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Dundagas novads gaida! 
 

Slīteres Ceļotāju dienas 4. 
un 5. jūnijā būs viens no gada 
ievērojamākajiem notikumiem 
mūsu novadā, jo īpaši tāpēc, ka 
4. jūnijā novada centrā norisi-
nāsies arī atjaunotā Kurzemes 
dziesmu diena, kas vien pulcēs 
ap 2000 dalībnieku. Tāpēc aici-
nu visdažādāko interešu cilvē-
kus apmeklēt mūsu pusi: dzie-
dātāji un dancotāji kopā ar ce-
ļotājiem varēs pētīt dabu, do-
ties jūrā, braukt ar divrite-
ņiem, izstaigāt un pat izbrist 
purva takas, savukārt Ceļotāju 
dienas apmeklētāji līdztekus 
dabas izziņai varēs priecāties 
un dzīvot līdzi pašdarbnieku 
daudzveidīgajiem priekšnesu-
miem, īpaši jau lielkoncertā 
pils parka estrādē. 

Esam parūpējušies, lai visi 
ciemiņi, visi dalībnieki pie 
mums justos kā mājās, esam 
domājuši par apmeklētāju dro-
šību un sabiedrisko kārtību. 

Abas dienas būs lieliska ie-
spēja sevi parādīt no labākās 
puses mūsu viesu māju saim-
niekiem, gidiem, ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem, — ieturēties varēs Dundagā un 
Kolkā. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pār-
valdes Kurzemes reģionālo administrāciju 
un asociāciju Lauku ceļotājs centīsimies šajās 
dienās radīt visiem patīkamus svētkus, lai 
ikviens vēlētos pie mums atgriezties un at-
vest līdzi jaunus draugus. 

Iespēju robežās raudzīsim nodrošināt labu 
laiku. 

Ģirts Kalnbirze,  
Dundagas novada izpilddirektors 
 

Gaidām tevi, ceļotāj! 
 

Sveiks, ceļotāj, tuvais un tālais, tu, kas gri-
bi sevi bagātināt ar vienīgo neatņemamo ba-
gātību — piedzīvojumu, pieredzi un varbūt 
pat pārdzīvojumu! 

Ne jau nosaukumu, skaitļu vai kilometru 
dēļ mēs dodamies ceļojumā. Parasti tas ir ce-
ļojums ar sevi. Man pašam jāsoļo, pašam jā-
brauc ar riteni, jāairē ar laivu, pašam pacietī-
gi jāsēž, gaidot mirkli, kad parādīsies solītais 

dabas notikums. Un Šlīterē tas 
ir!  

Pēc ilgākas prombūtnes at-
griežoties atpakaļ, atkal sajū-
ti — te ir vieta, kur ekoloģiskā 
pēda nav atstājusi lielo nospie-
dumu un ir saglabāta dārgumu 
krātuve, pilna ar atklājumiem. 

Ir viegli reklamēt vietu, se-
višķi tūristiem, ja var izcelt 
kādu īpašu pazīmi vai notiku-
mu — vienīgi šeit aug ... vienī-
gi te var atrast lielāko... mazā-
ko... retāko... 

Šlīterē nav tādas vienas lie-
tas, Šlītere pati ir vienīgā un 
unikālā vieta Latvijā ar tiešām 
milzīgu dabas daudzveidību. 
Mežos, kur gandrīz 90 gadus 
cilvēks nav iejaucies, joprojām 
atklāj jaunas sūnu un kukaiņu 
sugas.  

Esam pieraduši un uzska-
tām pašu par sevi saprotamu, 

ka mums ir tīrs gaiss, ūdens, dabas klusums 
un dabiskas skaņas, acij tīkamas krāsas un 
ainavas. Mums ir iespēja būt dabā, atpūsties, 
klusēt, klausīties, skatīties, pieskarties, par 
to nemaksājot. 

Ceļotāju dienā mūsu cilvēki darbosies kā 
dabas gidi, palīdzot bagātināt šīs sajūtas — 
redzēt to, kas dzīvo mežā, bet ne vienmēr 
pamanāms; sadzirdēt putnu balsis, ko dzir-
dam, bet tomēr nesaprotam; ieraudzīt kukai-
ņu pasauli — citādu, ne meža kaitēkļu acīm. 

Mēs esam daļa no dabas, un to iemīlēt va-
ram iepazīstot, tāpēc, ceļotāj, esi mīļi aici-
nāts 4. un 5. jūnijā apmeklēt Slīteres naci-
onālo parku, sākot no jūras piekrastes, līdz 
pat Šlīteres sirdij — Undžavai. 

Ja mūsu zinātkārais, sevi, kultūru, vēsturi 
un dabu izzinošais ciemiņš būs apmierināts, 
arī mēs, vietējie, būsim ieguvēji. Iemīlējies 
ceļinieks atbrauks atkal un gribēs tikai te ra-
žotus produktus nobaudīt, iegādāties, bagā-
tināt sajūtas un arī pārnakšņot, tā atbalstot 
vietējo ekonomiku.  

Viena ekonomiskā vērtība ir produktam, 
ko ražo un sūta projām, pavisam cita pievie-
notā vērtība ir tam, pēc kura brauc ceļotājs. 
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā vērtī-

ba vēl ir atklājama un attīstāma Dundagas 
novadā, un šī Ceļotāju diena tai ir atbalsts. 

Uz saredzēšanos Šlīteres Ceļotāju dienā! 
 
 

Ērika Kļaviņa, Dabas aizsardzības  
pārvaldes Kurzemes reģionālās  
administrācijas direktore  

 
Esiet sveicināti,  
šlīternieki un Šlīteres draugi! 

 

Jau otro 
reizi notiek 
Ceļotāju die-
na! Esmu pa-
tiesi lepna un 
priecīga par 
enerģiju un 
vienotību, ar 
kādu šlīter-
nieki tai gata-
vojušies. Pie-
pildās pagāju-
šā gada vēlē-
jums, lai Šlīte-
res ceļotāju 
diena kļūst 
par tradīciju. Visi, kas piedalās, ielikuši 
daudz darba, lai šī gada svētki pārspētu ie-
priekšējos, un nu jau tā jābūt katru gadu! 
Vismaz uz šo vienu notikumu gadā atļaujos 
arī sevi pieskaitīt šlīterniekiem, un domāju, 
ka tā ir labā nozīmē lepošanās un izrādīšanās, 
kad apzināmies, cik daudz mums ir, ko rādīt, 
ja esam visi kopā!  

Kāds varbūt joprojām vēlas Šlīteri redzēt 
vienmēr klusu un mazapdzīvotu, norobežotu 
no pārējās pasaules. Taču nez vai ir iespē-
jams dzīvot tik unikālā, nesalīdzināmā vietā 
un ne ar vienu nedalīties. Mans vēlējums — 
turpināt veidot Šlīteres tūrisma piedāvāju-
mu tā, lai saglabātu dabas un cilvēcīgās vēr-
tības. Lai Šlītere nekad nekļūst par bezperso-
nisku masu tūrisma peļņas vietu, kam cauri 
iet vienaldzīgu tūristu pūļi, bet lai tā vien-
mēr ir ekskluzīvs dabas tūrisma ceļamērķis, 
interesants patieso vērtību baudītājiem! 

 
 

Asnāte Ziemele, Latvijas lauku tūrisma 
asociācijas Lauku ceļotājs prezidente  
 

Fotogrāfijas no personīgajiem albumiem 
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Starp svētkiem 

 Redaktora vārdi 

Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Slīteres Ceļotāju dienas 4. un 5. VI 

Dundaga, tikko pavadījusi Pils dienu un luterāņu draudzes dienas, po-
šas gada dižākajiem svētkiem: Kurzemes dziesmu dienai un Slīteres Ceļo-
tāju dienām. Jau vasarīgi smaržo nopļautā zāle, Dundaga ietērpusies kas-
taņu un ābeļu ziedos un reibst ceriņu krāsainībā un smaržā.  

Tikmēr grozījies domes sastāvs: 25. V domes sēdē, aizklāti balsojot, 7 
deputāti no 13 izteica neuzticību priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam 
un deputāta mandātu personīgu iemeslu dēļ nolika Uldis Katlaps.  

Tātad būs cits novada vadītājs. Vai ar tā ievēlēšanu mainīsies gaisotne 
domē, pāragri spriest. Taču mums, vēlētājiem, būtiski, lai mēs novadā va-
rētu nopelnīt maizi, lai būtu pieejami pakalpojumi un bagāta kultūras 
dzīve, lai deputātu pieņemtie lēmumi ir pamatoti un tie kalpo novada at-
tīstībai. 

Redaktors bija uzaicinājis uz sarunu deputātu un bijušo priekšsēdētāju 
Aldonu Zumbergu. Intervija notika, taču pēc tam A. Zumbergs iebilda tās 
publicēšanai. Steigā sagatavojām citus materiālus paredzētajai vietai. Al-
dons solīja iesniegt rakstu, kas būs lasāms jūnijā, kad avīze iznāks vien-
reiz, toties 8 lpp. apjomā.  

Diāna Siliņa  

2. lpp. Mežs, kontrolpunkti un apķērība. 

2. lpp. Ziemāji, vasarāji un slaucamas govis. 

3. lpp. No skrandām līdz mežģīnēm,  
no pagātnes līdz nākotnei. 

4. lpp. Runātāji, klausītāji un darītāji. 

4. lpp. Skaitāmpanti, griezes dziesma,  
miglas bildes un ciemiņi. 

5. lpp. Kuģis miera ostā jeb  
Līvu savienības kopsapulcē. 

