, 

agrāk bija liela, ļoti tīra sabiedriskā 
tualete».  

E. A.: «Mums ūdensvads bija ie-
vilkts. Pašas sildījām auksto ūdeni, 
mazgājām traukus».  

 

Krieviski bija jāprot 
H. P.: «Kantorī visi runāja krie-

viski, dokumenti bija jāraksta krie-
viski».  

E. A.: «Reizi mēnesī bija jādodas 
uz Ventspili, kur notika sapulces, 
kurās runāja tikai krieviski. Lai visu 
laiku nebūtu jābrauc vienam, brau-
cām ar Smaidu uz maiņām. Ja bija 
kāda vajadzība, piemēram, glāzes 
saplīsušas, viss bija jāprasa krievis-
ki. Kantorī strādāja tikai krievi. Arī 
direktore bija krieviete. Vienīgi 
prečzine noliktavā bija latviete». 

H. P.: «Noliktavas pārzine bija 
ļoti laipna. Mēs viņai iepriekš pa-
prasījām, kas sapulcē būs. Viņa 
mums daudz ko pārtulkoja. Nepie-
tika, ka dokumenti bija jāraksta 
krieviski un sapulcēs jāklausās, bu-
fetē vēl parādījās gucuļi. Ar steigu 
gāju prom no šī darba».  

 

Stacijas dārzs 
H. P.: «Stacijas dārzs bija skaists. 

Gar staciju līdz pat skolas stadi-
onam auga potētie ceriņi». 

E. A.: «Tie 
ziedēja kā 
pasakā. Ne-
viens arī ne-
a p l a u z a . 

Skaisti bija ziedošie jasmīni un akā-
cijas. Dārzā bija nekur citur nere-
dzēti krūmi».  

H. P.: «Tie ziedēja ar dzelteniem 
un baltiem, starainiem ziediem». 

E. A.: «Mēs dārzu pavasaros tīrī-
jām. Alfrēds Stirna nāca mums palī-
gā. Dārzu viņš vienmēr bija appļā-
vis. Tas nebija piemētāts. Pirms 
skolas katlumājas atradās staļļi, no 
stacijas uz tiem veda skaista krūmu 
aleja. Krūmi bija vienmēr rūpīgi ap-
griezti. 

H. P.: «Kad daļu no dārza pārņē-
ma skola, visus izcirta. Skolēni iztī-
rīja, atstājot tikai lielos kokus». 

 

Bufetes likvidācija 
E. A.: «1988. gadā Ventspils uz-

ņēmums beidza pastāvēt, bufeti 
pievienoja Talsu patērētāju biedrī-
bai. Nebija Ventspils apgādes, bied-
rībai preces nebija, ko dot. Darbs 
bija kā diena pret nakti. Nebija 
vairs, ko tur darīt. Pēc četriem mē-
nešiem staciju slēdza. Jūlijā visu iz-
veda uz ēdnīcu universālveikala 2. 
stāvā. Stacijas bufete beidza pastā-
vēt».  

 
Diāna Siliņa un Alnis Auziņš 

 
Autori pateicas par atbalstu rak-

sta tapšanā H. Avotai, E. Alksnei, 
Ņ. Dāvidsonei un H. Pekmanei. 

 

MAZBĀNĪTIS 
Nobeigums. Sākums 86. numurā. 
 

Dundagas stacijas pēdējā darbiniece Herta Avota atceras, kā aiz-
laidusi prom pēdējo vilcienu. Ar bijušo stacijas bufetnieču — Ņinas 
Dāvidsones, Hertas Pekmanes un Elzas Alksnes — atmiņām bei-
dzam stāstījumu par  mazbānīti. 

 Dundagas seriāls 
 

• Zivis sver bufetniece Herta Pekmane.                            
Foto no H. Pekmanes albuma 

• Pie stacijas vēl saglabāta adreses 
plāksnīte, kur izlasāms  pēdējā, ar 
dzelzceļu saistītā ēkas saimnieka vārds. 

A. Auziņa foto 

• Pie Dundagas stacijas. 50. gadu vidus.                                   Foto no H. Avotas albuma 

• Herta Avota savā vārdadienā 1968. gada 4. aprīlī, tikko 
pavadījusi pēdējo vilcienu no Dundagas stacijas.                                                                  

Foto no H. Avotas albuma 
• Skats uz bijušo dzelzceļa stigu..              

Dundadznieka foto 
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— Es saprotu, ka pasvešais jē-
dziens «rekolekcijas» nozīmē pa-
dziļinātas attiecības ar Dievu, zi-
nāmu laiku pavadot nošķirtībā no 
pasaules trokšņa.  

— Tas ir latīņu vārds. Mēs sa-
protam, kas ir kolekcija. Rekolekci-
jas varētu nozīmēt atgriešanos at-
pakaļ pie pilnuma, veseluma. Tēlai-
ni izsakoties: tev ir bijusi gleznu 
kolekcija un tu to esi izdāļājis 
prom, kaut ko arī pazaudējis, bet 
tagad tu dabū atpakaļ. Atjaunotu, 
radītu pēc Dieva līdzības. Ir dažā-
das rekolekcijas, piemēram, indivi-
duālās klusuma rekolekcijas vai 
konferenču tipa, kad cilvēki sapul-
cējas nedēļas nogalē, lektors nolasa 
tēmu un to pārrunā. Ir laulāto re-
kolekcijas, kad tieši vajag, lai abi 
partneri savā starpā pat pastipri-
nāti sarunātos. Ir rekolekcijas 
draudžu darbiniekiem, jauniešiem, 
dažādām tēmām veltītas.  
— Vai luterāņi ir piekopuši re-

kolekciju praksi?  
— Tieši tādu ne, bet esam pie-

mirsuši, ka luterāņu draudžu mācī-
tājmuižās noticis kaut kas līdzīgs. 
Mācītāji saaicināja iesvētāmo gru-
pas un nedēļas nogalēs intensīvi 
apguva kristīgo mācību. Viņi tur 
dzīvoja, strādāja, izrunājās, ieguva 
tuvāku saskarsmi ar Dievu, arī ar 
mācītāju un savstarpēji. Arī Dunda-
gas mācītājmuižā tā bijis. Šur tur 
vasarās to praktizē joprojām.  
— Kāpēc tu devies uz Šauļu no-

viciātu? 
— Tāpēc, ka esmu kapelāns 

Mazirbes rekolekciju centrā. Man 
ir jāvada klusuma rekolekcijas lu-
terāņu garīdzniekiem. Šauļu piedā-
vājums man likās visatbilstošākais. 
Katoļu baznīcā ir jezuīti, Ignācija 
Lojolas sekotāji. Ignācijs izveidoja 
garīgo vingrinājumu sistēmu, kas 
izrādījās ļoti dzīvīga un pašlaik ir 
laba atbilde satrauktajai pasaulei. 
Šos vingrinājumus par pamatu iz-
manto arī 30 dienu un īsākās reko-
lekcijās. Trīsdesmit dienu rekolek-
cijas parasti iesaka praktizēt reizi 
mūžā, kad vajag nopietni izšķirties 
par turpmāko — vai kalpot baznī-
cā, kļūt par priesteri vai precēties, 
lai pieņemtu pareizo lēmumu, var-
būt pat ļoti radikālu, kad dzīve ga-
līgi sagājusi greizi.  
— Tu tikai lasīji Rakstus, pār-

domāji un lūdzi?  
— Jā. Kad runājamais kanāls ir 

ciet, tad veidojas vajadzība citādi 
dabūt laukā to, kas ir iekšā. Dievs 
māca jaunu valodu. Rakstos ir ne-
pieciešamie vārdi sarunai ar Dievu, 
un mēs varam mācīties caur Rak-
stiem Dievu iepazīt, iemīlēt un sa-
runāties. 
— Un pēc zināma plāna? 
— Pamatdoma ir tāda: mēnesi 

nodzīvot savā ziņā mākslīgā vidē, 
lai iegūtu vienu lielu labumu — bū-
tu intensīvi kopā ar Dievu. Katru 
dienu bija jālasa un jāpārdomā vai-
rākas Rakstu vietas, katrai no tām 
veltot stundu. Tas nenozīmē, ka 
pārējā laikā nebijām ar Dievu. Pali-
kām kopā, tikai citādi. Izejot ārā. 
Pastaigājoties pa pilsētu, skatoties 
uz cilvēkiem. Viss var palīdzēt. 
Mērķis bija katrā brīdī atrast Dieva 
klātbūtni. 

