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Dun–dang vieno Dziesmu dienu  
Dziesmu gars 4. VI pulcēja 76 koru dalīb-

niekus no visas Latvijas. Kurzemes dziesmu 
diena, kas uzlūkojama arī par 1936. gada 
svētku atdzimšanu, iesākās ar koru koncer-
tiem Dundagas, Talsu, Ģipkas un Valdemār-
pils luterāņu baznīcās. Novada centrā līdzte-
kus Dundagas un Kolkas koriem dzirdējām 
Liepājas sieviešu kori Aija, Latvijas izdevnie-
cību jaukto kori Burtnieks un Tukuma kori 
Vanema, kura vadītājs Jānis Ozols savu dzie-
dātāju balsis pacēla teju kosmiskos augstu-
mos. 

Skaņas sasaucās, savijās un atbalsojās pa 
visu Dundagas centru. Tirgus laukumā uzstā-
jās pensionāru ansamblis Sendienas, pie vi-

dusskolas lībiski dziedāja jauniešu ansamblis 
Nurmorkestõr, pie bērnudārza balsis izlocīja 
vidusskolas koris, ko pēcāk nomainīja teātra 
sporta aizrautīgie spēlētāji.  

Svētku gājiens sauca atmiņā vai ikkatram 
latvietim pazīstamos lielos Dziesmu svētkus. 
Koncertu caurvija dun–dang motīvs, sasauco-
ties koristiem un visiem klātesošajiem. Bija 
gan Jāzepa Vītola Gaismas pils, gan Raimonda 
Tiguļa Dod, dieviņi, gan Pūt, vējiņi! pašā izska-
ņā. Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, uz 
brīdi atdaloties no Dundagas jauktā kora 
dziedātājiem, svētku uzrunā teica: 
«Kopdziedāšana ir simbols latviešu tautas 
spēkam un ticībai. Varenais dziesmu skanē-
jums ir licis skanēt arī senajiem Dundagas 

zvaniem dun – dang. Tie modina mūs no sa-
saluma un ceļ skatu augšup».  

Pateicību visiem, kas līdzējuši svētkiem 
notikt, saka Dundagas pils direktore Baiba 
Dūda: 

— Ar dun un dang palīdzību izskanējis lie-
lais Kurzemes dziesmu dienas koncerts par-
ka estrādē. Esam saņēmuši neskaitāmi daudz 
labu atsauksmju no dalībniekiem, skatītā-
jiem, profesionāļiem, goda viesiem. To visu 
paveicām mēs, dundadznieki, vienojoties lie-
lā radošā, čaklā komandā. Daudzi no mums 
neskaitīja aizvadītās darba stundas un mēģi-
nājumos pavadīto laiku. Paldies visiem vie-
tējiem, kas iesaistījās svētku sagatavošanā 
un norisē:  

gandrīz 60 brīvprātīgajiem darbinie-
kiem — skolēniem un studentiem, kas veica 
koru gidu pienākumus, nesa uzrakstus un 
karogus, sarūpēja ozoliņu stādus, izrotāja ie-
las; 

pašdarbības kolektīvu vadītājiem un da-
lībniekiem par koncertu sniegumu visu die-

nu — Rudītei Baļ-
ķītei un mazajiem 
bērnudārza dzie-
dātājiem, Dacei 
Šmitei un skolas 
jauniešu korim, 
Inesei Freimutei 
un skolas deju ko-
lektīvam, Dainai 
Miķelsonei un Sen-
sus dejotājiem, Da-
cei Treinovskai un 
Dun–dang visu pa-
audžu dejotājiem, 
Ritai Zemtiņai, 
Sandrai Cirvelei un 
Sendienu dziedātā-
jiem, Vairai Kama-
rai un teātra spor-
ta turnīra dalīb-
niekiem, amatier-
teātra kolektīva 
dalībniekiem un 
citiem raitiem ru-
nātājiem, Viestu-
ram Rēriham un 
Kolkas pūtējiem, 
Jānim Cirvelim un 
kapelas dalībnie-
kiem no Dundagas 
Mākslas un mūzi-
kas skolas, Jānim 
Mednim un vie-
siem no Nurm-
orkestõr; 

Saimnieciskā dienesta komandai ar Andri 
Kojro priekšgalā un visiem stipendiātu prog-
rammā strādājošajiem par Dundagas sapoša-
nu un estrādes sagatavošanu; 

Beatrisei Zingnikai un viņas vecākiem par 
iespēju izmantot meitenes darbu svētku logo 
radīšanai; 

bērnudārza saimei un tā vadītājai Ilonai 
Onzulei par brīvprātīgo paēdināšanu, ielu un 
brīvprātīgo darbinieku noformējuma veido-
šanu; 

atbildīgajiem par dalībnieku reģistrēša-
nu — Rutai Emerbergai, Sarmītei Dinsbergai 
un Velgai Rozenbergai; 

vidusskolas direktorei Aigai Štrausai, sko-
las dežurantiem; 

draudzes Prieka Vēsts atsaucīgajiem cilvē-
kiem par iespēju izmantot telpas; 

Laimonim Ulmanim un jaunsargiem par 
gājiena sagatavošanu un vadīšanu; 

Lindai Celmai par padomiem mākslinie-
ciskā noformējuma veidošanā; 

Sandrai Dadzei par rokdarbnieču izstādes 
sagatavošanu; 
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Dundadznieks 

 

Dundagā   

23. VI plkst. 16.00 pils parkā ieskandi-
nāsim Zāļu dienu. Balle ar dīdžeju 
Gunču turpat plkst. 22.00, ieeja brīva. 
2. un 3. VII parkā deju svētki Mazā Ei-
ropiāde: 2. VII balle ar Nakts ziņām, ie-
eja Ls 2; 3. VII plkst. 17.00 koncerts, 
piedalās bērnu un pieaugušo deju ko-
lektīvi no visas Latvijas. Ieeja skolē-
niem un pensionāriem Ls 0,50, pārē-
jiem Ls 1. 
No 8. līdz 10. VII pilī novada atklātais 
šaha čempionāts Dundagas torņi 2011, 
tuvākas ziņas pa tālruni 29180726. 

Dundagas bibliotēkā remonta dēļ 
jūlijā būs atvērts tikai 1. stāva abone-
ments, bet tur būs pieejama arī prese 
un daļēji bērnu fonda grāmatas. 
 

Kolkā 
 

23. VI aicinām pievienoties līgotāju 
pulkam plkst. 22.00 pie Delfīnu pietu-
ras, pēc svētku gājiena stadionā Jāņu 
ugunskurs, dziesmas un dejas. Ieeja 
ar Jāņu zālēm, Līgo dziesmām un dan-
cotprieku!  
9. VII Jūras svētki ar Jūras valdnieku, 
kūpinātām zivīm, jautrām zvejnieku 
spēlēm, pašmāju un viesu mākslinie-
kiem. Sīkāk sk. www.dundaga.lv/kolka! 

www.dundaga.lv 

Dubultsvētki aizvadīti! 
 

Ar dun–dang skaņām jūnija pirmās nedēļas nogalē aizvadīta Kurzemes dziesmu 
diena Dundagā 4. VI un Slīteres Ceļotāju dienas 4. un 5. VI visā novadā, katra pulcē-
jot ap 2000 dalībnieku. 

Līga Dzelme: — Jāņi man saistās ar visga-
rāko dienu un visīsāko nakti. Lai Jāņi izdotos, 
vajag atrasties pie dabas, pīt vainagus, likt 
meijas. Neiztrūkstoši jābūt ozolu zariņiem, 
lielam ugunskuram, mājās brūvētam (omes!) 
alum un sasietam sieram. 

Jānis Zadiņš: — Jāizdzer vismaz kauss 
alus, jāapēd vismaz pusritulis ķimeņu siera, 
jāsagaida saullēkts. 

Līga Apine: — Neesmu sabiedrisks cilvēks, 
un man Jāņi galvenokārt ir ģimenes svētki. 
Tautiskās tradīcijas īpaši nekopjam, lai gan 
ugunskuru dedzinām un vainagu nopinam. 

Jānis Kovaļčuks: — Jāņi ir vasaras vidus. 
Ir apdarīti pavasara darbi un sākas īstais sie-
na laiks. Tie nav iedomājami bez ugunskura, 
līgošanas un daudzajiem ciemiņiem mūsmā-
jās. 

Jānis Simsons: — Tēvs man ir devis vārdu 
Jānis, man arī dēls ir Jānis. Vēlētos, lai manā 

dzimtā šis stiprais vārds turpinātos un neiz-
zustu. Lepojos, ka Jāņus svin visa Latvija. Va-
saras saulgriežos jābūt ugunskuram, kam jā-
pārlec, alum, sieram un Jāņu vainagam.  

Līga Auziņa: — Jādzied Jāņu dziesmas, jā-
pin vainagi, jākurina ugunskurs, jāēd Jāņu 
siers. Noteikti nedrīkst aiziet gulēt pirms 
saullēkta! 

Jānis Kuklis: — Jāņos cilvēkam vajag jus-
ties laimīgam. Bet, lai tas piepildītos, pirms 
tam jāsapoš pašam sevi un sava apkārtne. Ja 
esi kādam nodarījis pāri, tad lūdz piedošanu, 
ja tev nodarīts pāri, tad piedod viņam. Tad 
Jāņos varēsi justies brīvi, kārtīgi izdziedāties 
un izpriecāties. 

Jānis Skarbinieks: — Svarīgi jau ir gatavo-
ties — lasīt Jāņu zāles, pīt vainagus. Svētkos 
vajag Jāņu sieru, arī šašliku. Tomēr galvenā 
ir kopība ģimenes un draugu lokā.  

Kad piepildās Jāņi? 
 

Lūk, dažu novada Jāņu un Līgu pārdomas. 

Nobeigums 4. lappusē. 

• Kurzemes dziesmu diena Dundagā ielīgoja Jāņus.                                                                   Ervīna Kristiņa foto 

• Dundaga pagasta jauktais koris sveic skatītājus.                                                                                                                          Andra Kojro  foto 



2 

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   2 011  

  Par zaļu pat vēl zaļāks 

Ar labām un teicamām sekmēm šo mācību 
gadu beiguši šādi skolēni:  

Tīna Aukmane, Līna Blumberga, Maija 
Freimute, Sanija Daniela Kokareviča, Kristīne 
Kluce, Dāvis Alkšbirze, Madars Mauriņš, Mar-
kuss Ekers (1. a klase, sk. Jolanta Ģērmane), 
Kitija Cinovska, Daniela Vēze, Nils Arnis Ku-
ģinieks, Sandijs Mika, Andis Rūdolfs Remess, 
Aivars Jānis Tebernieks, Matīss Vīksna (1. b 
klase, Vēsma Frišenfelde), Žanete Bergmane, 
Evelīna Bernāne, Alise Ceple, Līga Emerber-
ga, Anna Neifelde, Kate Nierliņa, Eva Zvirbu-
le, Samanta Lormane, Marks Aukmanis (2. a 
klase, Marita Čaunāne), Anna Iesalniece, An-
da Šmēdiņa, Kristīne Bumbiere, Kristīne 
Emerberga (2. b klase, Gundega Lapiņa), Elē-
na Ozoliņa, Marta Damberga, Ginta Egle, 
Krista Ludevika, Anna Pavlovska, Guntis Eg-
le, Āris Zanders (3. a klase, sk. Zanda Nap-
ska), Justīne Bogdanoviča, Ēriks Eihlers, Nau-
ris Blaubergs (3. b klase, Zinta Vidiņa), Han-
na Dane, Emīlija Jaunbirze, Simona Majevska, 
Aivita Rulle, Niklāvs Aksels Balmanis, Kārlis 
Gerdiņš, Ernests Tropiņš, Niklāvs Lazovatijs 
(4. a klase, Džeila Dzalbe), Daniela Damberga, 

Dana Grauze, Elza Digna Klēvere, Anete Anna 
Savicka, Māra Elīza Sila, Helēna Emerberga, 
Aleksis Ernests Dēvits, Kristiāns Ozols, Raens 
Tālbergs (4. b klase, Biruta Kinčiusa). 

Dundagas vidusskolas 2.–4. klašu koris, 
kopskaitā 36 dziedātāji, diriģentes un skolo-
tājas Sandras Cirveles vadībā piedalījās Talsu 
novada koru skatē un ieguva I pakāpes diplo-
mu. Skolotāja bērniem iemācīja 12 divbalsī-
gas dziesmas, un tas mazajiem koristiem pra-
sīja spraigu darbu. Visi skates dalībnieki to 
nespēja! Koris ieguva tiesības piedalīties 
Ventspilī Kurzemes reģiona koru skatē, kur 
ieguva II pakāpes diplomu, vien nieka divi 
punkti šķīra no I pakāpes diploma. 21. V ma-
zie dziedātāji piedalījās Latvijas 2.–4.klašu 
bērnu koru salidojumā Tukumā Tauriņu bal-
sis. No sirds priecājamies par mazo dziedātā-
ju panākumiem! 

Mazajā skolā jau daudzus gadus pavasarī ir 
tradīcija — rīkot skolas olimpiādes zinātkāra-
jiem audzēkņiem. Lūk, mūsu skolēnu sasnie-
gumi! 2. klasē matemātikā I vieta Annai Ie-
salniecei, II v. Žanetei Bergmanei, III v. Katei 
Nierliņai; 2. klasē latviešu valodā — I v. Annai 

Iesalniecei, II v. Markam Aukmanim, III v. 
Andai Šmēdiņai; 3. klasē latviešu valodā un 
matemātika I v. Ārim Zanderam, II v. Gintai 
Eglei, Ērikam Eihleram, III v. Guntim Eglem; 
4. klasē matemātikā I v. Ervinam Rodertam, 
II v. Kārlim Gerdiņam, III v. Danielai Damber-
gai; 4. klasē angļu valodā I v. Kārlim Gerdi-
ņam, II v. Kristiānam Ozolam, III v. Emīlijai 
Jaunbirzei. 

Pavasarī mūsu skolu godam aizstāvēja divi 
4. klases skolēni: Talsu, Rojas, Dundagas un 
Mērsraga novadu skolu olimpiādē Talsos I 
vietu matemātikā ieguva Kārlis Gerdiņš (Dž. 
Dzalbe), bet latviešu valodā — Daniela Dam-
berga (B. Kinčiusa). Mēs lepojamies ar šiem 
sasniegumiem! 

Katrs bērns ir brīnums, lolojams, audzi-
nāms un mācāms. Lielu paldies visas Mazās 
skolas saimes vārdā mēs sakām audzēkņu ve-
cākiem! Mums, skolotājiem un vecākiem, ir 
jāsadarbojas, lai mazais cilvēks justos droši 
un stabili šajā pasaulē. 

Ikkatram mūsu audzēknim un viņa vecā-
kiem novēlam vasarā atpūsties un uzkrāt 
spēkus jaunam darba cēlienam! Saules pielie-
tu vasaru! 

Mazās skolas saimes vārdā  
skolotāja Zanda Napska 

 

… un Mazajā skolā 
 

Bērni jau bauda vasaras brīvdienas. Vēlamies dalīties priekā par paveikto! 