Ceļotāju dienu programmu  
skatīt sestajā lappusē. 
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Kad mācījos Dundagas vidusskolā, gāju pie 
skolotāja Imanta Brusbārža tūrisma pulciņā. 
Arī studējot piedalījos orientēšanās sacensī-
bās. Pēc tam bija armija, atgriešanās Dunda-
gā, ģimene... Vairs ar to nenodarbojos. Taču 
pirms kādiem trim četriem gadiem uzzināju, 
ka klubs Ziemeļkurzeme Kaļķupes ielejā rīko 
sacensības. Man piedāvāja Ditu aizvest. Viņai 
toreiz bija 10 gadi. Paņēmām līdzi veco kom-
pasu. Ditai sajēgas nekādas, man pa šiem ga-
diem tā arī pazudusi. Ejam mežā. Atrodam 
vienu punktu, otru, paskrienam drusku, at-
kal sameklējam kādu punktu. Izejam bērnu 
distanci, un izrādās — esam labākie! Vērtēju-
mā tas, protams, neskaitījās, jo citi bērni 
skrēja vieni paši. Bet mums ar Ditu un īpaši 
viņai — āķis lūpā! 

Pēc nedēļas mačs Talsos. Līdz tam laikam 
abi ar dzīvesbiedri Unu Ditu paskolojam. 
Braucam. Es viņai skrienu līdzi, lai ir drošī-
bas sajūta. Piektajā reizē Kamparkalnā palai-
dām vienu pašu. Dita nedaudz apmaldījās, 
tomēr ārā iznāca.  

Pērn viņa bija spēcīgākā sava vecuma gru-

pā. Šogad Dita piedalās kopā ar četrpadsmit 
līdz astoņpadsmit gadus vecām meitenēm. 
Tas tāpēc, lai ir izaugsme.  

2010. gadā viņa Latvijas čempionātā juni-
oriem uzrādīja labus rezultātus.  

Regulāri pavasaros un rudeņos piedalā-
mies orientēšanās sacensībās Zig-zag, kas no-
tiek bijušā Talsu rajona dažādās vietās, pats 
reizēm piedalos arī Azimutā Ventspils rajonā. 
Tas ir tuvāk manai darba vietai.  

Esam aizrāvušies arī ar rogainingu — vie-
nu no orientēšanās sporta paveidiem, kas 
prasa lielāku izturību. Rogainingā ir daudz 
punktu un brīva izvēle, kā pēc kārtas tos at-
rast. Svarīgi nenokavēt un laikus atgriezties. 

Rogainingā Kandavas apkārtnē abi ar Ditu 
piedalījāmies kā ģimene. Pieteikta bija arī 
mazā māsa Māra, bet viņa saslima un netika. 
Dita jau pavisam drīz vairs nevarēs šajā gru-
pā piedalīties, jo rogainingā ģimene skaitās, 
ja kādam no bērniem ir 14 gadi vai mazāk, 
bet ne vairāk.  

Sacensības bija grūtas: tās notika Abavas 
senlejā un mēs veicām 35 km garu distanci. 

Punkti bija salikti upei abās 
pusēs. Bija jāizvēlas, vai skriet 
uz priekšu līdz tiltiņam, tam 
pāri un atpakaļ vai brist pāri 
upei, vai vispār šo punktu iz-
laist. Ļoti nozīmīgi ir pareizi iz-
plānot. Pēc iespējas jāiet pa ce-
ļu vai stigu. Izgājām plkst. 
18.00, jāatgriežas bija plkst. 
24.00. Pēc deviņiem vakarā jau 
kļūst tumšs, tāpēc līdz šim lai-
kam jāsavāc pēc iespējas vairāk 
punktu. Pēc tam tumsā var no-
maldīties, pat lukturītis nelīdz. 
Nakts liek uzmanīties.  

Mēs savācām 85 punktus, un 
no ģimenēm tas bija lielākais 
punktu skaits. Taču, ja paskatās 
sieviešu komandu rezultātus, 
tās esam apdzinuši. Pat starp 43 
komandām, kas piedalījās, mēs 
bijām piecpadsmitie, zaudējot 
dažām vīru, riteņbraucēju un 
jauktajām komandām. 

Rogaininga sacensības notiek 
visā pasaulē. Ja ir nauda un vē-
lēšanās, var apceļot arī citas 
valstis.  

18.VI braukšu uz lielākajām 
pasaules orientēšanās sacensī-
bām stafetēs. Tās notiks Somijā, meža vidū, 
bet tur ir arī klintis. Sacensībās piedalīsies ap 
15 000 cilvēku. Uz šāda veida sacensībām So-
mijā došos otrreiz. Pirmajā reizē starp 1500–
1700 komandām ierindojāmies kādā septiņ-

simtajā. 
Vairāk par orientēšanos var uzzināt interne-

ta vietnē www.okzk. lv. 
Diāna Siliņa 
Foto no Silu ģimenes albuma 

  Kusties tu, kustos es 

Mums patīk orientēties! 
 

30. IV un 1. V Kandavā notikušajās Kurzemes reģiona rogaininga sacensībās ģi-
menēm 6 stundu vērtējumā uzvarēja dundadznieki Guntars Sils un viņa meita Dita 
Elīna Sila. Tēvs stāsta par abu aizraušanos — orientēšanos.  

Projektu konkursi 
Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija 

precizē informāciju izsludinātās projektu 
konkursa III kārtas Lauku attīstības pro-
grammas 413. pasākuma ietvaros Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā (piešķirtais finansējums Ls 
70 766,18) šādām rīcībām. 
1.3. Informācijas pieejas nodrošināšana, pieeja-
mais finansējums — Ls 4 000,00.  
1.6. Veicināt tirgus pieejamību vietējo mājražo-
tāju produkcijai, pieejamais finansējums — 
8 606,74.  
2.1. Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vi-

des sakoptības nodrošināšana, pieejamais fi-
nansējums — Ls 14 000,00. 
2.2. Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru 
izveide un labiekārtošana, pieejamais finansē-
jums — Ls 11 614,48. 
2.3. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
un popularizēšana, pieejamais finansējums — 
Ls 14 000,00. 
2.4. Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un 
centri, radošās darbnīcas un studijas, pieeja-
mais finansējums — Ls 18 544,96. 

Projektus pieņems no 26. VI līdz 26. VII 
biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dun-
dagas novadā. Sīkāka informācija biedrības 
mājas lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba 
vai pa telefonu 63237857. 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 
Daudzbērnu ģimenēm piešķirs papildu 

2400 kWh, par kurām varēs norēķināties par 
starta tarifu (T1 – 0,0825 Ls/kWh). Tātad ko-
pumā šīs ģimenes par 3600 kWh patēriņu 
gada laikā varēs norēķināties par starta tari-
fu, kas atbilst iepriekšējam tarifam. 

Atbalstu varēs saņemt daudzbērnu ģime-
nes, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 
daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 3 vai vai-
rāk bērnu vai aizbilstamo līdz 18 gadu vecu-
mam; daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas 
piesakās atbalsta saņemšanai, jābūt noslēg-
tam elektroenerģijas piegādes līgumam ar 
a/s Latvenergo. 

Pieteikties var, aizpildot elektronisku 
pieteikumu a/s Latvenergo mājaslapā 
(autorizējoties caur internetbanku) vai klā-
tienē — Latvenergo klientu apkalpošanas 
centros, līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu. 

Atbalstam var pieteikties no 2011. gada 
maija līdz 31. augustam. 

Papildu 2400 starta kWh piešķirs vienam 
daudzbērnu ģimenes pārstāvim par visu ģi-
menes patēriņu. Uz kompensācijas dāvinā-
jumu nevar pieteikties abi vecāki. Ja kom-
pensācijas dāvinājums ir piešķirts vienam 
no vecākiem, otram to atsaka. 

Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem 
Līdztekus atbalstam daudzbērnu ģime-

nēm turpinās ar Latvijas Pašvaldību savienī-
bu jau 2009. gadā uzsāktā sociālā atbalsta 
programma trūcīgajām mājsaimniecībām. 
Ģimenes, kam piešķirts trūcīgās ģimenes 
statuss, var saņemt 500 kWh dāvanu karti 
norēķiniem par elektrību. 

No jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem, 
kuras kampaņā jau būs saņēmušas dāvanu 
kartes līdz 2011. gada 31. martam, varēs sa-
ņemt dāvanu karti atkārtoti. 

No jūnija dāvanu karti varēs saņemt arī 
tās trūcīgās mājsaimniecības, kam elektro-
enerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši ar 
kartes saņēmēju, ja vien piegādes līgums 
slēgts ar privātpersonu un trūcīgā mājsaim-
niecība elektroenerģiju lieto šī līguma ob-
jektā. Dāvanu karti var saņemt Dundagas 
novada Sociālajā dienestā pirmdienās, treš-
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 un piektdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00. 

Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcīgās 
ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus atbal-
sta veidus — kā 500 kWh dāvanu karti, tā 
papildu 2400 kWh. 

Aicinām daudzbērnu un trūcīgās ģime-
nes ar bērniem izmantot iespējas saņemt 
piedāvātos atbalsta veidus! 

Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja  

Latvenergo atbalsts 
 

No 1. IV spēkā stājušies jaunie elektroenerģijas tarifi. Lai mazinātu ekonomisko 
ietekmi sociāli mazāk aizsargātām grupām, a/s Latvenergo piedāvā atbalsta pro-
grammas daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām ģimenēm ar bērniem. 

Rota Pētersone: — Kopā ar visu nomāto 
zemi lauksaimniecībā izmantojam 88 ha. 
Rudenī bijām iesējuši tritikāli un ziemas 
kviešus. Tritikāli pavasarī sējām no jauna, jo 
rudenī sētais bija izgulēts. Tā noticis tāpēc, 
ka sniegs sasniga, pirms zeme paguva sasalt. 
Ziemas kviešus atstājām, kaut gan arī tie re-
ti sadīguši. Ceram, ka tomēr kaut kas izaugs.  