Katru nedēļu aplūkojām vienu 
lielu tēmu. Pirmā — iepazīt Dievu 
kā Radītāju un sevi kā radību. Otrā 

nedēļa bija veltīta Jēzum, iepazīt 
Viņa cilvēciskumu. Trešā — Viņa 
ciešanu stāsts un nāve. Ceturtā —
Kristus augšāmcelšana. Ignācija 
pieeja Rakstiem bija ne tikai inte-
lektuāla, bet ar visu dvēseli, atmi-
ņu, gribu, iztēli. Rakstos ir daudz 
pārdzīvojama. Piemēram, Kristus 
piedzimšanas stāsts. Šo notikumu 
var iztēloties telpiski, dinamiski, 
sajūtās: ir auksts, nabadzība, smar-
žo siens, galu galā visas kūts sma-

kas. Jo vairāk tā caur pārdzīvojumu 
iedziļinies tekstā, jo labāk saproti, 
ko Dievs īstenībā Ziemsvētkos ir 
veicis —  no visuvarenības nogājis 
tālu ceļu, kļuvis par zīdaini, pilnīgi 
nevarīgu, kā jebkurš no mums. In-
teresanti ir arī pārdomāt laiku, kad 
par Jēzu neko nedzird, nezina. Tas 
ir lielākais laiks no Viņa zemes mū-
ža, kad Viņš ir kluss, mierīgs un pa-
klausīgs vecākiem, mācās par gald-
nieku, zāģē, ēvelē, un Viņam ar to 
pietiek. Un tad Jēzus iet prom no 
ģimenes. Kā tas notiek? Vai viegli 
aiziet no mājām? Tad aktīvais kal-
pošanas laiks, sevis iztukšošana, 
ziedošana... 

Iedziļinoties teksts kļūst tuvāks, 
nekā lasot tikai intelektuāli. Tad 
skaidri parādās iespēja sarunai ar 
Dievu, mainīties, izdarīt izvēles.  
— Vai saņēmāt metodiskus no-

rādījumus? 
— Katru dienu bija jādodas uz 

sarunu ar pavadītāju — cilvēku, kas 
seko līdzi garīgo vingrinājumu di-
namikai. Mums tas bija priesteris 
Aļģis Gudaitis. Viņa uzdevums bija 
dot vadlīnijas garīgajam ceļam, rei-
zēm dot padomu, aizlūgt, uzklau-
sīt, kā ir gājis iepriekšējā dienā. To-
mēr īstie metodiskie norādījumi 
bija jāgaida no Dieva. Sarunās ar 
pavadītāju bija svarīgi pašam sev 
nosaukt lietas īstajos vārdos.  
— Lai izdarītu zināmu garīgo 

kopsavilkumu? 
— Ne katra diena izdodas tāda, 

kādu to gribētos. Reizēm pēc kādas 
neveiksmīgas dienas gribējās teikt, 
ka jutos stulbi, sēžot pie galda, la-
sot Bībeli, lai gan mājās palika tik 
daudz, ko darīt.  
— Kāpēc tādas neveiksmes iz-

jūtas?   
— Rekolekcijās cilvēks dodas ar 

visu savu garīgo bagāžu, mājās ne-
atstājot neko. Tur ir visa tava līdz-
šinējā dzīve, tas, ko esi redzējis, 
piedzīvojis, visas vainas, kaites, 

grēki. Un Dievs ar to visu darbojas. 
— Sevi spogulī ieraudzīt nav 

viegli? 
— Ja tas ir Dieva spogulis, tad — 

jā, tas var būt grūti. 
— Bet vai tā ir neveiksme? 
— Ar Dievu kopā nav neveiks-

mju, bet sajūtu līmenī ir nemiers, 
gribas bēgt, nav uzmanības.  
— Grūti koncentrēties? 
— Klusēšanas pasaule ļoti atšķi-

ras no tās, kurā kāds vienmēr kaut 
ko runā.  
— Klusēšana laikam ir kas vai-

rāk nekā vienkārši nerunāšana? 
— Iekšēji nemitīgi tarkšķam. 

Kas iešaujas prātā vienā minūtē!  
— Un tevī tarkšķis norima? 
— Pamazām kļuva vairāk kon-

trolējams.  

— Vieglāk ir muti nevirināt? 
— Tieši tā. Trīs dienas vajag, lai 

tiktu vaļā no ikdienas rūpēm un 
steigas.  
— Laikam jau bieži vien runā 

nevis tādēļ, lai kaut ko otram pa-
teiktu, bet, lai noklusētu…  

— Paradoksāli, bet bieži vien ru-
nājot neveidojas sapratne. Cilvēki 
saka: mēs tagad visu izrunāsim, bet 
īstenībā neizrunā neko, drīzāk pa-
rādās iemesli jauniem asumiem. 
Ikdienā bieži vien saprašanās nav 
sarunas galvenais mērķis! Runā tā-
pēc, lai aizpildītu laiku, tāpēc, ka 
vientuļi, tāpēc, ka nespēj apstāties, 
nespēj citādāk.  
— Bet tu taču agrāk to saprati? 
— Nojausma radās pirms da-

žiem gadiem kādā Francijas kopie-
nā, kad klusumā pavadīju nepilnu 
mēnesi. Tur gadījās būt kopā ar da-
žādu nacionalitāšu cilvēkiem, ar 
kuriem vispār nevarētu sazināties 
valodas barjeru dēļ, bet, kopā klu-
sējot, mēs pat sadraudzējāmies. 
— Kā tomēr ir no runājošo pa-

saules nokļūt klusējošo vidē? 
— Pie visa diezgan ātri pierod. 

Pat kopīgās ēdienreizēs ar laiku var 
iemācīties labi saprasties klusējot.  
— Vai neizspruka kāds vārds? 
— Tur nav skolnieciskas pieejas, 

par izteiktu vārdu tevi neizslēdz.  
Kādam uznāca pat histēriski 
smiekli. Pārējie pasmējās līdzi.  
— Tu Rakstus gana labi pārzini, 

esi lasījis un pārdomājis, un lai-
kam jau klusumā. Vai tu piedzīvo-
ji lielas jaunatklāsmes? 

— Pirmkārt, beidzot bija laiks 
tikai tam nodoties. Tas ir izšķiro-
šais, ka tev nav jādara nekas cits, 
viss dienas laiks veltīts tikai Die-
vam. Tad var izvērsties. Pasaulē jau 
nav laika. Kāds piezvana, pārtrauc. 
Tur, arī gulēt ejot, tu paliec Dieva 
priekšā un sapņo par Viņu. 
— Pa vidu jums bija trīs runāja-

mās dienas. 

— Jā. Jezuīti uzskata, ka nevajag 
pārspīlēt, jo mēs tomēr esam radīti 
ar muti, kas runā, un prātu, kas do-
mā vārdos. Dievs devis veselo sa-
prātu. Atsākt runāt nebija viegli. Pa 
nedēļu jau it kā esi pieradis neru-
nāt. 
— Runājamās dienās taču varē-

ja arī klusēt? Bet runāji tomēr! 
— Runāšana vai nerunāšana nav 

pašmērķis. Es to drīzāk saprotu kā 
ceļu uz labākām attiecībām ar Die-
vu, sevi un līdzcilvēkiem. Protams, 
vajag dabūt laukā to, kas sakrājies. 
Citam tas padevās viegli, citam 
smagāk. Zinu tādus, kas pusdzīvi 
pārbraukuši no šādām rekolekci-
jām. Un tas nav tādēļ, ka viņi būtu 
desmitreiz briesmīgāki grēcinieki 
par pārējiem. 
— Pēc fiziskas badošanās pie 

ēdiena esot jāpierod pakāpeniski. 
Vai, atgriežoties runājošo pasaulē, 
nejuti krasu maiņu? 

— Tagad no jauna mācos pateikt 
vārdus «mamma», «papus», 
«ābols». 
— ??? 
— Tas ir joks. Taisnība, automa-

šīnā vairs nespēju klausīties radio. 
Tāda tarkšķēšana... Traki. Slikts 
veids, kā piepildīt laiku. Tenkas, 
pārstāsti. Varbūt man tagad ir sa-
asināta uztvere. 
— Vai pašam vairāk jāpārdomā, 

pirms laid vārdu pār lūpām? 
— Tas jau dabiski nāk. Draudzi 

uzrunājot, noteikti divreiz rūpīgāk 
jāpārbauda, ko teikt. Dievkalpoju-
mā uzrunājot Dievu, zinu, ka Viņš 
ir klāt un visu dzird. Mēs te savā 
starpā varam ... papļurkstēt. 
— Tu pats tagad varēsi vadīt 

klusuma rekolekcijas. 
— Jā, 5, 8 vai 11 dienas. Indivi-

duālajām klusuma rekolekcijām es 
to saredzu kā pārdomātu, izlūgtu 
metodi, ko lieto tiktāl, kamēr tā 
palīdz.  
— Tu biji īpašā vietā arī tādā 

nozīmē, ka jezuītu noviciātā. Cik 
daudz kopīga jezuītiem, īpašai ka-
toļu tradīcijai, ar luterāņiem? 

