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Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, 
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,  
                        ko satiekat savā ceļā, 
Lai acis saskata gaišumu,  
                        kas paveras, dāvājot tikai labu, 
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos. 

Imants Ziedonis 
 

Ziemassvētku laikā ir lieliska iespēja izda-
rīt kaut ko labu. Tas ir gada pats tumšākais 
laiks aiz loga, kad diennakts griezumā mēs 
redzam vismazāk saules gaismas. Un, ja vēl 
trūkst sniega baltuma kā šogad... 
Šai laikā jo īpaši katram labam, gaišam vār-
dam, ko veltām otram, ir gluži cita, lielāka 
vērtība nekā saulainajās dienās. Gaismai ir 
īpašība atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī 
gaišie vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, 
tik gūsim! 

Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu gadu! 
Tad it neviens darbs nebūs par grūtu, ikdie-
nas dzīves priekiem un bēdām būs maza mū-
žības pieskaņa. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, 
lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, paciest un palīdzēt! Lai miers un 
saticība katrā no mums! 

 Priecīgus sevis un citu dota gaišuma pil-
nus Ziemassvētkus! 

Aldis Pinkens,  
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 
 

* * * 
Ziemassvētkos novēlam piedzīvot mazus 

un lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar 
saviem tuvajiem un mīļajiem, jo nav tik bū-
tiski, ko mēs darām — mazas vai lielas lietas, 
sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uz-
smaidām sirsnīgi vai vienkārši esam cits ci-
tam blakus. Svarīgākais ir, ka darām to no 
sirds. 

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt 
brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus, 
īstenot savus mērķus un saglabāt ticību, ka 
vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi 
kopā spējam radīt brīnumus, kas pārsteidz 
pašus un citus. 

Dundagas Kultūras pils  
 

* * * 
Pelēki mākoņi slīd pār galvu. Tūliņ sāks ... 

snigt? Nē, līt! Nav ko kavēties! Radām baltu-
mu paši. Pietiek debesīm raudāt. Mācīsim 
lietum par baltām pārslām pārvērsties. Vai 
paši mācēsim to debesīm iemācīt? 

Atrodam kripatiņu cerības, tad sameklē-
jam mieru. Kaut vismazākais prieka gabaliņš 

klāt pieliekams. Un citam dota 
mīlestība. 

Skat! Liegi no debesīm 
snieg! Tik vien vajadzēja — pa 
mazumam no visa.  

Arī pie mums, bērnu dienas 
centrā Mājas, snieg. Apsnigu-
šas eglītes logos, balti sniega-
vīri ar krāsainām micēm un 
daudz rosības. Un vēl prieks 
par ikvienu, kas pie mums ar 
labām domām ienāk. 

Lai ticības sniegpārslu vi-
siem pietiek! Lai izdodas 
mums tās kopā radīt!  

Māju mājinieki 
 

* * * 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums,  
            kas liesmiņā plīvo,  
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, — 
Tas nezūd. Tas paliek.  
            Un mirdz. 

V. Egle 
 

Novēlam saviem klientiem 
gaišus, līksmus un mīlestības pilnus Ziemas-
svētkus un laimīgu Jauno gadu! Ceram uz la-
bu sadarbību arī 2012. gadā!  

 Kolkas ūdens saime 
 

* * * 

Kaut varētu Adventa laiks 
tik daudz gaismas 
dvēselē sēt, 
viens pret otru 
lai mīļumā spētu 
mēs šai pasaulē 
uzziedēt. 

Kornēlija Apškrūma 
 

Vēlam Jauno gadu iet kopsolī ar labām un 
interesantām grāmatām! 

Novada bibliotekāres 
 

* * * 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
dedz svētku liesmu sirdī savā, 
ar piedošanu, sapratni, 
ar mīlestības dzirksteli 
un tici — tas ir tavā varā — 
nest gaismu, kā to sveces dara… 

Svetlana Vasiļevska 
 

No sirds pateicamies mūsu ilggadīgajam 
uzņēmuma vadītājam Valdim Randem par 

ieguldīto darbu SIA Dundagas veselības centrs 
attīstībā un pilnveidošanā, atbalstītājiem — 
Ārijai Ansabergai, Guntai Mauriņai, Jurim 
Baumanim, Vizmai Legzdiņai, Intai Baulai, 
Zemtiņu ģimenei, Velgai Blumbergai un pā-
rējiem Dundagas novada iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem par ziedojumiem virtuvei, Lai-
lai Pabērzai par jaukajām svecītēm, Leldei 
Zosai un Inai Braunai par skaistajiem puzu-
riem, kā arī Mairai Remesai un Dacei Rumpei 
par sarūpētajām dāvanām mūsu ilgstošās so-
ciālās aprūpes iedzīvotājiem. 

Gaišus un mīļus Ziemassvētkus, stipru ve-
selību, veiksmi un sapņu piepildījumu Jau-
najā gadā! 