 5.–9. klašu grupā ir 13 teicamnieces ar vi-
dējo vērtējumu gadā 8,5 un augstāk: Kristīne 
Ralle — 9,2, Elīza Gerdiņa — 9,2, Dita Elīna 
Sila — 9,2, Daiga Gleglu — 9,1, Liene Rum-
pe — 9,0, Alise Ralle — 8,9, Laine Šmite — 8,9, 
Katrīna Zosa — 8,7, Loreta Bergmane — 8,6, 
Evita Ķirse — 8,6, Rasa Helēna Kokorēviča — 
8,5, Lora Egle — 8,5, Amanda Pipare — 8,5. 
Labi un teicami mācījušies 32 skolēni — vidē-
jais vērtējums gadā 7,5 un augstāk: Līva Bri-
ce — 8,4, Patrīcija Stare — 8,3, Monika Frei-
mute — 8,3, Renārs Mičulis — 8,1, Kitija Golo-
šinska — 8,1, Laine Brice — 8,0, Madara Enze-
le — 8,0, Līga Tīfenberga — 7,9, Rūdolfs Kris-
taps Bražis — 7,8, Paula Skaidiņa — 7,8, Ģirts 
Treinovskis — 7,8, Rihards Hermanis — 7,8, 
Alise Jurča — 7,8, Elīza Ozoliņa — 7,7, Rita  
Alsberga — 7,7, Artūrs Blumbahs — 7,7, Mo-
nika Blumbaha — 7,6, Viola Ieva Rēboka — 
7,6, Marta Freimute — 7,6, Kārlis Alksnis — 
7,6, Agnese Bērzkalne — 7,6, Artis Znots–
Znotiņš — 7,6, Rudīte Bērziņa — 7,6, Andžela 
Lepere — 7,6, Askolds Roberts Jāvalds — 7,6, 
Agrita Karpova — 7,5, Eduards Freibergs — 
7,5, Žaklīna Ulla Ģigule — 7,5, Roberts Bā-
liņš — 7,5, Krista Sustriņa — 7,5, Kristiāna 
Dadze — 7,5, Evita Tropiņa — 7,5 . 

 10.–12. klašu grupā ir 2 teicamnieces: 
Kristīne Ivanova — 9,3 un Zane Ansaberga — 
8,5, bet 13 skolēni saņēma atzinības rakstus 
par labām un teicamām sekmēm: Santa 
Namsone — 8,3, Armands Antmanis — 8,2, 
Dārta Vinovska — 8,2, Jēkabs Krūziņš — 8,2, 
Linda Paegleskalne — 8,0, Agate Pipare — 
7,8, Simona Bernāne — 7,8, Arnis Sirkels — 
7,8, Aiva Ernštreite — 7,6, Alise Rozenber-
ga — 7,5, Roberts Vīksna — 7,5, Signe Auk-
mane — 7,5 un Aldis Avotiņš — 7,5 . 

 Četru novadu skolu kopīgi rīkotajās mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs aizvadītajā mācī-
bu gadā Dundagas vidusskolas godu aizstā-
vējuši pavisam 39 skolēni no 5.–12. klasēm. 
Trīs piedalījušies 4 olimpiādēs, 5 skolēni — 3, 
8 gatavojušies olimpiādēm 2 reizes, bet 23 
skolēni pieredzi guvuši 1 olimpiādē. 

Godalgotas vietas, atzinības un diplomus 
saņēmuši šādi skolēni: Zane Ansaberga, 12. b 
kl., 1. vieta angļu valodā (skolotāja Andra 
Grīvāne), 2. vieta latviešu valodā (Inta Frei-

verte), Jēkabs Krūziņš, 12. a kl., 2. v. gan fizi-
kas, gan bioloģijas olimpiādē (skolotāji Tāli-
valdis Ziņģis un Lienīte Iesalniece), angļu va-

lodā — atzinība (A. Grīvāne), Elīza Gerdiņa, 6. 
a kl., 2. v. matemātikā (Sintija Kronberga), 2. 
v. informātikā (Iveta Milta), Daiga Gleglu, 5. 
kl., 2. v. informātikā (I. Milta), Katrīna Zosa, 
8. a kl., 2. v. angļu valodā (Sandra Salceviča), 
Liene Rumpe, 8. a kl., 1. v. latviešu valodā un 
literatūrā (I. Freiverte), Beāte Sidra, 10. a kl., 
2. v. matemātikā (Inese Ķiršakmene), Dārta 
Vinovska, 11. b kl., 2. v. biznesa ekonomiska-
jos pamatos (Sarmīte Dinsberga), Edgars Pa-
bērzs, 10. a kl., 3. v. matemātikā (I. Ķiršakme-
ne), Armands Antmanis, 10. b kl., 3. v. ķīmijā 
(Niceta Jankovska), Vita Egle, 10. b kl., 2. v. 
krievu valodā (Iveta Kundecka), Elīza Gerdi-
ņa, Agnese Bērzkalne, Rihards Hermanis, 6. a 
kl., 2. v. sociālajās zinībās (Silva Rozenberga), 
Madara Enzele, Sabīne Rutule, abas 9. b kl., 
Baiba Leskovska, 10. a kl., diplomi, bet Kristī-
nei Savickai — atzinība vizuālajā mākslā 

(Sandra Braže), Linda Paegleskalne, 12. b kl., 
diploms kultūras vēsturē (S. Braže). 

Mūsu audzēkņi ir piedalījušies arī valsts 
mēroga olimpiādēs un konkursos: Alise Ral-
le, 9. a kl., vēsturē (Imants Brusbārdis), Zane 
Ansaberga, 12. b kl., latviešu valodā un lite-
ratūrā (I. Freiverte), Dārta Vinovska, 11. b 
kl., biznesa ekonomiskajos pamatos (Sarmīte 
Dinsberga), Dita Elīna Sila, 7. a kl., matemāti-
ka (S. Kronberga), Beāte Sidra, 10. a kl., Edijs 

Tropiņš, 10. b kl., matemātika (I. Ķiršakme-
ne), Katrīna Zosa, 8. a kl., konkursā Andreja 
Eglīša dzejas svētki (I. Freiverte), 10. a klases 
skolēni Dāvis Bērzkalns, Toms Dambergs, Ed-
gars Pabērzs, Raitis Bērziņš, Edgars Cīrulis — 
biedrības Creativus erudīcijas konkursā Ko tu 
zini par Latviju? (S. Dinsberga), Beāte Sidra, 
Raitis Bērziņš, abi 10. a kl., Laura Beņislav-
ska, Eva Landmane, abas 10. b kl. — projektā 
Radošās domāšanas attīstība Latvijā radošo 
spēļu konkursā Radi spēli pats! (Austra Auzi-
ņa), 

Paula Skaidiņa, 5. kl., starptautiskajās sa-
censībās šahā Rumbas kauss 3. vieta meiteņu 
grupā (Alnis Auziņš). 

Lepojamies ar mūsu volejbolistu panāku-
miem — 3. vieta Latvijas volejbola kausa izcī-
ņas un Lāses kausa sacensībās zēniem, kā arī 
volejbola turnīrā Kurzemes kauss zēniem (Una 

Sila, Skaidrīte Motmillere, Gundega Lapiņa). 
Labi panākumi bijuši arī teātra sportā, 6.–

8. klašu un 10. klases komandas valstī iegu-
vušas I pakāpes diplomu un izvirzītas uz IV 
Latvijas skolu teātra festivāla Kustības turpi-
nājums finālturnīru. 5.–8. klašu teātra pul-
ciņš Dundžiņi un 9.–12. klašu teātra studija 
Dundaga pēc piedalīšanās valsts teātra izrāžu 
konkursā ar mūsu skolas absolventa Jurģa 
Remesa lugu Mīlestības kalambūri, ko Jurģis 
uzrakstīja, vēl mācoties 12. klasē, arī ieguvu-
si tiesības uzstāties minētajā festivālā (Vaira 
Kamara). Izrādē dejo Dundagas mūzikas sko-
las horeogrāfijas klases seno deju grupa 
(Dace Treinovska). 

Kurzemes reģiona skatē piedalījies deju 
kolektīvs Sensus (Daina Miķelsone), bet mazo 
mūzikas kolektīvu konkursā Balsis iegūts II 
pakāpes diploms (Dace Šmite). 

Valstī izsludinātos konkursos šogad bija 
iesaistījušies arī klašu kolektīvi: 5. klase ie-
guva 1. vietu e–klases rīkotajā konkursā Pīļu 
dīķis (Inta Freiverte), 7. b klase — 1. vietu 
konkursā Dzīvosim droši (Sandra Braže). Abas 
7. klases piedalījās Baltikovo valstī rīkotajā 
konkursā Krāso, sūti, svini!: 7. a klase ar zīmē-
jumiem (S. Motmillere), bet 7. b — ar pašu 
izveidotu videofilmu (S. Braže). 

Divas 10. klašu komandas radošo darbu 
vides izziņas konkursā valstī Aizej tur, nezin 
kur, atnes to, nezin ko iekļuva finālā (Lienīte 
Iesalniece). 

Ar klašu audzinātāju (Vēsma Frišenfelde, 
Marita Čaunāne, G. Lapiņa, A. Grīvāne, S. 
Kronberga, S. Braže) metodiskajiem darbiem 
piedalījāmies Kurzemes novada izglītības ie-
stāžu metodisko izstrādņu skatē Liepājā, kur 
guvām atzinību. 

Skolā darbs turpinās arī jūnijā: 2 nedēļas 
papildu mācību pasākumi notiek 34 pamat-
skolēniem (5.–8. kl.) un 10 vidusskolēniem, 
jo jāuzlabo kādā mācību priekšmetā gadā sa-
ņemtie nepietiekamie vērtējumi. Protams, 
konsultāciju un eksāmenu laiks 9. klašu un 
12. klašu skolēniem, pēc tam izlaidumi. Šo-
gad apliecību par pamatizglītību saņem 32, 
bet atestātu par vidējo izglītību — 43 abitu-
rienti, no tiem 6 mācījušies vakarskolas kla-
sē. 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem, skolo-
tājiem un skolas darbiniekiem par kopīgo 
darbu aizvadītajā skolas gadā! Lai visiem 
saulaina un droša vasara! 

 

Austra Auziņa, Dundagas vidusskolas 
direktores vietniece mācību darbā 

 

Mācību gada noslēgums vidusskolā 
 

Vidusskolā apkopoti rezultāti, un maija beigās skolēni saņēma atzinības rakstus 
par labiem sasniegumiem mācībās, dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkur-
sos, skatēs un sacensībās gan skolas, gan četru novadu, gan reģiona un valsts līmenī. 

• Vidusskolas dejotāji Pils dienā.                                                                                                 Līgas Auziņas foto 

Viesos dāņi  
No 3. līdz 5. VI novadā ciemojās dā-

ņu draugi no Kēges. 
  
Ciemiņi piedalījās Slīteres Ceļotāju die-

nā, Kurzemes dziesmu dienas gājienā, no-
slēguma koncertā Dundagas parka estrādē 
un ... strādāja arī divās darba grupās. Viena 
kopā ar Kultūras pils direktori Baibu Dūdu 
izstaigāja pili, nofilmēja un nofotografēja 
atjaunojamus objektus, jo, iespējams, šajos 
darbos varētu piedalīties dāņu jaunieši, kas 
apgūst kokamatniecību. Jauniešiem būtu 
laba prakses vieta, bet pilij — vairākas at-
jaunotas lietas. Otra kopā ar Latvijas–
Dānijas komitejas biedriem aplūkoja kopīgo 
interneta vietni www.dundaga-koege.com un 
apspriedās par informācijas apmaiņu.  

Pēc darba grupās delegācijas vadītājs 
Jorgens Blonds iezīmēja kopīgās nākotnes 
ieceres. Pirmā saistās ar mūsu pili. Jorgens 
solīja nofilmēto un nofotografēto materiālu 
nodot dāņu speciālistiem, kas ar to nodar-
bosies tālāk. Otrais sadarbības virziens ir 
interneta vietne. Pēc viņa domām, tai jābūt 
dinamiskai, un pie tā jāstrādā abām pusēm. 
Trešais — angļu sarunvalodas apmācība 
Dundagas novada iedzīvotājiem, kas iesais-
tās kopīgos projektos.  

Jorgens arī norādīja, ka satiekoties rodas 
labas idejas un visi ir aizrāvušies, bet iece-
res ir arī jāīsteno. Ar novada domes priekš-
sēdētāju Guntu Abaju dāņu delegācija ru-
nāja arī par sadarbību pašvaldības līmenī. 

 

Diāna Siliņa 

Deputāti gaida 
Novada domes deputāti pieņem jūlijā un 

augustā: domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 
pirmdienās 9.00–12.00 domes ēkā, 1. un 3. ce-
turtdienā 14.00–16.00 Kolkas pagasta pārval-
dē; priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits 
13. VII 15.00–17.00 domes ēkā; Ēriks Bērz-

kalns 15. VII 8.00–9.00 domes ēkā; Asja Felta 
6. VII 14.00–15.00 SIA Dundagas veselības 
centrs; Irina Jānberga 5. VII 8.00–10.00 bērnu-
dārzā Kurzemīte; Tija Liepa un Regīna Rūm-
niece 18. VII 10.00–12.00 SIA Kolkas ūdens tel-
pās; Valdis Rande 7. VII 13.00–16.00 SIA Dun-
dagas veselības centrs; Benita Ose jūlijā pirm-

dienās 9.00–11.00, augustā pirmdienās 13.00–
16.00 Kolkas pagasta pārvaldē; Smaida Šnik-
valde 12. VII 10.00–11.00 Kultūras pilī; Linda 
Vīksna 2. VIII 11.00–12.00 Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolā; Aigars Zadiņš 13. VII 
15.00–17.00 Kolkas pagasta pārvaldē; Aldons 
Zumbergs 20. VII 14.00–15.00 domes ēkā. 
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Novada domē  
9. maijā ... 

Apstiprināja SIA Dundagas veselības centrs 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenu 
Ls 13 klientam par 1 dienu. Nolēma daļai ie-
mītnieku segt ilgstošās sociālās aprūpes pa-
kalpojuma summas iztrūkstošo daļu no paš-
valdības līdzekļiem. Par ievietošanu sociālās 
aprūpes iestādē lemj novada Sociālais die-
nests. 

Piešķīra vienam īpašumam adresi Galdnie-
ki, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. 

Nolēma vienu novada iedzīvotāju pārvie-
tot no SIA Dundagas veselības centrs uz pansiju 
Jaundundaga. 

 

... 25. maijā ... 
Izteica politisko neuzticību novada domes 

priekšsēdētājam Aldonam Zumbergam un 
atbrīvoja viņu no domes priekšsēdētāja ama-
ta. 

Nolēma slēgt vienošanos ar SIA Viktorija 
RD par savstarpēju parādu neesamību. 

Nolēma iznomāt pašvaldības valdījumā 
esošo īpašumu Lecnieku māja, nosakot lieto-
šanas mērķi — zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izstrā-
dās nomas tiesību izsoles noteikumus. 