— Jezuītu un luterāņu saistība ir 
interesanta. Ignācijs un Luters bija 
laikabiedri, tikai viens Spānijā, otrs 
Vācijā. Abiem likās, ka Baznīcai ir 
jāmainās. Abi to saredzēja, atgrie-
žoties pie Rakstiem un personiskas 
ticības. Tolaik acīmredzot prasījās 
personisku attieksmi un atbildību 
Dieva priekšā. Ignācijs palika kato-
ļu baznīcā, lai gan daudzreiz skaid-
rojās ar inkvizīciju. Luteru izslēdza. 
Un vēlāk jezuīti kā vitāls un discip-
linēts spēks tika virzīti pret refor-
mācijas piekritējiem.  

Priecājos, ka man, luterānim, bi-
ja iespēja būt jezuītu apmācību na-
mā. Bet svarīgāk par to man likās 
piedzīvot viesmīlību, par kuru 
Kristus teica — pēc tās visi jūs pa-
zīs, ka esat Mani mācekļi.  
— Kā bija atgriezties trokšņai-

najā laicīgajā pasaulē? 
— Jā, ir troksnis, daudz nepatie-

sības. Mana cerība ir, ka nevis es 
tik daudz kādu mainīšu, bet ka va-
rēšu laiku pa laikam atgriezties 
klusumā un ikdienā no Rakstu lasī-
šanas iegūt vairāk labuma nekā ie-
priekš. Tāpat ceru laiku tā nešķēr-
dēt bezjēdzībās, ja ir tik vērtīga lie-
ta kā Raksti. Jāpieceļas no rīta ag-
rāk vai pa dienu jāatrod laiks. Die-
va mīlestība, tie tādi lieli vārdi. Bet, 
kad lasi, domā, lūdzies, tad tā kļūst 
par ļoti konkrētu izpausmi. 

Ja citos ir čerkstoņa, tad, lai sa-
prastos ar viņiem, man nav jā-
čerkst pretī. Es varu palikt ar klu-
sumu. 

Alnis Auziņš 

• Svētā Ignācija baznīca.                                                                                   A. Klāva foto 

 Ne no maizes vien 
 

Izvēlēties klusumu 
 

Mazirbes Rekolekciju centra kapelāns Armands Klāvs maiju pa-
vadīja Lietuvā, Šauļos, jezuītu noviciātā — klusuma rekolekcijās.  

Autobusi  
vasarā 

 

Publicējam i/k «Auto un būve» 
autobusu maršrutus vasarā. Au-
tobusi brauc darbadienās. Uzņē-
muma mobi la is  tā l runis 
29488170. 

Dundaga – Mazirbe – Kolka 
Dundaga   6.30     8.25 16.10     18.10 
Mazā skola  —        8.15    16.15     — 
Neveja         6.40     8.10    16.25     18.00 
Slītere          6.45     8.05    16.30     17.55 
Mazirbe       6.55     7.55    16.45     17.45 
Pitrags         7.05     7.50    16.55     17.35 
Saunags       7.10     7.45    17.00     17.30 
Vaide           7.15     7.40    17.05     17.25 
Kolka           7.25  7.30    17.10  17.15 

Dundaga – Sabdagas – Dundaga 
Dundaga            8.35           15.45 
Mazā skola            —            15.50 
Sabdagas             8.40           16.00 
Mazā skola          8.45            —  
Dundaga              8.50         16.10 

Dundaga – Pāce – Dundaga 
Dundaga            8.30           15.45 
Mazā skola         —                15.50 
Pāce                     8.40           16.00 
Mazā skola          8.45            — 
Dundaga              8.50         16.10 

Dundaga – Kaļķi –  
Žagatas – Akmeņdārzi 
Dundaga          14.55           15.45 
Mazā skola        15.00            — 
Alakste              15.05           15.38 
Kaļķi                  15.15           15.35 
Seņķi                                      15.30 
Žagatas              15.18           15.25 
Akmeņdārzi     15.21         15.21 

Dundaga – Kaļķi –  
Vīdale – Dundaga 
Dundaga            7.10           17.25 
Alakste                7.15           17.20 
Kaļķi                    7.20           17.15 
Žagatas                7.25         17.10 
Akmeņdārzi       7.30           17.05 
Rīgzemes            7.40           16.55 
Vīdale                  7.45           16.50 
Zaķi                      7.50           16.45 
Mazā skola          7.55           16.40 
Dundaga              8.00         16.35 

 

Kapu svētki  
Dundagas pagastā 

 

3. VII plkst. 11.00 Ostes, plkst. 
12.15 Nevejas, plkst. 13.30 Ošu, 
plkst. 14.45 Āžu kapos. 10. VII plkst. 
11.00 Vīdales, plkst. 12.15 Lateves, 
plkst. 13.30 Kaļķu, plkst. 14.45 Alak-
stes kapos. 24. VII plkst. 11.00 Jaun-
dundagas, plkst. 12.15 Pāces, plkst. 
13.30 Sumbru, plkst. 14.45 Sabdagu 
kapos. 7. VIII plkst. 11.00 Kluču, 
plkst. 12.30 Valpenes, plkst. 14.00 
Anstrupes kapos. Kapu svētki Kol-
kas pagasta kapsētās notiks augus-
tā. 

Apkopoja Diāna Siliņa  
 

Ūdens skaitītāju 
maiņa 

 

SIA Ziemeļkurzeme atgādina, ka 
ūdens skaitītāju derīguma termiņš 
ir 4 gadi. Daudzi Dundagas centra 
iedzīvotāji lieto ūdens skaitītājus, 
kam beidzies derīguma laiks. Tādā 
gadījumā lūdzam griezties SIA Zie-
meļkurzeme, kas nomainīs vecos 
skaitītājus pret jauniem. Šī pakal-
pojuma cena — Ls 8,50, ieskaitot 
PVN. Tālrunis 63242430. Ja iedzīvo-
tāji, kuru ūdens skaitītājiem bei-
dzies derīguma laiks, to neizdarīs 
līdz 1. oktobrim, tad neņems vērā 
šo skaitītāju rādījumus.  

Andrejs Bāliņš,  
SIA Ziemeļkurzeme  
rīkotājdirektors 
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Pārmaiņu laika pirmais Kolkas 
ciema Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejas priekšsēdētājs bija 
Juris Bušs. Ieskatam viņa stāstīju-
ma daži fragmenti.  

Te viss gāja ļoti smagi 
Par Kolkas ciema izpildkomitejas 

priekšsēdētāju kļuvu 1988. gada ok-
tobrī. Tas bija smags un juceklīgs 
laiks. Sākās zemes īpašnieku pie-
teikšanās, informācijas ievākšana 
par cilvēkiem, kuri vēlējās atgūt sa-
vas zemes, pēc tam lietu juridiskās 
puses kārtošana. (..) 

Te viss gāja ļoti smagi. Reizēm 
cīnījās par dažiem kvadrātmetriem. 
Uz vienu un to pašu zemi pieteicās 
vairāki īpašnieki. Kad sākās juridis-
kās puses kārtošana — vai man die-
niņ, kā gāja! Bija cilvēki, kas, izgāju-
ši no ciema padomes, stāvēja pagal-
mā un skaļi lamājās tāpēc vien, ka 
nebijām darījuši, kā viņiem gribē-
tos. Citreiz piedāvāja pat «kukuli». 
Pieaicināju sekretāri un sacīju, re, 
mums te kaut ko piedāvā un lūdz, 
vai nevaram šo to izdarīt... (..) 

Bija lietas, kur mēs balansējām 
uz likuma pārkāpšanas robežas, bet 
tas bija ciema attīstības labā. Domā-
jot par ciema labiekārtošanu, mēs 
diezgan barbariski ieviesām vasar-
nīcu nodevu. Tiem, kam te bija īpa-
šumi, bet kuri nedzīvoja uz vietas, 
bija pagastam šī nodeva jāmaksā. 
Tā nebija liela nauda, laikam kādi 
20 rubļi (mazākās algas tolaik bija 
ap 300–400 rubļiem). Tā bija ciema 
nauda. Par to varējām nolīgt, pie-
mēram, ekskavatoru, lai izlīdzinātu 
ceļu. Tolaik kaut kādus pakalpoju-
mus nodrošināt bija ļoti grūti, jo 
vecā sistēma bija sagrauta, bet 
jaunā nebija vēl radīta, un arī nau-
das nebija. Mēģinājām ieviest arī 
nodevu tūristiem par ierašanos 
Kolkā. Par iebraukšanu ciemā ar 
autobusu bija jāmaksā 20 rubļi, kat-
ram pieaugušajam — rublis, skolē-
niem un bērniem — 20 kapeikas. 
Nodeva bija jāiemaksā vairākas die-
nas pirms ekskursijas izpild-
komitejā. Drīz sākās pretenzijas no 
Slīteres rezervāta puses, ieradās 
žurnālists no Panorāmas. Visādi 
mums gāja...(..) 

