
2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   D u n d a d z n i e k s  2 011  R u d z u    mēn e s i s  

1 

Kad bija ieradusies īpašā vie-
se — eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, velomaratona patrone-
se, ar dzīvesbiedru Imantu Frei-
bergu un uz estrādes slaidi sa-
braukuši visi Barona takas veloma-
ratonisti, Dundagas novada do-
mes priekšsēdētāja Gunta Abaja, 
pirms teikt uzrunu, aicināja uzga-
vilēt lielajam riteņbraucēju pul-
kam. Viņa atzina, ka savā ziņā šie 
cilvēki veikuši svētceļojumu pie 
mūsu tautasdziesmām un latvis-
kuma. «Krišjānis Barons, kas šeit 
guvis pamatizglītību, bet vēlāk 
dzīvojis citur, tagad pie mums at-
griežas atpakaļ, paceldams arī 
Dundagas vārdu,» sacīja novada 
vadītāja. Viņa pateicās riteņbrau-
cējiem un Vitai Jaunzemei, velo-
maratona ieceres izlolotājai, un 
norādīja — dundadznieki var le-
poties, ka Dundagas vārds atkal 
skaisti izskan. 

Savs vārds bija sakāms arī velo-
maratona labvēlim, a/s Latvijas 
valsts meži (LVM), ko pārstāvēja 
LVM Ziemeļkurzemes mežniecības izpilddi-
rektors Aldis Felts, kas uzsvēra, ka LVM jau 
no pirmsākumiem stāvējuši klāt velomarato-
nam. Šobrīd ceļā no Tartu līdz Dundagai ir 
sastādīti gandrīz 2000 kociņu. Viņš norādī-
ja — Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki un 
meži, un pauda lepnumu, ka K. Barons un 
meži, šīs bagātības skaistākās pērles, satiekas 
šeit, Dundagā. A. Felts no LVM ekspreziden-
tei ar kungu dāvināja ēdamā pīlādža un val-
rieksta stādu.  

Nākamo uz skatuves noslēguma pasāku-
ma vadītāji — Aiva Rozenberga, Baiba Pal-
kavniece un Ints Teterovskis — aicināja 
V. Jaunzemi, kas pastāstīja, ka no Tartu iz-
braukuši 35 velomaratonisti un finišējuši 50, 
bet tikai 8 ne kilometru nenogāja ar kājām 
un nenobrauca ar mašīnu, bet visu ceļu, tūk-
stoš kilometrus, veica velosipēda sedlos. Vi-
ņus arī sirsnīgi sveica un apdāvināja gan 
V. Jaunzeme, gan eksprezidente, gan Dunda-
gas pašvaldība. Varam lepoties, ka starp 

šiem astoņiem bija arī dundadznieces Lienīte 
Iesalniece un Kristīne Savicka. Prieks arī par 
15 dundadzniekiem, kas velomaratonam pie-
vienojās Sabilē un 5, kas to izdarīja Talsos.  

Kā norādīja V. Jaunzeme, velomaratons 
pagāja meistardarbnīcu zīmē. Nu viņa pietei-
ca pēdējo meistarklasi Garīgā spēka avoti, ko 
vada eksprezidente. Vispirms V. Vīķe-Frei-
berga visus, kas izturēja līdz galam, nosauca 
par varoņiem, jo viņi ir izdarījuši to, ko lie-
lais vairums pat nedomā uzsākt. Lai izjustu, 
ka mūsos ir ļoti liels iekšējais spēks, ekspre-
zidente rosināja veikt vingrinājumu: vis-
pirms dziļi elpojot, pēc tam, iztēlojoties, ka 
esam saules koks.  

Visvairāk mani meistarklasē valdzināja 
eksprezidentes stāsts par piedzīvoto Kalifor-
nijas sekvoju mežā. Kad V. Vīķe-Freiberga 
piegājusi pie kādas vairāk nekā 2000 gadus 
vecas sekvojas ar cauru vidu un ilgi klausīju-
sies, ko šis koks saka, viņa dzirdējusi kaut ko 
reizē parastu, bet arī neparastu.  

«Vēro mani un mācies! Es stāvu šeit vairā-
kus tūkstošus gadu. Manas saknes ir dziļi 
zemē, un mani zari sniedzas augstu debesīs. 
Es esmu šeit un palieku. Tu atnāc un aizej, tu 
uztraucies par daudzām lietām, kas nav pel-
nījušas, lai par tām uztrauktos. Tu steidzies 

un raizējies, baidies par lēmumiem, kas tev 
jāpieņem. Es tikai esmu. Mācies tikai būt!» to 
viņa saklausījusi. Tāpēc eksprezidente aici-
nāja arī mūs mācīties tikai būt un izjust sevi, 
bērnus, draugus, debesis, zāli, tauriņus. 

V. Vīķe-Freiberga atbildēja arī uz klāteso-
šo jautājumiem. Eksprezidente, piemēram, 
atzinās, ka viņai ir bijusi arī vēlme atlaist 
Saeimu. Viņa atklāja, ka tad, kad iemācīju-
sies braukt ar velosipēdu, jutusi, ka tikpat kā 
spārni pieauguši. Par savu mīļāko koku, kopš 
kļuvusi par prezidenti, viņa uzskata ozolu. 
V. Vīķe-Freiberga saņēma arī pateicību par 
to, ka iet tautā un ka vispār viņa ir.  

Pēc meistardarbnīcas skanēja dziesmas. 
Vispirms tautasdziesmas folkloras kopas Gro-
di izpildījumā, pēc tam sadziedājās Grodi, 
Dundagas pagasta jauktais koris, Jelgavas Tir-
kīzzilais koris, koris Barona taka un publikas 
koris. Visu kopkori diriģēja I. Teterovskis. 
Kādā pasākuma starplaikā viņš aicināja pub-
liku ar balsīm, roku plaukšķināšanu un kāju 
rībināšanu atdarināt negaisu. 

Nākamie ar jestrām dziesmām par muce-
nieku un citiem amatniekiem uzstājās Tirkīz-
zilais koris. Noslēgumā Ingus Pētersons dzie-
dāja sava laika estrādes dziesmas. Kaut gan, 
viņam uzstājoties, sāka rībēt pērkons un 
stipri līt, koncerts turpinājās. 

Pašās beigās grupa Jūrkant' spēlēja balli.  
Bet nākamajā rītā jau velomaratonistus 

gaidīja spireju stādīšana tirgus laukumā un 
30 km veloaplis ap Dundagu. 

Diāna Siliņa  
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Dundadznieks 

 

Dundagā   

Pils pagrabos iekārtota izstāde, ku-
ras darbi tapuši Jāņa Anmaņa glezno-
šanas meistarklasē pie Abavas rumbas 
un kuru autori ir velomaratona Baro-
na taka dalībnieki. 

21. VIII plkst. 17.00 parka estrādē, 
lietainā laikā pilī, čehu un slovēņu 
tautas mūzikas ansambļu koncerts. 
Ieeja: pieaugušajiem Ls 0,50, bērniem 
un skolēniem par brīvu. 

27. VIII sporta sacensības Sportiskā-
kā komanda. 

 

Kolkā 
20. VIII plkst. 23.00 stadionā za-

ļumballe. Ieeja: Ls 2. 
21. VIII plkst. 11.00 Kolkas luterā-

ņu baznīcas 125 gadu jubileja.  

www.dundaga.lv 

«Mācies tikai būt!» 
 

22. VII vakarā nu jau 7. reizi pēc kārtas Dundagā ieradās biedrības Pēdas LV ie-
dvesmoti velomaratona Barona taka dalībnieki. 

Palikt pie savas tautas 

 Redaktora vārdi 

Līvu svētku dievkalpojumā Mazirbes baznīcā mācītājs Ilmārs Barons 
aicināja palikt pie savas tautas, dzīvot savā zemē, jo tas ir svētīgi. Pašos 
svētkos piedzīvoju patiesu prieku, ka līvu vadītāji — Līvu savienības val-
des priekšsēdētājs Dāvis Stalts un Līvu fonda vadītājs Jānis Mednis — gan 
svinīgās uzrunas teica savā dzimtajā valodā, gan dziesmas, muzicējot ko-
pā ar lībiešu jauniešu ansambli Nurmorkestõr, dziedāja lībiski. Turklāt va-
dītāji nav vienīgie, kas prot vai mācās lībiešu valodu. Tomēr būtiski, ka 
viņi ir labs paraugs pārējiem.  

Tāpat savas krāsas svētkiem piešķīra daudzie zaļi balti zilie karogi, kas 
Mazirbē plīvoja gandrīz pie katrām mājām, un cilvēki līvu tautas tērpos. 
Lai jaunajai lībiešu paaudzei pietiek izturības, drosmes un mīlestības pa-
likt pie savas tautas un zemes, lai viņiem veiksmīga sadarbība ar savas 
tautas vecāko un vidējo paaudzi, ar pašvaldību vadītājiem!  

Lībiskais ir kā smalks pavediens, kas vijas cauri visai mūsu pusei. Tas 
atspoguļojas gan mūsu — duņdžiņu valodā, gan mūsu raksturos. Tikai 
bieži vien to pat neapzināmies, tas ir tik pierasti. Jādomā tikai, vai nav 
pēdējais laiks mūspuses bērniem mācīt duņdžiņu valodu. Vēl jau to prot 
no ciemiem nākošie, bet kā ir ar tiem, kas dzīvo centrā?  

Diāna Siliņa 
 

2. lpp. Dinsberga skola  
aicina savējos uz salidojumu. 

3. lpp. Domājam ielas nosaukumu Dundagā! 

4. lpp. Kā pareizi šķirot atkritumus? 

5. lpp. Līvi atkal svin svētkus Mazirbē. 

6. lpp. «Saknēs piedalīties». 

•  Kristīne Savicka — 2. no labās — kopā ar saviem draugiem.                                      Alandas Pūliņas foto 

Pateicība 
 

Pašvaldības vārdā sakām lielu paldies visiem mūsu novada un tuvākās apkārtnes ziedotā-
jiem, velomaratona Barona taka noslēguma pasākuma atbalstītājiem: Ivaram Petrovicam, Ivo 
Kaleram un Modrim Cīrulim par ziedoto degvielu viesmāksliniekiem, Elmai Zadiņai par paš-
ceptajiem maizes kukuļiem un dižraušiem, Ķierpju ģimenei par medu, Dundagas pienotavai 
par sieriem, zvejniekiem Vilim Tarlapam un Andrim Antmanim par kūpinātajām butēm, SIA 
Līcis 93 par šprotēm, SIA Belgrade par galda klāšanu viesiem, Aldim Anzenavam par finansē-
jumu, lai balle būtu garāka, Drosmai Greiško par zivju zupu velomaratona dalībniekiem, 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas kapelai par velomaratonistu sagaidīšanu.  