Apstiprināja īpašuma Lorenči, kas atrodas 
Kolkā, atsavināšanas noteikumus un noteica 
īpašuma izsoles sākumcenu Ls 9000. 

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma Kas-
taņas zemes vienību, piešķirot tai nosauku-
mu Kamenes. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
īpašuma Vecpori sadalīšanai. 

Atļāva apmežot īpašuma Klārmuižas Ziediņi 
7,3 ha zemes daļu un mainīja zemes lietoša-

nas mērķi uz mežsaimniecībā izmantojamā 
zeme. 

Dzēsa nekustamā īpašuma Ls 16,25 parādu 
īpašumam Klārmuižas Ziediņi. 

Atļāva vienai iedzīvotājai mainīt dzīvokli 
no Baltās skolas uz Lauciņiem. 

Nolēma atkārtoti rīkot izsoli automašīnai 
Opel Vektra Caravan, nosakot sākumcenu 
Ls 350. 

Apstiprināja sadzīves atkritumu izvešanas 
tarifu 8,60 Ls/m³ (+PVN). 

Noteica avīzes Dundadznieks pārdošanas 
cenu jūnijā Ls 0,55 par eksemplāru. 

Izskatīja jautājumu par papildfinansēju-
mu Kurzemes Dziesmu dienai un Slīteres Ce-
ļotāju dienai. 

Nolēma, ka Dundagas jauktā kora brau-
ciens uz sadraudzības komūnu Zviedrijā Le-
kebergu ir oficiāla pašvaldības delegācijas 
vizīte sadraudzības stiprināšanai. Par delegā-
cijas vadītāju iecēla deputāti Guntu Abaju. 
Piešķīra finansējumu 27 kora dalībnieku  
aviobiļetēm un apdrošināšanas izdevumiem 

(kopā Ls 567,28) un transportam uz lidostu 
un atpakaļ. 

Nolēma komandēt pašvaldības izpilddi-
rektoru Ģirtu Kalnbirzi mācību braucienā uz 
Čehiju no 9. līdz 16. jūlijam, piešķirot vaja-
dzīgo finansējumu Ls 314. 

Nolēma segt viena pansijas Jaundundaga 
iemītnieka uzturēšanās izdevumus. Atkārto-
ti uzdeva darba grupai vērtēt pansijas Jaun-
dundaga un aprūpes nama Stacija turpmāko 
iespējamo darbību un dot priekšlikumus, ko 
izskatīs jūnijā. 

Pēc pašu lūguma no darbības novada do-
mes Ētikas komisijā atbrīvoja 4 tās locekļus.  

 

... un 31. maijā 
Grozīja komiteju sastāvus: turpmāk Beni-

ta Ose darbosies Sociālo, izglītības un kultū-
ras jautājumu komitejā, Aldons Zumbergs — 
Finanšu komitejā. 

Par Dundagas novada Domes priekšsēdē-
tāju ievēlēja Guntu Abaju. 

Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

  Ko tie nospriež, tas paliek 

Apstiprināts ar Dundagas novada domes 28.04.2011. 
lēmumu Nr. 108 (prot. Nr. 6., 21. �§) 

 
Saistošie noteikumi Nr. 6 
Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Dundagas novadā 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 
43. panta 3. daļu; Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likuma 35. panta 2., 4. un 5. daļu, 
likuma Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā 25. panta 1. daļu; Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu 19. 3. apakšpunktu; Ministru kabineta 
19.12.2006. noteikumu Nr.1036 Audžuģimenes no-
teikumi 43. punktu; Ministru kabineta 17.06.2009. 
noteikumu Nr. 550 Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vieno-
šanās par līdzdarbību 13. punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā — No-
teikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu 
(turpmāk tekstā — pabalsts) veidus un izmak-
sas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesī-
gas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. 
2. Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības so-
ciālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu fi-
nansiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzī-
bas un veicinātu viņu līdzdarbību savas situāci-
jas uzlabošanā. 
3. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura 
deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss. Novērtējot ģimenes (perso-
nas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tusam, par īpašumu netiek uzskatīta lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme līdz 5 ha platībai un 
mežs līdz 5 ha platībai. Neizvērtējot ienāku-
mus, piešķir tikai Noteikumu IV. un V. nodaļā 
noteiktos pabalstus. 
4. Pašvaldība izmaksā šādus pabalstus: 

4.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai (II. nodaļa); 
4.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (III. nodaļa); 
4.3. pabalsti atsevišķām sociālajām grupām — 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (IV. no-
daļa). 

5. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, 
kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo 
iedzīvotāju pieprasījums pēc 4.1. un 4.2. punktā 
noteiktajiem pabalstu veidiem, un uz attiecīgo 
lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek finanšu lī-
dzekļu citu pašvaldības sociālo pabalstu izmak-
sai. Šie pabalsti ir: 

5.1. vienreizējs pabalsts, neizvērtējot ģime-
nes (personas) materiālo stāvokli (V. nodaļa); 
5.2. pabalsts apbedīšanai (VI. nodaļa); 
5.3. pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai 
(VII. nodaļa); 
5.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmak-
sai (VIII. nodaļa); 
5.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 
(IX. nodaļa); 

5.6. pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma no-
drošināšanai (X. nodaļa). 

II. Pabalsts garantētā minimālā  
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
6. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā 
ienākumu līmenis vienai personai atbilst Minis-
tru kabineta noteiktajam garantētajam mini-
mālajam ienākumu līmenim. 
7. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģime-
nei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam atbilstoši spēkā 
esošiem Ministru kabineta noteikumiem un ku-
ras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta 
vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo 
ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarbo-
ties savas sociālās situācijas uzlabošanā. 
8. Pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā viena 
mēneša laikā no brīža, kad ģimene (persona) ir 
parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienā-
kumiem, kas apliecina ģimenes (personas) ga-
tavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā. 
Pabalstu par turpmākajiem mēnešiem izmaksā 
Sociālā dienesta noteiktajā datumā, bet ne vē-
lāk kā mēneša laikā no iepriekšējā pabalsta iz-
maksāšanas datuma. 

III. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 
9. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz likuma Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 25. pantu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35. panta piekto daļu. 
10. Pabalstu kurināmā iegādei piešķir Ls 40 ap-
mērā vienu reizi gadā trūcīgai ģimenei 
(personai), kas dzīvo dzīvoklī (mājoklī) ar mal-
kas apkuri. 
11. Pabalstu komunālo maksājumu (īre/
apsaimniekošana, ūdens, kanalizācija) apmak-
sai piešķir 50 % apmērā mēnesī, bet ne vairāk 
par Ls 20 mēnesī, pamatojoties uz iesniegtajiem 
komunālo maksājumu apliecinošiem doku-
mentiem, kas nav vecāki par trim mēnešiem no 
iesniegšanas brīža. Pabalsts tiek piešķirts nau-
das pabalsta veidā vai apmaksājot komunālo 
maksājumu apliecinošajā dokumentā norādīto 
summu. Pabalstu īres apmaksai nepiešķir, ja 
ģimenes (personas) īpašumā esošs dzīvoklis 
(mājoklis) nodots citas personas lietošanā.  

IV. Pabalsti atsevišķām sociālajām grupām 
12. Pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecā-

ku gādības palikušajiem bērniem sociālo garan-
tiju nodrošināšanai piešķir Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajā kārtībā. 

13. Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. Bērna uzturam ik-
mēneša pabalstu piešķir Ls 100 apmērā. Bērna 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei vienreizē-
ju pabalstu piešķir Ls 175 apmērā. 

V. Vienreizēji pabalsti, neizvērtējot  
ģimenes (personas) materiālo stāvokli 
14. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelai-
mes vai iepriekš neparedzami apstākļi, piemē-
ram, ugunsgrēks, plūdi u.c.), kurā ģimenei 
(personai) zudušas vai neglābjami sabojātas sa-
dzīvei nepieciešamās lietas, piešķir līdz Ls 200 
apmēram personai vai ģimenei par katru ģime-
nes locekli, ja prasītāja iesniegums saņemts ne 
vēlāk kā 1 mēneša laikā no ārkārtas situācijas 

rašanās, ņemot vērā iepriekš neparedzamo ap-
stākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos 
gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izde-
vumu segšanai. 
15. Pabalstu personas nāves gadījumā Ls 200 
apmērā piešķir pašvaldības administratīvajā 
teritorijā deklarētas personas nāves gadījumā 
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai 
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mi-
rusi persona, par kuru netiek izmaksāts valsts 
noteiktais pabalsts apbedīšanai. 
16. Pabalstu personas nāves gadījumā Ls 50 pie-
šķir pašvaldības administratīvajā teritorijā dek-
larētas personas nāves gadījumā mirušā ģime-
nes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura 
uzņēmusies apbedīšanu, ja par mirušo personu 
tiek izmaksāts valsts noteiktais pabalsts apbe-
dīšanai, bet tas nepārsniedz Ls 400 apmēru. 
17. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīves-
vieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai perso-
nas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai 
tās deleģēta institūcija organizē apbedīšanu un 
sedz ar to saistītos izdevumus vai slēdz līgumu 
ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpoju-
ma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistī-
tos izdevumus. 
18. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā pie-
šķir ģimenei (personai), kura bērna pirmreizējo 
dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir Ls 20 apmērā, 
kas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. 

VI. Pabalsts apbedīšanai 
19. Pabalstu apbedīšanai piešķir personas nāves 
gadījumā pašvaldības administratīvajā teritori-
jā deklarētas personas nāves gadījumā mirušā 
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, 
kura uzņēmusies apbedīšanu, līdz Ls 100 apmē-
ram. 

VII. Pabalsti  
pamatvajadzību nodrošināšanai 
20. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir, ja ģimene 
(persona) nonākusi krīzes situācijā vai gadīju-
mos, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu ie-
meslu dēļ ir strauji vai neparedzami samazinā-
jušies ģimenes (personas) kopējie ienākumi. 
Pabalsta apjoms mēnesī ir ne lielāks kā Ls 5 per-
sonai vai ģimenei par katru ģimenes locekli. 
Pabalsts pārtikas iegādei tiek izsniegts ar pārti-
kas talonu. 
21. Pabalstu piešķir arī citu sociālo situāciju ri-
sināšanai (piemēram, izdevumi pases iegūša-
nai, elektrības pieslēgšanai u.tml.). Pabalstu 
piešķir līdz Ls 50 apmēram gadā. 
22. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņem-
šanas vietas pēc soda izciešanas, piešķir vien-
reizēju pabalstu Ls 30 apmērā, ja personas ie-
sniegums saņemts ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 
laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, 
ko apliecina izziņa. 

VIII. Pabalsts  
medicīnas pakalpojumu apmaksai 
23. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura 
iesniegusi medicīnisko izdevumu apliecinošu 
dokumentu, kas nav vecāks par 3 mēnešiem: 

23.1. ārstēšanās izdevumiem, (stacionārā ār-
stēšana, primārā veselības aprūpe, neatlieka-
mā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi) 50 
procentu apmērā, bet ne vairāk kā Ls 50 gadā 

personai vai ģimenei par katru ģimenes lo-
cekli. Pabalsts tiek piešķirts naudas pabalsta 
veidā vai apmaksājot medicīnisko izdevumu 
apliecinošajā dokumentā norādīto summu; 
23.2. recepšu medikamentu iegādes izdevu-
miem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā Ls 30 ga-
dā personai vai ģimenei par katru ģimenes 
locekli. Pabalsts tiek piešķirts naudas pabal-
sta veidā vai apmaksājot medicīnisko izdevu-
mu apliecinošajā dokumentā norādīto sum-
mu. 

IX. Pabalsts  
bērna izglītībai un audzināšanai 
24. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās 
ir bērni, kas apmeklē izglītības iestādi. Pabalstu 
piešķir: 
24.1. skolas piederumu un mācību grāmatu ie-
gādei pamatizglītības un vidējās izglītības prog-
rammu izglītojamajam Ls 10 apmērā gadā. Pa-
balsts tiek piešķirts naudas pabalsta veidā par 
katru izglītojamo; 
24.2. ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 
iestādēs, ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
katru mēnesi mācību gada laikā, izvērtējot ģi-
menes sociālo situāciju; 
24.3. ēdināšanas izdevumu segšanai pirmssko-
las izglītības iestādēs, izvērtējot ģimenes soci-
ālo situāciju (arī izvērtējot ģimenes locekļu ie-
spēju audzināt bērnu mājās). 

X. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai 
25. Pabalstu piešķir personām atbilstoši piešķir-
tajam aprūpes mājās līmenim, ja aprūpi mājās 
nevar nodrošināt pašvaldība un ja personai nav 
ģimene vai visiem ģimenes locekļiem ir 1. vai 2. 
grupas invaliditāte: 

25.1. 1. līmenis — Ls 20 mēnesī; 
25.2. 2. līmenis — Ls 30 mēnesī; 
25.3. 3. līmenis — Ls 40 mēnesī. 

26. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai ne-
tiek piešķirts personām, kuras saņem valsts pa-
balstu personas īpašai aprūpei. 

 XI. Lēmumu  
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
27. Sociālais dienests vai sociālā darba speci-
ālists pēc lēmuma pieņemšanas informē perso-
nu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums nega-
tīvs — pabalsta piešķiršana atteikta —, informā-
cijā pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma 
pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtība. 
28. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista 
pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dundagas no-
vada Domē. 
29. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 

XII. Noteikumu publicēšana 
30. Noteikumi tiek publicēti un tie stājas spēkā 
likuma Par pašvaldībām 45. pantā noteiktajā 
kārtībā. 

XIII. Pārejas noteikumi 
31. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
Dundagas novada Domes 29.07.2009. saistošie 
noteikumi Nr.4 Par sociālo palīdzību Dundagas 
novada iedzīvotājiem un Dundagas novada Do-
mes 29.07.2009. saistošie noteikumi Nr. 6 Par 
pabalstiem Dundagas novada iedzīvotājiem, neizvēr-
tējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli. 

Domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs 

Sociālās palīdzības pabalsti  
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— Mazliet pastāsti par savu bērnību un 
agro jaunību! 
— Esmu dzimusi un augusi Rīgā, vecāki 

bija pirmās paaudzes rīdzinieki — mamma 
no Vidzemes, tētis no Kurzemes. Ļoti agrā 
bērnībā dzīvoju Iļģuciemā, vēlāk — Šampēte-
rī. Mana dzimtene ir Pārdaugava, tātad ne 
gluži lielpilsēta, drīzāk laucinieciska nomale. 