Maija Rēriha Kolkas ciema pār-
valdē ir nostrādājusi 30 gadus, vis-
pirms par sekretāri, bet no 1992. 
līdz 2001. gadam — par pagasta pa-
domes priekšsēdētāju. Maijas Rēri-
has stāstījums pierakstīts 2009. ga-
da 23. oktobrī.  

Viss bija jāveido no jauna 
Kolkas izpildkomitejā sāku strā-

dāt 1971. gada rudenī pie Vilmas 
Andersones. Man bija vidējā speci-
ālā izglītība: sekretāre mašīnrakstī-
tāja. Tolaik sekretārei bija jābūt arī 
deputātei, tāpēc sākumā biju tikai 
vietas izpildītāja. Sarīkoja ārkārtas 
vēlēšanas. Mani ievēlēja par depu-
tāti, un pēc tam kļuvu par pilntiesī-
gu sekretāri. (..)  

Pēc Jura Buša neviens to posteni 
negribēja. Bija vietas izpildītāji, līdz 
no Dundagas ieradās Elmārs Vir-
kavs. Cilvēks viņš bija sakarīgs un 
labs, taču no darba daudz nezināja. 
Ne viņš pazina šejienes apstākļus, 
ne aizkulises. Pamocījās kādu gadi-
ņu un aizgāja. Beigu beigās es uzņē-
mos šo darbu.(..)  

Mums bija īpaša situācija — te 
taču bija robežsargi! Laimīgā kārtā 
attiecības ar robežsargiem un viņu 
priekšniekiem visu laiku bija labas. 
Viņi daudz palīdzēja, sadarbojās ar 
pašvaldību, skolu. No robežsargu 
vidus bija arī ciema deputāti. Lai 
redz, kas notiek, lai redz, ko lemj. 

Kad augšās sākās šurumburums, 
mūsu attiecības joprojām bija labas. 
Tolaik bija milzīgs juceklis ar ro-
bežsardzes dienesta atstātajiem 
īpašumiem. Viņiem tie kādam jāat-
dod, bet nezināja, kam. Bija objekti, 
kas palika bez saimnieka. Aizsardzī-
bas ministrijai Kolkā palika Robež-
sargu postenis (Jūras pērles — B. Š.), 
Kolkasragā — vecā bākas uzrauga 
māja, torņi un 0,5 ha zeme ap tiem. 
19 ha raga zemes atdeva pašvaldī-
bai. Arī bijušo raķešu bāzi starp 

Kolku un Ušiem — tur tolaik bija 
laba divstāvu māja jūras krastā ar 
nelielu molu. Varēja apsaimniekot, 
bet pārņemšanas process vilkās tik 
ilgi, ka pa to laiku visu izdemolēja. 
Vēl pašvaldībai atdeva bijušo Pitra-
ga zastavu pie jūras. Tikām brīvi no 
aizliegtās zonas, no ierobežoju-

miem. (..) 
Tas bija lielu juku laiks. Viss no-

tika pa jaunam, likumi nebija sakār-
toti. Pieredzes jaunajā sistēmā — 
nevienam, nekādas. Īpašumu nodo-
šana, zemes reforma, privatizācija 
un prihvatizācija, viss vienā laikā. 
Arī sertifikāti, Godmaņa krāsniņas, 
degvielas un pārtikas taloni. Neie-
domājami sarežģīts laiks, un ar to 
bija jātiek galā. (..)  

Man toreiz nebija izpilddirektora 
saimnieciskajā darbā. Viss bija jāda-
ra pašai, sākot ar degvielu, spuldzī-
tēm, atkritumiem utt. Pagastam ne-
bija pat mašīnas. Kad vajadzēja 
braukt uz Talsiem pēc naudas vai 
kur citur, tad uz to brīdi 
«nopirkām» kādu, kas tai dienā 
mūs vadāja. Vēlāk es dabūju lietotu 
mikroautobusu Latvija. Ceļa pārval-
de negribēdama atdeva. Bija milzīgs 
prieks par ieguvumu. Pieņēmām 
šoferi. Tagad vajadzēja pašiem arī 
savus degvielas talonus. Pēc benzī-
na bija jābrauc uz Stendi. Kādi tik 
tie taloni nebija! Dažādās krāsās, 
katrai lietai savi. Ja ieekonomēja, 
varēja iemainīt pret ko citu. (..) 

Ciema dzīvi ļoti ietekmēja Krie-
vijas krīze 1990. gadu beigās. A/s 
Kolka līdz tam strādāja normāli, 
daudz palīdzēja arī pašvaldībai. Tad 
uzņēmums bankrotēja. Līdz tam 
Kolkā nebija bezdarbnieku, bet pēc 
bankrota sociālā pabalsta prasītāju 
bija daudz. Centos palīdzēt. Mans 
grēks, ko vēlāk pārmeta audits, ka 
neesmu likusi pabalsta lūdzējiem 
izpildīt trūcīgā cilvēka deklarācijas 
un vienpersoniski esmu piešķīrusi 

pabalstus. Tā bija, bet es par to ne-
kaunos. Ja kasē bija nauda, es cen-
tos cilvēkiem palīdzēt, protams, iz-
rakstot orderi par izsniegto pabal-
stu.  

Viss bija jāveido no jauna. Nebi-
ja, kam paprasīt, kā ir pareizāk. 
Darba apjoms bija milzīgs. Reizēm 
nolaidās rokas. Tā bija nepārtrauk-
ta spriedze, no kā nevarēja atbrīvo-
ties ne mirkli. Ar personisko laiku 
nevarēja rēķināties. Tas bija ļoti 
smags, bet arī radošs laiks.  

Kā pēc Krievijas krīzes atjaunojās 
darbs zivju apstrādē un izveidojās 
SIA Līcis `93 Kolkas cehs, stāsta 
viens no uzņēmuma īpašniekiem 
Aivars Lejietis.  

Tikai darot var izdarīt! 
Man vēl tagad stāv acu priekšā, 

kāds izskatījās Kolkas cehs, kad te 
ieradāmies pirmo reizi. Elektrība 
atslēgta, viss mitrs, auksts, nemā-
jīgs, pamests... Motivācija atjaunot 
bija vienkārša — tikai darot var iz-
darīt! (..) 

Apņēmība rodas, ja cilvēki cits 
citu uzmundrina. Tad ir jādara! Tā 
bija arī šajā reizē. Samērā īsā laikā 
visu sakārtojām un varējām sākt 
ražošanu. Mēs uzdrošinājāmies ra-
žotni vispirms iznomāt no bankrota 

administratora, un sākām strādāt, 
pirms vēl uzņēmums bija mūsu īpa-
šumā. Jutām, ka varam. Mums vei-
cās ar cilvēkiem. Viņi īsā laikā at-
jaunoja izpostīto ražotni. Pamazām 
atkopāmies. Kopš tā laika investē-
jam līdzekļus gan konservu ražoša-
nā, gan paralēli attīstām kārbu ra-
žošanu. Kad iesākām, mums uz vie-
tas Kolkā nepietika darbaspēka. Bi-
jām spiesti to vest no visas apkār-
tnes. Vēl nesen nodarbinājām pat 
piecus bulgārus. Arī tagad vedam 
strādniekus no apkārtnes, paši kol-
cenieki ir tikai kādi 20–30 % no no-
darbinātajiem. 

Esam daudz kam izgājuši cauri. 

Vidēji jārēķinās, ka reizi gadā uz-
krīt kāda ķibele. Protams, neskaitot 
visas pasaules krīzi. Krievijas tirgus 
ik pa brīdim izspēlē kādu joku — 
tad benzopirēns, tad Krievijas pār-
tikas uzraudzības dienests pēkšņi 
paaugstina prasības, tad vēl kaut 
kas. Vienmēr jābūt gataviem ar to 
tikt galā. 