 

Baiba Dūda, Smaida Šnikvalde, Ruta Bērziņa un Alanda Pūliņa  
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Pirmā pieturas vieta pa ceļam mums bija 
Polijas pilsētā Vroclavā, kas atrodas kādus 
300 km no Prāgas. Devāmies nelielā ekskur-
sijā pa brīnišķīgo vecpilsētu.  

Iebraucot Čehijā, pārsteidza iespaidīgie 
dabas skati ar klintīm. Apmetāmies Prāgā, 
pilsētā, ko ļoti esmu vēlējies redzēt.  

Pirmajā ciemošanās dienā mūsu delegāci-
ja kopā ar Čehijas izpilddirektoru asociācijas 
vadītāju braucām uz Homutovu, pilsētu, kas 
nedaudz lielāka par Ventspili. Ap pilsētu at-
radušies un vēl joprojām ir vairāki lieli ak-
meņogļu ieguves karjeri. Vienu no tiem arī 
apskatījām. Iegūtās akmeņogles izmanto 
elektroenerģijas ražošanai termoelektrosta-
cijās (TEC). Taču, tā kā rūpniecībā ogles iz-
manto aizvien mazāk, homutovieši rosīgi 
strādā tūrisma jomā. Firma, kas iegūst ogles, 
pēc tam, kad resursi izsmelti, šo vietu rekul-
tivē. Redzējām, piemēram, vietā, kur kādreiz 
bijis karjers, uzpludinātu dīķi ar zivīm, tā 
krastā aug jauns mežs. Cilvēki var atpūsties: 
peldēties, ogot, sēņot, iet medībās. Homuto-
vā uzcelts arī mūsdienīgs tūrisma informāci-
jas centrs. 

Pilsētas tuvumā izveidots savdabīgs zoo-
dārzs — dzīvnieki izvietoti plašā teritorijā. 
Lai tos aplūkotu, cilvēki brauc ar velosipē-
diem vai speciālām mašīnām. Kad mēs devā-
mies izbraukumā, mums līdzi bija maize. 
Dzīvnieki, ieraudzījuši mašīnu, jau zināja, ka 
viņus uzcienās, tāpēc nāca klāt un bija iespē-
jams viņus redzēt pavisam tuvu. Tiesa, ne 
visi tā rīkojās, piemēram, briedi varējām ap-
lūkot tikai pa gabalu.  

Nākamajā dienā Čehijas Rūpniecības mi-
nistrijā notika seminārs par Čehijas adminis-
tratīvo sistēmu. Bijām pārsteigti, ka viņiem 
tik daudz pašvaldību — 6249! No tām kādās 5 
virs 100 000 iedzīvotāju, 16 — līdz 100 000, 
bet vismazākajā pašvaldībā dzīvo 18 cilvēku.  

Kādā brīvākā dienā mūs izvadāja ekskursi-
jā pa Prāgas vecpilsētu. To nevar izstāstīt, tā 
ir jāredz katram pašam! Ļoti patika arhitek-
tūra, Čehijas karaļa pils dārzs, parki, torņi 
starp lielajiem kokiem.  

Saistībā ar civilo aizsardzību mums bija 
izbraukums uz Dečīnu, pilsētu 60 km uz zie-

meļiem no Prāgas. Aplūkojām moderno un 
iespaidīgo glābšanas dienesta aprīkojumu. 
Mašīnām uzcelta liela garāža. Otrajā stāvā 

atrodas administratīvā daļa: telpas gulēša-
nai, virtuve. Tur uzturas glābēji un ātrā palī-
dzība, kurā dežurē maiņā 9 cilvēki. Diennakti 
viņi nostrādā, tad 2 diennaktis ir brīvas, taču 
arī šajā laikā vairākas stundas dienā viņiem 
jābūt aizsniedzamiem. Lejā no 2. stāva darbi-
nieki laižas pa savdabīgu cauruli.  

Pie mājas piestiprināta kalnā kāpšanas 
siena. Maiņas laikā darbiniekiem notiek fi-
ziskās nodarbības. 

Labi organizēti ir brīvprātīgie ugunsdzē-
sēji. Tehniku viņiem dod valsts, bet algas 
maksā pašvaldība.  

Vecākā mašīna, ko garāžā redzējām, bija 

ražota 1996. gadā. Apskatījām arī tikko iegā-
dāto, pilnīgi jauno visurgājēju.  

Uz ugunsgrēku izsaukumiem brauc 3 ma-
šīnas: viena ar 1,8 tonnām ūdens, 2. — ar 8 
tonnām ūdens, 3. — ar kāpnēm. Vajadzības 
gadījumā izmanto arī krānu.  

Pilsētai cauri tek Laba (Elba), kas pavasa-
ros pārplūst. Te ir arī vairāki lieli ķīmijas 
pārstrādes uzņēmumi. Tāpēc pašvaldība iz-
strādājusi nopietnu civilās aizsardzības plā-
nu, ar ko mūs iepazīstināja domes pārstāvji.  

Pašvaldības ēka ir tik mūsdienīgi aprīkota 
kā banka. Pašvaldība apsaimnieko arī senu 
pili, kur rīko dažādus pasākumus un kurā ie-
kārtots muzejs. 

Pēdējās dienas vakarā mums sarīkoja ek-
skursiju uz pili, kuras īpašnieks ir arī tās 
mantinieks. Pirmoreiz biju tādā. Īpašnieka 
patstāvīgā dzīves vieta ir Austrijā, bet vasa-
ras viņš pavada savā pilī, kur iekārtota gan 
viesnīca, gan restorāns. Vienu pils daļu īpaš-
nieks mēģina atjaunot tādu, kāda tā izskatī-
jusies 18. gs. Tajā aplūkojama gleznu izstāde 
un senu mēbeļu un lietu ekspozīcija.  

Atpakaļceļā vēl apstājāmies Polijas pilsētā 
Mikolaikos, kas atrodas aptuveni 300 km no 
Lietuvas robežas.   

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijai un Čehijas pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijai ir ļoti cieša sadarbība jau kopš 
1998. gada, un čehi ir atvērti sadraudzībai. Ja 
igauņi attīstības ziņā mums ir soli priekšā, 
tad čehi — jau divus. No viņiem varam pār-
ņemt pieredzi civilajā aizsardzībā, pašvaldī-
bas darbā un tūrismā.  

 

Diāna Siliņa, foto no G. Kārklevalka albuma 

Jā, ar jaunā mācību gada sākumu — sim-
boliska skolas diena būs arī mums. Septem-
bra pirmās sestdienas rītā laikus celsimies 
un, piekopuši mājas soli, pucēsimies un 
ausim kājas, un dosimies ceļā, lai pulksten 
12.00 būtu jau klāt. Tikšanās vieta joprojām 
tā pati, — mūsu sirmā skoliņa, kur gan nu jau 
ilgus, ilgus gadus pēc mums neviens vairs 
nemācās, un arī nosaukums jau cits — Kuba-
lu skola-muzejs. 

Mīļi gaidīti visi! Ne tikai tie, kas Dinsberga 
skolu beiguši, bet arī ikviens, kas tajā vispār 
jebkad mācījies, un skolotāji un citi darbinie-
ki, kas reiz tur strādājuši. Ir jāizmanto šī iz-
devība vēlreiz visiem satikties savā bērnu 
dienu zemē, jo iepriekšējais salidojums bija 
pirms deviņiem gadiem, un, kas zina, kad un 
vai mums lemts piedzīvot nākamo. Tāpēc vi-
si, visi — mīļi aicināti ierasties! Cik vien ie-
spējams, sazinieties ar saviem klasesbied-
riem un kādreizējiem kaimiņbērniem, ar ku-
riem vien ir kādi sakari, un par salidojumu 
pasakiet arī tiem, kurus šī vēsts vēl nav sa-
sniegusi. Lai sabrauc un sanāk sausternieki, 
plintiņnieki, Gavsenes un Valpenes ciemu un 
Cielavklajuma iedzimtie, un tie, kas uz Dins-
berga skolu kātoja arī no Labdzeres, Vādze-

res un Sumbrciema, vai no Dundagai tuvīnās 
Laukmuižas un Kārļmuižas, no tālīnākās 
Klārmuižas, kur tagad, šķiet, vairs nav nevie-
nas apdzīvotas sētas, vai pat no Ķurbes un 
Kalnmuižas, kas jau pieskaitāmas Tiņģerei.  

Visādi laiki gājuši mums pāri, mūsu dzim-
tas pārdzīvojušas ļoti smagus likteņgriežus, 
un ne visiem bija lemts Dinsberga skolu pa-
beigt, daudzi tur mācījušies vien gadu vai di-
vus, vai pabeiguši četras klases. Taču, kas 
vien reiz pār šo slieksni kāju spēris, ir skoli-
ņai piederīgs, un salidojumā būs ļoti gaidīts. 

Paredzamā 3. septembra dienaskārtība ir 
šāda. Ierašanās un pierakstīšanās pulksten 
12.00. Kubalu skolas muzejs būs pateicīgs no 
jums saņemt kādu burtnīcu, dienasgrāmatu, 
liecību vai citu dokumentu, varbūt vēl ir 
kāds tolaiku spalvaskāts vai cita taustāma 
manta saglabājusies, kas, jūsu ziedoti, varētu 
papildināt muzeja fondus. Pie reģistrācijas 
saņemtie materiāli jau tajā pašā dienā tiks 
apkopoti un izlikti izstādē. Būs apskatāms 
arī veco fotogrāfiju videosižets. Taču tas viss 
vēlāk — dienas notikumu gaitā. Bet viss sāk-
sies ar svinīgu brīdi, salidojumam par godu 
paceļot karogu pie mūsu sirmās skoliņas. 
Būs arī kādas īsas uzrunas vēstures atgādinā-

jumam un svētku noskaņas rosināšanai. Pēc 
tam iesim iekšā un sēdīsimies solā kopīgai 
atmiņu stundai. Mājasdarbā ikvienam uzdots 
savu skolaslaiku piedzīvojumu un pārdzīvo-
jumu apcirkņos sameklēt pa kādam intere-
santam notikumam vai pārdomu graudam, 
ar ko dalīties, izstāstot to visiem klātesoša-
jiem. Pēc atmiņu stundas klasē aizstaigāsim 
vai aizbrauksim līdz Kužnieku kapiem. Bet, 
atgriezušies atpakaļ, raisīsim vaļā līdzpa-
ņemtās cibiņas un groziņus, ēdīsim pīrāgus, 
iedzersim tēju un mielosimies, un pļāpāsim, 

kamēr vien senajiem draugiem un kaimi-
ņiem citam ar citu viss būs izrunāts. Uz sa-
tikšanos! Kā toreiz, sendienās, gaidām sep-
tembri, un 3. datumā mūsu visu ceļš atkal 
vedīs uz skolu. Jābūt 12.00! Ja nepieciešama 
vēl kāda papildu informācija, lūdzu, zvaniet 
pa telefonu 26497353 (Maija) vai sazinieties 
pa e-pastu ivarsa@dundaga.lv. 