Man padevās matemātika, patika skaitļu 
loģika. Tāpēc arī izraudzījos 1. vidusskolu un 
vēlāk — Latvijas Valsts universitātes Fizikas 
un matemātikas fakultāti. Tur arī iepazinos 
ar nākamo dzīvesbiedru, mūs vienoja arī ko-
pīgs vaļasprieks — kalni.  
— Tu apprecējies ar Ivaru no Kolkas un 

Dundagas puses. Vai pastāvēja iespēja viņu 
pārvilināt uz Rīgu?  
— Ivars noteikti pateica, ka negrib dzīvot 

Rīgā. Tā kā vasaras biju pavadījusi laukos, arī 
lauku darbi nebija sveši, tad neiebildu pār-
celties. Taisnība, savā specialitātē darbu va-
rēju dabūt tikai Rīgā vai Valmierā. Bet tad 
Dundagā parādījās pirmie datori. Tā sāku 
strādāt pašvaldībā, par ko pirms mēneša jau 
stāstīju.  
— Tagad, lūdzu, iepazīstini ar savu nā-

kotnes redzējumu! Kā jāattīstās novadam? 
— Esmu jau strādājusi ar attīstības pro-

grammām, un pašvaldībai jābūt dokumen-
tam, kas pirms tam ir apspriests ar iedzīvo-
tājiem. Līdz šim novadam īsta vīzija nav biju-
si. Vispirms būtu jānoskaidro pašreizējais 
stāvoklis. Pati esmu bijusi nosacītā otrā pusē, 
un tagad iepazīstu jomas, kas man bijušas 
svešas. Man pašai krietni jāmācās! Kad sa-
pratīšu līdz galam savu pienākumu loku, tad 
īsti zināšu, kas pašai jāveic un ko varu uzdot 
citiem. Daudz sagaidu no speciālistiem. Es 

viņiem uzticos, un katram jāatbild par savu 
jomu.  

Pašlaik novada attīstības plāna sagatavo-
šanas gaita nedaudz palēninās, bet Attīstības 
un plānošanas nodaļā darbs turpinās. Kāds 
brīdis vēl paies, kamēr nodošu iesāktos dar-
bus. Labi, ka Attīstības nodaļā sāka strādāt 
Dairis Runcis, kas ir zinošs ģeogrāfiskās in-
formācijas speciālists. 

Attīstības programma neapšaubāmi ir 
svarīga ne tikai nākamajam garākajam laika 
posmam, bet arī tuvākajiem 2–3 gadiem. 
Darba grupu vadītājiem jāapkopo jau paveik-
tais, ieteiktās rīcības, jāsagatavo un jādod 
deputātiem un sabiedrībai apspriešanai. 
Priekšsēdētāja loma ir palīdzēt kopējā virzī-
bā, rosināt diskusijas.  
— Kas vēl svarīgs jāpaveic tuvākajā lai-

kā?  
— Grāmatvedībai jāpāriet uz jaunu pro-

grammu. Jādara viss, lai novadā radītu vai-
rāk darbavietu. Lai nemazinātos iedzīvotāju 
skaits, lai cilvēkiem būtu, ko darīt. 

 Jāraugās, kas notiek valstī kopumā. Kād-
reiz vairāk braucām uz Latvijas Pašvaldību 
savienības sanāksmēm, tad tas apsīka, bet to 
derētu atjaunot. Tāda pieredze lieti noder. 

Uz vietas esmu jau tikusies ar pašvaldības 
uzņēmumu — ar SIA Kolkas ūdens un SIA Ve-
selības centrs — vadītājiem. 
— Droši vien svarīgi apzināt tās jomas, 

kuras vispār nav pārraudzītas.  
— Tieši tā. Vienu tādu mums atgādināja 

kora nesenā viesošanās Zviedrijā, pēc tam 
Ceļotāju dienās tikšanās ar dāņiem, kas iece-
rējuši veidot kopīgu projektu. Mums nav  
ārējo sakaru speciālista! Vai tam noteikti jā-
būt atsevišķam cilvēkam, par to vēl jāspriež. 
Darāmā netrūkst, jo ir vēl citi sadarbības 

partneri — igauņi un ungāri. Tas arī pieder 
attīstības vīzijai — saprast, ko paši gribam, 
ko partneri vēlas. Tas ir regulāri jākopj. 

Tāpat jādomā par jauniešu dzīves vadību, 
par sporta dzīvi. Ar vairākiem jauniešu līde-
riem šajās dienās esmu tikusies. 
— Jau ievēlēšanas brīdī teici, ka esi ko-

mandas cilvēks. Kā tu vērtē savu komandu? 
Domāju, ka varas maiņas gadījumā tuvāko 
darbinieku lokā mēdz parādīties jautā-
jums — kādas pārmaiņas notiks, kā tas 
skars mani?  

 — Ar lielāko daļu pašvaldības darbinieku 
esmu sastrādājusies kā ar speciālistiem un 
tagad turpināšu, esot galda otrā pusē. Diezgan 
labi zinu, kāda kuram ir atdeve. Ir tādi, kas 
strādā ar pārslodzi, un es rosināšu izpilddi-

rektoru to izvērtēt. Bet darba attiecības jāre-
gulē ar amata aprakstiem. Jo tie būs pilnīgā-
ki, jo būs lielāka atdeve un arī abpusēji — 
vieglāk. Līdz šim amata aprakstus neesmu 
lasījusi. Vajadzēs uzmanīgi iedziļināties, var-
būt kaut kas arī jāpamaina. Tomēr tas vairāk 
ir izpilddirektora pārziņā.  

Nedomāju kādu represēt, ne arī kaut ko 
pārveidot pārveidošanas pēc. Es iestājos pret 
autoritāru vadības stilu. Patstāvīgāk jāstrādā 
izpilddirektoram, tieši viņam jāpārrauga 
darbs kopumā. 
— Tu neteiksi, ka vari jaukties, kur un 

kad vien gribi? 
— Nē. Jau pirmajā ārkārtas sēdē minēju, 

kas, pēc manām domām, pašvaldības noliku-
mā nav pareizi — paplašinātas priekšsēdētā-
ja pilnvaras. Tas arī dod iespējas ar rīkoju-
miem vadīt pašvaldības darbiniekus. Pēc li-
kuma domes priekšsēdētājs dod rīkojumus 
administrācijas darbiniekiem, ar to ir gana.  

 Vēl uzskatu, ka priekšsēdētājam nav jā-
aizvieto izpilddirektors. Jā, viņiem abiem jā-
pārrunā lietu virzība, bet izpilddirektoram 
patstāvīgi jāorganizē izpildstruktūras darbs. 

Priekšsēdētājs to akceptē, raugās, vai jāpa-
līdz, vai jārosina diskusijas, bet ne jau tieši 
jāiejaucas ar rīkojumiem. Katram jāatbild 
par savu darbu! 
— Vai nebūs grūti atrast lietpratēju At-

tīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
amatam?  
— Jāmeklē ir, un, ja nemaldos, tad jārīko 

konkurss. Esmu pārliecināta, ka labu speci-
ālistu netrūkst.  
— Kur tu saskati draudus novada sekmī-

gai attīstībai? 
— Samazinās bērnu un vispār iedzīvotāju 

skaits. Grūti laiki gaida mācību iestādes, īpa-
ši Kolkas mūzikas skolu. Kā pastāvēt? Negri-
bas zaudēt ļoti labu skolu, ne arī pašdarbības 
kolektīvus. Kas Kolka būtu bez pūtēju un bez 
koklētāju ansambļa? Taču, lai tas viss pastā-
vētu, jābūt pietiekamam dalībnieku skaitam. 
Daudzi jautājumi sīki jāizpēta, kādi ieguldīju-
mi vajadzīgi, lai sasniegtu labāko.  

Cilvēki ir mūsu vērtība. Jācīnās par katru 
iedzīvotāju, lai viņam te būtu darbs un pie-
devām tāds, kas apmierinātu. Lai cilvēks bū-
tu labvēlīgi noskaņots!  
— Nedzīvojam atrauti no pārējās Latvi-

jas. Vai krīze, tavuprāt, ir pārvarēta? 
— Es gan neesmu politoloģe. Finansiālie 

rādītāji it kā uzlabojas, toties esam nokļuvuši 
pamatīgā morālajā krīzē. Neapšaubāmi, krīze 
iezīmē pagriezienu, un gribas cerēt, ka uz 
jaunu atmodu. 
— Zināmā mērā līdzīgi bija novadā, un 

kaut nu mums pirmajiem izdotos pārvarēt 
savu krīzi! Kad ārkārtas vēlēšanās 31. maija 
pievakarē domes ēkā pietrūka krēslu, jo bi-
ja ieradušies divdesmit pieci novada iedzī-
votāji, par to nopriecājos visvairāk. Cilvē-
kiem tomēr nav vienalga! 

 — Jā, sakritību ar norisēm valstī varam 
saskatīt. Es novērtēju ļaužu ieinteresētību 
un atbalstu. Tamdēļ arī uzņēmos šo grūto 
amatu, pēc kura pašmērķīgi netiecos. Dzīve 
tā iegrozījās, ka bija jāuzņemas atbildība. Tā-
pēc pirms gadiem diviem piekritu kandidēt 
par deputāti, bet tagad — pildīt arī šo pienā-
kumu, ko centīšos godprātīgi veikt. 

Sandrai Lielansei par dievnamu koncertu 
koordinēšanu; 

domes deputātiem par atbalstu; 
Dundagas evaņģēliski luteriskajai drau-

dzei un tās priekšniecei Diānai Siliņai; 
Ģipkas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

un tās priekšniekam Valdim Randem; 
atbildīgajiem par drošību un veselību Jā-

nim Simsonam ar palīgiem un Aivai Burnevi-
cai; 

Aijai Niegliņai un viņas palīgiem par krāš-
ņo piespraužu darināšanu; 

Aldim Pinkenam par apskaņošanas ierīču 
uzstādīšanu; 

svētku atbalstītājiem — SIA Kurekss, SIA 
Dundagas meži, SIA Dundaga, SIA Stats, SIA Fir-
ma L4, Velve AE SIA, O. Bāres būvmateriāli, a/s 
Latvijas Krājbanka, a/s Swedbank. 

Liels paldies arī pašai Baibai! 
 

Ceļotāju dienās 
Šogad 2 dienās rīkotāji piedāvāja krietni 

vairāk maršrutu un objektu nekā pērn, īpaši 
uzsverot Dundagas pusi. Visvairāk ceļotāji 
apmeklēja Dundagas pili (249), Mazirbes lu-
terāņu baznīcu (180), Šlīteres bāku (176), 
Košragu un Pitragu (113) — šis kājāmgājēju 
maršruts pa lībiešu ciemiem bija visiecienī-
tākais, Lībiešu tautas namu (100), Ragu mu-
zeju Vaidē (84) un Pāces vilnas ražotni (80), 
tāpat daudz piekritēju bija duņdžiņu pien-
saimnieku produkcijai veikalā Pienenīte, Ju-
maru saimniecībai un dabas vērošanai. Divu 
dienu apmeklētāju kopskaitā, protams, ie-
tilpst tie, kas apmeklējuši vairāk nekā vienu 
no piedāvātajām iespējām.  

Izglītojoša un radoša bija Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes darbnīca pie Kolkasraga ap-
meklētāju centra, kur visi draudzīgā konkur-
sā varēja iepazīt zivis, iemācīties, kā tās dēvē 
šajā pusē, katrs radīt savu krāsainu un skais-
tu putnu vai lesti. Profesionāļu komanda Ēri-
kas Kļaviņas vadībā ļāva viesiem saņemt at-
bildes uz jebkuru jautājumu gan par Slīteres 

nacionālo parku, gan visu Kurzemi. Savukārt 
Vaides pļavās interesentiem pat divreiz izde-
vās ieraudzīt melno stārķi! 

Jaunums bija velomaršruts Koka – Vaide –
Kolka. Ņiprākie uzrāpās kāpā apskatīt Melnā 

Mača caurumu, atpūtās pie Vecročupītes, 
skaitīja dzeju un apkampa Lāžu ozolu. Dzies-
mu gars tā bija pārņēmis ceļotājus, ka arī 
svētdien ceļotāji kopā ar Limbažu novada 
kori apdziedāja Kolkasragu. 

Pateicoties Līvu kultūras centram, īpaši 
rīkotājiem Valtam Ernštreitam un Gundegai 
Blumbergai, Līvu centrā Koulka atklāja Līvu 
mākslas izstādi. Par tās iekārtojumu paldies 
Baibai Dambergai, savukārt kolcenieki bija 
uzklājuši svētku galdu ar sklandraušiem, les-
tēm un pūteli.  

Ceļotāju dienās notika arī mūsdienīgs 
slēpņošanas pasākums. Pasaulē spēlētas ģeo-
slēpņu spēles dalībnieki meklē vietas dabā, 
kur kāds pēc koordinātām ir izlicis slēpni — 

kastīti, tā mēģinot parādīt citiem kādu inte-
resantu vietu. Slīteres Ceļotāju dienā slēpņo-
šanas pasākumā vajadzēja apbraukt Ziemeļ-
kurzemi un pēc koordinātām atrast dažādās 
vietās noslēptus punktus. Sameklējot tos un 

saliekot pareizā secībā, dalībnieki varēja uz-
zināt pasākuma noslēguma vietu. Piedalījās 
vairāk nekā 30 dalībnieku, un, lai gan marš-
ruta garums pārsniedza 90 km, tas netraucē-
ja to veikt gan vienam riteņbraucējam, gan 
ģimenei ar mazām meitenēm. Daudzi pa ce-
ļam iegriezās kādā muzejā, baznīcā vai citā 
interesantā apskates vietā.  

Tik lielās izrīcībās gluži bez misēkļiem lai-
kam neiztikt. Šoreiz tā gadījās ar izbraucienu 
jūrā, kas vispār nenotika. Acīmredzot palīgi 
turpmāk jāizraugās vēl rūpīgāk.  

Abi svētki viens otru jauki papildināja, ap-
liecināja novada spēku, pacēla varēšanas la-
tiņu vēl augstāku. Paldies visiem rīkotājiem 
un trim sadarbības partneriem Ceļotāju die-
nās — asociācijai Lauku ceļotājs, Dabas aizsar-
dzības pārvaldei (Slīteres nacionālā parka 
apsaimniekotājiem) un Dundagas pašvaldī-
bai. Lai tas iedvesmo uz citiem dižiem svēt-
kiem! 

Aptvert neaptveramo centās Alnis Auziņš 
 

Ikvienam jādara savs darbs 
 

Saruna ar novada domes priekšsēdētāju Guntu Abaju nedēļu pēc ārkārtas vēlēša-
nām. 

  Varas viedoklis 

«Priekšsēdētāja loma ir 
palīdzēt kopējā virzībā». 

Turpinājums no 1. lappuses. 

Ervīna Kristiņa foto 

Alandas Pūliņas foto 
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Projekta 7 mēnešos spērām 2 lielus soļus: 
mums jauki izremontēja un labiekārtoja tel-
pu, kurā bērni 4 mēnešus piedalījās kerami-
kas, gleznošanas, kokamatniecības, šūšanas, 
datorgrafikas un fantāzijas radošajās darbnī-
cās. 

Mērķi bija skaidri — darināt izstādi Šlīte-
res bākai, vadīt radošās darbnīcas Pils dienā 
un Ceļotāju dienas gadatirgū ciemiņiem pa-
rādīt savus darbus. Lai tos sasniegtu, 4 mē-
nešus centīgi strādājām. Bērni atzinās, ka ik-
viens darbiņš prasījis piepūli, precizitāti. Ne 
katrs ar šīm lietām ticis galā. 