Mūs interesē būt ražošanā, pie-
dalīties šajā procesā. Patīk ražot to, 
kas cilvēkiem nepieciešams, ko viņi 
patērē. Mēs strādājam klientu labā, 
priecājamies būt viņiem vajadzīgi. 
Gribu uzsvērt tieši Regīnas lielo lo-
mu! Viņas apņēmība, pārliecība, ka 
visu var izdarīt, — tas bija būtisks 
pamudinājums sākt strādāt Kolkā.  

Otru tik labu un saliedētu, lielu 
ražošanas kolektīvu, kāds tas ir Kol-
kā, es Latvijā nezinu. Esmu mūsu 
valstī bijis daudzās ražotnēs, daudz 
redzējis, bet tik laba kolektīva kā 
Kolkā citur nav! (..) Kādreiz etalons 
bija Bangas šprotes, bet tagad gar-
šīgākas šprotes par Kolkas šprotēm 
neatrast! Gan izskata, gan kvalitā-
tes ziņā. Labas šprotes var ražot ti-
kai tradicionālā vietā. Mēs ļoti cen-
tāmies sasniegt augstu kvalitāti. 
Tas prasīja lielu pacietību, bet ilg-
termiņā esam ieguvēji.  

Grāmatas nodaļā Mūsdienas varēs 
lasīt arī pagasta vadītāju Benitas 
Oses un Alda Pinkena, zemes ierī-
kotāja Jāņa Varslavāna, zvejnieka 
Gunta Otomera, zivju apstrādes uz-
ņēmumu vadītāju Regīnas Rūmnie-
ces un Tijas Liepas, SIA Kolkasrags 
rīkotājdirektora Jāņa Dambīša, kā 
arī citu kolcenieku stāstījumus par 
dzīves norisēm Kolkā jaunākajos 
laikos.  

Baiba Šuvcāne 
Foto no autores albuma 

K. Litjena dzimusi 1937. gadā Tī-
ringenē (Vācija). Rokdarbi ir viņas 
vaļasprieks. Samērā vēlu sastapusi 
skolotāju, kas ierādījusi knipelēša-
nas noslēpumus, taču šī nodarbe 
kļuvusi par Kristas nopietnu aiz-
raušanos nu jau gandrīz 20 gadus. 
Brēmeniete darina modernas mež-
ģīnes, iekļaujot neparastus materi-
ālus, kā vara stiepli, pērles, ahāta 

šķembas, arī koka mizu. 
K. Litjena daudzus gadus pieda-

lās muzeja dienās novada muzejā 
Sīkē (Syke) netālu no Brēmenes. K. 
Litjena labprāt rāda knipelēšanu un 
aicina līdzdarboties. Sevišķi ātri pa-
vedienu krustošanas principu ap-
tver bērni, ar patiesu lepnumu rā-
dot pašu paveikto. Arī šajā izstādē 
pilī pieejami materiāli praktiskai 

darbībai.  
Ilze Spriņķe dzimusi 1959. gadā, 

strādā par  vācu valodas skolotāju 
Ugāles vidusskolā. Ar zīda apglez-
nošanu I. Spriņķe iepazinusies 
pirms diviem gadiem Usmas sievie-
šu klubiņa rīkotās nodarbībās. Ta-
gad šis vaļasprieks papildina otru 
Ilzes aizraušanos — biškopību. Līdz 
šim usminiecei bijušas izstādes Us-
mā un Ugālē, bet lakati un šalles ir 
aizceļojušas arī uz tālākām zemēm, 
gūstot pat musulmaņu kultūras 
piederīgo ievērību.  

Par iespēju Dundagā sarīkot iz-
stādi autores īpaši pateicas pils di-
rektorei Baibai Dūdai un visiem, kas 
tajā ieguldījuši darbu! 

 

Ilze Spriņķe 

 Ciemos 
 

Knipelētas mežģīnes  
un apgleznoti lakati 

 

No 3. līdz 17. VII pilī būs skatāma brēmenietes Kristas Litjenas 
(Christa Lütjen) tradicionālu un modernu knipelējumu un viņas ilg-
gadējās paziņas, usminieces Ilzes Spriņķes apgleznoto zīda lakatu 
izstāde. 

Senais lībiešu ciems Kolka 
 

Pabeidzot iepazīšanos ar topošo grāmatu Senais lībiešu ciems 
Kolka, ielūkosimies tās pēdējā nodaļā, kurā varam lasīt stāstus par 
ciema dzīvi mūsdienās.  

• Loma izkraušana Kolkā uz mola pie SIA Līcis`93 2007. gada rudenī. 

• Ēriks Ļihačevs sagatavo murdu zvejai 2010. gada aprīlī. 
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12. VI norisa Šlīteres ceļotāju 
diena — pasākums par godu tūris-
ma maršrutu un ceļveža izstrādei, 
tūrisma asociācijai Lauku ceļotājs 
sadarbojoties ar Slīteres nacionālo 
parku. Jaunais ceļvedis veidots, ļoti 
rūpīgi apsekojot parka teritoriju 
un, kas ir jo īpaši svarīgi, iesaistot 
vietējos iedzīvotājus un uzņēmē-
jus. Pateicoties Līvu fonda ieros-
mei, ceļvedī iekļauti arī vietvārdu 
nosaukumi lībiešu valodā un saga-
tavota neliela latviešu — lībiešu 
vārdnīca. Tūristiem ceļvedis ļoti 
ērti un saprotami  piedāvā visu va-
jadzīgo informāciju, kas noderēs, 
apmeklējot nacionālo parku.  

Pasākumā sparīgi iesaistījās arī 
stiprs vējš, tomēr vietējie iedzīvo-
tāji priecājās, jo tas aizpūtis visus 
odus. Dienas pirmajā pusē ceļotāji 
bija aicināti doties pa kādu no 12 
piedāvātajiem maršrutiem vietējo 
gidu pavadībā gan ar kājām, gan 
laivu, gan divriteņiem. Reģistrācija 
un pasākuma centrs bija Kolkā, 
kempingā Ūši. Plašajā, gludi no-
pļautajā mauriņā varēja labi paēst, 
iegādāties dažādus vietējo amat-
nieku izstrādājumus, pusdienās 
saimniece Dženeta Marinska cienā-
ja ar garšīgu zivju zupu. Dienas ot-

rajā pusē notika koncerts, kurā 
piedalījās Kolkas jauktais koris un 
mūzikas skolas koklētāju ansam-
blis, ansamblis Sarma, lībiešu dzies-
mu ansamblis Laula, Kolkas pūtēju 
orķestris, Dundagas amatierteātris 
un lībiešu jauniešu ansamblis 
Nurmorkestõr kopā ar pazīstamo 

dziedātāju Čilli. Koncerta laikā no-
tika arī vairāki konkursi un lielā 
loterija. 

Par spīti lielajam vējam ceļotāju 
dienā piedalījās ap piecsimt ļaužu, 
kas izskatījās apmierināti ar notie-
košo. Kaut gan pasākums ir jau aiz-
vadīts, aicinām katru izvēlēties sev 
piemērotāko dienu ceļošanai un 
apmeklēt Slīteres nacionālo parku. 
Vairāk ziņu www.celotajs.lv. 

 

Linda Zonne 

Mäd delegātsijs Ungārmōlõ vȯļ 
kuolm rištīngtõ: Guntis Pirvits ja 
Sandra Kokoreviča Dūoņig dūom-
stõ ja ma īž Līvõd fond pūolstõ.  

Ma tōks nīžõ iļ sīe, mis sǟl vȯļ 
interesantõ. 

Až tēg tīedat, ungārd ja līvlizt 
attõ sūomõ-ugrõd, sīepierāst ne 
īdõkabāl attõ vȯnnõd jõvād sõbrād. 

Mis vȯļ mäd merk, mikšpierāst 
mēg lekšmõ Ungārmōlõ? 

Mēg tōžmõ vaņtlõ, kui siz un-
gārd jelābõd, või ne tōbõd mäd-
kõks kubsõ projektidi tīedõ, mis ne 

tīedabõd iļ līvlizt ja mis ne 
mõtlõbõd? 

Dūoņig pagāsts jelāb vīž tūontõ 
rištīngtõ, agā Vál pagāsts kakš 
tūontõ. 

Siz amā Vál pagāst um nei ku 
Dūoņig jālgab. 

Paldīž um seļļi kizzimi — kui 
mēg jeddõpēḑõn īdskubsõ võimõ 
strōdõ? 

Või se līb mingi īti kōd pagāst 
projekt, või se līb mingi kultūr-
vaidlimiz projekt — mitikš äb tī-
eda.  

Mis ni um sieldõ — Leţmō kaim-
kuodā jūodiji Ungārmōl Veronika 
Erte äbţõb mäddõn kontaktidi 
sōdõ ja ulzõ mõtlõ, mis võiks vȱlda 
amā paŗīmi riek. 