 
Maija Brūvere,  
Dinsberga septiņgadīgās skolas  
1959. gada absolvente  

Otrais salidojums Dinsberga skolā 
 

Dinsberga skolā gājušie! 3. septembrī — salidojums! 

  Dar’ man, tēvis, pastaliņas 

• Pirmajā Dinsberga skolas salidojumā 2002. gada 28. septembrī.           Foto no Kubalu skolas-muzeja arhīva 

Uz Čehiju pēc pieredzes  
 

No 9. līdz 17. VII Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija pašvaldību izpilddi-
rektoriem un darbiniekiem rīkoja mācību vizīti uz Čehiju. Mūs šajā braucienā pārstā-
vēja Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks, kas nu dalās redzēta-
jā. 

  Svešās zemēs esot jauki 

• Guntis mūsdienīgajā Dečīnas pašvaldībā. 
• Jaunais visurgājējs. 
• Kanalizācijas aka Prāgā. 
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Nolēma noasfaltēt ielu no autoostas līdz 
meliorācijas sētai. Paredzamie izdevumi 
Ls 3000. 

Nolēma pārtraukt tautas nama izsoli, lai 
varētu izsolāmo objektu sadalīt daļās. 

Atbalstīja projekta Tautisko deju tērpu iegā-
de Dundagas novada senioru deju kolektīvam ie-
sniegšanu, garantējot nepieciešamo līdzfi-
nansējumu. Kopējās izmaksas ir Ls 3189,08. 

Apstiprināja Dundagas Kultūras pils kul-
tūras pasākumu plānu, tā izmaksu un ieņē-
mumu tāmi 2011. gada 2. pusei; piešķīra pa-
pildu Ls 2196,00 kultūras pasākumu finansē-
šanai otrajā pusgadā no budžetā papildu ie-
nākušiem līdzekļiem. 

Nolēma pārtraukt līgumu ar Talsu novada 
pašvaldību par sadarbību kultūras jautāju-
mos. 

Piešķīra finansējumu volejbola sacensību 
Pāces kauss atbalstam Ls 100. Piešķīra Ls 340 
telpu remontam Pils ielā 5-1. 

Ar 1. augustu apstiprināja Benitu Osi par 
Dundagas novada pašvaldības Civilās aizsar-
dzības un ugunsdrošības speciālisti. 

Nolēma iesniegt projektu Dundagas Dakter-
lejai 200 par Ls 1535,57, garantējot 2012. gadā 
pašvaldības līdzfinansējumu aptuveni 
Ls 276,91. 

Nolēma pašvaldībā pāriet uz vienotu grā-

matvedības datorprogrammu Horizon. 
Nolēma pašvaldības funkciju īstenošanai 

pirkt īpašuma Pašvaldības autoceļš Pils iela ze-
mes vienību par piedāvāto cenu Ls 150. 

Apstiprināja Dundagas novada domes 
saistošos noteikumus Par grozījumiem 2011. 
gada Dundagas novada pašvaldības budžetā. Uz-
deva finanšu speciālistei sagatavot uz sep-
tembri pārskatu par Kubalu skolas – muzeja 
projekta izdevumiem. 

Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt par īpa-
šuma Dzintarzemes nekustamā īpašuma no-
dokļa pamatparādu par iepriekšējo gadu un 
šī gada nokavējuma naudu, kopā Ls 293,62. 

Nodeva 0,3 ha lielo Dundagas novada paš-
valdības īpašuma 1905.gada iela 4 daļu Valsts 
sociālās aprūpes centra Kurzeme filiāles Dun-
daga bezatlīdzības lietošanā līdz 2019. gada 
31. decembrim 

Likvidēja novada domes politiski represē-
to statusa noteikšanas komisiju. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpa-
šuma Straumēni sadalīšanai divās zemes vie-
nībās, 46 ha lielajai zemes vienībai paturēja 
nosaukumu Straumēni, un noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi — mežsaimniecībā 
izmantojamā zeme, 34,70 ha zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu Zeltavoti un noteica ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi — lauk-

saimniecībā izmantojamā zeme.  
Atteicās no piedāvājuma iegādāties dzī-

vokli Jasmīnes 2 – 2 un Jasmīnes 2 – 3 un īpašu-
ma Jaunbrieži 1,8 ha, kas funkcionāli saistīta 
ar dzīvojamo māju Jasmīnes 2. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigša-
nas likuma 25. panta 2¹. punktu 0,80 ha zemes 
vienību ar kadastra apzīmējuma 8850-005-
0065 no īpašuma Grāveri ieskaitīja rezerves 
zemes fondā. 

Vienai personai atteica uzņemšanu dzī-
vokļu rindā. 

Grozīja amatalgas noteikšanas metodiku. 
Nolēma atjaunot sporta konsultatīvās pa-

domes darbu un ar 2011. gada 1. janvāri iz-
veidot sporta organizatora amata vietu. 

Nolēma 27. augustā rīkot novada sporta 
dienu Sportiskākā komanda. 

Apstiprināja saistošos noteikumus par so-
ciālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā 
un saistošos noteikumus par grozījumiem 
sociālo pabalstu piešķiršanas kārtībā. 

Nolēma divus novada iedzīvotāju ievietot 
SIA Dundagas veselības centrs un iztrūkstošo 
maksu par pakalpojumu Ls 203,04 un 
Ls 311,34 segt no pašvaldības līdzekļiem. 

Nolēma dzēst biedrības Līvu savienība pa-
rādu par telpu nomu Mazirbes skolā, pār-
skaitīt skolai Ls 1617 par 2009. gadu un atbal-
stīt lībiešu svētku rīkošanu Mazirbē 
6. augustā, nodrošinot sabiedrisko kārtību 
un sanitāros pasākumus. 

Akceptēja zemes ierīcības projekta izstrā-
dāšanu īpašumam Apeņi un Rīgzemes. 
Īpašumā Ķirškalni iznomātajai zemes daļai 

piešķīra nosaukumu un adresi Bites tornis. 
Atļāva sadalīt īpašumu Sīpoli, un atdalīta-

jam zemes gabalam piešķīra nosaukumu 
Jaunsīpoli. 

Apstiprināja detālplānojumu īpašumam 
Ezeru Spīdolas. 

Atļāva īpašumā Liepnieki apmežot 3,8 ha 
zemi. 

Uzdeva pašvaldības privatizācijas un paš-
valdības mantas atsavināšanas komisijai iz-
strādāt objekta Pils iela 6A privatizācijas pro-
jektu. 

Pēc paša lūguma no darba atbrīvoja paš-
valdības izpilddirektoru Ģirtu Kalnbirzi. 

Par jauno pašvaldības izpilddirektoru un 
Centrālās administrācijas vadītāju iecēla Ma-
reku Griciku. 

Par projekta Lauku saimniecības vēsturiskās 
apbūves atjaunošana Kubalu skolas-muzeja sētā, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju 
izveide ar amatniecības mācību programmu ie-
spējām vadītāju apstiprināja Saimnieciskā 
dienesta vadītāju Andri Kojro. 

Atbalstīja redkolēģijas viedokli par inter-
vijas ar Aldonu Zumbergu publicēšanu avīzē 
Dundadznieks. 

Gunti Pirvitu pēc paša lūguma atbrīvoja 
no domes priekšsēdētāja vietnieka pienāku-
mu veikšanas. 

Par Dundagas novada domes priekšsēdē-
tājas vietnieci ievēlēja deputāti Lindu Vīk-
snu. 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

Domes sēdē 27. jūlijā 

 Apstiprināti ar Dundaga novada domes 30.03.2011. lē-
mumu Nr.81 (prot. nr.4 23..§.) Dundagas novada Dunda-
gas pagastā 

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 
30. marta saistošie noteikumi nr. 4 «Grozī-
jumi Dundagas novada pašvaldības 2010. 
gada 22. decembra saistošajos noteikumos 
nr. 47 Dundagas novada pašvaldības nolikums» 

 
Dundagas novada Dundagas pagastā  
2011. gada 30. martā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»  
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 
 
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 

2010. gada 22. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības 

nolikums» šādus grozījumus: 
1. Izslēgt 5. 11. punktu. 
2. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā: 
13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai do-
me no deputātiem un attiecīgās pašvaldības ie-
dzīvotājiem ir izveidojusi: 

13.1. Komisijas: 
13.1.1. Administratīvā komisija; 
13.1.2. Iepirkumu komisija; 
13.1.3. Interešu izglītības programmu izvērtē-
šanas un mērķdotāciju sadales komisija; 
13.1.4. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 
13.1.5. Ētikas komisija; 
13.1.6. Politiski represēto statusa noteikšanas 
komisija; 
13.1.7. Materiālo vērtību norakstīšanas komisi-
ja; 

13.1.8. Privatizācijas un pašvaldības mantas 
atsavināšanas komisija; 
13.1.9. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komi-
sija; 
13.1.10. Vēlēšanu komisija. 

13.2. Kolkas ciema valdi; 
13.3. Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvienotajā 
Dundagas, Rojas un Talsu Civilās aizsardzības 
komisijā, kuru realizē domes priekšsēdētājs. 

 

3. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā: 
36. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vai-
rākumu ievēl komitejas priekšsēdētāju un komi-
tejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komite-
jas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 
laikā. Finanšu komitejas vadītājs ir domes priekš-
sēdētājs, finanšu komitejas vadītāja vietnieks ir 
domes priekšsēdētāja vietnieks, finanšu komitejas 
locekļi ir visu komiteju priekšsēdētāji vai viņu 
prombūtnes laikā komiteju priekšsēdētāju viet-
nieki, pārējos komitejas locekļus ievēl saskaņā ar 

šajā nolikumā noteikto vispārējo kārtību. 
 

4. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā: 
59. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem 
pašvaldības dome, tad lēmumā norāda datumu, 
līdz kuram līgums jānoslēdz. Par līdzdarbības un 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu slēgša-
nu lemj dome. Par sadarbības līgumu slēgšanu 
lemj dome, ja sadarbības līgums netiek slēgts ar 
valsts vai pašvaldību institūcijām. 

 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 114. 
punktu šādā redakcijā: 
114. Pielikumā: 

1. Dundagas novada ciemu saraksts  
(pielikums Nr. 1); 
2. Pašvaldības struktūra (pielikums Nr. 2); 
3. Paskaidrojuma raksts (pielikums Nr. 3)». 
 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs  
A. Zumbergs 

Grozījumi pašvaldības nolikumā 

Potenciālo zemes izpircēji ir ļoti maz iein-
teresēti izpirkt lietošanā esošo zemi — tā, ap-
kopojot informāciju par jūnijā un jūlijā ie-
sniegtajiem lauku zemes izpircēju pieprasīju-
miem, ir secinājis Valsts zemes dienests 
(VZD). 