SIA Dundagas veselības centrs  
saime un valde 
 

* * * 

Ieliec egles zarā sveci! 
Lai par cerību tā deg! 
Un kā klusa ziedēšana 
Gaisma tavu sirdi sedz.  

Marika Svīķe 
 

Prieku visā, kas mainās, laimi visā, ko spē-
jat paturēt! Svētīgus Ziemassvētkus un rado-
šu Jauno gadu Dundagas novada iedzīvotā-
jiem vēl 

Mazirbes skolas saime 

* * *  
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad gri-

bas dalīties priekā ar līdzcilvēkiem. Tas ir 
laiks, kam līdzi nāk mīlestība, labestība, pie-
došana… Ikviens no mums spēj sagādāt prie-
ka un laimes mirkli otram. Atcerēsimies to 
pēc iespējas biežāk, jo, darot priecīgākus ci-
tus, arī paši kļūstam gaišāki. 

Lai ikkatram ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl, lai 
ir, ko darīt, un ir, kas novērtē! Lai visus sargā 
no debesīm un saprot uz zemes!  

Mīļus un gaišus Ziemassvētkus visiem 
Dundagas novada iedzīvotājiem vēl     

Kolkas bērnudārzs Rūķītis 

 

Nr. 22 (127) decembris 2011 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Dundadznieks 

Dundagā 
 

23. XII plkst. 12.00 pilī Dundagas vi-
dusskolas Ziemassvētku koncerts Kaķīša 
Ziemassvētki. 

31. XII plkst. 22.00 Jaungada balle. 
Spēlē DJ Gunčs. 

 

Kolkā 
31. XII plkst. 23.00 tautas namā kopā 

sagaidīsim 2012. gadu! Balli spēlēs Liep-
avots. Ieeja Ls 2.  

www.dundaga.lv 

• Par lielās egles iedegšanos lasīt 6. lappusē.                                                                                                        Dundadznieka foto 

APSVEIKUMI  

Tuvojoties gada nogalei, parasti 
atskatos uz iepriekšējā laikā pa-
veikto, uz veiksmēm un kļūdām. 
Šogad svaru kausos lieku ne tikai 
savus, bet arī visas pašvaldības ie-
guvumus un zaudējumus. Mums 
katram ir sava mēraukla, tomēr ir 
lietas un norises, kurās esam sais-
tīti, vienoti. 

Laiks, kurā dzīvojam, ir gana 
spraigs un sarežģīts. Daudzi proce-
si un krīzes notiek neatkarīgi no 
mums, tāpēc ir jābūt zinīgiem un 
radošiem, lai tās pārvarētu. Ikkat-
ram un visiem kopā ir jātic laba-
jam, gaišajam.  

Pašvaldībā gribu redzēt zinošus 
speciālistus, kas spēj patstāvīgi 
piedāvāt risinājumus novada attīs-
tībai. Pašvaldībai ir jāsniedz iedzī-
votājiem un uzņēmējiem kvalitatīvi 
pakalpojumi. Es ticu, ka tā būs, bet 
līdz tam vēl ir ejams sarežģīts ceļš. 

Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev 
un cits citam! Lai Ziemassvētku 
laiks sniedz mierinājumu un gaišu-
mu ikkatrā novada mājā! Priecīgus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 
gadu! 

 

Gunta Abaja,  
novada domes priekšsēdētāja 

Ziemassvētkos un gadu mijā  

(Nobeigums 5. lappusē.) 

Laiks rit bezkaislīgi, neatkarīgi no noti-
kumiem mūsu dzīvē. Tuvojoties gadu mijai, 
atskatāmies uz paveikto un ceram, ka nāka-
mais gads būs labāks par iepriekšējo. Man 
aizejošais gads ir bijis nozīmīgs tādēļ, ka es-
mu sācis darbu Dundagas pašvaldībā — no-
vadā, ar kuru iepriekš nebiju cieši saistīts. 
Tomēr mērķis visiem ir vienāds neatkarīgi 
no dzīves vietas, sociālā stāvokļa vai tautī-
bas, — dzīvot labāk. Tā sasniegšanā ir iesais-
tīti visi pašvaldībā strādājošie, kas ik dienas 
domā par novada iedzīvotājiem svarīgo. Ie-
pazīstoties ar pašvaldības darbiniekiem, se-
cināju, ka viņu vidū ir augstas raudzes pro-
fesionāļi, kas pārzina sava darba specifiku 
un māk to izmantot. Tādēļ ticu, ka kopī-
giem spēkiem izveidosim komandu, kas 
spēs efektīvi strādāt un risināt mums uzti-
cētos pienākumus. 