Sākumā paredzējām, ka radošajās darbnī-
cās iesaistīsies 36 bērni, taču, tagad saskaitot 
darba mapes, izrādījās, ka darbojušies 50 
bērni, un 42 saņēma diplomus par centīgu 
darbu. Sarīkojām arī Vecāku jeb Atvērto 
durvju dienu. Tā bija īpaša, jo aicinājām ve-
cākus aplūkot padarīto un pašiem kaut ko 
pagatavot. Ieradās 16 vecāki 27 bērniem. Vi-
ņi priecājās par radītajiem darbiem un, paši 
izmēģinājuši kaut ko veidot, atzina, ka ne-
maz tik viegli nav. Vecāki atzina, ka te ir la-
ba vieta bērniem.  

Kopš 4. VI Šlīteres bākā apskatāma mūsu 
centra bērnu izstāde. Bijām ieradušies arī uz 
atklāšanu, pēc tam samīļojām veco bāku, aiz-
braucām uz Mazirbes jūrmalu, kur par visu 

pateicāmies Dievam, nedaudz saslapinājām 
kājas jūras ūdenī un mēģinājām palaist gaisa 
laternas. Diemžēl stiprais vējš mūsu nodo-
mus iztraucēja, bet bērnu centība bija liela, 
un process — aizraujošs. Esam jau dzirdējuši 
atzinīgas atsauksmes par izstādi: apmeklētā-
jiem tā ļoti patīk. 

Kā dāvanu čaklākie saņēma ne tikai diplo-
mus, bet arī braucienu uz Ventspili. Turp de-
vāmies 9. VI, jūnija viskarstākajā dienā: 
Ventspilī gaisa temperatūra bija +30. Ciemo-
jāmies Amatu mājā, kur stingras skolotājas 
vadībā spēlējām senas spēles, ko nemaz ne-
bija tik viegli iemācīties. Braucām ar mazbā-
nīti un apskatījām brīvdabas muzeju. Diem-
žēl kuģītis Hercogs Jēkabs aizbrauca bez 
mums, jo saplīsa autobuss. Taču blakus Sten-
dera picai atradās piepūšamā bērnu pilsēta, 
kur varēja izlēkāties pēc sirds patikas. Bijām 
baudījuši picu, frī kartupeļus un kolu, un 
bērniem enerģijas šajā karstumā pietika. 
Pirms izbraukšanas uz Dundagu visi vēl pa-
mielojās ar saldējumu. 

Paldies šoferim Viktoram par vizināšanu 
uz Šlīteri, Mazirbi un Ventspili un Sabiedrī-
bas integrācijas fondam par veiksmīgi sastā-
dītu projektu! Norādījumi, kā to pildīt, bija 
ļoti saprotami un precīzi. Arī dokumentus 
kopā salikt bija vienkārši. Turklāt projekts 

atšķīrās no daudziem citiem, — varējām ie-
gādāties vajadzīgās lietas, lai darbotos. Pie-
mēram, ieguvām īpašas krāsas stikla un zīda 
apgleznošanai, krāsainus papīrus, zīmuļus, 
līmi. Mums palikusi rezerve, ko bērni varēs 
izmantot.  

Projekts deva iespēju 4 mēnešus dzert tē-
ju, apēst kādu maizīti, lai nebūtu jādarbojas 
ar tukšiem vēderiem. Naudas pietika, lai pa-
cienātu arī citus, kas nāca uz centru. Tā bi-
jām vienojušies ar bērniem, kas piedalījās 
darbnīcās.  

Paldies Dinam par ziedoto vilnas dziju, ko 
salikām spilventiņos, par pacietību un atsau-
cību veikalu — Top, Auto un būve, Foto jums — 
darbiniecēm, kā arī Sandim Lūkam! Esam pa-
teicīgi visiem, kas dalījās ar ievārījumiem un 
tējām. Ir gana daudz cilvēku, kas mūs atce-
ras. Ja kādam mājās ir kas lieks, piemēram, 
vecas krelles, auklas audumu gabali, tapešu 
atgriezumi, dažādas spēles, varat droši nest 
uz centru, gan jau bērniem noderēs.  

Diāna Siliņa 
 

Mājās ir radoši 
 

Šogad īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas NVO 
fonds apakšprojekts Bērnu dienas centra «Mājas» radošā darbnīca, ko finansē Švei-
ces Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības līdzekļiem 
paplašinātajai Eiropas Savienībai. Par projektā paveikto stāsta centra vadītāja Alfa 
Auziņa. 

  Pie mums, uz zemēm 

— Kāpēc koris atsaucās aicinājumam do-
ties uz Fjugestu? 

D. K.: — Pirms bijām saņēmuši uzaicinā-
jumu, domājām jau par braucienu uz Dzies-
mu dienu Alūksnē jūlijā. Par iespēju piedalī-
ties koru festivālā Fjugestā kādā no kora mē-
ģinājumiem pastāstīja Smaida Šnikvalde. Al-
dons Zumbergs sacīja, ka šī draudzība ir jā-
kopj.  

I. R.: — Mūsu pašvaldības draudzējas jau 
14 gadus. Lekebergas komūnas cilvēki ļoti 
daudz palīdzējuši dundadzniekiem, tāpēc 
būtiski bija atsaukties. Mēģinājumā toreiz 
piedalījās arī lielākā kora daļa, līdz ar to va-
rējām ātri izlemt — doties uz festivālu. Pār-
steidza mūsējo lielā atsaucība, gatavība 
braukt. Tās tomēr ir 3 dienas... Lai nokļūtu 
Zviedrijā, ļoti lielu darbu ieguldīja Dace 
Kurpniece un Dana Rozenberga, — uzņēmās 
pasūtīt biļetes, reģistrēt mūs, apdrošināt. 

D. K.: —Tie bija patīkami pienākumi!  
— Kā zviedri jūs uzņēma? 
D. K.: — Skavstas lidostā mūs sagaidīja 

autobuss, kas veda uz Fjugestu, kur bija klāts 
vakariņu galds un bija ieradušies cilvēki, kas 
mūs uzņems savās mājās. Pārsteidza zviedru 
dabiskums, brīvā izturēšanās. Nekāda stīvu-
ma! Mājinieki uzreiz mūs sasēdināja: latvie-
tis, zviedrs, latvietis, zviedrs... Viņi neintere-
sējās, vai protam kādu svešvalodu vai ne. Tik 
vienkārši un sirsnīgi. Visi arī lieliski sapra-
tās.  

I. R.: — Pietika ar smaidu vai rokas mājie-
nu. Laipnība, ar kādu uzņēma, bija apbrīno-
jama. Katrs zināja, kurš no mūsējiem nak-
šņos viņa mājā. Aizkustinoši, ka zviedri bija 
iemācījušies vārdu un uzvārdu tiem koris-
tiem, ko viņi uzņems savās mājās. Tas nav tik 
viegli! Tātad viņi mūs ļoti gaidījuši, tāpēc arī 
jutāmies tik labi.  

D. K.: — Vispirms zviedri atsūtīja mums 
uz Dundagu piedāvājumu, cik istabu un kā-
das valodas prot, lai mēs varētu izvēlēties. 

Viņi visu laiku gādāja, lai mums būtu labi un 
interesanti. Brīnišķīga, ļoti precīzi izplānota 
bija visa sestdiena.  

I. R.: — Ar mums kopā visu dienu bija Fju-
gestas pilsētas galva Henriks Hults un Ro-
džers Bjērkerits. Viņus interesēja, ko darām, 
kā jūtamies. Apbrīnojami! 

D. K.: — Rīts — auksts, nomācies, vē-
jains — sākās ar ekskursiju pa Risenbergas 
klostera drupām. Kad kāpām ārā no autobu-
sa, zviedri piedāvāja lietusmēteļus un maisi-
ņus, ko uzvilkt pāri apaviem.  

Pie klostera drupām mūs sagaidīja īsta 
klostermāsa, kas vadīja ekskursiju, runājot 
angliski. Toms Zoss tulkoja.  

I. R.: — Tur atradās amfiteātris ar 1216 
sēdvietām. Amfiteātrī notiek dažādi pasāku-
mi, arī koru festivāls bija paredzēts, bet laika 
apstākļu dēļ to pārcēla citur. Izvingrinājām 
balsis, nodziedot zviedru komponista dzies-
mu Kom. Novērtējām ļoti labo akustiku.  

D. K.: — Tad braucām uz Zilajiem kal-
niem. Ejot pa taciņu uz augšu, pāri izgāzta-
jiem kokiem pavērās ļoti skaists skats uz pil-
sētu. Mūsu puiši jokoja, ka koki arī izgāzti 
mūsu dēļ. Dodoties vēl augstāk, nonācām kā-
dā zviedru mājā, kur mūs sagaidīja ar cepu-
miem un siltu dzērienu. Lielisks bija nobrau-
ciens pa kalnu lejā! Aplaudējām šoferim un 
pateicāmies viņam. Pusdienas bija paredzē-
tas kāda zemnieku saimniecībā, kas nodar-
bojas ar aitkopību.  

I. R.: — Tajā vietā jau no 1500. gada bijusi 
aitkopības saimniecība, kas piederējusi kara-
lim. Laika gaitā tā nonākusi šo saimnieku ro-
kās.  

D. K.: — Aplūkojām interesanto māju ar 
koka siju un lielām skrūvēm. Šeit baudījām 
fantastisku aitas gaļas ēdienu! Pateicībā no-
dziedājām latviešu tautas dziesmu Aiz upītes 
jēri brēca.  
— Kādi bija svētki? 
D. K.: — Kamēr no mēģinājuma telpas no-

nācām īstajā vietā, nokavējām 5 minūtes. Zā-
lē viss jau bija sācies pilnīgi precīzi. Kad iera-
dāmies, uz skatuves spēlēja orķestris, vakara 
vadītājs staigāja pa zāli, lapiņas izdalītas, un 
visi dziedāja kādu populāru kantri dziesmu. 
Mēs arī uzreiz iesaistījāmies.  

I. R.: — Mums skatuves kultūra ir citādā-
ka.  

D. K.: — Fjugestā dzīvojošais latvietis Val-
dis Grīvans, kas dzimis Ģipkā un pie kura 
mēs arī nakšņojām, teica, ka koris, kurā viņš 
dzied, saucas Savam priekam. Tā viņi arī 
dzied! Festivālu apmeklēja vidējā paaudze. 
Viņi brīvi pastaigājās, tajā pašā telpā atradās 
bufete, tur varēja padzerties, uzēst.  

I. R.: — Mēs dziedājām latviešu tautas 
dziesmas un vienu zviedru dziesmu.  

D. K.: — Mūsu diriģente Sandra pirms 
katras dziesmas īsi pastāstīja, par ko tā ir. 
Valdis iztulkoja zviedriski. Ievēroju, ka cilvē-
ki dziesmu laikā smaidīja. Mums jau uzreiz 
pievērsa uzmanību, jo vienīgie bijām tautas 
tērpos, meitenes — ar vainadziņiem.  

I. R.: — Kad dziedājām, bija klusums. Pie 
bufetes arī cilvēki stāvēja un klusēja, viņi 
baudīja mūsu dziedāšanu. Kad kāpām nost 
no skatuves, saņēmām tik daudz pozitīvu 
emociju: visi rādīja, cik tas esot bijis skaisti, 
citi sacīja, ka tas, ko un kā dziedājām, bijis 
brīnišķīgi. To visu redzot un dzirdot, jūties 
kā varonis!  

D. K.: — Cilvēki smaidīja, viņu acis mir-
dzēja. Cik jūs labi dziedat! Jums tādi puiši, 
tādi basi! Mēs jau tā nedziedam.  

S. K.: — Savu artavu sadraudzībā esam 
ieguldījuši. 

D. K.: — Sandru Lielansi pēc koncerta in-
tervēja Erebrū televīzijas un avīzes žurnālis-
ti.  

I. R.: — Festivāls ilga 4 stundas, pilnīgi 
pietiekami.  

J. G.: — Tajā uzstājās arī renesanses laika 
dziesmu ansamblis, kas dziedāja mums līdzī-
gi. Bija uzaicinātas arī augsta līmeņa zviedru 
dziedātājas — Anna Lota Larsone un Karolina 
Bronsgorda.  

I. R.: — Kā rozīnītes. Bet mēs jau arī bijām 
kā rozīnītes. 
— Kas bija visaizkustinošākais? 
D. K.: — Pēc koncerta baptistu baznīcā 

bija vakariņas. Kad paēdām, devāmies uz 

dievkalpojuma zāli, kur pateicībā nodziedā-
jām Lūgšanu.  

I. R.: — Zviedri skatījās un raudāja.  
J. G.: — Kā skanēja! Tik tīri un skaisti! 
I. R.: — Tik emocionālu brīdi, korī dzie-

dot, nenākas bieži piedzīvot. Vienīgi Dzies-
mu svētku noslēguma koncertā. Pēc tam vēl 
nodziedājām Pūt, vējiņi! — veltījumu Valdim. 

D. K.: — Viņam bija asaras acīs. Klausoties 
Valdis atcerējās savu bērnību, mammīti, kā 
kopā ar brāļiem un kaimiņiem dziedājis. 

I. R.: — Kad mūsu pašvaldības un kora 
vārdā pateicību izteica Gunta Abaja, ļoti aiz-
kustināts, ka arī viņu atcerējās, jutās bijušais 
Lekebergas galva Gerhards Olsons.  

D. K.: — Paldies sacījām tagadējam mē-
ram un brauciena rīkotājam Rodžeram, Val-
dim — par tiešo tulkojumu. 

I. R.: — Viņš ļoti brīvi tulkoja no vienas 
valodas uz otru.  

S. K.: — Sestdienas vakarā mūsu mājas 
saimniece kopā ar dēlu mums bija izcepusi 
kūku, jo svētdien viņi svin Mātes dienu. 
Pirms prombraukšanas vēl sasmērēja līdzi 
ceļa maizi.  

I. R.: — Lēna un Sērens, pie kuriem dzīvo-
jām, Dundagā bijuši 20 reizes. Vakarā skato-
ties foto, redzējām gandrīz visus dundadz-
niekus.  

D. K.: — Arī koristi paši piedzīvoja lielu 
satuvināšanos.  

I. R.: — Koris kopā lidoja pirmo reizi. Arī 
tik kuplā skaitā — 23 — reti kad esam pieda-
lījušies kādā izbraukumā. 

D. K.: — Paši bijām ļoti draudzīgi cits pret 
citu, pieskatījām, lai neviens nepazūd. Atpa-
kaļceļā Dana vēl izskrēja cauri lidmašīnas sa-
lonam pārbaudīt, vai tiešam visi ir savās vie-
tās. Bija patīkami piedzīvot, ka cits par citu 
rūpējas. Viss brauciens bija ļoti skaists pie-
dzīvojums, kurā piedalījāmies.  