Līdz šim iesniegumus zemes piešķiršanai 
īpašumā par samaksu iesnieguši tikai 11% no 
700 lauku zemes lietotājiem. 

VZD atgādina, ka vēl tikai augustā lauku 
apvidus zemes lietotāji varēs iesniegt iesnie-
gumus lēmumu saņemšanai par zemes pie-
šķiršanu īpašumā par samaksu un nezaudēt 
izpirkšanai ieguldītos privatizācijas sertifikā-
tus. 

Tuvākajās nedēļās VZD potenciālajiem 
lauku zemes izpircējiem nosūtīs īsziņas ar 
atgādinājumu par iesniegumu iesniegšanas 
termiņu. 

VZD aicina lauku zemju izpircējus, kas līdz 
2008. gada 1. septembrim bija pārskaitījuši 
privatizācijas sertifikātus Hipotēku un zemes 
bankai par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 
2010. gada 31. augustam bija iesnieguši iz-
pirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu re-
ģistrācijai kadastrā, izmantot šo pēdējo  
iespēju izpirkt zemi un doties uz tuvāko VZD 
klientu apkalpošanas centru, lai iesniegtu ie-
sniegumu lēmuma saņemšanai zemes izpir-
kšanai. Tas pats attiecas arī uz pilsētas zemju 
izpircējiem, kas līdz 2008. gada 1. septem-
brim bija iesnieguši pilsētas zemes komisijā 
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 

privatizācijas sertifikātos un līdz 2009. gada 
31. augustam reģistrējuši zemes robežu plā-
nu kadastrā. 

VZD atgādina, gan tiem zemes izpircējiem, 
kas VZD lēmumus par zemes izpirkšanu par 
samaksu būs saņēmuši 2011. gadā, gan tiem, 
kam lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu pieņemti jau iepriekš, vēl līdz 
2011. gada 30. decembrim ir jānoslēdz zemes 
izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un ze-
mes banku.  

Saskaņā ar Hipotēku un zemes bankas 
sniegtajiem datiem līdz 2011. gada augusta 
sākumam ar Hipotēku banku izpirkšanas lī-
gumu noslēgušas vien 127 personas par 228 
zemes vienībām. 

Neatlieciet iesnieguma iesniegšanu uz pē-
dējo augusta dienu un izmantojiet iespēju 
līdz 2011. gada 31. augustam, lai iegūtu zemi 
īpašumā un atgūtu ieguldītos privatizācijas 
sertifikātus! 

Plašāku informāciju par iesniegumu ie-
sniegšanu un nepieciešamajiem dokumen-
tiem var saņemt VZD klientu apkalpošanas 
centros, VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv vai pa 
tālruni 67038613. Informāciju par pilsētas ze-
mes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā pilsē-
tas vai novada domē. 

 

Līga Brice, Tieslietu ministrijas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv  
Tālr.: 67036739, 26485232 

Pēdējo reizi par privatizācijas sertifikātiem  Saimnieciskajā  
dienestā 

 

Stāsta Saimnieciskā dienesta vadī-
tājs Andris Kojro. 

Vairāk nekā mēnesi vadu Kubalu skolas-
muzeja projektu. Pašlaik muzeja apkārtnē ir 
izbūvēta lielākā daļa no 4 veida žogiem.  
Saimniecības ēkai uzklāja vairākkārtu skai-
du jumtu. Pabeigta saimniecības ēkas ap-
kārtnes bruģēšana. Ierīkota notekūdeņu no-
vadīšanas sistēma. Sākušies darbi iekšpusē: 
telpu izbūve, ūdensvada un kanalizācijas ie-
rīkošana, elektriskā apgaismojuma, apsildes 
un ventilācijas ierīkošana. 

Koordinēju darbību starp izpildītājiem, 
būvuzraugu un domi. Ik trešdienu satieka-
mies muzejā, apspriežam darbu izpildi, 
meklējam risinājumus problēmām. Projektā 
ir daudz mūsdienu celtniekiem neraksturī-
gu darbu, kas jāveic, balstoties uz izjūtām. 
Viņi nevar zināt, kā ēka izskatījusies kād-
reiz. Par to viņiem pastāsta zinātāji: Mārtiņš 
Kuplais un Ivars Abajs. Celtnieki ir prasmīgi 
un var darbus veikt labi. Projekts jāpabeidz 
līdz 30. septembrim, un nekas neliecina, ka 
tā nebūs. 

Bērnudārzā SIA Formbetons atjauno divas 
kāpnes: pie ieejas virtuves blokā un veļas 
mājā. Nav labi ar jumtu, jo tas vietām stipra 
lietus laikā tek. Pielabojam, taču vajadzētu 
būvēt divslīpju jumtu visai ēkai. Tas problē-
mu atrisinātu.   

Lielajā skolā Gints Slava un Jānis Kovaļ-

čuks plastmasas ūdens notekrenes nomaina 
ar metāla renēm. Iepriekšējo gadu bargajās 
ziemās ūdens sasala un tās saplīsa. Speciālis-
ti ieteica likt metāla renes. Pacēlājgrozu no-
mājam no Rojas dzīvokļu komunālā uzņē-
muma. 

Darbiem izlietojam budžetā paredzētos 
līdzekļus.  

Diāna Siliņa  
 

Kā saukt ielu? 
 

Ir jāpiešķir jauns ielas nosaukums ne-
kustamajam īpašumam (kadastra nu-
murs 8850 020 0490) Dundagā. Tas ir 
ceļš no autobusu pieturas līdz bijušās 
meliorācijas pagalmam un tālāk līdz  
Ievleju dārziņiem.  

 

10. augusta Attīstības un plānošanas ko-
mitejas sēdē apsprieda variantus:  

Vecmuižas vai Ievleju iela, jo tā ved uz 
Vecmuižu un Ievleju dārziņiem (līdzīgi Dun-
dagā ir nosauktas Talsu, Pāces, Šlīteres un 
Vīdales ielas); Drosmes iela, jo tā ved gar 
Drosmēm;  

Meliorācijas iela, jo tā ved cauri bijušās 
Meliorācijas, bijušās MTS sētai; Buļļkalna vai 
Kalna iela, jo tā sākas pie Buļļkalna, tuvumā 
agrāk bijuši muižas lopu laidari. 

Interneta vietnē www.dundaga.lv vari no-
balsot par kādu no deputātu cilātajiem. Ja 
ir vēl kāds labāks ierosinājums, sūti to uz 
novada domi vai zvani 63237851, vai uzrak-
sti uz epastu dome@dundaga.lv vai piebildi 
interneta lapā.  
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S. Kokoreviča, Dundagas novada vēlēša-
nu komisijas priekšsēdētāja: «Dundagas no-
vadā kopā nobalsojis 2491 vēlētājs, no tiem 
2380 jeb 95,54 % balsojuši par Saeimas atlai-
šanu, 110 jeb 4,42 % pret, nederīga bija 1 vē-
lēšanu zīme. Dundagas pilī bija nobalsojuši 
1167 vēlētāji, par — 1119, pret — 47, 1 vēlēša-
nu zīme izrādījās nederīga. Kolkas tautas na-
mā bija nākamais lielākais balsotāju skaits — 
656, no viņiem par balsojuši 626, pret — 30. 
Mazirbes speciālajā internātpamatskolā ie-
griezies 391 vēlētājs, par bija nobalsojuši 367, 
pret — 24. Vārpniekos balsojuši 144, par — 
140. pret — 4. Vīdales skolā nobalsojuši vis-
mazāk vēlētāju — 133, par bijuši 128,  
pret — 5».  

I. Ralle, Dundagas vēlēšanu iecirkņa 
priekšsēdētāja: «Tas tā notiek katrreiz — 
tikko plkst. 7.00 atveram durvis, pirmie vēlē-
tāji jau ir ieradušies. Viņi ir apzinīgi: vis-

pirms nobalso, pēc tam dara ieplānotos dar-
bus. Parasti vislielākā rosība notiek no plkst. 
11.00 līdz 15.00. Šoreiz neparasti liela aktivi-
tāte bija rīta pusē, līdz kādiem plkst. 11.00. 
Nākamais vilnis sākās ap plkst. 15.00, kad kā-
da daļa cilvēku iegriezās šeit caurbraucot. 
Vakars bija mierīgāks, kaut gan arī tad vēlē-
tāju netrūka: viņi bija atgriezušies no kā-
diem izbraucieniem. Pašā vakarā balsot iera-
dās arī ap 20 laivotāju no Jelgavas, kas bija 2 
nedēļas laivojuši un domājuši, kurā vietā vēl 
paspēs nobalsot. Tā nu viņiem sanāca nokļūt 
Dundagas pilī. Nobalsoja arī kāds jaunais 
pāris. Visā dienā nebija tāda brīža, kad varē-
jām sēdēt, rokas klēpī salikušas. 

Tā kā bija jāizvēlas tikai «par» vai «pret», 
vēlētāji ātri aizpildīja vēlēšanu zīmes. Lielākā 
daļa, visticamāk, jau mājās bija izdomājusi, 
kā balsot. Vasarā un agrā rudenī parasti šeit 
balso daudz iebraucēju. Gan jau arī viņi iz-

manto izdevību nobalsot pilī. To uz vēlēšanu 
laiku arvien grezno Lillijas Gleglu veidotie 
dekori. Cilvēki novērtē šo skaistumu.  

Komisijas locekļi strādāja atbildīgi, dienas 
notikumi ritēja raiti, nekādu negāciju no vē-
lētāju puses nebija».  

A. Pinkens, Kolkas vēlēšanu iecirkņa 
priekšsēdētājs: «Sen Kolka nebija piedzīvo-
jusi tik lielu vēlētāju skaitu. Šajā dienā pie 
mums notika arī Rotari kluba biedru salido-
jums, viņus varēja atpazīt pēc krekliņiem ar 
logo. Piedalījās arī viens kāzinieku pāris. Ļoti 
daudzi no vēlētājiem bija tūristi. Uz 6 ie-
braucējiem bija 4 kolcinieki — apmēram tāds 
bija vēlētāju samērs. Gan jau kāda tūristu da-
ļa to izjūt kā atrakciju — nobalsot svešā, ne-
bijušā vietā.  

Divas minūtes pēc septiņiem no rīta katr-
reiz kāds jau ir ieradies vēlēt. Arī šī reize ne-
bija izņēmums. Vēlētāji nāca visu dienu 
vienmērīgi, cilvēku skaits apsīka ap septi-
ņiem vakarā. Vēlētāji ātri aizpildīja vēlēšanu 
zīmes un devās prom. Nekādu starpgadīju-
mu nebija». 