Pavasarī iesējām 3 ha auzu un kādus 4 ha 
miežu. Uznāca lietus, un tagad izskatās, ka 
diezgan labi aug. Sēju sākām aprīļa beigās 
un beidzām maija sākumā. 

Salīdzinot ar 2009. gada rudeni, pērn ie-
sējām vairāk ziemāju, vasarājus — apmēram 
tikpat. Saimniecībā mums ir 15 slaucamas 
govis. Pērn bija trīspadsmit, ganāmpulks 
nedaudz palielinājies. 

Māris Kriķītis: — Pērnajā rudenī iesētie 
rudzi nepārziemoja, izdiskoju visus un vietā 
iesēju miežus. No ziemas kviešiem palikuši 

kādi 70%, tos arī atstāju, lai aug. Pavasarī 
iesēju auzas un miežus. Visa labība aizņem 
70 ha. Jāsēj jau ir: lopiņiem ēst vajag. Saim-
niecībā ir 13 slaucamas govis. Lopiņu šogad 
ir tā kā drusku vairāk nekā pērn. Pienu no-
dodu Dundagas pienotavā.  

Alda Šperliņa: — Labību nesējam vispār, 
jo visu izposta meža zvēri. Mežacūkas sabo-
jā pat āboliņa lauku. Šoziem barību mūsu 
saimniecības teritorijā meklēja ļoti daudz 
briežu. Viņi nāca simtiem — īsts briežu 
dārzs! Tāpat visus sējumus būtu izpostījuši.  

Ja sēj labību, vajag arī savu kombainu. 
Domāju, ka izdevīgāk ir specializēties: viens 
sēj zālājus un audzē lopus, cits — labību. 
Mēs labību pērkam.  

Pašlaik saimniecībā ir piecas slaucamas 
govis, pērn bija sešas.  

Pavisam apsaimniekojam 24 ha zemes.  
 

Diāna Siliņa 

Stāsta zemnieki 
 

Kā auguši ziemāji, cik hektāru sasēts vasarāju un cik slaucamu gotiņu saimniecī-
bā, jautājām Laikkalnu saimniecei Rotai Pētersonei, zemnieku saimniecības Braus-
kas īpašniekam Mārim Kriķītim un Plaģu saimniecei Aldai Šperliņai. 

Administratīvajā komisijā  
 

26. IV sēdē izskatīja 4 administratīvā pār-
kāpuma lietas, 3 no tām bija sastādīti proto-
koli, 1 — administratīvais izlīgums. 

Vienu protokolu sastādījis Dundagas no-
vada pašvaldības policijas inspektors Jānis 
Simsons; 1 — Dundagas novada pašvaldības 
būvinspektors Andris Girniuss; 1 — Valsts 
policijas inspektore Evita Vernera; 1 — 
Valsts policijas Satiksmes uzraudzības rotas 
inspektori. 

Visas lietas sastādītas pēc Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK): 1 par 
dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu 
pēc 106. p. 1. d.; 1 — par nepilngadīgas per-
sonas atrašanos alkohola reibumā pēc 171 1. 

p. 2. d.; 1 — par būvniecības noteikumu pār-
kāpšanu pēc 152. p. 1. d.  

Vienu administratīvo pārkāpumu izdarī-
jusī persona administratīvi sodīta, izsakot 
brīdinājumu; bet viena ar naudas sodu 
Ls 35.  

Vienu administratīvā pārkāpuma proto-
kolu par būvniecības noteikumu pārkāpša-
nu nolēma anulēt, jo, sastādot protokolu, 
nav ievērotas LAPK 248. pantā noteiktās 
prasības par administratīvā pārkāpuma pro-
tokola saturu. 

Viena persona piekritusi noslēgt Admi-
nistratīvo līgumu par pašvaldībai nodarītā 
zaudējuma atlīdzināšanu — salabot nogāzto 
apgaismes stabu Brīvības ielā.  
 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

Nometnes bērniem  
 

 

Līdz 25. V novada Sociālajā dienestā var pieteikt 
bērnus Latvijas bērnu fonda rīkotās vasaras no-
metnēs bērniem ar īpašām vajadzībām.  

Tās notiks Skrundā no 26. VI līdz 6. VII, var pie-
teikt bērnus no 8 līdz 15 gadiem, un Ēdolē no 4. līdz 
14. VII, var pieteikt bērnus no 8 līdz 13 gadiem. 

 
 

Ineta Mauriņa,  tālruņi 63200803, 26618686 

Īsziņas 
28. V Dundagas pagasta koris piedalījās koru fes-

tivālā mūsu sadraudzības pašvaldībā Lekebergā.  
28. V Dundagas senioru deju kolektīvs piedalījās 

visas Latvijas senioru deju kolektīvu sadancī Ikšķilē. 
1. VI uz bērnu deju festivālu Es mācēšu danci vest 

Stendē dodas pirmsskolas vecuma tautisko deju ko-
lektīvs Dun-dang. 

11. VI pamatskolas izlaidums Dundagā un Kolkā. 
18. VI vidusskolas izlaidums. 

  Liekam aiz auss! 
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Svētku sākumā satiku sirmo dundadznie-
ku Kārli Ludevigu, kas atcerējās, kā agrāko 
Latvijas laiku tirgus laukumā pirms dau-
dziem gadu desmitiem vai ik vasaru braucis 
Baloža ceļojošais cirkus. Tieši te, kur tagad, 
2011. gada maijā, dažādās darbnīcās māku 
rādīja dienas centra Mājas čaklie bērni, pirms 
gadiem 75 lielos būros šņākuši tīģeri, nemie-
rīgi pastaigājušies leopardi un slinki staipīju-
šās lauvas, bet zilonis, kam ap kāju apmesta 
droša ķēde, cilājis vareno snuķi. Kārlis ar ci-
tiem puikām no dīķa nesuši slāpstošajiem 
zvēriem ūdeni. Par to cirkus īpašnieks zē-
niem ļāvis par brīvu skatīties dažādus numu-
rus. Arī bezbailīgā motociklista Klints šaus-
minošās nāves cilpas. 

Un tad es iedomājos: kas šoreiz notiek tik 
iespaidīgs, ko, piemēram, mana divpadsmit-
gadīgā krustmeita un viņas draudzenes varē-
tu atcerēties sava sirmā mūža nogalē? Atmi-
nas jau lielu pacēlumu, pārdzīvojumu. Kā Lu-
devigu Kārlis leopardu, ziloni un pārgalvīgo 
braucēju. Jā, ko pašreizējie bērni stāstītu 
Dundadznieka līdzstrādniekam 2086. gadā? 

Vai meiteņu pieņemšanu pie princeses 
pils salonā? Ļoti varbūt. Kā galma dāma mā-
cīja iznesību un paklanīšanos, kā aicināja iz-
vēlēties apmetņus un galvasrotas, kā visas 
fotografējās kopā ar princesi un parakstījās 
Pils princešu grāmatā! Princese Monika atce-
rētos, ka atbildes uz āķīgiem jautājumiem 
kabatā nav meklējusi.  

Iespējams, citam vairāk pie sirds gājis 
koncerts vecajā tirgus 
laukumā — Kurzemītes 
bērnu danči un Dunda-
gas Mākslas un mūzikas 
skolas meiteņu deja ar 
lietussargiem, cāļu un 
gaiļu dziesmas, Dun–
dang jauniešu grupas 
uzstāšanās un sevišķi 
jau Dainas Miķelsones 
ugunīgais priekšne-
sums, kad likās — dejo-
tāja tūlīt uzšvirkstēs! 
Un kur vēl fonā aiz ska-
tuves dabas dotā skaistā 
ainava — dekorācija, kā-
du neviens mākslinieks 
nekad neuzgleznos. 

Jā, notika arī cirks, 
pavisam cits nekā pirms 
gadu desmitiem, tomēr 
dažam labam vienīgais, 

kādu viņš jelkad redzējis. Žonglētājs rādīja 
izveicību un līdzsvara sajūtu, burvju māksli-
nieki — savus trikus, bet caur apļiem lēca ... 
nē, nevis tīģeri, bet gan paši jaunie dundadz-
nieki, kas vien to vēlējās. Ja pajautātu Felici-
tai, atbilde skanētu: «Man vislabāk patika ļo-
dzīgā sieviete it kā bez mugurkaula!» 

Vai kāds atcerētos, ka viņš pats pirmoreiz 
pagatavojis koka rotaļlietu, iededzinājis acis 
metamajā kauliņā un izveidojis Zaļās jum-
pravas kārumu spainīti? Droši vien. Varbūt 
kādam vēl mutē būs saglabājusies Elmas Za-
diņas pūteļa brīnumjaukā garša? 2086. gadā 
tādu neviens vairs netaisa... 

Var gadīties, ka ne vienam vien prātā pa-
liks modes skate No skraidaiņiem līdz augstma-
ņiem, asprātīgi apspēlētie dažādie pils perso-
nāži, kopā savijoties tēlu daudzveidībai, at-
bilstošai mūzikai un vadītāja Toma–Tomasa 
atbrīvotajam stāstījumam. Pēc šī numura 
scenāristes Ievas Zemītes ieceres uz mēles 
sevi izrādīja gan sulainis, gan staļļa puisis, 
gan favorīte, gan istambeita, gan āksts, bet 
skaļākos aplausus un smieklus izpelnījās ku-
čieris (Arnis Ozoliņš), virēja, kas izrādījās pa-
vārs (Egils Mauriņš) un skatītāju balsojumā 
beigās izpelnījās lielāko atzinību, un pēdējā 
brīdī sevi pieteikušais tēls — kapelmeistars, 
kurā pazinēji nomanīja Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolas skolotāju Jāni Cirveli. 