Gaidot svētkus, izsaku pateicību novada 
pašvaldības darbiniekiem par gadā paveik-
to. Ikviens ir pielicis savu roku mērķu sa-
sniegšanā, un tas ir ieguldījums jūsu pašu 
un arī pārējo novada iedzīvotāju labā. Es 
būtu gandarīts un to arī novēlu, lai kādreiz 
nākotnē ļaudis atzinīgi vērtētu un atcerētos 
jūsu darbus. 

Sirsnīgus un jauku domu piepildītus Zie-
massvētkus un laimīgu 2012. gadu visiem 
mūsu novada iedzīvotājiem, deputātiem un 
darbiniekiem! Vēlu izturību, veselību un 
darba prieku turpmāk. Saliedētā kolektīvā 
ir īstais spēks. Lai nākamais gads atnes gai-
šas domas un lielas iespējas, lai jūsu ģime-
nēs valda saticība, atbalsts un mīlestība! 

 

Mareks Griciks,  
novada pašvaldības izpilddirektors  

Kopā spējam daudz! 
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
24.08.2011. lēmumu Nr. 231 (protokols Nr. 13., 18. §) 

 
Dundagas novada pašvaldības 24.08.2011. 

saistošie noteikumi Nr. 15 
Pirmsskolas vecuma bērnu reģis-
trācijas un uzņemšanas kārtība 
Dundagas novada pašvaldības  
izglītības iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības program-
mas 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2011. gada 24. augustā  
 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 

43. panta 3. daļu un Vispārējā izglītības likuma 
26. panta 1. daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā — No-
teikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu 
(turpmāk tekstā — bērni) reģistrācijas un uz-
ņemšanas kārtību Dundagas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā — izglī-
tības iestāde), kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas (turpmāk — izglītības program-
ma). 
2. Izglītības programmās tiek uzņemti bērni 
no 1,5 gadu vecuma. Atsevišķos gadījumos ar 
domes lēmumu izglītības programmas apgū-
šanai var tikt uzņemti arī jaunāki bērni. 
3. Pirmsskolas izglītības programmu bērns ap-
gūst līdz septiņu gadu vecumam, ja tās apgū-
šana netiek pagarināta vai saīsināta saskaņā ar 
šiem noteikumiem.  
4. Bērnam tiek nodrošināta programmas ap-
guve vienlaicīgi tikai vienā izglītības iestādē 
pēc vecāku izvēles. 
5. Programmas apguve izglītības iestādē sākas 
kārtējā gada 1. septembrī. 
6. Uzņemot un reģistrējot bērnu izglītības ie-
stādē, jāievēro šie noteikumi, izglītības iestā-
des nolikums, Izglītības likums, Vispārējās iz-
glītības likums un citi spēkā esošie normatīvie 
akti. 

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība 
7. Bērnu reģistrācijai rindā tiek izveidotas di-
vu pakāpju rindas: 

7.1. 1. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, 
ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai 
aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas 
novada administratīvajā teritorijā; 
7.2. 2. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, 
kuri neatbilst 1. pakāpes rindai. 

8. Bērnu reģistrācija notiek: 
8.1. Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē 
Kurzemīte, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas 
novadā; 
8.2. Kolkas pamatskolā Kolkas pamatskola, 
Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. 

9. Bērnu reģistrāciju (turpmāk tekstā — reģis-
trācija) izglītības iestādē pie izglītības iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
(turpmāk tekstā — vadītājs) veic vecāki, aiz-
bildņi, audžuvecāki vai vecāku pilnvarota per-
sona visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas 
brīža līdz skolas vecumam. 
10. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz vecāku 
pilnvarota persona, iesniedzama notariāli ap-
stiprināta pilnvara. 
11. Lai reģistrētu Bērnu uzņemšanai izglītības 
iestādē, vecāki uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu.  
12. Pieteikuma reģistrācijai vecāki izglītības 
iestādes vadītājam iesniedz šādus dokumen-
tus: 

12.1. iesniegumu (pielikums Nr. 1*); 
12.2. bērna dzimšanas apliecības vai bērna 
personas apliecinoša dokumenta kopiju, uz-
rādot oriģinālu. 

13. Pamatojoties uz vecāku pieteikumu, izglī-
tības iestādes vadītājs aizpilda rindas reģistrā-
cijas kartīti (pielikums Nr. 2) 2 eksemplāros 
un reģistrē bērnu pirmās vai otrās pakāpes 
rindā uz vietu izglītības iestādē pieteikumu 
reģistrēšanas secībā, ņemot vērā bērna dzim-
šanas gadu. 
14. Viens reģistrācijas kartītes eksemplārs 
tiek izsniegts vecākam, bet otrs paliek izglītī-