I. R.: — Paldies mūsu puišiem, kas nekad 
nesaka — mums nav laika, bet ir klāt un 
dzied. 

D. K.: — Viņiem ir arī ļoti laba humora iz-
jūta. 

S. K.: — Liels paldies pašvaldībai par at-
balstu! 

 
Ar koristēm tikās Diāna Siliņa 

 

Koris Fjugestā 
 

Pēc mūsu pašvaldības sadraudzības partneres Lekebergas komūnas Zviedrijā uz-
aicinājuma Dundagas pagasta jauktais koris piedalījās koru svētkos Fjugestā. Iespai-
dos ar prieku dalās koristes Dace Kurpniece, Inga Ralle, Janīna Grīnvalde un Sandra 
Kokorēviča. 
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Mācību brauciena mērķis bija klātienē ie-
pazīties ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Pa-
domi, Latvijas Pārstāvniecību Eiropas Savie-
nībā un NATO galveno mītni. Pirmā diena 
sākās ar ierašanos Briselē un ekskursiju pa 
pilsētu. Iepazināmies ar pilsētas valni, Tiesas 
namu, ko visu laiku atjauno, Karaļa pili, Tri-
umfa arku, Atomuim un pilsētas centrālo lau-
kumu — Grand Place, kas līdzinās Doma lau-
kumam Rīgā. Vēl redzējām Čurājošo puisīti 
un meitenīti. Pirmais vakars noslēdzās ar 
beļģu alus un vafeļu nogaršošanu Grand Pla-
ce. Pilsēta atstāja gan pozitīvu, gan negatīvu 
iespaidu. Netrūkst netīrītu ielu, slikta apkal-
pošanas kultūra un liels imigrantu skaits. 
Tieši aiz vecpilsētas robežām sākas imigran-
tu rajons, kur atradās arī mūsu hostelis. Mūs 
brīdināja vienatnē nestaigāt.  

Otrajā dienā devāmies uz Eiropas Parla-
mentu (EP), kur mūs iepazīstināja ar tā de-
putātu ikdienas darbu. Nedēļa, kurā apmek-
lējām Briseli, kalendārā bija tirkīzzilā krāsā, 
kas nozīmē, ka deputāti tiekas ar saviem vē-
lētājiem un piedalās EP ārējos pasākumos. 
Mūs informēja par Latvijas EP deputātu akti-
vitātēm saskarsmē ar iedzīvotājiem un stu-
dentu iespējām pieteikties praksē un turp-
mākajām darba iespējām. Vēl redzējām EP 
plenārsēžu zāli. Dzīvē tā izskatās mazāka, 
nekā televīzijā, — gluži tāpat kā ar Saeimas 
plenārsēžu zāli! Apmeklējām arī Eiropas Pa-
domi, kurā ikdienā tiekas katras dalībvalsts 

nozaru ministri. 
Trešajā dienā viesojāmies NATO galvenajā 

ēkā. Pirmais iespaids — neomulīgs. Augsti 
žogi, dzeloņdrātis, stingrāka drošības un do-
kumentu pārbaude nekā lidostās, nevienas 
ēkas augstums nepārsniedza 3 stāvus, un tas 
viss — drošības nolūkos. Ēku komplekss ir 
iespaidīgs, un aiz augstajiem žogiem slēpjas 
pat sporta zāle un plaša ēdnīca, lai darbinie-
kiem būtu viss nepieciešamais pie rokas, pat 
pusdienu pārtraukumos. Tikāmies ar Latvi-
jas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu, kas ziņo-
ja par aktuālākajiem notikumiem un darba 
kārtību, vēl ar Nīderlandes vēstnieku NATO 
Frenku Majoru diskutējām par partneratti-
ecību politiku. Mihaels Rūle stāstīja par NA-
TO jaunajiem izaicinājumiem nākotnē, kas 
virza organizācijas attīstību. Uzzinājām par 
Latvija karavīru darbību NATO militārajās 
operācijās. Izrādās, mūsu karavīru sagatavo-
tību un prasmes ļoti augstu novērtē. Uzzinā-
jām arī par prakses un darba iespējām šajā 
organizācijā. Dienas noslēgumā nofotografē-
jāmies kopā ar vēstnieku. 

Ceturtajā dienā tikāmies ar Latvijas vēst-
niecības vēstnieci Eiropas Savienībā (ES). Vi-
ņa mūs informēja par darbu un Latvijas in-
terešu aizstāvību ES līmenī. Uzzinājām, ar 
kurām valstīm Latvija sadarbojas, lai sa-
sniegtu tai vēlamu rezultātu. Pirms tikšanās 
ar vēstnieci mums radās jautājums, kā iero-
bežotais Latvijas delegācijas lielums var 

veiksmīgi aizstāvēt Latvijas 
intereses visdažādākajās jo-
mās, sākot no lauksaimnie-
cības un beidzot ar imigrāci-
jas politiku, bet pēc tikšanās 
šaubas izgaisa, jo vēstniecei 
ir liela darba pieredze, kas 
ļauj organizēt darbu tā, lai 
Latvijas intereses aizstāvētu 
maksimāli labi. Dienas otrajā 
pusē Eiropas Ārējā dienesta 
pārstāvis stāstīja par šī die-
nesta būtību, jo šī institūcija 
ir radīta nesen un tās fun-
kcijas tikai tagad izveido. 
Pārstāvis mums pastāstīja 
par dienesta vadītāju Katrī-
nu Eštoni, kura sava amata 
dēļ nav ieguvusi plašu popu-
laritāti, un tas viss tikai tā-
pēc, ka viņas amata apraksts 
nepieļauj tik emocionālas 
reakcijas, kā cilvēki to vēlē-
tos, jo ES 27 dalībvalstu vie-
dokļi vispirms ir savā starpā 
jāsaskaņo un šis saskaņoša-
nas process ir samērā ilgs, 
un tikai pēc tam viņa var pa-
ust ES kopējo viedokli, ko 
bieži vien kritizē pārāk lielās 
nekonkrētības dēļ. 

Bija interesanti savas zi-
nāšanas pārbaudīt praksē, jo 
visu semestri apguvu tādus 
priekšmetus kā ES vēsture 
un institūcijas, un ES komu-
nikācija. Pēc brauciena es un 
daudzi mani kursa biedri sa-
pratām, ka vēlas strādāt kādā no šīm institū-
cijām. Citi secināja, ka tas tomēr nav domāts 
visiem. Tomēr labu pieredzi ieguvām visi. 

 

Evita Feldentāle,  
Dundagas vidusskolas 2009. gada absolvente  

 

  Es kāpt gribu kalnā... 

 Studenti Briselē 
 

Ar Eiropas Parlamenta atbalstu 34 Latvijas Universitātes politikas zinātnes 2. kur-
sa studenti no 15. līdz 19. V apmeklēja Briseli, lai iepazītos ar Eiropas Savienības in-
stitūcijām un NATO galveno mītni.  

• Evita ar kursa biedri Eiropas Parlamenta plenārzālē.   
Foto no E. Feldentāles albuma 

Dundagas novada Dome 28. VII Dundagas 
pagastā, Dundagā, Pils ielā 5 – 1, rīko paš-
valdības nekustamā īpašuma mutiskas iz-
soles ar augšupejošu soli: 

1) plkst. 13.00 izsolīs nekustamu īpašumu 
Kolkas pagastā, Kolkā, Lorenči (kadastra ap-
zīmējums 8862 007 0267), kas sastāv no dzī-
vojamās mājas (platība 65,7m2)), saimniecī-
bas ēkām un 0,2285 ha zemes gabala; izsoles 
sākuma cena — Ls 9 000;  

2) plkst. 14.00 izsolīs nekustamu īpašumu 
Dundagas pagastā, Dundagā, Pils ielā 9 
(kadastra apzīmējums 8850 020 0430), kas 
sastāv no vienstāva mūra ēkas — kultūras 
nams (1108,21 m2), garāžas (116,3 m2), šķūņa 
(137,6 m2) un 0,4583 ha zemes gabala; sāku-
ma cena — Ls 15 000. 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jā-
pārskaita reģistrācijas maksa Ls 20 un drošī-
bas nauda 10% apmērā no objekta nosacītās 
cenas Dundagas novada pašvaldības 
(reģistrācijas numurs LV90009115209) norē-
ķinu kontā LV86UBAL2809134047001 a/s 
Latvijas Krājbanka (kods: UBALLV2X) vai jā-
iemaksā Dundagas novada pašvaldības kasē 
Pils ielā 5–1, Dundagā. 

Par nosolīto nekustamo īpašumu jānorē-
ķinās latos viena mēneša laikā. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var no-
vada domē Pils ielā 5–1, Dundagā, darbdie-
nās no pulksten 9 līdz 16 vai Dundagas no-
vada pašvaldības interneta vietnē www.
dundaga.lv/pasvaldiba/izsole. 
Īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo 

ar pašvaldības atbildīgo amatpersonu Gunti 
Kārlevalku pa tālruni 29419195. Pieteikumu 
reģistrācija izsolei — Dundagas pagastā, 
Dundagā, Pils ielā 5–1 līdz 28. VII plkst. 
12.00. Tālruņi uzziņām 63237511 vai 
29419195. 

* * * 
Novada dome paziņo, ka nodod privati-

zācijai pašvaldības īpašuma objektu Pils iela 
6a, kas sastāv no nedzīvojamās vienstāva 
mūra ēkas (lietderīgā platība 107 m2) un ar 
ēku funkcionāli saistītas 0,0745 ha zemes 

vienības (turpmāk — objekts).  
Objekta adrese: Pils iela 6a, Dundaga, Dun-
dagas pagasts, Dundagas novads. 
Objekta privatizācijas projektus var iesniegt 
līdz 4. VII. Pieteikumi par pirmpirkuma tie-
sību realizēšanu jāiesniedz līdz 20.VII. 

Privatizācijas projekti un pieteikumi par 
pirmpirkuma tiesību realizēšanu iesniedza-
mi un informācija par objektu ir saņemama 
novada domē, Pils ielā 5–1, Dundagā, Dun-
dagas pagastā, LV-3270. 

* * * 
Novada dome rīko kustamās mantas — 1997. 
gada izlaiduma automašīnas Opel Vectra Ca-
ravan, valsts reģistrācijas numurs FB4454, — 
pārdošanu rakstiskā izsolē. Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties novada domes 
kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā, darba dienās no plkst. 
8.30 līdz 12.00. un no plkst. 13.00 līdz 16.30 
vai Dundagas pašvaldības interneta vietnē 
www.dundaga.lv/pasvaldiba/izsole. 

Izsolāmo mantu var apskatīt Pils ielā 5–1, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 
1. VII katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, iepriekš 
piesakoties pa mobilo tālruni 26563742.  

Izsoles veids — rakstiska izsole. Kustamās 
mantas nosacītā cena ir Ls 350. Piedāvāju-
mus izsolei var iesniegt līdz 4. VII 
plkst. 13.00, nosūtot pa pastu novada domei 
vai nododot tieši izsoles rīkotājam. Piedāvā-
jumus atvērs Pils ielā 5–1 4. VII plkst. 13.00. 
Nodrošinājuma iemaksa izsoles dalībnie-
kiem nav paredzēta. 

* * * 
Novada dome 30. VI Dundagas pagastā, 

Dundagā, Pils ielā 5–1 plkst. 10.00 rīko cir-
smas izsoli. Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties novada domes telpās no 14. VI kat-
ru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī 
interneta vietnē www.dundaga.lv/pasvaldiba/
izsole. Cirsmu apskate līdz 22. VI, laiku ie-
priekš saskaņojot ar pašvaldības atbildīgo 
amatpersonu Andri Kojro pa tālruni 
63237511 vai 26563742. 

Domes īpašumu atsavināšana  

  Raibs kā  dzeņa vēders 

Konkurss Mēs paši 
 

VAS Latvijas Hipotēku un zemes ban-
ka klientu klubs Mēs paši līdz 30. VI iz-
sludina projektu konkursu. Piedalīties 
var ikviena fiziska vai juridiska persona, 
nevalstiskās organizācijas, pašvaldību 
iestādes un neformālās apvienības.  

 

Konkursa mērķis ir pēc attīstības bankas 
principiem veicināt iedzīvotāju ierosmes 
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sek-
mējot sabiedriskā labuma vairošanu kopie-
nas teritorijā.  

Projektu konkursa līdzekļus var piešķirt 
šādiem projektiem: kas saistīti ar apkārtnes 
labiekārtošanu; kas vērsti uz kultūrvēsturis-

kā mantojuma saglabāšanu; kas saistīti ar 
konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pa-
gasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzi-
nāšanu iedzīvotājos; kas sekmē sabiedriskā 
labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju so-
ciālo atbildību (labdarību), nodrošina papil-
du sociālos pakalpojumus iedzīvotāju gru-
pām; kas paredz izglītošanu un apmācības, 
veicina pašnodarbinātību un profesionālo 
orientāciju. 

Bankas piešķirtais finansējums konkursa 
uzvarētājiem viena projekta īstenošanai ir 
līdz Ls 400.  

Sīkākas ziņas un pieteikuma veidlapas Hi-
potēku bankas interneta lapā.  

 

Dace Jaunzeme, Ventspils filiāles  
Talsu norēķinu grupas vadītāja  

Pasaules  
adīšanas dienā  

 

Jūnija otrajā sestdienā Latvijā svin 
Pasaules publiskās adīšanas dienu, lai 
daudzinātu rokdarbus, īpaši adīšanu. 
Otro gadu arī Mazirbē. 

 

Piecas rokdarbu pulciņa Kamolītis dalīb-
nieces ēnaināku patvērumu atrada Stefen-
bergu mājas pagalmā, katra ar savu adīkli. 
Vienai zeķe adāma, otrai džemperis, citai 
kas ārdāms, vēl kādai tamborējams. Trīs 
stundās apspriedām nākamās izstādes, iz-
braucienus un dārza svētkus. Jau iecerot 
nākamā gada adīšanas dienu, izvirzījām 
saukli — visa Dundagas novada rokdarbnie-
ces, savienojamies! 

5. VI apmeklējām Rīgas Brīvdabas muze-
ja gadatirgu. Smēlāmies radošas idejas nā-
kamās ziemas garajiem vakariem, pavieso-
jāmies arī senajā lībiešu sētā un satikāmies 
ar tās laipno saimnieci, mums labi pazīsta-
mo Zoju Sīli. Mājupceļā iegriezāmies Babī-
tes rododendru dārzā pašā pilnziedā. Neap-
rakstāma krāsu daudzveidība, krūmu vare-
nība un ziedu krāšņums! Baudīsim brīnišķī-
gās Latvijas pavasari un vasaru! 

 
Antra Blāze, Kamolīša dalībniece  

Atlaides  
veselības centrā 

 

SIA Dundagas veselības centrs infor-
mē novada iedzīvotājus un ģimenes ār-
stus, ka ar 15. VI SIA Dundagas veselī-
bas centrs ievieš atlaidi dienas staci-
onāra slimniekiem. 

 

Dundagas novada Dome ar 28.10.2009. 
lēmumu (nr. 196 §1, protokola nr. 11) no-
teica, ka valsts noteiktā pacientu iemaksa 
Ls 5 dienā samazinās uz Ls 3, iztrūkstošos 
Ls 2 sedzot no pašvaldības budžeta. 
30.03.2011. lēmums (nr. 75, protokola nr. 4) 
to atcēla, un iedzīvotāji bija spiesti maksāt 
par ārstēšanu dienas stacionārā Ls 5. 