Droši vien kādam prātā iespiedušās ak-
mens pārvērtības. Pulciņš interesentu kavē-
jās pie tēlnieka Jāņa Mikāna, kas turpat pils 

priekšā knābāja akmeni — darināja otru ak-
mens galvu, līdzīgu jau pērn kaltajai. Redzēt 
mākslinieku darbā nudien nav ikdienišķi!  

Bet varbūt kāds atcerēsies Baltijā vienīgās 
pastāvīgās medaļu kolekcijas papildināšanu 
un viņam uz mūžu prātā iespiedusies Zigur-
da Galuna unikālā koka medaļa Stulbuma pie-
lūdzēji — klanīšanās priekšnieka zābakam? 
Diemžēl stulbums un klanīšanās tā priekšā 
laikam pastāvēs tik ilgi, kamēr vien dzīvos 
divkāji, saukti par cilvēkiem. 

Iespējams, kāds nespēs aizmirst pils veše-
rienes, kas bija gatavas berzt un velēt ne ti-
kai savalkātās drānas, bet līdz ar tām arī pa-
šu drēbju valkātājus. Putas un burbuļi pa 
gaisu vien šķīda! Ir jau vēl, ko atcerēties! Vi-
dusskolas ansamblis un koris, Mazās skolas 
koris, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
horeogrāfijas klases graciozās meitenes, ksi-
lofonisti Kārlis Gerdiņš un Dzintars Pēter-
sons, vijolnieces Sandra Vansoviča, Kristīne 
Ralle un Loreta Bergmane, tubists Pauls 
Ķierpe, pianisti Alise Ralle un Gatis Vanso-
vičs. Ar laiku pagaisīs no miņas vārdi, bet pa-
liks pēcgarša kā izcilam vīnam, ar kuru pils 
saimniekus cienāja Latvijas Medaļu kluba 
prezidents Jānis Strupulis. 

Kādu noteikti uzrunāja Dundagas rok-
darbnieču veikums, — pēc pusgada cītīga 
darba izstāde pils kolonzālē pārsteidza gan 
ar pildītām glāzēm — svecēm, gan filca zie-
diem, gan savdabīgu krāsu spilveniem un la-
katiem. Vērtība par sevi — filca cepures, vie-
na tāda kā cāļa galva — varbūt ar tādu var 
pirtī iet? 

Vienaldzīgo nebija, uzstājoties Talsu mei-
teņu ansamblim Exodus in Venia, īpaši uzru-
nāja neparasti nodziedātā grēksūdze un sav-
dabīgi aranžētā dziesma Atgriešanās. 

Kur nu vēl koncerts Zem mežģīņu šarma — 
Dundagas pagasta jauktā kora un pensionāru 

ansambļa Sendienas gaišās dziesmas, Dunda-
gas senioru brašais dejas solis. Asprātībā kū-
sājošs bija Vairas Kamaras iestudējums — 
Jurģa Remesa luga Mīlestības kalambūri un te-
ātra sports, — varbūt kāds atcerēsies, kā viņš 
sviedis ar mačalku nesaprātīgajai žūrijai? Kā-
dam vislabāk patika kolcinieku kokļu skaņas 
un lībiešu valoda, un Dundagas amatierteāt-
ra dalībnieki. Noteikti dažam visvairāk sirdī 
paliks Skrandu balle. 

Kas no šī bagātīgā raibuma ieguls mūsu 
sirdīs un prātos? Drusku pacietības! Pagaidī-
sim 2086. gada maija Dundadznieku! Bet paš-
laik — paldies Baibai un viņas palīgiem par 
svētkiem! 

 

Aļņa Auziņa teksts, Līgas Auziņas,  
Jāņa Kovaļčuka, Daigas Muželovskas  
un Alandas Pūliņas foto 

Pils dienā. Atmiņas par nākotni 
 

14. V novada centrā uzmanības lokā bija pils, tās ļaudis un viesi. Jau devīto reizi.  

  Pie mums, uz zemēm 
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Savulaik mācītāja Mārča Zeiferta ierosme 
skāra Dundagas draudzes ļaužu sirdis. Aizva-
dītajos gados ar dievpalīgu esam piedzīvojuši 
neaizmirstamas tikšanās. Atgādināšu vien 
dažas, kas spilgtāk iegūlušas sirdī un prātā: 
dzejnieks Jānis Rokpelnis, dziesminiece Ieva 
Akurātere, Liepājas zvanu ansamblis, zināt-
nieks Ivars Kalviņš, mākslinieks Māris Su-
bačs, pārpildīts dievnams, dievkalpojumu 
vadot arhibīskapam Jānim Vanagam, Vents-
pils luterāņu draudzes čigānu ansamblis, cie-
miņi no Aknīstes draudzes, pagājušajiem lai-
kiem veltītās dienas ar Rundāles pils vēstur-
nieku priekšlasījumu... 

Desmitās draudzes dienas neiezīmēja īpa-
ša tēma, ja nu vienīgi — saruna. Dialogs, kas 
ir tik svarīgs cilvēku starpā un katram atse-
višķi ar viņa Radītāju. To ierasti ievadīja mā-
cītāja Armanda Klāva noturētā Bībeles stun-
da, apspriežot Jēkaba vēstulē mudināto aici-
nājumu būt apdomīgiem runās un dusmās, 
bet čakliem Dieva vārda klausītājiem un da-
rītājiem.  

Domāju, ka vienaldzīgo nebija, līdzi dzīvo-
jot mācītāja un misionāra Rolanda Eimaņa 
atraktīvajam stāstījumam par cilvēka dzīves 
nogriežņiem, vecumposmu īpatnībām. Ik-
viens kā spogulī varēja paskatīties uz sevi, 
un, iespējams, kādam tas nebūt neizraisīja 
patīkamas izjūtas. Iepriecināja mācītāja ga-
tavība ar padziļinātu kursu atgriezties Dun-
dagā, ja vien mēs, vietējie, parūpētos par 
klausītājiem. Manuprāt, šis ir gadījums, kad 
jēdziens «dziedināšana» ir patiesi iederīgs. 
Saprotams, tas mēdz notikt arī sāpīgi. 

Žēl, ka aizņemtības dēļ dalību atsauca mā-
cītājs Mārtiņš Burke–Burkevics, tāpēc izpali-
ka iespaidi par šovu Dziedi ar zvaigzni. Tomēr 
Uģa Brūklenes vadītā jautājumu izskaidroša-
nas pēcpusdiena bija ne mazāk vērtīga, tikai 

citāda. Kā panākt, lai cilvēki mani saprot, kā 
saklausīt, ko Dievs man grib teikt, kā saprast, 
kad draugi mani var gremdēt, kā ticīgajam 
dzīvot mūsdienu pasaulē? Lūk, daži jautāju-
mi, bet no atbildēm minēšu vienu. Draudzei 
jābūt kā kuģim, un tā uzdevums nav atras-
ties dokā. Kuģim vienmēr jāpeld ūdenī, bet 
tajā pašā gan ūdens nedrīkst atrasties, citādi 
peldlīdzeklis sāks grimt. Tā mācītājs skaidro-
ja draudzes un laicīgās pasaules attiecības. 
Labs, tēlains salīdzinājums, par ko šad un tad 
derētu padomāt! 

Kapelāne un teoloģijas maģistre Rudīte 
Losāne ir visai bieža viešņa Dundagā un savu 
cienītāju lokā — vienmēr gaidīta. Arī šoreiz 
pulciņš viņas dzejas mīļotāju baznīcas dārzā 
uzmanīgi ieklausījās gan dzejā, gan pieredzē, 
kas krāta, ikdienā strādājot Iļģuciema sievie-
šu cietumā.  

Svētdien pēc dievkalpojuma, kas norisēja 
ar draudzes kora līdzdalību, bija reta izdevī-
ba klausīties augstvērtīgu atskaņotājmākslu 
Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagogu stī-
gu kameransambļa Svētdienas kvartets izpildī-
jumā. Ansambļa vadītājs Andris Puziņš, kas 
uzteica mūsu baznīcas akustiku, lieliski pil-
dīja arī konferansjē pienākumus, īsi iepazīs-
tinot ar darbu autoriem. Lielum lielā to da-
ļa — ticīgi cilvēki, un klātesošie kārtējo reizi 
varēja pārliecināties, ka Mūzika ir viena no 
Radītāja vistiešākajām izpausmēm. Dzirdē-
jām gan komponistu komponista Johana Se-
bastiana Baha, gan viņa dēla Johana Kristi-
ana darbus, tāpat Georga Hendeļa un Antona 
Rubinšteina sacerējumus. Dažādības dēļ 
programmā bija iekļauts arī savulaik populā-
ro pasūtījumdarbu paraugs. Teicams kompo-
nists no savas radošās darbības vien diemžēl 
nespēja pārtikt, tālab bija spiests strādāt gal-
mā, muzikālā ietērpā atspoguļojot augstāko 

aprindu norises. Karalis dodas ceļojumā — 
tas jāietērpj nošu stāstā. Karalis atgriežas 
mājās — par to atkal jāsacer skaņdarbs. Arī 
šāds notes nošu darbs šķita labskanīgs. Iespē-
jams, ka literāros pasūtījumdarbos grūtāk 
izvairīties no bezgaumības... 