bas iestādē. Reģistrācijas kartītes saņemšanu 
vecāks apstiprina ar savu parakstu. 
15. Iestādes vadītāja pienākums ir līdz nākamā 
mēneša 1. datumam pārbaudīt ziņu par dekla-
rēto dzīvesvietu patiesumu novada pašvaldī-
bas administrācijā. Ja vecāks sniedzis nepatie-
sas ziņas par deklarēto dzīvesvietu (attiecībā 
uz pašvaldības administratīvo teritoriju), tad 
iestādes vadītājs ir tiesīgs veikt bērna pārre-
ģistrāciju, reģistrējot to citā rindā. Par to ie-
stādes vadītājs paziņo vecākiem.  
16. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā 
norādīto vēlamo izglītības iestādes apmeklē-
šanas sākuma laiku vai atsaukt bērna reģistra 
pieteikumu, iesniedzot iesniegumu vadītājam.  
17. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti tiek gla-
bāti laika posmu, kas nav īsāks par bērna atra-
šanos reģistrācijas rindā un iestādes nomen-
klatūrā noteikto laiku. 
18. Pieteikumu reģistra saraksti atrodas pie 
izglītības iestādes vadītāja. Informācija par 
bērnu rindu pirmsskolas izglītības iestādēs ir 
pieejami pie iestādēs vadītāja un Dundagas 
novada interneta vietnē www.dundaga.lv, kur 
norādīts bērna reģistrācijas kods rindā. Infor-
mācija tiek atjaunota vienas nedēļas laikā pēc 
izmaiņu rašanas. Par informācijas aktualizēša-
nu atbildīgs iestādes vadītājs. 

III. Bērnu uzņemšanas kārtība  
un atskaitīšanas kārtība 
19. Komplektējot grupas, tiek ievērots šāds 
bērnu skaits pirmsskolas izglītības program-
mas apguves grupā: 

19.1. vecumā līdz trīs gadiem — 12–16 bērni; 
19.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem — 
18–20 bērni; 
19.3. vecumā no pieciem līdz skolas vecu-
mam — 20–24 bērni; 
19.4. gadījumā, ja tiek komplektētas apvie-
notās vecumposmu grupas, piepildījumam 
jāatbilst jaunākajam apvienotajā grupā ie-
tilpstošās grupas piepildījumam; 
19.5. speciālās izglītības grupās piepildījums 
noteikts izglītības programmās. 

20. Komplektējot grupas, šādā prioritārā secī-
bā tiek uzņemti: 

1) bērni obligātajā izglītības vecumā saska-
ņā ar šo noteikumu IV nodaļu; 
2) bērni, kuri atbilst 21. punktā minētajiem 
kritērijiem; 
3) bērni no 1. pakāpes rindas reģistra kārtī-
bā; 
4) bērni no 2. pakāpes rindas reģistra kārtī-
bā. 

21. Iestādes vadītājs lemj par ārpus kārtas uz-
ņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ja 
bērns atbilst kādam no turpmāk minētajiem 
kritērijiem: 

21.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktās 
priekšrocības (Militārā dienesta likuma 53. 
pantā noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistē-
mas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakā-
pēm dienesta gaitas likuma 431. pantā no-
teiktais, Robežsardzes likuma 461. punktā 
noteiktais u.tml.), ja vecāks iesniedzis doku-
mentus, kas apliecina priekšrocības; 
21.2. bērna vecāks strādā attiecīgajā Dunda-
gas novada pirmsskolas izglītības iestādē; 
21.3. bērns ir no sociāli nelabvēlīgas ģime-
nes, ja ir pašvaldības Sociālā dienesta ietei-
kums; 
21.4. ja bērnam nodibināta aizbildnība vai 
adopcija un aizbildnis/adoptētājs ir Dunda-
gas novada iedzīvotājs (dzīvo un ir deklarē-
jis savu dzīvesvietu Dundagas novada admi-
nistratīvajā teritorijā), ja ir iesniegti priekš-
rocību apliecinoši dokumenti; 
21.5. bērns ir no daudzbērnu ģimenes 
(ģimenē 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 16 
gadiem), ko apstiprina Sociālais dienests; 
21.6. bērna brālis/māsa apmeklē attiecīgās 
izglītības iestādes pirmsskolas izglītības 
programmu; 
21.7. bērna ārpuskārtas uzņemšanai sa-
ņemts bāriņtiesas pamatots ieteikums; 
21.8. citi ar pašvaldības novada domes lē-
mumu apstiprināti gadījumi; 

21.9. bērnam jāapmeklē speciālās pirmssko-
las izglītības programma (ja izglītības iestā-
de šādu programmu realizē). 