K. Neimanis, Mazirbes vēlēšanu iecirkņa 
sekretārs: «Vēlēšanas Mazirbes speciālajā 
internātskolā notiek tikai 2. reizi. Šoreiz iz-
brīnīja lielā apmeklētība. Mazirbē vietējo ir 
kādi 100 cilvēki, bet kopumā nobalsoja gan-

drīz 400. Protams, piedalījās daudz vasarnie-
ku. Vēlētāji sāka nākt pusastoņos no rīta pa 
vienam. Vislielākā aktivitāte bija pusdienlai-
kā. Vakarā līdz plkst. 21.00 arī vēl nāca diez-
gan daudz cilvēku. Šķiet, pēdējais vēlētājs 
ieradās plkst. 21.15. Tautas nobalsošanā pie-
dalījās arī diezgan liels pulks kāzu viesu, lī-
gavas un līgavaiņa gan nebija».  

B. Tendere, Kaļķu vēlēšanu iecirkņa 
priekšsēdētāja: «Kādu minūti pēc septiņiem 
no rīta, pa ceļam uz darbu Dundagā, novēlēt 
iegriezās kāds puisis. Sākot no plkst. 9.00, ik 
pa laikam kāds bariņš nāca balsot. Lielākais 
vairums — kaļķinieki. Nepazīstams vēlētājs 
bija tikai viens.  

Tautas nobalsošana noritēja mierīgi. Vēlē-
tāji rīkojās lietišķi, un neviens īpaši emocijas 
nepauda. Vairāki gan izteica, ka viņiem nav, 
ko slēpt, un balsos par Saeimas atlaišanu».  

I. Zviedre, Vīdales vēlēšanu iecirkņa 
priekšsēdētāja: «No vēlētājiem apmēram 
puse bija vīdalnieku, puse — garāmbraucēju. 
Pirmais vēlētājs ieradās uzreiz pēc septiņiem 
no rīta. Līdz trijiem četriem pēcpusdienā ak-
tivitāte bija liela, vēlāk noplaka.  

Viss notika ļoti mierīgi. Cilvēki atnāca, 
nobalsoja un aizgāja. Kādreiz ir piedzīvots, 
ka kāds sāk kritizēt valdību, bet šoreiz iztika 
bez replikām».             Uzklausīja Diāna Siliņa 

Top filma 
 

5. VIII vakarā Mazirbē Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Kurzemes reģionālā admi-
nistrācija sadarbībā ar Dundagas nova-
da domi rīkoja iedzīvotāju tikšanos ar Vi-
des filmu studijas producentu Valdi Ābo-
lu un operatoru Māri Maskalānu. Saru-
nas tēma — topošā filma par Slīteres na-
cionālo parku (SNP). 

 

Uz tikšanos bija ieradies neliels apmeklē-
tāju pulks, starp viņiem arī Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Kurzemes reģionālās adminis-
trācijas direktore Ērika Kļaviņa un speciālis-
te Andra Ratkeviča, kā arī Dundagas novada 
domes priekšsēdētāja Gunta Abaja. Tāpat ta-
jā piedalījās mūždien aktīvais Gunārs Laicāns 
un arī rosīgā Rasma Sakne. Iedzīvotāji, iespē-
jams, cerēja, ka redzēs filmu vai vismaz frag-
mentus no tās, taču filma vēl tikai top un 
pirmizrāde varētu notikt nākamajā pavasarī, 
ne agrāk.  

Filmu pasūtījusi Vācijas telesabiedrība 
MDR, kas veido filmas par Eiropas nacionāla-
jiem parkiem. Pirms kāda laika filmas produ-
centes Beatrise Štoipele un Monika Zeiferte 
kopā ar Vides filmu studijas vadītāju Uldi Ce-
kulu, meklējot filmēšanās vietu Latvijā, par 
tādu izraudzījās SNP. Kādēļ? Kā pēc tikšanās 
sarunā norādīja V. Ābols, telesabiedrību pie-

saistīja zināmā nošķirtība, dabas daudzveidī-
ba, reģionālā savdabība. Dabas ziņā šī ir ļoti 
interesanta teritorija, bet filma atklās ne ti-
kai dabas vērtības, bet centīsies parādīt arī 
cilvēkus, kas šeit dzīvo, un nedaudz ieskicēt 
arī šīs Ziemeļkurzemes puses vēsturi.  

Tā kā telesabiedrībai MRD bija izveidoju-
sies laba sadarbība ar Vides filmu studiju, tā 
filmēšanu uzticēja šai studijai.  

Vēl V. Ābols pastāstīja, ka filmē šo pasūtī-
jumu jau no pērnā gada rudens un lielākā 
daļa jau ir safilmēta. Vēl viņi gribētu tajā ie-
kļaut īpašus kadrus, piemēram, ar briežu 
auriem.  

Tikšanās laikā savukārt radās jautājums 
par to, vai filma neietekmēs tūrisma plūsmu 
šajā teritorijā. Pēc pieredzes spriežot, M. 
Maskulāns atzina, ka tā varētu notikt. Vai 
SNP administrācija, vietējie un vasarnieki 
vēlas lielu tūristu plūsmu? Ē. Kļaviņa norādī-
ja, ka jāattīsta tāds tūrisms, kas izdevīgs vie-
tējiem. G. Abaja teica, ka jārespektē vietējo 
cilvēku uzskati, jo šī teritorija vēsturiski vei-
dojusies noslēgta, taču novadam nepiecieša-
ma arī attīstība. A. Ratkeviča ieteica attīstīt 
teritoriju ārpus SNP: Vīdali, Neveju, Kaļķus. 
Viņa ierosināja parādīt, ka SNP ir nošķirts 
stūris. Nu, negaidām visus! Tas arī jāatzīst.  

 
Diāna Siliņa 

 

 

Pārliecinošā  
Dundagas uzvara 

 

 Sestdien, 30. VII, Pācē notika otrās 
Daiņa Derkevica piemiņas kausa sacen-
sības volejbolā. Tas ir kādreizējais Pāces 
kauss, ko pērn sportisti nolēma veltīt 
Daiņa Derkevica piemiņai un kopš 2010. 
gada nosaukt par Daiņa Derkevica pie-
miņas kausu volejbolā. 

 

Šogad tajās piedalījās komandas no Tal-
siem — Atpūtnieki, Pāces alus, no Ventspils — 
Ventspils, no Mārupes — Mārupe, Rona un no 
Dundagas — Dundaga, Nu!, Pāce. 

 Sacensības ar uzrunu atklāja Juris Kajaks, 
bet Dundagas novada domes vārdā sportis-
tus sveica Guntis Pirvits. Sporta spēļu rīkotā-
ji aicināja Lindu Zalāni uzvilkt mastā sacen-
sību karogu. Tad volejbolisti sacentās par 
piemiņas kausa iegūšanu. Spraiga un līdzju-
tējiem interesanta izvērtās fināla spēle par 
3. – 4. vietu. Veiksme šoreiz uzsmaidīja ko-
mandai no Mārupes, kaut gan tikpat labi 
spēlēja arī mūsu komanda Pāce. Spēļu gaitu 
vērtēja galvenā tiesnese Gundega Lapiņa. 
Prieks, ka sacensībās pārliecinoši uzvarēja 
komanda Dundaga. Tajā cīnījās Ieva Jānberga, 
Dace Krūziņa, Jānis Zīle, Didzis Kārkliņš, Kas-

pars Kristiņš, Ģirts Jānbergs un Bruno 
Dzalbs. Diplomu un balvu Skatītāju simpātija 
ieguva Gundars Krūziņš. 

 Kamēr pieaugušie cīnījās, bērni pūta un 
krāsoja balonus, lai priecīgu rotu iegūtu Pā-
ces mazā estrāde. Kad šis darbiņš bija pada-
rīts, sekoja vēl atbildīgāks — bērni zīmēja 
diplomus, ko pasniegt uzvarētājiem. Kāds 
bailīgi, kāds ar interesi un prieku piedalījās 
stafetēs, kustību rotaļās ar bumbu, izmēģi-
nāja savu roku mešanā mērķī, bet vislabāk 
bērniem patika spēles ar izpletni un stafete 
ar ūdeni.  

 Paldies visiem sponsoriem, kas sarūpēja 
kārumus un balviņas bērniem, balvas uzva-
rētājiem un finansiāli atbalstīja sporta spēļu 
laukumu un Daiņa Derkevica piemiņas kausa 
atpūtas vietas labiekārtošanu. 

 Ikviens šajā dienā varēja vērot labu volej-
bola spēli un atpūsties vakarā, kad par labu 
garastāvokli rūpējās muzikanti no Dundagas 
un Rīgas. Un kas gan būtu šīs sacensības bez 
tradicionālās zivju zupas! Lai visi būtu pa-
ēduši, rūpējās Rudīte Cela ar saviem palī-
giem. 

 Vislielākais paldies volejbola sacensību 
un svētku rīkotājiem: Arnim Nepartam, Gun-
daram Krūziņam un Gintam Jānbergam! 

 

Irina Jānberga 
 

Tautas nobalsošana mūsu novadā 
 

23. VII notika tautas nobalsošana, kurā Latvijas pilsoņiem bija jāizvēlas — atbalstīt 
vai noraidīt bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinājumu atlaist 10. Saeimu. 
Par referenduma rezultātiem Dundagas novadā stāsta Sandra Kokoreviča, par vēlē-
šanu norisi katrs savā vēlēšanu iecirknī— Inga Ralle, Aldis Pinkens, Kaspars Neima-
nis, Baiba Tendere un Indra Zviedre. 

Šobrīd SIA Atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrība (AAS) «Piejūra», īstenojot Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda finansēto projektu 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras 
reģionā, Latvijā jau deviņās pašvaldībās no-
drošina ES prasībām atbilstošu atkritumu 
apsaimniekošanu, tostarp sadzīves atkritu-
mu šķirošanu. 

Visās deviņās pašvaldībās – Jūrmalā, Tu-
kuma novadā, Talsu novadā, Kandavas nova-
dā, Rojas novadā, Mērsraga novadā, Jaunpils 
novadā, Engures un Dundagas novadā — ir 
ierīkoti dalīto atkritumu laukumi, kur iedzī-
votāji var novietot šķirotos atkritumus. At-
saucība ir liela, jo cilvēki vēlas dzīvot sakop-
tā vidē un atkritumus šķiro. Liels paldies vi-
siem, kas cenšas atkritumus šķirot pēc labā-
kās sirdsapziņas. To pierāda arī sadarbībā ar 
Latvijas Zaļo punktu rīkotās atkritumu šķiro-
šanas kampaņas, bet, neskatoties uz atkritu-
mu šķirošanas izglītojošo darbu, iedzīvotā-
jiem vēl joprojām nav skaidrības, kā dalītos 
atkritumus šķirot pareizi. 