Draudzes dienu noslēgumā teoloģijas ma-
ģistre Laila Čakare interesentus ievadīja Ve-
cās Derības psalmu poētiskajā pasaulē. Klau-
sījāmies, kā psalmi skan mūzikā, piemēram, 
16. gadsimta komponista Klaudio Montever-
di sacerētajā, un latīņu valodā. L. Čakare, kas 
pati ir senebreju valodas pasniedzēja Lutera 
akadēmijā, pastāstīja, ka ebreji mēdz psal-
mus dziedāt ikdienā — nu ja, psalmi pēc bū-
tības ir dziedājumi! — bet dara to gandrīz tā-
dā kā estrādes manierē. Turklāt viņi dzied it 
kā ar pretēju attieksmi — bēdīgā satura psal-
mus ar prieku, bet priecīgos — skumīgi. Lek-
tore skaidroja, ka tas varētu būt saistīts ar 
jūdu tautas vēsturi. Proti, kad viņi dzīti trim-
dā, iekarotāji likuši dziedāt, un ebreji līksmā 
balsī dziedājuši lāstus ienaidniekam. Jāuz-

sver, ka tas ir pieņēmums, bet izklausās ti-
cams. Tā saucamos svētku psalmus ebreji jo-
projām zina no galvas. Vēl interesanti ir tas, 
ka jūdaisti dievkalpojumu var noturēt tikai 
tad, ja ir sapulcējušies vismaz septiņi vīrieši. 
Varam iedomāties, cik bieži svinētu dievkal-
pojumus dažā labā mūsu kristiešu draudzē, 
ja būtu līdzīgs nosacījums.  

Laila Čakare arī pastāstīja par kādu dāņu 
mākslinieku, kas zīmē plakātus par psalmu 
tēmu, parādīja un pat atstāja mūsu draudzei 
viņa darinājumus. Varēja vien pabrīnīties, 
cik ļoti lielā mērā mākslinieks spējis atklāt 
konkrētu psalmu saturu.  

Noslēgumā pēc aizvadītām desmit drau-
dzes dienām varam teikt: pateicība Dievam 
par mums doto iespēju! Par sevi teikšu atklā-
ti, ka daudzo darba pienākumu dēļ šoreiz īsti 
nejaudāju iesaistīties svētku rīkošanā, taču ir 
jau radusies iecere nākamajām dienām pēc 
gada. Tātad iesāktais jāturpina.  

Alnis Auziņš 

  Ne no maizes vien 

Kuģim jābūt ūdenī 
 

21. un 22. V Dundagas luterāņu draudze svinēja 10. draudzes dienas. 

• Mācītājs Rolands Eimanis attēlo kva-kva pieeju.                                                            Elīnas Mierkalnes  foto 

Ap septiņiem pēc pusdienas saradās cie-
miņi. Kā citādi, ja visas izrīcības nosaukums 
bija «Mūsmāj ciemiņ»! Skolas ļaudis uzreiz 
katru aicināja pieteikties kādā klasē. Pēc tam 
pirmais darbs — ikvienam ar spalvaskātu bija 
jāpamērc tintnīcā un jāuzraksta savs vārds 
un klase uz vāka dienasgrāmatai, kas vienlai-
kus noderēja kā pasākuma ceļvedis. 

Arī kubalnieki bija iekļāvušies muzeju 
nakts tēmā Kaimiņi. Muzeja vadītājs Ivars 
Abajs, lasīdams Dinsberga rakstus, skaidroja, 
ka senos laikos lietotais vārds «ciemiņi» bū-
tu jāsaprot kā kaimiņi jeb ciema ļaudis. Pats 
Dinsbergs rakstījis tā: «Bija divas Kužnieku 
mājas. Lai tās atšķirtu, Pētera apsaimnieko-
tos Kužniekus sāka saukt par Pēter–

Kužniekiem. Otros Kužniekos saimnieka vārds 
bija Jānis, tās tamdēļ sāka saukt par Jāņ–
Kužniekiem. Viens otru sauca par 
«ciemiņiem»». 

Šajā reizē ciema ļaužu lomā iejutās ciemi-
ņi–skolēni, ieskaitot patiesi kādreizējos Dins-
berga skolas audzēkņus, postfolka grupa 
Vecpilsētas dziedātāji un ... pēkšņi ieradies pa-
barga izskata ārsts, kas pārbaudīja audzēkņu 
roku un galvu tīrību. Kukaiņus nevienam ne-
atrada, taču dažam labam mazākam skolas 
bērnam sirsniņa notrīsēja gan. «Vai liks rādīt 
arī kājas?» kāds pabailīgi nočukstēja. Visiem 
bija jāiepazīstas ar susekli un jānoklausās 
priekšlasījums, kā izvairīties no utīm, blak-
tīm un blusām, bet lasītpratējiem jāizbokste-
rē, kādus vērtīgus padomus savulaik devusi 
Ventspils apriņķa izpildu komitejas Veselī-
bas aizsardzības nodaļa sekmīgai cīņai ar iz-
situmu tīfu.  

Visu vakaru braši skanēja duņdžiņu mēle, 
Ivara Abaja un Gunitas Tropiņas lasījumiem 
mijoties ar bijušo skolēnu atmiņām, piede-
vām skolas bērni Gunārs un Austra ieprieci-
nāja ar teicami norunātiem galvasgabaliem, 
kas gan laikam nemaz nebija uzdoti.  

Ciemiņi baudīja piesolīto tēju ar cienmaiz, 
līdz bija gatavi doties «ciemes pe Pēterkuž-
nik mājnikem». Izbridušies pa mitro zāli un 
izspraukušies cauri miglas vāliem, muzeju 
nakts dalībnieki nonāca līdz Pērterkužnieku 
laukšķūņa vietai, kas tagad bija glīti izpļauts 
pleķītis pie dažiem laukakmeņiem ar galdu, 
uz kura vienkāršs cienasts. Teiksim tā — Pē-
ter–Kužnieku ļaudis bija visu izdarījuši ciemi-
ņu uzņemšanai, bet paši aizsteigušies... Va-
karīgo apceri rosināja kokles spēle, bet pašu 
instrumentu darinājis šīs dzimtas pēctecis 
Konstantīns Dravnieks, kas Amerikā kļuvis 

par slavenāko latvieti — kokļu būvētāju. 
Par Dravnieku dzimtas gaitām uzzinājām 

Kubalu skolā. Friča Dravnieka pēcteči mīt tā-
lajā Amerikā un labprāt atsūtījuši kaudzīti 
fotoliecību, kuras nu varējām skatīties palie-
linājumā uz ekrāna.  

«Ciemiņ no Dižpilst» jeb Vecpilsētas dziedā-
tāji cēla priekšā «dziesams un spēliņs», ie-
saistot klātesošos, kuru kopskaits bija ap as-
toņdesmit. Īstenībā tāds nieks vien, jo skolo-
tājs Dinsbergs savulaik klasē pamanījies tikt 
galā ar 120 bērniem. 

Pirms pusnakts visiem izturīgajiem piedā-

vāja «muodig vakar pastaig». Proti, bija jāsa-
meklē vecās mājvietas, lai no tur atstātām 
lapiņām uzzinātu, kādi ļaudis no tām savu-
laik apmeklējuši Kubalu skolu. Vismūsdienī-
gākie bija bruņojušies ar globālās pozicionē-
šanas ierīcēm, savukārt vecmodīgākie izlī-
dzējās ar lukturīšiem un gluži labo Mēness 
gaismu. Šķiet, ka nenomaldījās neviens. 

Paldies mājiniekiem par omulīgo vakarē-
šanu! 

Alnis Auziņš 
Alandas Pūliņas foto 

Muzeju naktī Kubalos  
 

14. V muzeju nakts notika arī Kubalu skolā-muzejā — Dundagas muižas pirmajā 
zemnieku bērnu skolā, kas celta 1842. gadā un kurā kādreiz mācījis Ernests Din-
sbergs, bet mācījies — Krišjānis Barons.  

Paldievs! 
 

Radioamatierim Ervīnam Kristiņam, at-
jaunot sakarus ar Dravnieku dzimtas ļaudīm 
tālumā.  

Pēter–Kužnieku saimes turpinājumam: Vel-
gai Dravnieks, Ilgai Dravnieks (Amerikā Kali-
fornijas pavalstī), Mārim Dravniekam Ame-
rikā Sanfrancisko un Sarmai Gort, dz. Drav-
nieks (Amerikā, Kolorādo pavalstī) — par cie-
miņ sajemšan, atmiņu stāstījumu un kopīgu 
ieskatīšanos ģimenes bilžu albumos.  

Par atsaucību un atbalstu Agrim un Ievai 
Bērziņiem Talsos, dūšīgai Tropiņu saimei, 
ciemiņu mājiniekiem no Jaunsniķeriem Aiga-
ram un Elmai, jaunajam ciemiņu saimnie-
kam Leonam Aukmanim.  

Par skolas ārsta vizīti, vērtīgām pamācī-
bām tīrības un kārtības uzturēšanā — dakte-
rim Gundaram Kuklim un Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzejam.  

Ciemiņiem no Dižpilst — postfolka grupai 
Vecpilsētas dziedātāji — Mārai, Rūtai, Vēsmai 
un Inesei.  

Dundagas novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļai, kas gādāja par drukas 
darbiem, vērtīgu rekvizītu atgādāšanu, teh-
nisko aprīkojumu.  

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
darbiniekam Mārtiņam Kuplajam par laipnu 
atbalstu saimes galda meklējumos un gald-

niekam Ivaram Dambergam par krietnu 
amatnieka darbu. 

Ojāram Ozoliņam par vērtīgiem pado-
miem Pēter–Kužnieku elektrifikācijā. 

Mārai Abajai, veicot koordināšu piesaisti 
Mežsausteres ciema shēmai, iezīmējot takas 
uz mājvietām, palīdzību Pēter–Kužnieku māj-
niekiem, ciemiņus sagaidot. 

Laurim Laicānam un viņa draugiem par 
Sniedziņu, Kalšu un Pieņmežu mājvietu koor-
dināšu noteikšanu un Rīgas jaunkundžu 
laipnu pavadīšanu vēlā vakara pastaigā. 