22. Grupu komplektācija Izglītības iestādē 
jaunajam mācību gadam notiek no 1. jūnija 
līdz 15. augustam šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā. 
23. Vecāku pienākums ir līdz 20. augustam in-
teresēties par vietu piešķiršanu. Ja vecāks nav 
interesējies, vadītāja informē par vietas pie-
šķiršanu.  
24. Ja vecāki atsakās no piedāvātās vakances 
un par to rakstiski paziņo izglītības iestādei, 
bērna reģistrācijas vieta kopējā rindā tiek sa-
glabāta, un vakantā vieta tiek piedāvāta nāka-
majam bērnam šajā punktā noteiktajā kārtībā. 
25. Ja bērnam tiek mainīta deklarētā dzīves 
vieta, vecākiem ir pienākums par to informēt 
izglītības iestādi. 
26. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki 
iesniedz šādus dokumentus:  

26.1. vecāku iesniegumu par bērna uzņem-
šanu izglītības iestādē (pielikums Nr. 3);  
26.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uz-
rādot oriģinālu;  
26.3. bērna medicīnisko karti 026/u;  
26.4. izrakstu no ambulatorās slimnieka me-
dicīniskās kartes par izdarītajām profilak-
tiskajām vakcīnām;  
26.5. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselī-
bas stāvokli; 
26.6. pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu, ja bērns tiek pieteikts speciālās 
pirmsskolas izglītības programmā. 

27. Šo noteikumu 26. punktā minētos doku-
mentus iestādes vadītājs reģistrē vecāku klāt-
būtnē un tos ievieto izglītības iestādes bērna 
personas lietā. Tie tiek glabāti laika posmu, 
kas nav īsāks par laiku, kamēr bērns apmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi, un kas noteikts 
iestādes lietu nomenklatūrā. 
28. Vecākus iepazīstina ar šādiem izglītības 
iestādes darbību reglamentējošiem dokumen-
tiem:  

28.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecī-
bu;  
28.2. pirmsskolas izglītības programmām 
un to licencēm;  
28.3. izglītības iestādes nolikumu;  
28.4. izglītības iestādes iekšējās kārtības no-
teikumiem;  
28.5. drošības noteikumiem.  

29. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, iestādes 
vadītājs slēdz līgumu ar uzņemtā bērna vecā-
kiem par bērna izglītošanu un ēdināšanas pa-
kalpojumiem. 
30. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē nofor-
mē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, 
norādot programmu, kuru bērns apgūs. 
31. Ja 15 kalendāro dienu laikā pēc uzņemša-
nas izglītības iestādē vecāki nav nokārtojuši 
dokumentus vai bērns bez attaisnojoša iemes-
la nav uzsācis izglītības iestādes apmeklēšanu, 
vieta tiek zaudēta un piešķirta citam bērnam, 
ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību. 

32. Izglītības iestāde ne vēlāk kā 1. sep-
tembrī sagatavo uzņemto bērnu sarakstus pa 
grupām, norādot bērna vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas gadu un piezīmes par ārpuskārtas 
uzņemšanu. Saraksti atrodas pie izglītības 
iestādes vadītāja. 

33. Ja gada laikā izglītības iestādē atbrīvo-
jas vietas, izglītības iestādes vadītājs uzņem 
nākamo bērnu rindas kārtībā. 

34. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ ne-
apmeklē izglītības iestādi laika periodā, kas 
nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta 
izglītības iestādē tiek saglabāta, pamatojo-
ties uz vecāku iesniegumu un/vai pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā lai-
kā vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku — uz 
bērna prombūtnes laiku izglītības iestādē — 
uzņemt nākamo bērnu rindas kārtībā.  

35. Ja bērns (līdz piecu gadu vecumam) 
bez attaisnojuma neapmeklē izglītības iestā-
di vairāk nekā 1 mēnesi, izglītības iestādes 
vadītājs ierakstītā vēstulē nosūta vecākiem 
pieprasījumu par bērna neierašanās iemes-
liem. 

36. Vecākiem 15 dienu laikā no pieprasīju-
mu saņemšanas dienas jāiesniedz vadītājam 
paskaidrojums par neapmeklēšanas iemes-
liem. Ja vecāki neiesniedz paskaidrojumu 15 
dienu laikā vai paskaidrojumā nav minēti at-
taisnojoši iemesli, izglītojamais tiek atskai-

tīts, pamatojoties uz vadītāja rīkojumu. 
37. Ja bērns (no piecu gadu vecuma) vai-

rāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis 
izglītības iestādi un izglītības iestādei nav 
informācijas par neierašanās iemeslu vai ie-
mesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglī-
tības iestāde par to nekavējoties rakstiski in-
formē Dundagas novada pašvaldības Sociālo 
dienestu. 