— Ko un kā zaļajos un dzeltenajos dalīto 

atkritumu konteineros drīkst izmest? 
Zvanveidīgie dzeltenie un zaļie konteineri 

speciāli ir izgatavoti tā, lai tajos pēc iespējas 
mazāk tiktu ievietoti piemaisījumi ar sadzī-
ves atkritumiem, tāpēc dzeltenajos kontei-
neros gan papīru, gan PET pudeles un arī 
skalotas tetrapakas jāievieto saplacinātas 
un dalīti, kas, protams, prasa laiku. Toties 
atkritumi nonāk šķirošanas līnijās atbilstoši 
prasībām. Savukārt zaļais konteineris pare-
dzēts stiklam. Tajā var ievietot stikla pude-
les, burkas, bet ne logu stiklus.  

Visās Piejūras reģiona atkritumu pārkrau-
šanas un šķirošanas stacijās iedzīvotāji sašķi-
rotā veidā bez maksas var nodot stiklu, PET 
pudeles, papīru, kartonu, tajā skaitā makula-
tūru lielākos daudzumos, kā arī nolietoto sa-
dzīves tehniku un bīstamos (baterijas, elek-
tropreces) atkritumus. 

— Bieži ir nācies uzklausīt, ka konteineri 
neizved savlaicīgi, ka tie regulāri ir pārpil-
dīti un tajos nevar izmest aiznestos šķiro-
tos atkritumus. 

Šķiroto atkritumu konteinerus izved vie-

nu reizi nedēļā pēc grafika. Ja atkritumu 
konteineri nav piepildīti, tad vienu reizi di-
vās nedēļās, skatoties pēc vajadzības. Ja tie-
šām ir radusies situācija, ka konteineri pilni, 
šķirotos atkritumus var nolikt maisiņos bla-
kus konteineriem. 

— Dalīto atkritumu laukumos daudzviet 
redzams, ka blakus šķiroto atkritumu kon-
teineriem nomesti arī sadzīves atkritumi. 

Pēc vairākkārtīgiem aicinājumiem un brī-
dinājumiem diemžēl neesam raduši sapratni 
cilvēkos, kas savus sadzīves atkritumus no-
met neparedzētās vietās! Ne visi ir apzinīgi, 
jo dalīto atkritumu šķirošanas laukumos pa-
rādās maisi ar sadzīves atkritumiem. Šajā ga-
dījumā neapzinīgie iedzīvotāji var saņemt 
administratīvo sodu, sākot no Ls 50 līdz 
Ls 500. Tāpēc pašvaldības policijai ir uzdots 
kontrolēt kārtību un sastādīt administratīvo 
protokolu. Pašvaldības saistošie noteikumi 
paredz, ka iedzīvotājiem jābūt noslēgtiem 
līgumiem ar atkritumu apsaimniekotāju. Ar 
pašvaldības policijas palīdzību tiek noskaid-
rots, vai ar visām privātmājām, kā arī daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājiem šie līgumi ir no-
slēgti. Daudzviet pie šķiroto atkritumu lau-
kumiem jau ir izvietotas video novērošanas 
kameras, lai apturētu neapzinīgu cilvēku rī-
cību. Sadarbībā ar pašvaldībām video kame-
ras centīsimies izvietot pēc iespējas vairāk. 

 — Kam vēl pievērst uzmanību? 

Jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistē-
ma ir tikai un vienīgi papildu iespēja iedzī-
votājiem šķirot atkritumus. Jo vairāk šķiro-
sim atkritumus, jo mazāk maksāsim, kā arī 
šādi veicināsim otrreizējo izejvielu pārstrādi. 
Tāpēc aicinām iedzīvotājus šķirot atkritu-
mus īpaši tiem paredzētajās vietās. Ar jauno 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ceram 
radīt iespējami mazāku risku apkārtējai videi 
un cilvēku veselībai. Bez tam, šķirojot atkri-
tumus, mēs mazāk piepildām savus sadzīves 
atkritumu konteinerus. 

Vēlreiz varam atgādināt, ka visu vasaru 
sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu notiek at-
kritumu šķirošanas kampaņa Šķiro pa tīro! Ta-
jā rīko dažāda veida akcijas. Akcija Nekrāj 
krāmus!, nododot nolietotas, neizkomplektē-
tas elektropreces, aizvedot tās uz atkritumu 
pārkraušanas stacijām, akcija Šķiro plastmasu 
un laimē!, novietojot PET pudeles ar vārdiem 
un tālruņa numuriem dzeltenajos konteine-
ros. Akcijā Šķiro stiklu un laimē! minētajās sta-
cijās var nodot stikla pudeles, burkas, bet ak-
cijā Šķiro sulu un piena pakas un laimē! izlieto-
tas, izskalotas tetrapakas. 

Sīkāka informācija uzņēmuma mājas lapā 
www.piejuraatkritumi.lv  

 

Inga Priede, SIA AAS «Piejūra»  
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29417255 

 

Atkritumu šķirošana 
 

Pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem līdz 2014. gadam būs jā-
nodrošina sadzīves atkritumu šķirošana savās teritorijās, paredz 02.08.2011. valdī-
bas apstiprinātie noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu un šķirošanu. 
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Pēc rīta dievkalpojuma Mazirbes baznīcā, 
kur kalpoja Somijas mācītājs Lauris Vālgamā, 
kas cēlies no Košraga lībiešu Volgansku 
dzimtas, un Mazirbes draudzes mācītājs Il-
mārs Barons, svētku dalībnieki pulcējās pie 
Līvu tautas nama. Tur, godasardzē stāvot 
Dundagas vidusskolas jaunsargiem, skanot 
līvu himnai, līvu karogu mastā uzvilka lībie-
tis Ilmārs Geige, bet, skanot Latvijas himnai, 
Latvijas karogu mastā uzvilka lībietis Gunārs 
Liepājnieks. Mijoties lībiešu, latviešu un an-
gļu valodai, skanēja uzrunas, lībiešu valodā 
dziedāja Salaspils koris Lōja, lībiešu ansambļi 
Līvlist un Kāndla. 

Savā uzrunā lībiešu valodā Dāvis Stalts, 

Līvu savienības (LS) vecākais, aicināja visus 
kopā draudzīgi un gudri iet pa ceļu, kas sau-
cas līvu nākotne. «Tikai tad mēs varēsim sa-
runāties savas tautas valodā, un lībieši nepa-
zudīs. Tā ir mana pati lielākā vēlēšanās,» 
viņš sacīja. Jānis Mednis, Līvu fonda (LF) va-
dītājs, uzrunājot ļaudis lībiski, atzina, ka vi-
ņam ir liels gods pirmo reizi runāt pie Līvu 
tautas nama. Viņš uzsvēra — vadītāji vieni 
paši nevar izdarīt visu, tāpēc vajadzīgs tau-
tas atbalsts. Tāpat J. Mednis lika pie sirds ru-
nāt lībiski ģimenēs, lai valoda iedzīvojas un 
nepazūd. Lielu paldies viņš sacīja bijušajam 
Dundagas novada domes priekšsēdētājam 
Aldonam Zumbergam un Kolkas pārvaldes 

vadītājam Aldim Pinkenam, kas daudz darī-
juši, atbalstot lībiešu lietas novadā.  

Visus klātesošos svētkos sveica Dundagas 
novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, 
norādot, ka Mazirbe ir īpaša vieta līviem, jo 
šeit atrodas viņu vienīgais tautas nams. Līdz 
ar to Mazirbe ir sevišķa vieta mūsu novadā. 
Viņa arī aicināja saglabāt lībiešu kultūras 
mantojumu un godāt šīs valodas pratējus.  

Līvu savienības Goda rakstu saņēma biju-
šais Kolkas lībiešu grupas vadītājs Guntars 
Bertholds, bet lielākie līvu lietas atbalstītā-
ji — līvu karogu. Kolkas līvu grupas vadītāja 
Maija Rēriha par sadarbību pateicās A. Pin-
kenam un Ilmāram Gleglu. A. Pinkens atzī-
mēja, ka līvi nav šķirami no Kolkas pagasta, 

un izteica prieku, ka līvu organizāci-
jas uzkrājušas spēkus un atradušas 
resursus, lai atkal svinētu svētkus, 
kas godam nopelnīti, jo pēdējā laikā 
lībiešu vārds ļoti daudz skanējis gan 
Latvijā, gan aiz tās robežām. Tāpat 
viņš uzteica darbu lībiešu grupās.  
Jānis Dambītis, SIA Kolkasrags izpild-
direktors, D. Staltam dāvināja simbo-
lisku fotogrāfiju — Kolkas ragu no put-
na lidojuma, kurā labi saskatāms, kā 
Kolkas rags audzis augumā. Papildu 
D. Stalts saņēma dzintara gabaliņus, 
saules akmentiņus, no Kolkas ar no-
vēlējumu — saules mūžu lībiešiem, 
laimi, pārticību Līvu krastam un vi-
siem! 

Uzrunājot sanākušos, L. Vālgamā 
atzinās, ka jūtas kā lībietis un kā 
soms, bet viņa saknes ir šeit.  

Līvu valodas pētnieks, Tartu Uni-
versitātes profesors Tīts Reins Vītso 
teica, ka pašlaik te skan vairāk lībie-
šu valoda nekā visus iepriekšējos ga-
dus. Viņš pieminēja kādreizējo Maz-
irbes speciālās internātpamatskolas 
direktori Maiju Valci, kas kopā ar vī-
ru bija izveidojuši lībiešu vēstures 
liecību muzeju, kura eksponāti ir iz-
vazāti. Viesis atgādināja, ka senas 
lietas sargājamas. No tām var mācī-
ties bērni un mazbērni. Nevar mācī-
ties no tā, ka nav.  

Pēc svinīgās daļas svētku rīkotāji 
un ciemiņi devās gājienā uz jūru, lai 

tradicionāli ziedotu vainagu Jūras mātei. 
Bagātīgu piedāvājumu sniedza svētku tir-

dziņš. Īpaši pārsteidza skaistā gleznu izstāde, 
kas bija izlikta pie kādas tuvējās mājas tumš-
brūnā koka žoga. Tieši pirms nedēļas Mazir-
bē noticis plenērs Ceļš uz jūru, un tagad izstā-
dīti tur radušies darbi. Acis priecēja arī mel-
nie māla podi, ko darinājis Aivars Ušpels.  

Tā arī bija, kā teica D. Stalts — nu svētki 
jāsvin par 2 gadiem. Tāpēc ciemiņus gaidīja 
līvu bērnu un jauniešu radošās nometnes 
mākslas darbu izstāde, kārtīgi koncerti, vie-
nā skanēja pat lībiešu reps, balle un A. Frei-
maņa filma Dzīvoju lībiešu sētā. 