Par skolas maizes krāsns speķraušiem — 
Guntai un Mārtiņam Abajiem. 

Dundagas vidusskolai un personīgi Mārti-
ņam Abajam — par mājvietu zīmju darināša-
nu. 

Inai Braunai — par pasākuma nodrošinā-
šanu ar navigācijas ierīci. 

Konstantīnam Dravniekam un Rūtai Aba-
jai — par kokles dziesmu Pēter–Kužniekos. 

Dainai Saknītei un Rūtai Abajai — par 
veiktajiem tulkošanas darbiem. 

Gunāram Landmanim un Austrai Birzga-
lei — par gārdo ciemmaizi – skaitampantem 
pa dundznisk. Tos vīņ zine no gāl! 

Visem skolbēnem! Mēs akal ture skuol a astiņ-
desmit bēnem, ikurāt ka 1903. gade. 

Un tam Kungam augstumos par upes ķau-
ķa un griezes dziesmām, brīnišķu saulrietu 
pār miglas vāliem Kužnieku laukos. 

 

Kubal skols skolte 
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— Pastāsti par sevi! 
— Aptuveni 16 gadus dzīvoju Kolkā, lībie-

šu krastā, kur dzīvoja arī mani senči — līvi. 
Pašlaik mācos Dundagas vidusskolā. Spēlēju 
līvu jauniešu grupā Nurmorkestõr. 

— Vai tu uzskati sevi par lībieti? 
— Jā. 
— Tu nupat kā iestājies Līvu savienības 

(LS) Kolkas grupā. Kādēļ tev kā lībietim lie-
kas svarīgi darboties lībiešu organizācijā? 

— Tā ir iespēja aktīvāk iesaistīties valodas 
un tautas atjaunošanā. Satikties ar citiem LS 
biedriem, attīstīt valodas zināšanas, paust 
viedokli par LS darbību kā tās biedram un 
pašam arī piedalīties tās norisēs. 

— Vai lībiešiem ārpus organizācijām ir 
mazāk iespēju kaut kur iesaistīties? 

— Nē, nekādus ierobežojumus pirms ie-
stāšanās LS Kolkas grupā nejutu, taču bieži 
vien informācija par pasākumiem vai noti-
kumiem gan kaut kur aizkavējas vai vispār 
nebija. Tāpēc, esot kādā no līvu organizāci-
jām, tu noteikti redzi un dzirdi vairāk. 

— Vai kopš Līvu Laika iznākšanas tu esi 
vairāk informēts par aktualitātēm? 

— Nē, jo esmu pietiekami ziņkārīgs, lai vi-
su uzzināt jau pirms Līvu Laika iznākšanas. 

— Tu esi pieteicies arī tautības ieraksta 
nomaiņai pasē. Vai tas ko maina? 

— Citu tautību pasē, viss pārējais paliks pa 
vecam. 

— Tad kādēļ tu vēlies to mainīt un kādēļ 
citi baidās vai kautrējas to darīt? 

— Tāpēc ka esmu līvs. Baidās, jo apkārtē-
jie var nesaprast un nepieņemt to, ka tev pa-
sē nav rakstīts «latvietis». Daži nav pārlieci-

nāti par šādu izvēli, citiem to nevajag. 
— Drīzumā notiks lībiešu bērnu nometne 

Mazirbē. Tu tajā esi daudzkārt piedalījies. 
Vai šī nometne ietekmēja tavu lībisko izjū-
tu? 

— Noteikti, bez šīs nometnes es nemaz 
nepazītu cilvēkus, kas lielā mērā ir ietekmē-
juši manu dzīves gaitu. Tā ir pamats visai 
pārliecībai, kas tu esi un kas tev jādara. 

— Vai, dzīvodams Dundagas novadā, ik-
dienā mani sev apkārt lībisko? 

— Dundagā nē, ja nu vien jauno ģerboni, 
kas liek atcerēties Kolku, kur lībisko gan 
viegli pamanīt, atliek aiziet vien līdz jūrai. 

— Kas būtu jādara, lai arī tie cilvēki, kas 
neatpazīst lībisko, to pazītu un atzītu? 

— Atzīt jau viņiem neko nevar likt, var pa-
rādīt, ka mēs neesam ne krievi, ne vācieši, 
kas viņiem ko nodarījuši vai cenšas atņemt, 
ļaut saprast, ka esam te tikpat ilgi kā viņi. 
Sākot saprasties un pieņemot citam citu, arī 
sāksies atpazīšana. 

— Vai «viņi» baidās no lībiskā? 
— Nē, bet nezinot, kas tas ir, bieži izdomā 

ko pilnīgi absurdu par mums un sāk novilkt 
robežas. 

— Reizēm var dzirdēt tādu teikumu: «Es 
neesmu lībietis, esmu lībiešu pēctecis». Kā 
tev šķiet, kas tas tāds? 

— Tas ir kas līdzīgs ābolam no ābeles, kas 
tomēr ir citrons. Vai nu tu esi līvs, vai nu tu 
neesi. Ja tavi senči ir līvi, tad vai nu to pie-
ņem vai ne, nevis mēģini sevi pieskaitīt pie 
līviem, nemaz tādam neesot. 

 

Sarunājās Linda Zonne 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

• Pēc darba kopā ar otru grupu, kas uzkopa Mazirbes tautas namu, Košraga ciemā pie Staltu ģimenes 
paēdām zupu, palīdzējām savākt lapas. Priecīgi par padarīto darbu, atvadījāmies kā draugi. Droši vien 
mūsu ceļi vēl krustosies, jo Līvu savienības vadītājs Dāvis Stalts uzņēmies sagādāt brašajiem jaunsar-
giem uniformas, kas ietvers arī zaļbaltzilo simboliku.                                                                Emīla Zonnes foto 

Tēriņtš! 
 

Lielie lībiešu pavasara darbi — Līvu sa-
vienības kopsapulce un Lielā talka — pa-
veikti, un pie durvīm jau klauvē vasara. Tas 
nozīmē, ka ir laiks gan darbam, gan atpūtai. 
Vasarā Dundagas novadā lībieši gan paši rī-
kos pasākumus, gan piedalīsies citu organi-
zētās norisēs. Ļoti ceram uz novada iedzī-
votāju rosīgu dalību. Par to visu kā vienmēr 

Līvu laikā! 
Šajā numurā varat lasīt par Līvu savienī-

bas kopsapulci Mazirbē kolcinieces Džene-
tas Marinskas acīm, gūstot arī nelielu ieska-
tu organizācijas vēsturē, iepazīt kolcinieku, 
jauno lībieti Matīsu Stīpnieku, aplūkot bil-
des no Lielās talkas, kurā piedalījās Dunda-
gas jaunsargi, kā arī uzzināt par tuvākajām 
lībiešu iecerēm Dundagas novadā.  

 

Linda Zonne 

Par Līvu fonda vadītāju kļūst Jānis Med-
nis. 

14. V muzeju naktī lībiešu ansamblis 
Nurmorkestõr uzstājas Krišjāņa Barona mu-
zejā, kurā katru mēnesi notiek arī Līvu sa-
vienības Rīgas grupas sēdes. 

Tuvākie Nurmorkestõr koncerti Dundagas 
novadā būs Kurzemes dziesmu dienā Dun-
dagā un Zvejnieku svētkos Kolkā. 

4. un 5. VI Slīteres ceļotāju dienās visi 
aicināti apmeklēt lībiešu tautas namu Maz-
irbē. 

23. VI, Līgo vakarā, gar jūras krastu aiz-
degs līvu ugunskurus. Senākos laikos krasta 
ciemu iedzīvotāji katru gadu Jāņus svinēja, 
sapulcējoties pie lielā ciema ugunskura jūr-
malā. Visi aicināti pievienoties līvu uguns-
kuriem! 

Līvõd tieudõd • Līvu ziņas 

Saruna ar Matīsu Stīpnieku   
Rõk Matīss Stīpniekõks 

8. V lībiešu sabiedrība pulcējās uz gads-
kārtējo sapulci Līvu tautas namā Mazirbē. 
Līvu savienības dzīvē šis gads iezīmējies ar 
jaunu vadības stilu, jo organizācijas priekš-
galā pēc 20 gadu ilgās senjoru ēras un pēdējo 
15 gadu ilgās Alda Ermanbrika ēras kopš pa-
gājušā gada stājies Dāvis Stalts. Mainījušās 
arī iespējas iegūt naudas līdzekļus, jo valsts 
finansējums, par kura pieejamību lībiešu lie-
tām treknajos gados nevarēja sūdzēties, ta-
gad gandrīz izsīcis, tāpēc jāpieliek lielas pū-
les ziedojumu piesaistē. 

Parasti ekspansīvās sapulces gaitu, kad 
aizvainoto ir vairāk nekā apmierināto, bija 
nomainījusi rāmi plūstoša, kad pēc grupu 
vadītāju un priekšsēdētāja ziņojumu noklau-
sīšanās ap 70 sanākušajiem delegātiem jautā-
jumu un ierosinājumu bija visai maz. Par ga-
dā notikušo sabiedrībai plaši klāstīts ar Līvõ 
Āiga. 