Pēdējo mēnešu analīze rāda, ka slimnie-
ku skaits samazinās, iedzīvotāji nespēj par 
ārstēšanos dienas stacionārā maksāt Ls 5, 
kā to prasa 11.01.2011. MK noteikumi nr. 
1046. Lai iedzīvotāji saņemtu ārstniecības 
pakalpojumu SIA Dundagas veselības centrs 
dienas stacionārā un reizē dienas staci-
onārs izbēgtu no gultu dīkstāves, kuras dēļ, 
iespējams, daļu gultas vietu nākotnē vaja-
dzētu slēgt, nolēmu no 15. VI noteikt mak-
su par ārstēšanu dienas stacionārā Ls 3 die-
nā. 

         

Valdis Rande, valdes priekšsēdētājs 
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— Jūsu stāšanās Dundagas novada domes 
priekšsēdētāja amatā sakrita ar pārmaiņu 
laiku lībiešu tautas dzīvē. Pārmaiņas no-
teikti ietekmējis arī jūsu atbalsts lībiešiem. 
Kādēļ jums likās derīgi atbalstīt lībiešus?  

— Lībieši, tāpat kā visa valsts un visa sa-
biedrība, dzīvoja savā laikā. To varēja formu-
lēt apmēram šādi: «Mēs esam diženi, mēs 
esam vareni, mēs visu varam un mēs visu da-
rām». Priekšplānā bija ļaudis, kuru uzde-
vums bija pārveidot vienu laikmetu otrā. Bet 
ne viss tika atstāts vecajā laikmetā. Kaut kas 
tā nemanāmi un tīri cilvēciski tika paņemts 
līdzi — cilvēku attiecības. Attiecības, kurās 
galvenais nebija īstenot kopējus mērķus un 
veikt uzdevumus, bet tās dalībnieku labsajū-
ta korporatīvajā līmenī. Tās ir attiecības, par 
kurām latviešu sakāmvārds vēsta «Vārna 
vārnai acīs neknābj». Citāda domāšana un 
attiecības nebija vēlamas. To uzskatāmi pie-
rādīja lībiešu jaunās paaudzes mēģinājumi 
ietekmēt lībiešu organizāciju darbību. Pro-
tams, vienmēr jau pastāv paaudžu konflikts, 
bet es redzēju, ka tas nav galvenais. Galve-
nais bija nepieļaut izveidojušās kārtības mai-
ņu — to, ko vēlējās jaunā paaudze. Šī pretī 
stāvēšana mani pārliecināja par lielo iekšējo 
potenciālu, kas ir lībiešos. To liekot lietā, var 
sasniegt daudz. No savas puses deklarēju 
principus un darbību, kuru es atbalstīšu. Un 
man šķiet, ka lietas lēnām mainās. Kā priori-
tāte parādās saturs, nevis forma, kā iepriekš. 

— Pastāstiet vairāk par sadarbību! 
— Sadarbība sākās ar personīgo klātbūtni 

un padomiem tiem, kas vēlējās pārmaiņas. 
Daudz laika kopā pavadījām ar Dāvi Staltu un 
Jāni Medni. Mēģināju radīt viņos drošības iz-
jūtu, bet pats viņu vietā nedarīju. Tapa sa-
darbības līgums starp lībiešu organizācijām 
Līvu savienība, Līvu fonds un Dundagas no-
vada pašvaldību. Process var notikt jaunā 
kvalitātē. Jāteic gan, ka arī Kolkas pagasta 
padomei bija sadarbības līgums ar Līvu savie-
nību, bet tam bija ļoti deklaratīvs raksturs. 
Pušu rokās tagad ir sadarbības turpinājums. 
Manuprāt, tam jāizskatās šādi: pašvaldības 
tehnisks, organizatorisks un finansiāls at-
balsts, bet lībiešu organizāciju lībiskais sa-
darbības saturs, mērķu noteikšana, sadarbī-
bas attīstības plānošana. 

— Kāda, jūsuprāt, ir lībiešu loma Dunda-
gas novadā — vēsturiski un mūsdienās? 

— Vēsturiski lībieši ar sevis atgādināšanu, 
manuprāt, ir citus kaitinājuši. Neviena vara 
nav viņus tā īsti atzinusi. Kāpēc pirmskara 
Latvija atbalstīja tautas nama celtniecību? 
Liekas, tas drīzāk bija ārpolitisks, ne iekšpoli-
tisks jautājums. Atmoda ir fenomens lībiešu 
dzīvē. Nebūtu tās, nerunātu mēs šodien par 
lībiešiem, tikai vārds Lībiešu Tautas nama no-
saukumā kaut ko mums jautātu. Šodien lībie-
šu klātbūtne novadā vispirms ir kultūras 
mantojums. Tā ir bagātība, kas izdaiļo un at-
dzīvina mūsu novadu un kuras vērtībai nav 
mērauklas. Tas ir sava veida zīmols. Ne lībie-
ši paši, ne latvieši, manuprāt, to pilnībā ne-
apzinās. 

— Kāda varētu būt lībiešu nākotne Dun-
dagas novadā? Ko tas nozīmē novadam? 

— Nākotnei, protams, ir vajadzīga vīzija. 
Nākotni nevaram izzīlēt. Domāju, ka skaitlis-
ki lībiešu nebūs vairāk, tāpat kā latviešu. Bet 
tā kā šeit ir lībiešu sakņu vieta, tad simboli 
paliks — lībiešu krasts, lībiešu ciemi, lībiešu 
sēta utt. Cilvēku izteiksmes daudzveidībā 
droši vien būs kādi, kas vēlēsies tālāk nest 
savu tautību — lībietis: iemācīties izteikties, 
nodziedāt dziesmas, izspēlēt lībiešu melodi-
jas. Tie kā simboli darbosies Dundagas nova-
dā, un tam ir nozīme. Tas rada savdabīgumu, 
interesi, veicina tūrismu, starptautiskus kul-
tūras un zinātnes kontaktus. 

— Esmu novērojusi, ka daudzi lībisko ne-
pazīst un izturas pret to ar zināmām aizdo-
mām. Kā novada iedzīvotājiem vajadzētu 
uztvert lībisko, kas patiesībā ir visapkārt? 

— Tā vienmēr un visur notiek. Lielāka tau-
ta uz mazāko skatās no augšas. Pagājušā gad-
simta 30. gados, burtiski realizējot nacionā-
las valsts ideju, piemēram, Nurmuižu pārdē-
vēja par Laucieni, tā dzēšot kaut ko no mūsu 
kopīgās pagātnes un saknēm. Visās valstīs, 
sevišķi nacionālās, citas etniskās grupas cī-
nās par savām interesēm un tiesībām, ko no-
raida vairākums. Mazajās tautās pastāv divi 
strāvojumi. Viens uz nacionālo pašapliecinā-
šanos, otrs uz bēgšanu no tā. Lielākā daļa 
somugru tautu ir bēgušas. Tāpēc uz pāri pali-
kušajiem skatās ar aizdomīgumu — nez kas 
tiem ir aiz ādas, ka viņi vēl spītīgi turas pie 
savas identitātes. Ar latviešiem ir līdzīgi. Lat-
vieši, sākot no kārkluvāciešu laikiem, jau bēg 
no savas latvietības. Tagad bēg masveidā. 
Pāri palikušiem latviešiem, t.i., mums, vaja-
dzētu daudzkulturālo pieņemt tepat, tad ne-
būs jāpielāgojas krieviskai, amerikāniskai vai 
ķīniskai kultūrai nākotnē, kas pretējā gadīju-
mā neglābjami pienāks. 

— Kā jums šķiet, cik lībiešu, lībiešu pēc-
teču dzīvo Dundagas novadā? 

— Dundagas novadā pavisam dzīvo tieši 26 
lībieši, kuri pēc pases sevi par tādiem dēvē. 
Vēl varētu divtik būt tie, kuri pasē tautību 
nav mainījuši, bet pēc izcelsmes ir lībieši. Un 
vēl ir aktīvi ļaudis, kas atbalsta lībiešu aktivi-
tātes. Tos mēs redzam kopdarbā. 

— Vai jums pašam ir lībiešu saknes? 
— Mana 1871. gadā dzimusī tēva māte Li-

zete Kārklevalka apliecināja, ka viņa ir lībie-
te, jo viņas mamma ir bijusi lībiete. Pasē gan 
viņa bija latviete, tāpat kā praktiski visi līdz 
Atmodai. Viņas dzimtā vieta ir Saunags vai 
Pitrags. Tagad skatos, ka Pitraga kapsētā ir 
daudz pieminekļu ar uzvārdiem Kārklevalks. 
Mūsu novadā daudzie Kārklevalki tātad ir ar 
lībisku izcelsmi. Pieņemu, ka lībiskā ir vai-
rāk, nekā domājam. Ienācēji vienmēr ir aktī-
vāki, uzņēmīgāki, tie asimilē vietējos. Tā ir 
noticis arī pie mums. Tagad esam gan latvis-
kākais, gan lībiskākais novads. 

— Ko jūs novēlētu lībiešiem turpmāk? 
— Dzīvot priekā, jeb lībiski — Jellõ rīemsõ! 
 

Sarunājās Linda Zonne 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

Tēriņtš! 
 

Viss plūst, viss mainās, un nu jau kādu 
laiku zinātnieki ir atklājuši, ka attīstība ne-
nozīmē vienmēr un tikai uz priekšu. Nekad 
neko skaidri nevar zināt. Tā ir arī ar lībiešu 
vietu Dundagas novadā. Pēdējā laikā mēģi-
nu dažādos veidos saprast, kāda vieta paš-
laik lībiešiem ir novadā, kā paši lībieši un 
pārējie novada iedzīvotāji to saskata, ko par 
to domā. Viens no izziņas ceļiem ir intervi-
jas, kuras lasāmas jau vairākos Līvu laika nu-
muros. Šajā numurā — ar Aldonu Zumber-
gu. Kā domes priekšsēdētājs Zumberga 
kungs atbalstījis lībiešu organizāciju centie-
nus, kas pēdējā laikā vērsti uz iesaistīšanos 
un iekļaušanos novada dzīvē. Par to sarunā.  

Nedaudz gribu iesaistīšanās tēmu patur-
pināt. Pati esmu rīdziniece, un, raugoties uz 
visu situāciju no malas, uzskatu, ka lībiešu 
organizāciju mērķi vairāk iesaistīties lībiešu 
kultūrvēsturiskā novada — Dundagas nova-
da — dzīvē un notikumos ir ļoti apsveicami. 
Labs paraugs, kā šīs lietas var notikt, ir Slī-
teres Ceļotāju diena, kurā iesaistījās vairā-
kas lībiešu organizācijas. Sīkāk par to ziņās. 
Iespēju ir vēl daudz vairāk, un es ļoti ceru, 

ka šajā gadījumā attīstība nozīmēs attīstību 
uz priekšu. 

Visbeidzot, lustīgu līgošanu! Tikai neaiz-
mirstiet arī mēra sajūtu. Varbūt tiksimies 
pie kāda līvu ugunskura!? 

Linda Zonne 

Tehnisku iemeslu dēļ lībiešu tautas nams 
Mazirbē apmeklētājiem būs pieejams tikai 
no jūlija. Līvu fonds atvainojas par sagādāta-
jām neērtībām. 

4. un 5. VI Slīteres Ceļotāju dienās ar lī-
bisko varēja iepazīties vairākās vietās nova-
dā. Mazirbē abas dienas apmeklētājiem bija 
atvērts Lībiešu tautas nams, kurā rosījās lī-
biešu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr ar 
spēlēm un koncertiem kopā ar Kitiju Ivano-
vu no Dundagas, kas rūpējās par nogaršoja-
mo lībiešu ēdienu. Tautas nama zālē ap-

meklētāji varēja noskatīties filmu par lībie-
šu izcelsmes mākslinieku Andreju Šulcu. 
Apmeklētu bija diezgan maz, tomēr tie, kas 
ieradās, saņēma īpašu uzmanību. 
Nurmorkestõr uzstājās arī Dundagā pie vi-
dusskolas, iekļaujoties Kurzemes dziesmu 
dienas programmā (sk. foto).  

Kolkas lībiešu centrā atklāja lībiešu izcel-
smes mākslinieku darbu izstādi Līvõd 
kuņšt — Lībiešu māksla, ko rīkoja Lībiešu 
kultūras centrs. (Par izstādi vairāk Kolkas 
lībiešu centrā vai portālā livones.lv) 

Līvõd tieudõd • Līvu ziņas 

Saruna ar Aldonu Zumbergu  
Rõk Aldons Zumbergõks  

Vänt kizūb: Kui sa mõtlõd?  
Vents jautā: Kā tu domā? 

 

Vanā Jōņ tōb kilāliži võdlõ vȯlkõks. Jōņ 
jūrõ broutšõbõd vīž nāizta ja kōdõks mīezto. 
Ikš nai jūob nēļa rakkõ vȯllõ agā ikš mīez set, 
mits kakš nāizta. Mits rakkõ vȯllõ um vajāg? 

Veces Jāns grib vieš sagaidit a āl. Pe Jān 
brōc piec sievišķ un astoņ več. Vens sievišķs 

izdzer četers kaus āl, bet vens vecs tik, cik 
dīv sievišķ. Cik kaus āl vaig? 

 

Vastūks (04.2011.): Rõkūd lōda jūs loppõ 
pierrõ 2,5 minūtõ (5:2 = 2,5). 

Atbilde (04.2011): Apspried pe gald bei-
dzas pēc 2,5 minūt. (5:2 = 2,5). 

 

Uzdevumu sastādīja Vents Priedoliņš 
Ventiņu mēles padomdevēja Līga Reitere 

• Kurā pūolst: Reinis Zumbergs, Linda Zonne, Dāvis Stalts, Elizabete Lāce, Jānis Mednis, Matīss Stīpnieks. 
• No kreisās: Reinis Zumbergs, Linda Zonne, Dāvis Stalts, Elizabete Lāce, Jānis Mednis, Matīss Stīpnieks.  

 

Līgõ! • Līgo! 
 

Amād Jōņ-āinõd ēdrikšõbõd, 
Pāmpastõm īd äb ēdrikš: 
Pāmpastõm um Jōņõ āina, 
Se set ēdriksõb Jōņ-iezõ 
 

Visa Jāņu zāle zied, 
Papardīte vien nezied: 
Papardīte Jāņu zāle, 
Tā ziedēja Jāņu nakti. 

 
 

Jōņ tulāb, Jōņ tulāb, 
Mis mēg Jāņõn āndam? 
Pēstam semḑi, ūdõm kakkõ, 
Siedā mēg Jāņõm āndam. 
 
Jānis nāk, Jānis nāk, 
Kā mēs Jāni mielosim? 
Sildām pienu, cepam raušus, 
Tā mēs Jāni mielosim. 

• Baiba Damberga, Gundega Blumberga un Valts Ernštreits izstādes Lībiešu māksla  atklāšanā. 
• Baiba Damberga, Gundega Blumberga ja Valts Ernštreits  Līvõd kuņšt nägţimiz vāldiž tīemi. 