38. Izglītības iestādes vadītājam ir tiesības 
atskaitīt bērnu no izglītības iestādes šādos 
gadījumos: 

38.1. šo noteikumu 31. un 36. punktā minē-
tajos gadījumos; 
38.2. pēc vecāku/aizbildņu iniciatīvas 
(rakstisks iesniegums); 
38.3. pēc pirmsskolas izglītības programmas 
pabeigšanas; 
38.4. pēc medicīniski pedagoģiskās komisi-
jas slēdziena, kas nepieļauj izglītības iestā-
des apmeklēšanu; 
38.5. ja bērnu vecāki nav nokārtojuši finan-
siālās saistības vairāk nekā par 2 mēnešiem 
un pēc iestādes vadītāja uzaicinājuma nav 
noslēguši vai nepilda noslēgto vienošanos 
par saistību izpildi. 
39. Ja bērns tiek atskaitīts no izglītības ie-

stādes, par to tiek rakstiski paziņots vecā-
kiem (izņemot 38.2. punktā minēto gadīju-
mu). Pēc atskaitīšanas bērns var tikt atkārto-
ti uzņemts uzskaitē, iesniedzot dokumentus 
vispārējā kārtībā, ja nepastāv apstākļi, kas 
bijuši par pamatu atskaitīšanai. 

IV. Bērnu obligātā sagatavošana  
pamatizglītības apguvei 

40. Bērnu uzņemšanas kārtību obligātajā 
sagatavošanā pamatizglītības apguvei nosa-
ka šo noteikumu 26.–30. punkts. 

41. Vecāki, kuru bērns līdz piecu gadu ve-
cumam nav apmeklējis izglītības iestādi, pie-
saka bērnu obligātajai sagatavošanai pamat-
izglītības uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, 
kurā bērnam aprit pieci gadi. 

42. Ja Izglītības iestādē nav iespējams uz-
ņemt bērnu obligātās izglītības vecumā, iz-
glītības iestādes vadītājs informē pašvaldību, 
kura nodrošina vietu citā izglītības iestādē. 

43. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā 
bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
obligāto sagatavošanas programmu, vecā-
kiem jāiesniedz izglītības iestādē, no kuras 
bērns vēlas izstāties, rakstisks citas izglītības 
iestādes apliecinājums par bērna uzņemša-
nu. Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas bēr-
na personas dokumentus izsniedz bērna ve-
cākam.  

44. Ja bērnam ir nepieciešamība saīsināt 
vai pagarināt mācību programmas apguves 
laiku par vienu gadu, tad vecāki iesniedz iz-
glītības iestādes vadītājam iesniegumu un 
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu līdz 
attiecīgā gada 31. maijam. 

V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

45. Izglītības iestādes pieņemtos lēmumus 
un faktisko rīcību var apstrīdēt Dundagas 
novada domē Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā, ja likumos vai Ministru 
kabineta noteikumos nav noteikta cita ap-
strīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība. 

VI. Noslēguma jautājumi 
46. Noteikumi stājas spēkā nākamajā die-

nā pēc publikācijas pašvaldības izdevumā 
Dundadznieks. 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētāja  
Gunta Abaja 

_______________ 
* Pielikumi atrodami pašvaldības interne-

ta vietnē www.dundaga.lv 

Saistošie noteikumi 

  Runas vīriem ir spēks rokās 
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Atkritumu saimniecībā 
Par nozares jaunumiem stāsta Nekus-

tamo īpašumu apsaimniekošanas noda-
ļas vadītājs Guntis Kārklevalks. 

 

— Šoruden vairāki novadi, arī mūsu, iz-
sludināja kopīgu iepirkumu par atkritumu 
apsaimniekošanu. Lūdzu, pastāsti sīkāk! 

— Jā, Dundagas, Engures, Jaunpils, Mērs-
raga, Rojas un Tukuma novads 30. IX izsludi-
nāja kopēju iepirkumu atkritumu apsaimnie-
košanai. Konkursu pagarināja, un tas beig-
sies nākamā gada 4. I. Jaunais Atkritumu ap-
saimniekošanas likums, kas stājās spēkā 
2011. gada 1. I, noteic, ka atkrituma apsaim-
niekošanas līgums ar pakalpojuma sniedzēju 
nedrīkst būt ilgāks par 5 gadiem. Mūsu no-
vads līdz šim līgumu ar Kurzemes ainavām ik 
pa laikam pagarināja, un tas vairs neatbilst 
jaunajām prasībām. 

— Vai iespējams paredzēt, kā jaunais lī-
gums varētu ietekmēt atkritumu ražotāju, 
proti, iedzīvotāju izmaksas? 

— Iepirkuma zona ir gana liela, un tas no-
zīmē, ka no atkritumu saimniecības biznesa 
viedokļa šāda teritorija ir diezgan trekns ku-
moss. Kā parādīja konkurss Jūrmalā, tad iz-
maksas diezgan ievērojami samazinājās. Uz 
to ceram arī mēs, bet pie šī jautājuma atgrie-
zīsimies jaunajā gadā. 