Um vȯdlõmõst, ku ungārd 
Válõst tulbõd mäddõn killõ, siz 
amā paŗīmizt riekkõ um vel 
vȯtšõmõst. 

Mis ma īž opīz Ungārmōl kuolm 
pǟva āigal, um se, ku amā paŗīm-
stiz ja amā aššõ īdtõ tīedõ võib 
vaļmõks sōdõ, až sidām um vāldiž 
ja rištīng um sõbrāli. 

Ungārd jelābõd sidām pierāst ja 
attõ sõbrālizt — se um sieldõ!  

 

Jānis Mednis 

Ungārmōl 

Šogad kādu mācību posmu beidz 
vairāki Līvu fonda jaunieši. Ar īpašu 
lepnumu un prieku Līvu fonds sveic 
divus bakalaura ieguvējus, kas aiz-
stāvējuši savus darbus tieši saistībā 
ar lībiešu tēmu.  

Latvijas Kultūras akadēmijas ab-
solvente rīdziniece un lībiete Mon-
ta Kvjatkovska savu darbu veltījusi 
lībiešu etniskās identitātes proble-
mātikai globalizācijas apstākļos. Kā 
raksta autore, būtisks pētniecības 
darba mērķis ir ievadīt ikvienu lasī-
tāju sajūtās un pārdomās par savas 
identitātes tiešamību un īstenumu 
dažādo identitāšu jūklī. Autore ir 
pamatīgi strādājusi, intervējot 
vienpadsmit vecākās paaudzes lī-
biešus un aptaujājot piecdesmit di-
vus lībiešu pēctečus. Darba gaitā 
pētīta lībiešu etniskā apziņa mūs-
dienās, tā  parādot, kādēļ svarīgi 
saglabāt savu kultūru. «Vērtējot lī-
biešu etnisko identitāti, globalizāci-

jas apstākļos ir atdzimusi lībiešu 
etniskās piederības sajūta, jo starp 
kosmopolītiem un globālo kultūru 
tādai minoritātei kā lībieši ir iespē-
ja izcelties un pieteikt sevi kā vienu 
no vissenākajām tautām», raksta 
autore. Domāju, ka šim darbam ir 
liela vērtība, un tas kārtējo reizi 
pierāda, ka censties saglabāt savu 
kultūru ir tikai dabiski un nepiecie-
šami. 

Latvijas Universitātes Datorikas 
fakultātes absolvents dundadz-
nieks, lībietis Reinis Zumbergs sa-
vukārt izstrādājis daudz praktiskā-

ku darbu, pētot lībiešu valodas iz-
mantošanas iespējas programmatū-
rā. Pirms diviem gadiem, kad sācis 
apgūt valodu un iesaistīties lībiešu 
lietās, Reinis ievērojis neskaitāmās 
problēmas, kas saistītas ar lībiešu 
valodas lietošanau datorā, un nolē-
mis kaut ko mainīt. Sākotnēji pār-
rakstījis ar datoru dažādus tekstus, 
piemērojis klaviatūru lībiešu valo-
das vajadzībām un sācis veidot 
elektronisko vārdnīcu. Beigu beigās 
ir tapis bakalaura darbs. Kā raksta 
pats autors, tad «darbā izzinātas 
ievades metodes, fontu atbalsts, pa-
reizrakstības rīki, elektroniskā 
vārdnīca, tekstu digitalizācija un 
pusautomātiskā tulkošana. Darbs 
paredzēts kā atspēriena punkts un 
arī kā pamatlietu materiāls, uz ko 
atsaukties tālākā valodas atbalsta 
paplašināšanā, kā arī atsevišķu tē-
mu dziļākai pētīšanai, kur tas ne-
pieciešams». Darba praktiskais re-

zultāts vēl gaida uzlabojumus, bet 
Līvu fonds cer, ka drīz lībiešu valo-
du lietos aizvien vairāk datoros.  

Abi darbi ir novērtēti atzinīgi un 
uzteikti par tēmu oriģinalitāti, kā 
arī vajadzību šādus jautājumus pē-
tīt. Taisnība, pētāmā vēl daudz, tā-
dēļ aicinu un iesaku gan skolēniem, 
gan studentiem savos zinātniskajos 
darbos pievērsties lībiešu tēmai. Ja 
vajadzīga palīdzība, rakstiet Līvu 
fondam!  

Linda Zonne 
 

Mūsu delegācijā, 14. V braucot 
uz Ungāriju, bija trīs cilvēki: Guntis 
Pirvits un Sandra Kokoreviča no 
Dundagas novada domes (sk. arī 
iepriekšējo Dundadznieku! — Red.) 
un šo rindiņu autors, pārstāvot Lī-
vu fondu.       

Ko interesantu, manuprāt, pie-

dzīvojām? 
Kā mēs zinām, ungārus un lībie-

šus saista somugru radniecības sai-
tes, tāpēc tautas vēsturiski ir biju-
šas labos draugos.     

Mūsu brauciena mērķis bija no-
skaidrot, kā dzīvo ungāri savā paš-
valdībā Vālā, vai viņi vēlas ar 

mums kopā veidot projektus, ko 
viņi zina par līviem? 

Dundagas novadā dzīvo apmē-
ram pieci tūkstoši cilvēku, Vālas 
pašvaldībā — divi tūkstoši. Tādējā-
di sanāk, ka Vālas pašvaldība pēc 
iedzīvotāju skaita atbilst Dundagas 
ciemam. 

Svarīgākais jautājums pašreiz ir: 
kā mēs turpmāk varētu sadarbo-
ties? 

Vai tas būs kāds divu pašvaldību 
sadarbības projekts, vai kultūrap-
maiņas projekts, to pašlaik neviens 
vēl nezina pateikt. 

Tas, kas patlaban ir skaidrs, —  
Latvijas vēstniece Ungārijā Veroni-
ka Erte palīdz mums dibināt kon-
taktus un noteikt sadarbības vir-
zienus. 

Tagad mēs gaidām mūsu draugu 
ungāru delegāciju Dundagas nova-
dā un Līvu krastā. Ļoti iespējams, 
ka viņi pieņems mūsu uzaicināju-
mu un paviesosies Dundagas nova-
dā Līvu svētku laikā. Tad arī taps 
skaidrāks sadarbības virzieni un 
iespējas. 

Ko es pats visvairāk guvu trijās 
dienās Ungārijā? To, ka vislabāko 
un ražīgāko rezultātu var sasniegt, 
ja sirds ir atvērta un ja esi drau-
dzīgs pret kolēģiem un apkārtē-
jiem cilvēkiem. 

Ungāri dzīvo pēc savas sirds-
balss un ir draudzīgi. Tas ir 
skaidrs! 

Jānis Mednis 

14. V Dundagas novada domes un 
Līvu fonda pārstāvji dodas dibināt 
kontaktus ar Vālas pilsētiņu Ungā-
rijā. 
12. VI noris Šlīteres ceļotāju diena. 
20. VI Mazirbē notiek Līvu savienī-
bas kopsapulce un vecākā vēlēša-

nas; 
Apprecējies lībietis Andris Lazdu-
kalns. 
23. VI Jāņu TV koncertā Valmierā 
piedalās Nurmorkestõr ar dziedātāju 
Čilli. 

Linda Zonne 

Tēriņtš, dārgie lasītāji! Ceru, ka 
esat kārtīgi gatavojušies svinēt Jā-
ņus, jo pēc seniem ticējumiem Jā-
ņos var iegūt īpašu svētību, kas pa-
vada līdz nākamajiem vasaras 
saulgriežiem. Gandrīz kā  katrus 
Jāņus, arī šajos pēkšņi pienāca at-
klāsme, ka gads jau pusē, kas lie-
kas pilnīgi neticami! Pienākot 

jaunajam gadam, ļoti bieži  kaut ko 
apņemamies, bet diemžēl diezgan 
bieži savas labās apņemšanās at-
stājam novārtā. Jāņi savukārt varē-
tu būt tas laiks, kad vajadzētu at-
cerēties  gada sākumā nolemto un 
varbūt mēģināt vēlreiz, vai arī pār-
domāt, kas ir izdevies, kas ne.  

 

Linda Zonne 

  Līvõ āiga   •  Līvu laiks 
 

Tēriņtš! 