Diāna Siliņa 
 

    Līvs es esmu, līvs es būšu 

Uz to bija sabraucis krietns skatītāju pul-
ciņš, kas iekārtojās uz soliem vai krēsliem 
pie bākas, vai zālītē uz segām. Kā sākumā no-
rādīja dabas zinātņu maģistrs un Latvijas 
Universitātes asistents Kristaps Vilks, grā-
matā Natura 2000 minētas pāris unikālas vie-
tas no katras Eiropas valsts. Latviju šajā izde-
vumā pārstāv Pededzes lejtece un Slīteres 
nacionālais parks (SNP). Abās tiešām vēroja-
ma liela dabas daudzveidība.  

Vispirms bioloģijas doktors, asociētais 

profesors Voldemārs Spuņģis, rādot kukaiņu 
attēlus uz baltās mājiņas sienas, tos visus no-
sauca, cenzdamies par dažiem pateikt ko 
vairāk. Dažādas spāres, lapgrauzis, sprakšķis, 
ziedmuša, kas līdzīga lapsenei, blakts bērns, 
zāģlapsene, bambaļi, meža prusaks, sfingi un 
to kāpuri, raibeņi, siseņi un sienāži; lācītis, 
kuru tā sauc tāpēc, ka, būdams kāpurs, ir pū-
kains; vaboles — rožvabole, smilšvabole, 
briežvabole, — tie ir tikai nedaudzie no aplū-
kojamajiem Latvijas kukaiņiem! 

Baltajā mājiņā pie bākas Kristaps pastāstī-
ja par 2 SNP simboliem: ošu pļavraibeni un 
lielo dižkoksngrauzi. Varēja aplūkot arī pla-
kātu ar ošu pļavraibeni un izlasīt ziņas par šo 
kukaini, kā arī apskatīt lielā dižkoksngrauža 
izskrejas kādā koka stumbrā. Ošu pļavraibe-
nis ir 2011. gada kukainis, un par tādu LEB to 
izvēlējusies tāpēc, lai par šo kukaini sabied-
rībai sniegtu plašāku ieskatu. Lielais diž-
koksngrauzis, lielākā Latvijas vabole, ir reti 
sastopams kukainis. Kristaps aicināja — ja 
kāds siltā jūlija vakarā, kad satumsis, Vaidē 
vai Ventspils pusē redz 7 cm garu kukaini, 
lai dod ziņu SNP darbiniekiem. Savukārt LEB 
simbols ir divpunktu mārīte, kas, pēc biedru 
domām, atgādina par vienkāršību, bet kas 
nemaz tik bieži nav sastopama starp dažāda-
jām 50 sugas māsām. Protams, bija iespēja, 

izmantojot mikroskopus, ieskatīties acīs, 
piemēram, blaktīm, kolombolām, siseņiem 
un vārpstiņgliemežiem. 

Kad jau bija satumsis, varēja vērot, kā pie 
apgaismotajām sienām, salidojuši tādi nakts 
kukaiņi kā miģeles un pūcītes.  

Šajā vakarā atvērta bija arī Šlīteres bāka. 
Bija unikāla iespēja vēlā vasaras vakarā ap-
skatīt apkārtni pa bākas lodziņiem. Kādā no 
tiem redzēju plešamies lielus, tumšzilus pa-
debešus, kas tā saplūduši kopā ar jūru, ka iz-
skatījās — kuģis peld nevis jūrā, bet gan de-
besīs. 

Šogad mūsu novada dažādās vietās noti-
kušas vairākas tikšanās ar kukaiņu pētnie-
kiem, un tās bijušas saistošas. Ir vērts iepazī-
ties ar bagātīgo dabas pasauli mums apkārt 
arī turpmāk.                                     Diāna Siliņa 

Kukaiņu nakts pasākumā 
 

6. VIII plkst. 22.00 pie Dundagas novada Šlīteres bākas Dabas aizsardzības pārval-
des Ziemeļkurzemes reģionālā administrācija sadarbībā ar Latvijas Entomoloģijas 
biedrību (LEB) rīkoja kukaiņu nakts pasākumu «Ieskaities Slīteres kukaiņu pasaulē!».  

• Svētku uzrunu lībiešu valodā saka LS valdes priekšsēdētājs D. Stalts. To latviskot gatavojas LF priekšsēdē-
tājs J. Mednis.                                                                                                                               Daiņa Kārkluvalka foto 

Līvu svētkos 
 

6. VIII pēc gada pārtraukuma lībieši, viņu draugi un atbalstītāji atkal sanāca Mazir-
bē pie vienīgā Līvu tautas nama pasaulē.  

— Kā nolēmāt doties ceļā? 
Lienīte: — Par vēlēšanos doties velomara-

tonā runājām jau tad, kad tas sākās. Pērn 
brauca mana meita Ilze. Kad viņa atgriezās, 
tad teica, ka man arī jābrauc, bet piebilda — 
ar tādu velosipēdu, kāds tev ir, nekur tālu 
netiksi. Tad sarunāju ar Aigaru Zadiņu, kas 
kaut ko saprot no velosipēdiem, lai viņš pa-
līdz man iegādāties citu, tālam ceļam piemē-
rotu. Tā kā pagājušajā rudenī tādu iegādājos, 
šogad varēju droši braukt.  

Kristīne: — Par velomaratonu zināju jau 
no pirmsākumiem, bet braukusi biju tikai 
30 km — apli ap Dundagu. Pērn visu Barona 
taku veica mans brālēns Ansis, es netiku. Nu 
tad šogad braucu es.  

— Kāds bija velomaratonā sākums?  
L.: — Pirmā diena, kad sākām braukt no 

Tartu, bija visgrūtākā. Iepriekšējā naktī sa-
nāca diezgan maz gulēt, jo agri, septiņos no 
rīta, jau bija jābūt Rīgā. Tad autobuss mūs 
aizveda uz Tartu, kur stundu varējām pastai-
gāties, bet pēc tam devāmies jau ceļā. Pirma-
jā dienā bija jāveic 70 km. Tajā kāds no velo-
maratonistiem, nokrītot no riteņa, guva arī 
traumu. Maršruta sākums bija pietiekami 
kalnains.  

K.: — Man arī pirmā diena likās grūta, jo 
bija diezgan tālu jābrauc. Bija karsts, un es 
nebiju piemēroti saģērbusies.  
— Kā klājās pēc tam? 
L.: — Man līdzi bija Ilzes dienasgrāmata. 

Biju jau iepriekš iepazinusies, kas mani sa-
gaidīs. Izbaudīju skaisto Latvijas dabas vidi, 
visas upes un upītes, ainavas. Īpaši gleznaina 
bija Vidzemes augstiene. Tā kā braucām pašā 
vasaras pilnbriedā, izjutu, kā smaržo vasara: 
vispirms pēc liepziediem, pēc tam pēc vī-
griezēm, tad raudenēm. Rapšu lauki gan 
smirdēja. Klausījos dažādās skaņās: kā siseņi 
sisina un griezes griež. Iepriecināja bagātīgā 
kultūrvide. Kā piebaldzēni prot slavēt savē-
jos, kā zina savu vēsturi, kā izstāsta Mērnieku 
laikus! Taču ne tikai Vidzemē, tepat, Zemītē, 
kas atrodas Kurzemē, uzklausījām stāstus 
par to, kā saglabāta muiža. Ceļā braucām 
cauri vietām, kur diemžēl muižu centri nav 
saglabāti, piemēram, Odzienā, kur pils pār-
vēršas par graustu. Braucienā iepazinos ar 
ļoti daudziem cilvēkiem. Ceļā varēja pārbau-
dīt arī savas fiziskās iespējas. Tu jūti sevi uz 
velosipēda, braucot piedzīvo ātrumu. Vari 
nobraukt no kalna nebremzējot. Arī tas sagā-
dā baudu. 

K.: — Otrajā dienā jau bija viegli braukt. 
Visvairāk patika pati braukšana ar velosipē-
du. Arī pa visiem kalniem augšā. Man patika 
ātri braukt. Redzēju arī skaistus Latvijas ska-
tus. Visi, kas piedalījās velomaratonā, kļuvu-
ši par maniem draugiem.  
— Ko jūs ieteiktu, ja kāds sadūšotos un 

nākamgad dotos velomaratonā? 
L.: — Nepieciešamas brilles, jo kukaiņi 

skrien acīs. Nepietiek tikai ar tumšajām bril-
lēm, jo jābrauc arī vakarā. Kad apmācies, ar 
tumšajām neredz, tāpēc vajag vēl gaiši dzel-
tenas.  

K.: — Vajag vai nu labu velosipēdu vai 
daudz spēka. Ja ir abi, tad ir ideāli.  

L.: — Treniņiem ieteiktu Vīdales kalnu. 
Tur braukt augšā un lejā, augšā un lejā. Kad 
spēj uzbraukt kalnā un nebremzējot no-
braukt lejā, tad var droši doties ceļā. 

 

Diāna Siliņa 
 
 

Kā smaržo vasara... 
 

Prieks, ka arī šogad visu garo velomaratona Barona taka maršrutu no Tartu līdz 
Dundagai veica Lienīte Iesalniece un Kristīne Savicka. Par to saruna ar izturīgajām 
dundadzniecēm.  

• Lībiskais atklājās ne tikai valodā, bet arī tautas tērpos. Kris-
ta Greiško Gaujas lībietes tautas tērpā.  

Alandas Pūliņas foto  
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Ekskursija sākās 1985. gada 23. novembra 
rītā. Pirms autobuss izbrauca no Mendeļeje-
va laukuma Olainē, G. Meikšāne braucējus 
iepazīstināja ar dienā paredzēto programmu, 
aicinot paturēt prātā, ka šajā dienā kopā ar 
viņiem visiem būs arī K. Barons. 

Vispirms ekskursanti iepazinās ar Kubalu 
skolu-muzeju, ko Dainu Tēvs vēlāk dēvēja 
par savu pirmo īsto skolu. Tur 1. stāvā biju-
šajās klasēs bija izvietoti Ernesta Dinsberga, 
Krišjāņa Valdemāra, Friča Brīvzemnieka, 
K. Barona un citu tā laika kultūras darbinie-
ku fotoattēli un piemiņas materiāli. Kādā tel-
pā bija iekārtota Dainu Tēvam veltītu grāma-
tu, vēstuļu, radinieku fotoalbumu izstāde. 
Pēc muzeja vadītājas Klaudijas Kēnigsvaldes 
stāstījuma par skolas tapšanu skolotājs 
A. Repelis ierosināja visiem kopā nodziedāt 
tautas dziesmu Zigmara Liepiņa apdarē, vel-
tījumu K. Barona 150 gadu jubilejā Uguntiņa: 
«Tēvu tēvu laipas mestas,/ Bērnu bērni lai-
potāji./ Tā, bērniņi, laipojat,/ Ka pietika mū-
žiņam». 

Aplūkojuši arī E.Dinsberga dzīvojamās tel-
pas 2. stāvā, olainieši devās uz Kužnieku ka-
piem, lai noliktu ziedus pie E.Dinsberga un 
Friča Mālberģa kapu kopiņām. 