Pašvaldība cer arī uz labāku sadarbību ar 
pakalpojuma sniedzēju. Nav svarīgi, kas uz-
varēs konkursā, kaut vai līdzšinējais apsaim-
niekotājs, bet viņam būs jāņem vērā izvirzī-
tās prasības. Iepriekš bija tā, ka apsaimnie-
kotājs nelabprāt apkalpoja mazāk blīvi ap-
dzīvotas teritorijas, vēl sarežģītāk bija mūsu 
jūrmalas ciemos, kur vasarā uzturas samērā 
daudz cilvēku, bet pārējā gadā — maz. Do-
māju, ka jaunais iepirkums ļaus šos jautāju-
mus labāk risināt, apsaimniekotājam būs jā-
rēķinās, ka ir atšķirīgas teritorijas, un pašam 
būs jānāk pie pašvaldības ar saviem priekšli-
kumiem.  

— Kas vēl mainīsies šajā nozarē? 
— Neapšaubāmi, mūs apkalpos uzvarē-

tājs. Konkrētu laiku gan nevar pateikt.  
Pastāvīgajās komitejās deputāti izskatījuši 

jaunos mūsu novada atkritumu savākšanas 
saistošos noteikumus. Tos aizsūtīja uz Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības minis-
triju vērtēšanai. Esam saņēmuši ieteikumus, 
kādus labojumus vajadzētu izdarīt, un no-
vembra domes sēdē pieņēma jaunos atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumus. 

— Kas sakāms par iedzīvotāju apzinīgu-
mu, nododot, šķirojot atkritumus? 

— Aicinu atkritumus šķirot! Dundagas 
centrā, Kolkā, Pācē, Kaļķos un Vīdalē ir atse-
višķi konteineri plastmasas pudelēm un stik-
la pudelēm. Otrkārt, aicinu slēgt līgumus par 
atkritumu izvešanu. Atgādināšu, ka šādos 
gadījumos konteinerus piešķir par velti, jā-
maksā tikai par izvešanu. Protams, jāpainte-
resējas, pa kādiem maršrutiem un kurās die-
nās apsaimniekotājs brauc.  

Visbeidzot, gribu vērsties pie uzņēmē-
jiem. Pašvaldības darbinieki pārbaudīs, kā 
viņi atbrīvojas no radītājiem atkritumiem, 
vai ir noslēgti līgumi, vai to izvešanas ap-
joms sakrīt ar saražoto daudzumu. Kamēr 
pie rokas nav pieķerts, neviens nav vainīgs, 

bet mums ir aizdomas par negodprātīgiem 
uzņēmējiem, kas atkritumus ievieto iedzīvo-
tājiem domātajos konteineros un par tiem, 
protams, nemaksā. Tā nedrīkst būt! Tā ir 
pašvaldības problēma, un mēs to risināsim. 

 
Daudzdzīvokļu mājās 

Iepriekšējā avīzē pievērsāmies daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošanai. Janvā-
rī tēmu izvērsīsim. Tagad pavisam īsi. 

 

Decembrī noslēdzas iedzīvotāju anketēša-
na Kolkā. Rezultātus apkopos, redakcijas 
darbinieki iepazīsies ar tiem un uzklausīs 
speciālistu viedokļus. Diemžēl iepriekšējā 
raksta cerīgais nobeigums nav bijis īsti vietā. 
Redakcija ir saņēmusi Dundagas pagasta ie-
dzīvotāja atklātu vēstuli daudzdzīvokļu mā-
jas Skolas ielā 1 iedzīvotājiem, no kuras iz-
riet, ka šoruden mājas apsaimniekošanas 
biedrība nodibināta un pēc neilga laika iek-
šēju nesaskaņu dēļ likvidēta. 

Vienā vārdā — bēdīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka 
vienprātību no malas neviens neienesīs. Par 
to visu sīkāk nākamreiz.  

Alnis Auziņš  

23. novembrī 
Nolēma ņemt līdz Ls 70 000 īstermiņa aiz-

ņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto procen-
tu likmi. Aizņēmuma garants ir pašvaldības 
budžets. 

 
... un 24. novembrī 

Atļāva novada Sociālajam dienestam Zie-
massvētku pasākuma rīkošanai un vienreizē-
jam pabalstam — Ziemassvētku paciņām trū-
cīgo ģimeņu bērniem no 1 līdz 6 gadu vecu-
mam — izlietot Ls 240 — 1 paciņas cena Ls 3, 
pasākuma norisei — Ls 50. 

Papildināja Iepirkumu komisijas sastāvu 
ar projektu vadītāju Gunti Kļaviņu. 

Akceptēja SIA Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība «Piejūra» Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sa-
gatavoto projekta Piejūras reģiona sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība — 
II kārta tehniski ekonomisko pamatojumu un 
projekta iesniegumu. Nolēma sniegt pašu fi-
nansējuma daļas galvojumu proporcionāli 
Dundagas novada Domei piederošajam SIA 
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
«Piejūra» kapitāla daļu skaitam, t.i., 3,2% jeb 
Ls 10720, un galvot Ls 15712 īstermiņa kredī-
tu projekta neattiecināmo izmaksu — pievie-
notās vērtības nodokļa segšanai.  