Līvu savienība ir skaitliski lielākā un teri-
toriāli sazarotākā lībiešu sabiedriskā organi-
zācija ar grupām Rīgā, Ventspilī, Kolkā, Maz-
irbē, Dundagā un Staicelē, tāpēc arī visgrū-
tāk vienlaikus kopā pulcējamā. Līvu savienī-
bas pirmsākumi meklējami 1923. gadā Mazir-
bē, kur bija arī tās pirmais valdes sēdeklis. 
Kopš Līvu savienības organizācijas atjaunot-
nes 1988. gadā tas atrodas Rīgā. Jaunās vadī-
bas darba stils iezīmējis orientāciju uz reģi-
onālajām grupām.  Lībiešu lietu kādreizējā 
centrā Mazirbē rosība apsīkusi. Pēdējos ga-
dos šai grupā līderi mainījušies cits pēc cita, 
tā arī neatrodot sev piemērotāko. Kolkas 
grupa sākusi piedzīvot atjaunotni. Ilggadējo 
grupas vadītāju Gundaru Bertholdu krēslā 
nomainījusi Maija Rēriha, un gada laikā gru-
pai pievienojušies 7 jauni biedri. Toties duka 
pavisam pazudusi Dundagas grupā, un gru-
pas pašreizējais vadītājs un savulaik tās dibi-
nāšanas iniciators Gunārs Laicāns pat iztei-
cās par grupas likvidāciju vai atlikušo grupas 
biedru pievienošanos Kolkas vai Mazirbes 
grupām. Spēki izsīkuši Staiceles grupā, jo jau 
otro gadu pēc kārtas tās biedri nepiedalās 
kopsapulcē un grupas vadītāja šī gada laikā 
nav piedalījusies valdes sēdēs. Ventspils gru-
pā ilggadējā grupas vadītāja Ausma Ernes-

tovska pulcē ap sevi kā jauno, tā veco pa-
audzi. Arī Rīgas grupā atjaunojušās iepriekš 
apsīkušās aktivitātes un grupa reizi mēnesī 
pulcējas Krišjāņa Barona muzejā. 

Līvu savienības neatsverams atbalsts lī-
biešu lietu virzīšanā ir Līvu fonds, kuru kopš 
tā dibināšanas vadījis Dāvis Stalts, kaut arī 
presē, arī Līvõ Āiga, gada laikā pausts par 
fonda valdes priekšsēdētāja un valdes sastā-
va maiņu. Uzzinājām, ka nesenā pagātnē par 
fonda valdes priekšsēdētāju kļuvis Jānis 
Mednis, kas iepazīstināja ar fonda prioritā-
tēm, kā avīzes Dundadznieks pielikuma Līvõ 
Āiga tapšanu, naudas līdzekļu piesaisti lībie-
šu vajadzībām un lībiešu lietas popularizēša-
nu gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Pēc padarītā apkopojuma D. Stalts izklās-
tīja šī gada pasākumu plānu. Būs Lībiešu bēr-
nu nometne, Lībiešu svētki un lībiešu Karoga 
svētki 18. novembrī Mazirbē, nesenā pagāt-
nē aizsāktās Vidzemes līvu dienas Liepupē 
un Turaidā un Jaunā gada sagaidīšana Mazir-
bē, gan jaunas ieceres — lībiešu jaunsardzes 
dibināšana Dundagā un Ventspils lībiešu kul-
tūras dienas un senu tradīciju atjaunošana — 
ugunskuru iedegšana Jāņos lībiešu ciemos. 
Kopsapulce vienprātībā šādu plānu atbalstī-
ja. 

Tomēr ir palikušas arī nemainīgas lietas. 
Grāmatvedība nav LS stiprā puse un izrādī-
jies nepārvarams šķērslis arī jaunajai vadī-
bai. LS Revīzijas komisija secinājusi, ka grā-
matvedības 2010. gada pārskats līdz kopsa-
pulces dienai Valsts ieņēmumu dienestā nav 
iesniegts. Sanākušajiem tas lielas rūpes nera-
dīja un debates neizraisīja. Noslēgumā do-
mas vairāk virzījās uz pašu sarūpētajiem cie-
nastiem un saviesīgām sarunām. 

Pērn kopsapulcē Līvu savienību salīdzinā-
ja ar grimstošu kuģi. Šogad izskatās, ka tas 
pietauvojies miera ostā, jo tik rāmus ūdeņus 
tas sen nav sajutis. 

Līvu Tautas nams gan vientuļš nepaliks. 
Tajā apmeklētājus no 1. VI līdz 1. IX katru 
dienu gaidīs gidi Dagmāra Ziemele un Beāte 
Gintere. Lai viņām darba spars! 

 

Līvu savienības kopsapulcē klāt bija  
Dženeta Marinska 

Līvu savienības kuģis piestājis miera ostā  
Līvõd īt kuoig tulāb arm veino  

Dundagas jaunsardze un lībieši Lielajā talkā  
Dūoņig nūord kaitsijid ja līvlizt Sūrs talks 

 

29. IV līvu jaunieši kopā ar Dundagas jaunsargiem un viņu vadītāju Laimoni Ulma-
ni devās talkā uz Sīkragu un Mazirbi. Katrā ciemā strādāja viena grupa.  

• Sīkragā strādāja jaunsargi un lībieši: Reinis Zumbergs, Emīls Zonne un Linda Zonne. Darbos norīkoja 
sīkradznieces Rasma Sakne un Silvija Ernštreite. Sakopām kapus, ciema centru un vecu kapu kalnu. 
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Programma  
4. jūnijā 

No plkst. 6.00 līdz 21.00 ceļojumi, radošās 
darbnīcas un atvērtie objekti, no 9.00 līdz 
14.00 reģistrācija un loterija informācijas 
centros pie Dundagas pils un pie Kolkas lī-
biešu centra.  

No plkst. 12.00 amatierkolektīvu koncerti 
Dundagas laukumos, plkst. 19.00 Kurzemes 
dziesmu dienas Dundagā gājiens no vecā pa-
gastnama. 

Plkst. 20.00 dziesmu dienas dižkoncerts 
parka estrādē, plkst. 22.00      zaļumballe ar 
ragu mūziku. 

5. jūnijā 
No plkst. 6.00 līdz 14.00 ceļojumi, radošās 

darbnīcas un atvērtie objekti, no plkst. 9.00 
līdz 11.00 reģistrācija un loterija informāci-
jas centros.  

Par visu neskaidro droši vaicāt pa tālr. 
29175362! Karte un papildu ziņas atroda-
mas internetā www.celotajs.lv/sliteresdiena.  

 

Maršrutu laiki un sākumpunkti 
Kolkasraga aplis, ~ 3 km, 1 stunda, 4. VI 

un 5. VI plkst. 10.00, 11.30, gids Jānis Dambī-

tis, tālr. 26486622. 
Pa lībiešu ciemiem, ~ 6 km, 3 st., 4. VI 

plkst. 11.00, 15.00, 5. VI plkst. 11.00, gide Ine-
se Roze, tālr. 26687442. 

Cilvēku darbības zīmes mežā, ~ 3 km, 
3 st., 4. VI plkst. 12.00, gide Ina Brauna, tālr. 
28861445. 

Kolkas dabas daudzveidība: zemes strēle 
starp ūdeni un uguni, ~ 11,5 km, 5 st., 4. VI 
plkst. 11.00, gids Kristaps Vilks, tālr. 
26513497. 

Augi jūras piekrastē, ~ 4 km, 1,5 st., 4. VI 
plkst. 11.00, 13.00, gide Dace Sāmīte, tālr. 
29132019. 
Ārstniecības un valodniecības vēsture 

Dakterlejā, ~ 3 km, 2 st., 5. VI plkst. 11.00, 
14.00, gide Laila Pabērza, tālr. 26357917. 

Slēpņošanas pasākums, ~ 5 km, 4. VI 
plkst. 11.00, 16.00, gids Lauris Laicāns, tālr. 
29153642. 

Barona veloaplis, ~ 30 km, 3 st., 5. VI 
plkst.11.00, gidi Edijs Tropiņš, Kristīne Savic-
ka, tālr. 29469425, 27495740. 

Pa mazbānīša pēdām, ~ 14 km, 4 st., 4. VI 
plkst. 13.00, gide Andra Ratkeviča, tālr. 
28385025. 

Kūolka – Kor, ~ 16 km, 3 st., 4. VI plkst. 
13.00, 5. VI plkst.13.00, gids Jānis Dambītis, 
tālr. 26486622. 

Pācs mazbōgens, ~ 15 km, 3 st., 4. VI 
plkst. 10.00, gidi Laura Beņislavska, Eva  
Landmane, tālr. 226236364, 25888165. 

Cirst bōgens, ~ 40 km, 4–5 st., 4. VI plkst. 
11.00, gide Sandra Vansoviča, tālr. 26263459. 

Apkārt Kolkas bākai, ~ 15 km, 4–5 st., 
4. VI plkst. 12.00, 5. VI plkst. 11.00, gids Rai-
vo Šulcs, tālr. 29466501. 

Viena diena zvejnieka dzīvē, ~ 1,5 st., 
4. VI plkst. 6.00, 5.VI plkst. 6.00, kapteinis 
Visvaldis Feldmanis, tālr. 29444395. 

Ar kapteini Dižjūrā, ~ 1,5 st., 4. VI plkst. 
9.00, 5. VI plkst. 9.00, kapteinis Visvaldis  
Feldmanis, tālr. 29444395. 

Tankceļ dižbōgens, ~ 90 km, 5 st., 4. VI 
plkst. 9.00, 5. VI plkst. 9.00, gids Edgars Kār-
klevalks, tālr. 29197900, 26554001. 

Kolks dižbōgens, ~ 80 km, 4–5 st., 4. VI 
plkst. 10.00, 16.00, gide Laila Pabērza, tālr. 
26357917. 

Slēpņošanas pasākums, ~ 80 km, 5 st., 
4. VI plkst. 11.00, 16.00, gids Lauris Laicāns, 
tālr. 29153642. 

Mazirbs bōgens, ~ 47 km, 3 st., 5. VI plkst. 
10.00, gide Anda Freiberga, tālr. 27416461. 

Pirmie dziedāšanas svētki Dundagā, ~ 
4 st., 4. VI plkst. 13.00, gids Ivars Abajs, tālr. 
63254335, 26332238, kubalmuz@dundaga.lv. 