Līvu ziņas • Līvõd tieudõd 

• Pirmajā rindā no kreisās puses: Latvijas vēstniecības Ungārijā vadītāja Veronika 
Erte, Vālas pagasta vadītāja Tōta Ferencnē, otrajā rindā: Guntis Pirvits, Sandra 
Kokoreviča, Vālas notārs Dr. Tamāšs Kišs un Jānis Mednis. 
• Ežmi rīnda kurā pūold: Leţmō kaimkuodā jūodiji Ungārmōl Veronika Erte, Vál 
pagāst juodiji Tóth Ferencné, tuoi rīnda: Guntis Pirvits, Sandra Kokoreviča, Vāl no-
tār Dr. Tamás Kiss ja Jānis Mednis.                                         No Jāņa Medņa albuma 

Ungārijā 

Šlīteres diena Kolkā   

Šlīter päva Kūolkas 

Aizstāvēti divi bakalaura darbi 
par lībiešu tēmu   
Pidtõdõd kakš bakalaur tīedõ 
iļ līvõd tēm 

• Ceļotāji šķērso Pitraga upes ieteku. 
• Pitragjoug räšti lēmi mier jūs.                                                       Baibas Šuvcānes foto 
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Papildinājums medaļu izstādei 
 

Baltijā lielākā pastāvīgā medaļu ekspozīcija Dundagas pilī 13. VI 
papildinājusies ar 51  jaunieguvumu. 

Pasakaini silta diena sagaida Ža-
garē. Visneparastākā ir māja, kas 
no pamatiem līdz pat skurstenim ir 
noklāta ar kastroļiem, to vākiem, 
pannām un bļodām. Arī pagalms un 
mājas iekšpuse  ir pilna vecu dzel-
žu. Oficiāli to dēvē par Vaičuļa pri-
vātmuzeju. Pats namatēvs Ed-
munds stāsta: sākumā mani sūdzēja 
milicijai, tagad dod ordeni. 

Otru savādnieci sastopam Pabir-
žē. Aldona Jaronīte 30 gados izvei-
dojusi skaistu vietu ar pāris dīķiem, 
ūdensrozēm. Dārzā košumkrūmi, 
puķes. Galvenā neparastība ir tā-
da — Aldona dīķus 30 gadus ir raku-
si viena pati un ar lāpstu... Uzskatot 
to par sava mūža misiju. Kāda sir-
snība staro no 78 gadus vecās sie-
vietes! Arī Valsts prezidents Valdis 
Adamkus atbraucis paciemoties vi-
ņas dārzā. 

Jaunakmenē apbrīnojam Antana 
Čapa 40 gadus veidoto botānisko 
dārzu. 358 sugu koki un krūmi ir no 
visas pasaules. Pitona koks ir ierak-
stīts Ginesa rekordu grāmatā. It 
īpaši to apbrīnojuši japāņi. Dārza 
saimnieks ir izveidojis vairākus stū-

rīšus, kas atgādina Itālijas, Krimas, 
Francijas un Vācijas skaistākās vie-
tas. Ar lepnumu un sirsnību saim-
nieks parāda veidojumus no Inču-
kalna vestā šūnakmens. 

Nākamā pietura ir Krusta 
kalns — katoļu dvēseles svētnīca, 
cerību un skumju kalns. Tas ar kat-
ru dienu kļūst aizvien plašāks un 
krustiem bagātāks — no visas pa-
saules. Tie atvesti arī bezvēsts pa-
zudušo piemiņai. Gandrīz vai mal-
doties pa šaurajām taciņām krustu 
mežā, pārņem sirreālas izjūtas. Lie-
lākais notikums kalna vēsturē ir 
Romas pāvesta Jāņa Pāvila II ap-
meklējums 1993. gadā. Gadu vēlāk 
te uzstādīts viņa dāvinājums. Aiz 
Krusta kalna iesvētīts franciskāņu 
klosteris, ko uzcelt pamudinājis pā-
vests.  

Šauļos aplūkojam pilsētu un bo-
tānisko dārzu. Zied daudzkrāsainas 
tulpes. Izveidots kalns, kurā sastā-
dīti kalnu augi no Alpiem, Kaukāza 
un Himalajiem. 

Viesnīcā paši sev un kaimiņiem 
veltām tautasdziesmu maratonu. 
Kārtīgi atpūtušies, atvadāmies no 

viesmīlīgajiem saimniekiem, kas 
mūs pavada ar glāzi pašdarināta 
upeņu vīna. Aina parakstās viesu 
grāmatā, kurā pirms viņas to darījis  
arī Mihails Gorbačovs. 

Burbišķu muižā esam liecinieki 
Tulpju svētkiem. Baudām dažādu 
kolekciju tulpes, arī citus pavasara 
ziedus. Divās pils telpās aplūkojam 
gramofonus un kokgriezumus. Ap-
brīnojami smalki darbi! Iepriekšējā 
gadā šo vietu apmeklējuši 22000 
viesu, daudzi no Latvijas.  

Ekskursiju pabeidzam Pasvalē. 
Te 78 gadus vecais Antans Stapuļo-
nis savu privātkolekciju sācis vei-
dot 1979. gadā. Pašlaik tajā ir ap 300 
dzirnakmeņu, daudzi desmiti citu 
kultūrvēsturisko akmeņu — robež-
akmeņi, dobumakmeņi, pēdakmeņi. 
Ne jau prātīgie, bet dullie, idejas 
pārņemtie spēj radīt ko tādu, ko 
ļaudis brauc apjūsmot no tālienes! 

Mājupceļā priecājamies par zie-
došajām ievām un ķiršiem. Kilo-
metriem gari stiepjas augļu dārzi, 
daudz krustu un kokgriezumu. Lī-
dzens ceļš. Tā ir Žemaitija. 

Kārtējais milzu paldies Ainai par 
kārtošanu, sarunāšanu, katra aprū-
pēšanu, paldies arī galantajam šofe-
rim Andrim! 

 

Visur klāt bija Ārija Jāvalde 

Pa Kurzemi 
10. VI mūs atkal iepriecināja 

Aina Šleinere. 
Vispirms apskatām eleganto Rū-

menes muižu — brīnišķīgi atjauno-
tu jaungotikas celtni Kandavas no-
vadā.  Tā ir Hotel Bergs vasaras rezi-
dence, ko izīrē korporatīviem pasā-
kumiem, konferencēm un nakšņo-
šanai.  

Kungu māja celta pēc Teodora 
Zeilera projekta. 8 ha lielo muižas 
ainavu parku ar 364 retiem kokiem 
plānojis ainavu arhitekts Georgs 
Kufalts. Ik otro ceturtdienu muiža 
atvērta apskatei. 

Izglītojamies pie bijušās dun-
dadznieces Māras Bergmanes Ren-
das pagasta Upmaļos. Izstaigājam 
augu takas Īvandes upītes krastā, 
smaržojam garšaugus dārzā un 
klausāmies par augu vēsturi un iz-
mantošanu tautas dziedniecībā. 

«Augi ir dzīvi, tiem piemīt saprāts 
un inteliģence. Draudzējies ar tiem, 
runā un jautā pēc padoma», saka 
Māra. Neskaitāmas tēju pakas aiz-
ceļo uz mūsu autobusu. 

Tad Aina mūs pabaro kafejnīcā 
Pie Abavas ar paša īpašnieka audzē-
to austersēņu zupu. Pēc tam ska-
tām Riežupes smilšu alas. Izstaigā-
jam 460 metrus un jūtamies enerģi-
jas pilni. 

Konditorejas cehā Priednieki 
Rumbas pagastā nogaršojam me-
dus, šokolādes un biezpiena kūkas. 
Gardākā ir pēdējā, kam biezpiens 
un krējums nācis no Dundagas. 

Pēdējā pieturā Sabilē apbrīnojam 
Kučeres kundzes darbu — Leļļu šo-
vu. Tur redzam arī vēstures liecī-
bas, sadzīves priekšmetus — vecu 
veļas mašīnu, zāģus, transporta lī-
dzekļus, friziera amata rīkus, ap-
ģērbus. Paldies Ainai  par tik piepil-
dītu dienu!                     Ārija Jāvalde 

Kolka daudzo gadu simtu laikā 
kļuvusi par ievērības cienīgu un pat 
unikālu vietu ne tikai Dundagas no-
vadā, bet arī visā Latvijā, jo šeit ir: 
īpaši aizsargājamā dabas teritorija; 
Eiropas centrs pēc Krišjāņa Valde-
māra mērījumiem; Latvijā vienīgā 
uz mākslīgās salas veidotā bāka; lie-
lākā kuģu kapsēta Baltijas jūrā; no-
zīmīga putnu vērošanas vieta, Balti-
jas jūras migrējošais putnu ceļš 
(aktīvajā laikā šeit pārlido ap 60 000 
putnu stundā); viena no populārā-
kajām bušu makšķerēšanas vietām 
pēdējos gados. 