Tālāk ceļš veda uz Dundagas vidusskolu, 
kur braucējus sagaidīja folkloras ansambļa 
vadītājs Valdis Ābols. Koncertu atklāja skolas 
direktore Jautrīte Freimute, kas priecājās 
par ierosmi kopā veidot folkloras pēcpusdie-
nu, godinot Barontēva piemiņu. Tad sākās 
koncerts. Pirmie dziedāt uzsāka olainieši. Vi-
ņu izpildījumā maigi un plūstoši skanēja tau-
tasdziesmas flautas, kokles un cītaras pava-
dījumā. Tad uzstājās dundadznieki, viņi dro-
ši un bezbēdīgi ģitāras pavadījumā dziedāja 
maz pazīstamas tautasdziesmas. 

Koncerta noslēgumā uzrunu sacīja latvie-
šu valodas un dziedāšanas skolotājs Ernests 
Ābols, uzteikdams abus ansambļus. Viņš no-
rādīja, ka galvenais ir vēlēšanās dziedāt, 
meklēt, atrast tautasdziesmas, iemīlēt tās, 
kopt tradīcijas un dzimto valodu.  

Pēc koncerta jaunais dundadznieks Mod-
ris Emerbergs ciemiņus aizveda uz pili, kur 
pastāstīja teikas par rūķīšu balli un Zaļo jum-
pravu, par barona dēlu un bērziņu, kā arī ci-
tas interesantas lietas. Tālāk skolniece Sinti-
ja Dozberga olainiešus pavadīja līdz K.Barona 
mātes Eņģeles kapam Valpenes kapsētā. Mā-
jup olainieši devās, iespaidu un pārdomu 
pārņemti. Autobusā ar interesi viņi noklausī-
jās koncerta ierakstu un atlikušo ceļa posmu 
līdz mājām dziedāja tautasdziesmas.  

 

Pēc Gaidas Meikšānes atmiņu materiāliem 
sagatavoja Diāna Siliņa 
Paldies Gaidai Meikšānei par vēstuli,  
atmiņām un foto! 
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«Dundadznieks» Nr. 14 (119)  
2011. gada augusts. 

 

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, Velta 
Metene, Aivars Miška, Santa Namsone, Aldis 
Pinkens, Kristīne Savicka, Diāna Siliņa, Smaida 
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 

 Tur, kur ozoli zaļo zemzari 

Dainu Tēva 150. jubilejā  
Saistībā ar velomaratonu Barona taka, kuras dalībnieki jau bija devušies ceļā, jūlija 

vidū saņēmām sirsnīgu bijušās dundadznieces Gaidas Meikšānes vēstuli un atmiņas 
par ekskursiju pa Krišjāņa Barona dzīves un darba vietām Dundagā un folkloras pēc-
pusdienu Dundagas vidusskolā. To viņa pati, dzīvojot Olainē, bija rosinājusi Dainu Tē-
va 150 gadu jubilejā. Kopā ar Gaidas kundzi ekskursijā devās Olaines vidusskolas fol-
kloras ansamblis Tīnīte un tās vadītājs, skolotājs A. Repelis.  

• 1976. gada vasarā klases salidojumā somu pirtī. Pagājuši 20 gadi kopš skolas beigšanas. 1. rindā no 
kreisās: skolotāji Elga Ābola, Klāra Freienberga un Ernests Ābols. 2. rindā no kreisās piektā Gaida 
Meikšāne.                                                                                                                 Foto no G. Meikšānes albuma 

• Skolotājas K. Freienbergas jubilejā 1977. gada decembrī. 1. rindā no kreisās pirmā G. Meikšāne, trešā sko-
lotaja K.Freienberga.                                                                                                      Foto no G. Meikšānes albuma 

26. VII rītā, Ainas rosināti un aicināti, 
devāmies kārtējā ekskursijā uz Koknesi, uz 
Likteņdārzu. Ceļasomās katrs līdzi vedām arī 
pelēku laukakmeni — dāvanu Likteņdārzam, 
piemiņas vietai, kas top uz salas Koknesē, lai 
pieminētu visus karos kritušos, izsūtītos un 
trimdiniekus. Tā būs vieta, kur sastopas pa-
gātne, tagadne un nākotne. Vieta, kur rast 
mierinājumu, smelties spēku un gūt iedves-
mu, lai piepildītu sapņus. Mēs katrs ar savu 
darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem 
varam piedalīties Likteņdārza tapšanā. Arī 
mūsu vidū bija cilvēki, kas paši vai viņu tuvi-
nieki izgājuši šo tautas sāpju ceļu. 

Izstaigājuši Likteņdārzu jaukās gides Dai-
gas vadībā, iepazināmies ar Koknesi. Glīti sa-
koptajā Koknese muižas ansamblī saglabāju-
sies kādreizējā pārvaldnieka māja, kurā no 
1885. līdz 1887. gadam dzīvojis rakstnieks 
Rūdolfs Blaumanis. Par to vēsta 1933. gadā 
uzstādītā piemiņas plāksne. Parkā apskatī-
jām atjaunoto Valdemāra Jākobsona veidoto 
strūklaku Fauna galva, tēlnieka Ģirta Burvja 
izveidoto 11 m augsto koka skulptūru Mūžī-
bai, pagātnes elpu izjutām Koknese muižas 
Jaunās pils drupās.  

Pabijām arī Kokneses pilsdrupās. Šo mūra 
pili senlatviešu valsts vietā 1209. gadā licis 
uzcelt bīskaps Alberts. 1701. gadā Ziemeļu 

kara laikā pili uzspridzināja un vēlāk vairs 
neatjaunoja. Līdz 1966. gadam pilsdrupas at-
radās augstu kalnā, bet, appludinot Pļaviņu 
HES ūdenskrātuvi, pilskalnu appludināja. 
Pils maketu, kāda tā izskatījusies pirms uz-
spridzināšanas un arī Likteņdārza maketu 
var apskatīt Kokneses novada domes telpās. 
Ieturējuši garšīgas pusdienas krodziņā Rū-
dolfs un vēlreiz nobaudījuši spēka lāsi no 
muižas akām, sacījām ardievas Koknesei un 
sākām posties mājupceļam.  

Atceļā iegriezāmies bioloģiski sertificētā 
vides veselības saimniecībā Janavas. Tur 
audzē ārstniecības augus, piedāvā zāļu tējas 
fasētos maisiņos, pēc oriģinālās franču re-
ceptes gatavo krēmu Beāte un ziepes. Uz-
klausījām saimnieces stāstījumu, padzērām 
zāļu tēju, izmēģinājām krēmu. Tad, iegādāju-
šies šos ražojumus un arī vietējos saldumus, 
jautrā noskaņojumā atgriezāmies Dundagā. 
Paldies Ainai, kas mums sagādāja piepildīto 
un emocijām bagāto dienu! 

Daiga Muželovska 

Ekskursija uz Likteņdārzu 

Pateicība  
 

Slovēņu tūristu vārdā liela pateicība 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārval-
des Talsu iecirkņa Kārtības policijas noda-
ļas inspektoram Uldim Šmēdiņam un vi-
siem pārējiem iesaistītajiem policijas dar-
biniekiem, kas ļoti ātri un operatīvi palī-
dzēja atgūt Kolkā nozagtos velosipēdus 
un ļāva turpināt ceļojumu pa Latviju, 
baudot tās skaisto dabu. Paldies! 

Priecīgie slovēņu tūristi  

A/s «Latgales Finanšu kompānija» piedāvā 
aizdevumus pensionāriem līdz Ls 500. Aizņe-
mies atbildīgi! Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā 
17, Tālr. 63223707; 29159682 

Labdien! 
Es mīlu Dundagu — parku, dīķi, saliņu, 

sudraba vītolu... Es mīlu savu skolu — 
Dundagas pili. Es joprojām esmu pateicīga 
visiem saviem skolotājiem, bet īpaši mūsu 
audzinātājai no 8. līdz 11. klasei Klārai 
Freienbergai un latviešu valodas un dzie-
dāšanas skolotājam Ernestam Ābolam. 

Jaukās un emocionālās atmiņas par 
Dundagas laikiem ir vērtības, ko esmu 
centusies nodot savām meitām. Tādēļ ta-
pa šī, vēlāk arī citas ekskursijas uz Dunda-
gu. Meita Santa aprakstīto braucienu iz-
mantoja par pamatu savam kursa dar-
bam. Evija devās ekskursijā kā koklētāja 
ansamblī Tīnīte. 

Dzejnieks Jānis Peters ir skaisti uzrak-
stījis: «Tas nav tikai iekšā plīties,/ tas nav 
tikai pierakstīties,/ tas ir saknēs piedalī-
ties». Tā es jutu toreiz un laikam jau ne-
esmu savas domas mainījusi.  

Ar cieņu Gaida 

• Dundagas vidusskolas folkloras ansambļa dalībnie-
ces: Andra Grīvāne, Laima Tigule, Baiba Krūziņa, 
Rudīte Baļķēna un vadītājs — Valdis Ābols.  

Foto no Baibas Dūdas albuma 

Dundagas novada Dome 27.07.2011. sēdē 
(protokols Nr. 12, 31.§) nolēma: 1. Apstiprināt 
detālplānojumu Dundagas pagasta nekustama-
jam īpašumam Ezeru Spīdolas (kadastra 
Nr.88500020190); 2. Apstiprināt Dundagas no-
vada Domes saistošos noteikumus Nr. 12 
«Detālplānojums Dundagas pagasta nekusta-
majam īpašumam Ezeru Spīdolas (kadastra Nr. 
88500020190). Grafiskā daļa un teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi». Ar doku-
mentiem var iepazīties Dundagas novada Do-
mē Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā. 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola  
uzņem jaunus audzēkņus 2011. / 2012. m. g. 
šādās izglītības programmās: Vizuāli plastiskā 
māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, 
keramika, darbs ar dažādiem materiāliem); Pū-
šamo instrumentu spēle (flauta, trompete, sak-
sofons u.c.); Sitamo instrumentu spēle; Vijoļ-
spēle; Klavierspēle; Ģitāras spēle; Akordeona 
spēle; Kora klase; Dejas pamati.  

Pieteikšanās mākslas un mūzikas nodaļās 
22., 23., 26., 29. VIII no plkst. 10.00 līdz 13.00 
un 24., 25. VIII no plkst. 16.00 līdz 19.00. Tele-
foni uzziņām: māksla 29490550, mūzika 
29155314.  

28. VIII plkst. 10.00 dievkalpojums Kolkas pa-
reizticīgo baznīcā, plkst. 14.00 kapusvētki Kolkas 
pareizticīgo kapsētā, plkst. 16.00 dievkalpojums 
Dundagas pareizticīgo baznīcā  
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