Vaides pļavas putni un zvēri, ~ 4 km, 2 
st., 4. VI plkst. 6.00, gids Helmuts Hofmanis, 
tālr. 26444121. 

Ekspedīcija Zvejniekpļavās, ~ 3 km, 3 st., 
4. VI plkst. 10.00, gids Vilnis Skuja, tālr. 
29365230. 

 
Vietējie vēderprieki 

Sklandraušu prieki Ūšos, 4. VI plkst.12.00, 
14.00 un 16.00, 5. VI tikai grupām uz piepra-
sījuma. 

Zivju kūpināšana pie Alfrēda, 4. VI un 5. 
VI no plkst. 10.00. 

Zivju kūpināšana pie Andra 4. VI visu 
dienu. 

Žograušu izgaršošana Jaunsniķeros 5. VI 
Barona veloapļa laikā ~ plkst.14.00. 

Zivju kūpināšana pie Viļa 4. VI un 5. VI 
no plkst.10.00. 

 
Atvērtie objekti  
un radošās darbnīcas 

Lībiešu tautas nams Mazirbē — diena ko-
pā ar lībiešiem 4. VI plkst. 11.00–17.00, 5. VI 
plkst. 11.00–15.00. 

Meža dzīvnieku ragu muzejs — ragu pie-
laikošana, 4. VI un 5. VI plkst. 9.00–19.00. 

Šlīteres bāka — Meža skola 4. VI plkst. 
11.00–15.00; putnu klausīšanās nakts pasā-
kums 4. VI plkst. 21.00; Dundagas bērnu die-

nas centra Mājas izstāde 4. VI un 5.VI plkst. 
10.00–18.00. 

Dundagas pils — ekskursijas un izstādes 
4. VI un 5. VI.  

Kolkas līvu centrs Kūolka 4. VI plkst. 
10.00–17.00, 5. VI plkst. 10.00–15.00, ansam-
blis Laula un stāstiņi iz lībiešu dzīves 5. VI 
plkst. 13.00. 

Kolkasrags — darbnīcas par jūras temati-
ku 4. VI plkst. 12.00–16.00. 

Pāces vilnas pārstrādes fabrika — Liela 
vilna, maza brēka 4. VI plkst. 9.00–15.00. 

Mežlīdumi — Dzīvesveida centrs tavai sirdij, 
4. VI plkst. 15.00–19.00, 5. VI plkst. 9.00–
19.00. 

Pītagi — Pirts vakars, 4. VI un 5. VI 
plkst.15.00, 18.00. 

Valpenes Jumari — Kur mīkla rūgst un ra-
tiņš dūc, 4. VI plkst. 10.00, 14.00. 

Nevejas Līdumiņi — 1000 šķirņu dāliju dārzs, 
4. VI un 5.VI plkst. 9.00–17.00. 

Kolkas Vītoli — Veselā miesā vesels gars, 
4. VI plkst. 11.00–14.00, 5. VI plkst. 10.00–
13.00. 

Kubalu skola — muzejs, 5. VI plkst. 10.00–
16.00. 

Mobilā pirts Kolkasragā, 4. VI un 5. VI vi-
su diennakti. 

Kokaudzētava Dundagā — Dzīvo zaļāk! 
4. VI plkst. 9.00–16.00. 

Dundagas pienotava 4. VI plkst. 8.00–
15.00. 

Pāces vilnas fabrikas veikaliņš Dunda-
gā — Mīkstajā krāsu pasaulē 4. VI plkst. 9.00–
15.00. 

Ziedkalni — makšķerēšana, pirts, masāža 
4. VI un 5. VI pēcpusdienā. 

Dundagas luterāņu baznīca 4. VI plkst. 
10.00–19.00, 11.00 koncerts, 5. VI plkst. 
11.00–16.00, 11.00 dievkalpojums. 

Kolkas luterāņu baznīca 4. VI 
plkst. 12.00–18.00, 5. VI plkst. 10:00–15:00, 
11.00 dievkalpojums. 

Romas katoļu baznīca 4.VI plkst. 10.00–
17.00, 5. VI plkst. 10.00–15.00, 11.00 dievkal-
pojums. 

Mazirbes luterāņu baznīca 4. VI plkst. 
12.00–17.00, 5. VI plkst. 11.00–15.00. 

Pitraga baptistu baznīca 4. VI iepriekš 
piezvanot, 5. VI atvērta tikai dievkalpojuma 
laikā, sākums plkst. 12.00. 

Dundagas baptistu baznīca 4. VI plkst. 
10.00–16.00, 5. VI plkst. 11.00–15.00, 11.00 
dievkalpojums. 

Kolkas pareizticīgo baznīca 4. VI plkst. 
10.00–20.00, 5. VI plkst. 10.00–15.00. 

Skatu tornis, Mazirbes laivu kapsēta, 
Kolkasraga priežu taka, Kolkasrags un Ēva-
žu stāvkrasts apmeklējams jebkurā laikā. 

Pāces Kalēji — Bērīts, man(i)s kumeliņš 4. VI 
plkst. 13.00–16.00, 5. VI plkst. 13.00–16.00. 
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Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV 3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Ģirts 
Kalnbirze, Velta Metene, Aivars Miška, Santa 
Namsone, Aldis Pinkens, Kristīne Savicka, Smai-
da Šnikvalde, Aiga Štrausa.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 500 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

 Raibs kā  svētku dienas 

Slīteres nacionālā parka  
Ceļotāju dienas  

24. V ap plkst. 11.00 Dundagā, starp pienotavas 
veikaliņu un aptieku, pazudis melns naudas maks 
ar ļoti nepieciešamiem telefonu numuriem, 2 kredīt-
kartēm un naudu. 

 Lūdzu par atlīdzību atdot vismaz lapiņas ar tele-
fonu numuriem un kredītkartes.  

Zvanīt Lilitai Mežkovskai pa tālruni 63242217. 
Mājas adrese: 1905. gada iela 2a-7. 

• Riteņbraucēji pērnajā Ceļotāju dienā.                                         Elīnas Kalējas foto no Lauku ceļotāja albuma. 

Gatavojoties svētkiem 
 

Stāsta Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Andris Kojro. 

Ir pieteikušies ap 2000 Kurzemes dzies-
mu dienas dalībnieku, kopskaits varētu būt 
ap 3000 cilvēku. Mūsu ziņā ir izvietot un 
pēc tam izvest atkritumu konteinerus un 
maisus. Vajadzēs vairāk nekā 20 tualešu.  

Pats nozīmīgākais darbs ir sapost estrādi. 
Vecajiem soliņiem uzliksim jaunus dēļus. 
Uz vecās deju grīdas uzklāsim skaidu plāk-
snes, lai grīda būtu līdzena. Tas gan ir īslai-
cīgs risinājums. Vecā estrāde ir jānokrāso 
un jānostiprina.  

Protams, kā katru gadu labiekārtosim ap-
kārtni. Pēdējos gados zāli parasti esam sā-
kuši pļaut 1. VI, bet šogad uz to laiku zālei 
jābūt pirmoreiz nopļautai.  

Esam domājuši, kur izvietot transportu. 
Pieteikušies vairāk nekā 50 koru, tātad būs 
arī apmēram tikpat daudz autobusu. Tie ap-
stāsies pie baptistu baznīcas, kur kori piere-
ģistrēsies, tad brauks tālāk gar ugunsdzēsē-
jiem un veco staciju uz vidusskolas stadiona 
asfaltēto daļu, kur arī paliks. 

4. VI varētu būt neparedzēti daudz vieglo 
mašīnu. Iespējams, Dundagā visas mazās ie-
las un pagalmi būs pilni. Bet tā ir tikai viena 
diena. Esiet, lūdzu, iecietīgi un uzmanīgi! 

 
Uzklausīja Diāna Siliņa 

Latvijā ražotu jaunu dīvānu, gultu un matraču 
tirdzniecība 10. VI no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dunda-
gas tautas namā. www.latvijasdivani.lv 

 

Dun — dang, 
Dun — Dundaga — dang! 
Ar teiku zvaniem, ar dziesmu skaņām 
Dungo Dundagā, skan visā Kurzemē! 
 
 

10.30.–13.00 dalībnieku reģistrēšanās  
11.00 koncerti Talsu, Valdemārpils, Ģipkas 

un Dundagas evaņģēliski luteriskajās 
baznīcās 

No 11.00 amatnieku tirgus laukumā pie 
pils  

12.00–17.00 Amatierkolektīvu koncerti 
Dundagas laukumos  
12.00–12.20 Kurzemītes bērni bērnudārza 
pagalmā  
12.30–12.50 vokālais ansamblis Laula tir-
gus laukumā  
13.00–13.20 Dundagas vidusskolas deju 
kolektīvi pie Lielās skolas  
13.30–13.50 Dundagas vidusskolas jau-
niešu koris bērnudārza pagalmā  
14.00–14.20 deju kolektīva Dung-dang 
pirmskolas deju kolektīvs, jauniešu deju 
kolektīvs un senioru deju kolektīvs pie 
Lielās skolas  
14.30–14.50 vokālais ansamblis Sendienas 

tirgus laukumā  
15.00–15.50 līvu ansamblis Nurmõrkester 
pie Lielās skolas  
16.00–17.00 teātra sports bērnudārza pa-
galmā  
18.45–19.15 Kolkas pūtēju orķestris pie 
vecā pasta Šlīteres ielā  

 

15.00 ģenerālmēģinājums  
17.30 viesu pieņemšana pie domes vadības  
19.00 gājiens no vecā pasta ēkas  
20.00 koncerts parka estrādē  
22.00 zaļumballe ar pūtēju orķestri  

Kurzemes dziesmu diena  
Dundagā 4. jūnijā 
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