Mūsu puse neapšaubāmi ir bagā-

ta ar kultūrvēsturisko mantojumu. 
Par Kolkasragu ir tik daudz nostās-
tu, leģendu, vēstures liecību! Ja vē-
lies par to uzzināt, brauc šurp! Tevi 
sagaida piedzīvojumiem un izklai-
dēm bagāta diena. Lustīgi dziedot 
un dancojot, kopā sagaidīsim sau-
lrietu un saullēktu. 

Plānotās nodarbes: 
— pludmales volejbols un futbols, 
— striķa vilkšanas un citas spēka un 

veiklības sacensības pludmalē 
(piedalīsies komandas no Līcis ’93;     
Banga Seafood, Dundagas, kā arī 
no svētku apmeklētājiem, būs 
iespēja startēt arī individuālās    

sacensībās); 
— jūras svētku gadatirgus; 
— vietējie gardumi un interesantas 

izrīcības zvejnieku lauku sētā 
(zivju kūpināšana, zupa uz 
ugunskura,  dižrauši, seno cīņu 
demonstrējumi, iespēja ieģēr-
bties 11. gs. tērpos un izmēģināt 
veiklību lokšaušanā un šķēpme-
šanā); 

— pirts jūras krastā (sk. Kolkasraga 

mājas lapu); 
— zīlēšana ar rūnu zīmēm; 
— piepūšamās atrakcijas — Pirātu 

kuģītis; 
— smilšu skulptūru veidošana un 

radošā darbnīca bērniem; 
— Jāņa Medņa fotoizstāde Zaļš, 

Balts, Zils tautas namā; 
— izbrauciens jūrā ar laivu (ja Jūras 

valdnieks ļaus, līdz pat Kolkas 
bākai); 

— svētku gājiens ar Jūras valdnieku; 
— koncerti un nakts balle; 
— brīnumlaternas Kolkas debesīs. 
 

Par mūziku un izklaidēm gādās 
Mārtiņš Vilsons, Riči, Klaidonis, Jūras 
akmentiņi un grupa Madri no Vents-
pils, Viktors Poremskis, Nurm-
orkestõr, Dundagas un Kolkas paš-
darbības kolektīvi. 

Sporta spēlēm pieteikties pie 
Ilmāra (tālr. 29458652) vai Oskara 
(tālr. 29323048), vietējiem amatni-
ekiem un rokdarbniekiem gadatir-
gum — pie Ilzes (tālr. 28717810). 
Pludmales volejbola komandā — 3 
cilvēki, pludmales futbola — 5 cil-
vēki kopā ar vārtsargu. Dalības 
maksa Ls 5 komandai. 

Mēs — pasākuma rīkotāji Inora, 
Evita, Dzintra, Aldis, Ilmārs un Jā-
nis — esam ļoti pateicīgi par atbal-
stu svētku rīkošanā visiem Kolkas 
un Dundagas radošajiem kolektī-
viem, to vadītājiem, amatniekiem, 
rokdarbniekiem, sportistiem un ci-
tiem aktīvistiem! 

Inora Sproģe  

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Z i e d u   mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 010  

«Dundadznieks» Nr. 6 (99)  
2010. gada jūnijs. 

 

Dundagas novada domes izdevums, 
iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss 
pastā 3085. 

 

Redakcijas adrese: Dundagas pils, 
Dundaga, LV 3270. 

Redkolēģ i ja :  Alnis Auziņš 
(redaktors, tālr.: 63237858, epasts:  
alnis@dundaga.lv), Gunta Abaja, Baiba 
Dūda, Velta Metene, Aivars Miška, Al-
dis Pinkens, Smaida Šnikvalde, Aiga 
Štrausa.  

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». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  
Metiens: 500 eks.   

Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Emīlija Mikštas    (1924) 
Aldis Rudbahs     (1958) 
Ilona Galviņa       (1972) 
Ingus Kuzmins     (1982) 
Valdis Sliecāns    (1950) 
Dainis Derkevics  (1948) 

Uz Jūras svētkiem! 
 

17. VII pašā Kolkasragā, vietā, kur Dižjūra un Mazjūra veido graci-
ozo krustviļņu deju, kolciniekus, duņdžiņus, tuvākus un tālākus vie-
sus aicinām uz Jūras svētkiem. Jūras valdnieks paudis, ka šie būs 
īpaši svētki, jo aprit 970 gadi, kopš Kolkasraga (Domesnes) vārds 
pirmreiz sastopams tekstā, kas iekalts Mērvalas rūnu akmenī Zvied-
rijā. 

 Jūras māte man vaicāja 
 

Dainis Derkevics 
08.02.1948.–05.06.2010. 

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk 
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt. 
                                 Ojārs Vācietis 
 

Saulainā jūnija vakarā no 
mums šķīries Pāces vilnas pār-
strādes ceha vadītājs un īpaš-
nieks Dainis Derkevics. 

1981. gada decembrī Dainis 
sāka vadīt Talsu rajona SPK Pā-
ces vilnas pārstrādes cehu ar 
gandrīz 60 cilvēkiem. Viņa apbrī-
nojamās darba spējas, pat fanā-
tisms ļāvis mums pārdzīvot gan 
90. gadu krīzes, gan 1992. gada 
ugunsgrēku, kad likās — viss tū-
līt sabruks. Izturējām. 

Lai gan daudz laika prasīja ce-
ha vadīšana, Dainis Derkevics 
prata ap sevi pulcināt ļaudis, ro-
sīgi darbojās pašvaldības dzīvē, 
vairākkārt bija deputāts. Viņš al-
laž rūpējās par cilvēkiem — ģi-
meni, darbabiedriem, draugiem. 
Ceha strādniekiem Dainis sarū-

pēja ekskursijas, sveikšanas jubi-
lejās. Ja gadījās kādi samezgloju-
mi, ikviens varēja pieiet un apru-
nāties. Mums viņš bija vienkārši 
Dainis. 

Dainis aizrāvās ar sportu — 
volejbolu, galda tenisu, makšķe-
rēšanu. Viņa izlolots bija Pāces 
kauss volejbolā, kas jau daudz ga-
du jūlijā pulcina šīs spēles entu-
ziastus ne tikai no Dundagas 
vien. Dainis allaž līdzdarbojās pa-
gasta galda spēļu un visas pašval-
dības sporta dzīves rīkošanā. 

No Daiņa arī varējām mācīties, 
kā vīrišķīgi cīnīties ar ļauno sli-
mību, ne tikai pašam turēties, 
bet arī stiprināt apkārtējos, mā-
cot saprast — par ko tiešām vērts 
uztraukties, par ko — ne.  

Daiņa pēdējais novēlējums 
mums visiem: turpiniet strādāt, 
es jūs vērošu no mākoņa mali-
ņas. 

Lai Dainim viegli aizsaules ce-
ļos! 

Vilnas pārstrādes ceha vārdā  
Rudīte Cela  

Braucam lūkot citādo 
Pavasaris bija aizkavējies. 8. V braucām sildīties pie lietuviešiem.  

• Vieni no pirmajiem padomjlaiku Zvejnieksvētkiem pie vecajiem steķiem  — zivju 
pakošanas sacensības Kolkas stadionā. 20. gs. 50. gadi.          Foto no I. Sproģes albuma  

Būvmateriālu veikalā MASTERS 
Rojā, Bangu ielā 2 (Rojas Auto teritorijā), 

tālr. 63291045, 29169490,  
plašā sortimentā: 

 kompleksie mēslojumi dažādos tilpu-
mos augiem, dārzeņiem, zālienam, 
skuju kokiem, vīnogulājiem; 
 lieli dārza podi, kastes — stāvi, lēzeni 
no 24 l līdz 90 l; 
 mazgājamie līdzekļi traukiem,  
grīdām u. c.; 
 kanalizācijas un drenāžas caurules; 
 FIBO bloki, AEROC bloki. 

 Mūsu pils labvēļi, medaļu māk-
slinieki Jānis Strupulis un Jānis Mi-
kāns svētdien šurp bija atveduši 
ciemiņus: Ričardu Peterhenselu 
(Richard Peterhänsel) no Vācijas un 
Masaharu Kakitsubo no Japānas. 
Vācu medaļu kolekcionārs papildi-
nāja pils pastāvīgo medaļu kolek-

ciju ar  51 medaļu. Dāvinājumā ie-
tilpst dažādu valstu autoru darbi. 
Savukārt japāņu medaļu meistara 
darbu Filipīnu ērglis kopš 15. V jau 
var aplūkot mūsu ekspozīcijā. Me-
daļas svinīgi pieņēma pils direkto-
re Baiba Dūda. 

Alanda Pūliņa 
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