Ineses Dāvidsones fotogrāfijas 
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Jau labu laiku bērni un mazbērni mani un 
manu vecīti mudināja doties apskatīties iz-
slavēto Kolkasragu. Tur esot miers, klusums, 
Sāmsalas pīles, medņi... Tā kā esam dabas 
draugi, 27. maijā izlēmām — brauksim un 
baudīsim! Tuvojoties Ziemeļkurzemei, mā-
koņi pašķīrās, uzspīdēja saulīte, cauri ko-
kiem pavīdēja jūra, un kaijas vēstīja, ka tuvo-
jas Kolka. 

Pēkšņi... Prātā pazibēja dzirdētās leģendas 
par pirātiem, kājgriežiem un citiem bries-
mekļiem, kuri kādreiz it kā esot mājojuši 
Kolkasragā. Tur viņi bija — sejas aizklātas, 
šaujamie un duramie katrā rokā, plīvojoši 
brunči un melnas ūsas. Ķēru pie sirds un tei-
cu: «Vecais, bremzē! Padosimies ar labu!» 
Logā parādījās šaujamais un briesmīgs ģīmis 
ar melnām ūsām. Sirds nelabi dauzījās, un 
īsti nevarēju izdomāt, ko laupītājiem piedā-
vāt apmaiņā pret dzīvību un brīvību. Bet ko 
tur daudz domāt, pirāts ielika mašīnas logā 
īpašu zīmi un paziņoja, ka tagad esam nolau-
pīti un mums pilnīgi labprātīgi jādodas uz 
Kolkasragu. Pēc tam viss bars metās virsū 
nākamajai mašīnai. Mans vecītis ieteica 
mukt uz Ventspils pusi, bet plāns izgāzās — 
par strādniekiem pārģērbušies pirāti bija no-
bloķējuši glābšanās ceļu, un ar dziļu nolemtī-
bas sajūtu pagriezām braucamo uz raga pusi. 

Pirmo pa ceļam ieraudzīju pagalam nodzī-
tu ģindeni ar cigareti zobos. Piebakstīju vecī-
tim un sacīju: «Skat, skat! Šito vajadzētu pa-
rādīt kaimiņpuikam, lai redz, kas no viņa iz-
nāks, ja turpinās slepus pīpēt aiz jāņogu krū-
miem!» Izrādījās, ka neesam vienīgie nolau-
pītie. Tiesa gan, pārējie izskatījās makten 

priecīgi, saģērbušies jūrnieku drānās, ietinu-
šies tīklos, pat zaķa ausis uzlikuši un teica, 
ka esot Talsu, Rojas un Dundagas novada 
skolotāji. Kā tad, nodomāju, slēpj savu īsto 
dabu, grib kādam aizmālēt acis, domājot, ka 
skolotāja vārds šos paglābs no briesmām. To-
mēr drošības pēc abi ar vecīti pilnīgi nema-
nāmi pievienojāmies kādai no komandām. 

Sakustējās krūmi, un no tiem izvēlās divi 
dīvaina paskata vīrieši — īsteni jūras vilki ar 
papagaiļiem uz pleca un ruma pudelēm zo-
bos. Nez no kurienes laukumā uzradās ie-
priekšredzētie pirāti un godbijīgi klanījās sa-
vu barvežu — Taizeļa un Trommeļa — 
priekšā. Laukumā notika briesmu lietas — 
plīkšķēja pātagas, atskanēja šāvieni, un divas 
blondas kājgriežu brūtes ar milzīgu zāģi cen-
tās nozāģēt kāju savam kārtējam upurim. 
Apstiprinājās manas ļaunākās aizdomas — 
Taizels un Trommels paziņoja, ka mums nāk-
sies savu dzīvību izpirkt dažādos pārbaudīju-
mos. Domās atvadījos no sunīša Peksīša, ka-
nārijputniņiem un tomātiņiem siltumnīcā...  

Grūti izstāstīt turpmāko. Varu pateikt, ka 
mums lika izlocīties kā čūskām zem stieņa 
un nosauca to par Limbo. Kādu gabaliņu tā-
lāk svešā mēlē runājošas pirātmadāmas pa-
ģērēja mums runāt nepazīstamā valodā. Tei-
ca, ka tā esot kaut kāda lībiešu valoda, bet nu 
pabriesmīgi grūta — mēli varēja izmežģīt. 
Pašā jūras krastā dabūjām maukt zivis uz 
asiem virbiem, mest dažāda lieluma zābakos 
smiltis. Ko gan neizdarīsi, dzīvību un kājas 
glābjot no sarūsējušiem zāģiem! Garmatains 
vīrietis un viņa draudzene pavēlēja pumpēt 
balonus līdz sprāgšanai, un ne jau ar rokām 

bija jāpumpē! Kādā priežu ielociņā vispār gā-
ja traki — lika mesties ceļos, meklēt pirātu 
dārgumus, šaut pa bundžām, muzicēt un do-
ties krabju skrējienā. Pavisam dīvaini gāja 
kādā citā vietā. Es jums teikšu tā, visādi ar 
savu vecīti esam blēņojušies, bet pa diviem 
vienas apakšbikses kājās neesam vilkuši un 
tādā paskatā uz bodi pēc barankām neesam 
gājuši. Kronis visam bija tas, ka pa krūmiem 
skraidīja vismaz trīs paparaci ar fotokame-
rām kaklos. Gaidu parādāmies savas bildes 
Privātajā Dzīvē vai vismaz kādā vietējā preses 
izdevumā. Domāju, būs sanākušas labas, jo 
ceturtdien biju ielikusi svaigus ilgviļņus. 

Galu galā atgriezāmies visi laukumā pie 
Taizeļa un Trommeļa. Te nu atklājās, ka pirā-
ti ir gluži labi cilvēki. Nopriecājās par mūsu 
veiklo skriešanu un darīšanu un pacienāja ar 
varen gardu zivju zupu. Glaunos restorānos 
tik labu neesmu baudījusi! Sākuši darīt labos 
darbus, abi razbainieki vairs nevarēja apstā-
ties. Iedomājieties, ne tikai atdeva atpakaļ 
visu salaupīto, bet pat apdāvināja izveicīgā-
kās komandas! Zili brīnumi! Kādā brīdī pat 
uzradās muzikanti ar ģitārēm un sāka mak-
ten smuki spēlēt un dziedāt. Blakussēdētā-
jam paprasīju, vai tad muzikanti arī ar pirā-
tēšanu nodarbojas. It kā nē, viens no muzi-
kantiem pat esot kārtības sargātājs Dunda-
gas novadā, bet esot arī manīts, šad tad uz 
ceļiem apturot garāmbraucošās mašīnas. Te 
nu es uz karstām pēdām rāvu savu vīru kājās 
un teicu: «Laimon, ejam dejot! Varbūt mūs 
ievēro un palaiž mājās ar visu mūsu zaļo ži-
guli!» Dancojām abi, līdz raibs gar acīm me-
tas, bet beigu beigās pirāti paši visus palaida 
vaļā. Sanāca gandrīz, ka par velti esam kur-
pju zoles uz asfalta deldējuši. 

Mājās braucot, abi sākumā jutāmies ārkār-
tīgi laimīgi par atgūto dzīvību un brīvību, 
bet vēlāk... Tā kā skumji sametās, jo īstenībā 
bija interesanti bez gala. 

Tad nu tā, cienījamā novada dome, gribē-
tu jūs lūgt, vai nākamreiz nevarētu izziņot 
un rīkot pilnīgi likumīgu konkursu uz vakan-
tajām pirātu vietām? Es ar savu Laimonīti 
gribētu pieteikties, jo dikti jau mums abiem 
iepatikās vienās biksēs skraidīt pa kāpām un 
elpot svaigo jūras gaisu. 

Cerot uz sapratni un pretimnākšanu, 
 

Gaida un Laimonis Birstītes no Kombuļiem 
Antras Laukšteines foto 

 

Ahoi! 
 

Es i diktam priecigs par krietno laupījen 
piektdiens vakre, 27. maije. Nu man mant 
pietiks ilgem laikem. Tāpeic es izteic dzīļ 
pateicib par palīdzib un līdzdalīb:  

Kolksrag rīkotājdirektoram Dambīš Jānim, 
Kolks pagast pārvaldniekam Pinken Aldim, 
saimnieciskajam fīrmanim Gleglu Ilmāram, 
Dundags novad deputātei Rūmniec Regīnai, 
pastēt meistarei Ernštreit Dzintrai, plāts-
maiž cepējai Rudbah Ausmai, manam vecam 
čomam Taizeļam — Ūpj Inetai un visem pā-
reijiem, kas atbalstij mūs iekš šo lustige Pirāt 
būšen Kolksrage. 

Veces pirats Tromells (Ūdr Ines) a sov 
band: Barmalejs — Sproģ Oskars, Asiņaine 
Mērij — Ūdr Aig, Kārne Mohit — Ernštreit 
Evit, Bocman — Laukšteiņ Kristaps, Rasa — 
Valciņ Aij, Pumpiš — Rērih Viesturs, Lest — 
Lasmaņ Lit, Pīke — Brand Aism, Dižbiks — 
Kostand And, Mazbiks — Laukšteiņ Ulds, 
Griezīt — Tindenovsk Dac, Griez — Jostiņ 
Ilon, Muini Kanā (Senā Vist) — Zanberg Mā-
rit, Vanā Kuŗē (vecais Vells) — Baļķīš Marik, 
Līn — Apiņ Līg, Līz — Bordjug Ilz, Asak — 
Spridzān Laris, Vecais Tīkls — Spridzān 
Ēvalds, Spūr — Švelenberg Vizm, Žaun — Re-
zong Mārit, Zīmuļgals — Puķīš Gunt, Nakts-
vijol — Tarlap Aij, Burbon — Laukštein Antr. 

Uz redzšnes nākamreiz! 

Kolkas ragā maija nogalē varu bija pārņē-
muši pirāti. Pie Kolkasraga apmeklētāju cen-
tra pāri ļaužu galvām tālēs dziļdomīgi vērās 
ģindenis, un laikraksta Talsu Vēstis cienījamā 
žurnāliste Ilze Kārkluvalka šajā tēlā samanīja 
mūžības elpu... Bet flibustieri, somāliešu lau-
pītāji vai tikpat labi kājgriežu pēcteči, bija 
apsēduši ragu, lai atlaižamdienā ar dažādiem 
uzdevumiem pamocītu vietējos skolēnus. 

Tā, piemēram, liedagā jaunajiem kolcenie-
kiem bija jāpiepilda dažāda lieluma zābaki ar 
smiltīm un jāmet, cik nu tālu spēj. Cits pār-
baudījums — iekāpjot savdabīgā koptērpā, 
trijatā jāveic noteikts attālums. Neparasts, 
bet noderīgs veids, kā mācīties sadarbības 
prasmes, un nenoliedzami labāk veicās tiem, 
kas spēja iet kopsolī. Bet šo rindiņu autoram 
visinteresantākais šķita uzdevums, ko varētu 
nosaukt arī par izveicības un pazemības ap-
vienojumu. Proti, augstlēkšanas statīvā lati-
ņu liekot ... aizvien zemāk, skolēnam vaja-
dzēja tai izlīst pa apakšu nepieskaroties, ne-

paklūpot, taču — nerāpojot! 
Viens no pasākuma tēviem, SIA Kolkasrags 

direktors Jānis Dambītis, puslīdz sekmīgi gai-
ņājot videi draudzīgos odus, paskaidroja, ka 
diena maija beigās ierasti vainago vides izglī-
tību, kas Kolkas pamatskolā noris nepār-
traukti. Katru mācību gadu visu klašu 
audzēkņus rosina pievērsties kādai tēmai, to 
atspoguļojot zīmējumos, rakstu darbos, foto-
grāfijās un mūsdienīgās datorprezentācijās. 
Šādas tēmas ir bijušas Skaista vieta Kolkā, 
Mans sapņu kuģis, bet aizvadītajā mācību cē-
lienā — Mana tautasdziesma. Savukārt vides 
dienā Kolkas ragā dažādos gados ar vides 
spēlēm ciemojušies viesi no Rīgas, gudrībās 
dalījusies zāļu sieva Līga Reitere no Vents-
pils, bet dundadzniece Laila Pabērza cēlusi 
priekšā Dzej-oli. Jānis sirsnīgi pateicās Kolkas 
ekoskolas radošajai un draudzīgajai skolotā-
ju saimei, vēlot, lai bērni un jaunieši novērtē 
viņiem dāvāto izdomu, entuziasmu un dzī-
vesprieku. 

Šogad tautasdziesmu zīmējumos visveik-
smīgāk atspoguļojuši divi trešklasnieki: Lau-
ra Bertholde un Edijs Pagils. Abu darbi — Upe 
nesa ozoliņu un Saulīte dancoja sudraba kalnā, 
kā arī pārējo laureātu veikums būs aplūko-
jams Kolkasraga apmeklētāju centrā. Bet vi-
siem čaklajiem dalībniekiem balvā tika otr-
reizējā papīra blociņš ar latvju rakstiem un 

tautisks, piņķerīgs atjautības uzdevums no 
koka gabaliem. Savukārt videi visdraudzīgā-
kos skolēnus, kas sevi apliecinājuši arī kā 
čaklus talciniekus, sagaida ekskursija. Tā 
jau — laikam bez pirātu līdzdalības! 

Lai visiem jauka vasara! 
Alnis Auziņš 
Alda Pinkena foto 
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«Dundadznieks» Nr. 11 (116)  
2011. gada jūnijs. 

 

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  Kolkas pirāts 

Vides diena Kolkas ragā 
 

31. V septīto reizi notika izglītojošs izklaides pasākums pamatskolas audzēkņiem. 

Kapu svētki Dundagas pagastā 
 

16. VII plkst. 11.00 Ostes, plkst. 12.15 Ne-
vejas, plkst. 13.30 Ošu, plkst. 14.45 Āžu ka-
pos. 23. VII plkst. 11.00 Vīdales, plkst. 12.15 
Lateves, plkst. 13.30 Kaļķu, plkst. 14.45 
Alakstes kapos. 30. VII plkst. 11.00 Jaundun-
dagas, plkst. 12.15 Pāces, plkst. 13.30 Sum-
bru, plkst. 14.45 Sabdagu kapos. 20. VIII 
plkst. 11.00 Kluču, plkst. 12.30 Valpenes, 
plkst. 14.00 Anstrupes kapos. Kapu svētki 
Dūmelē un Kolkas pagastā augustā.                 

Aldis Mežkovskis (1941), Zenta 
Nazarova (1927), Marta Kļaviņa 
(1921), Ziedonis Dišlers (1952),  
Aivars Teibe (1942), Vilnis Frīdma-
nis (1930), Frīda Šermukšne (1920), 
Alnis Osis (1930) 

Atklāta vēstule novada valdīšanai 
 

27. V Kolkā uz sporta spēlēm pulcējās bijušā Talsu rajona skolotāji. Pēc tām redak-
cija saņēma šādu rakstu galu... 
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