Nolēma no 01.12.2011. izveidot sporta un 
jaunatnes lietu speciālista amata vietu. 

Nolēma plānot sabiedriskās kārtības sarga 
amata vietu uz pilnu darba laiku no 
01.02.2012.  

Dzīvojamām telpām pašvaldības īpašumā, 
kas atrodas Dundagas pagastā, noteica īres 
maksas: 1) dzīvojamām telpām, kurās nav 
ūdensvada un kanalizācijas un ir malkas ap-
kure, — 0,075 Ls/m2; 2) dzīvojamām telpām, 
kurās ir ūdensvads un malkas apkure, — 0,15 
Ls/m2; 3) dzīvojamām telpām, kurās ir 
ūdensvads, kanalizācija un malkas vai cen-
trālā apkure, — 0,20 Ls/m2. 

Likvidēja novada domes Ētikas komisiju. 
Nolēma mainīt telpu grupai Dundagā, 

Maija ielā 4–17, lietošanas mērķi no dzīvoja-
mās telpas uz nedzīvojamo telpu un 2012. 
gadā iznomāt to Valsts meža dienestam par 
0,20 Ls/m2 mēnesī.  

Piešķīra Ls 7000 ugunsdrošības signalizā-
cijas ierīkošanai PII Kurzemīte un Ls 1245 pils 
terases projektēšanai. 

Nolēma uz 3 gadiem ar iespēju termiņu 
pagarināt iznomāt bez apbūves tiesībām 
pašvaldības īpašuma Laukdārzi 0,114 ha lielu 
daļu. 

Pilnvaroja pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas vadītāju lemt par nosaukumu un nu-
muru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzēta-
jām zemes vienībām un telpu grupām. Lē-
mums iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar domes 
priekšsēdētāju. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 23 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dunda-
gas novadā. 

Nolēma anulēt ziņas par 4 personu dekla-
rēto dzīvesvietu Kolkas pagastā, Mazirbē, 
Mazirbes Lauros. 

Protokolus pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdēs  

  Ko tie nospriež, tas paliek 

Par saimniekošanu 

Stāsta Saimnieciskā dienesta vadītājs  
Andris Kojro. 

Tā saucamā simt latu programma jeb Darba 
praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās sākās 
2009. gada 15. IX. Valstī valdīja krīze, bez-
darbs. Sākumā bija daudz neskaidrību, ap-
meklējām dažādus kursus. Stipendiātu darbu 
rīkoju es, programmu vadīja Dace Kurpnie-
ce, par finansiālo pusi atbildēja grāmatveži. 
Sākumā stipendiātu skaits bija kādi 15 – 20, 
nākamajā gadā tas palielinājās. Kādā no 2010. 
gada vasaras mēnešiem programmā darbojās 
gandrīz 50 cilvēku. Tagad 30. XI tā noslēdzās. 

Programma bija ļoti labs atspaids pagasta 
budžetam. Pietiekami liela summa samaksā-
ta cilvēkiem par darbu un arī instrumentu 
iegādei. Viens no lielākajiem darbiem, ko 
veica stipendiāti, bija malkas sagatavošana. 
Viņi zāģēja, saskaldīja un sakrāva visu paš-
valdības iestādēm vajadzīgo malku. Liels 
skaits darbinieku labiekārtoja teritoriju. Vai-
rākās struktūrvienībās stipendiāti palīdzēja 
dažādos palīgdarbos. Cilvēki ar iemaņām re-
montdarbos izremontēja pašvaldības telpas, 
piemēram, Līkajā muižā un pansijā Jaundun-
daga. Abās bargajās ziemās stipendiāti tīrīja 
ielas. Dundadznieki viņus bija pat iesaukuši 
par rūķīšiem.  

2009. un 2010. gadā šie 100 lati bija vērā 
ņemams materiālais atbalsts pašiem stipen-
diātiem. Viņiem bija apziņa, ka ir vajadzīgi, 
viņi atradās apritē. Uz ārzemēm maizi pelnīt 
nebija jābrauc. 

Stipendiātiem bija iespēja 6 mēnešos ap-
gūt darba iemaņas. Programmā bija pare-
dzēts cilvēkus apmācīt visvienkāršākajos 
darbos, un tā pārsvarā piedāvāja roku in-
strumentus. Divroču zāģis pie mums gandrīz 
kļuva par Simt latu programmas simbolu. Kas 
gan ir lietderīgāk — zāģēt ar motorzāģi vai 
divroču zāģi? Neatbalstu tik nelietderīgu 
darbu, tāpēc devām arī pašvaldības darba rī-
kus.  

Sākumā paši varējām izvēlēties pagasta 

cilvēkus, kas reģistrējušies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA). Tad domājām — lūk, 
šis cilvēks mums varētu būt noderīgs, veicot 
pašlaik vajadzīgos darbus, aicinām viņu! Vē-
lāk NVA rīkoja pārbaudes un secināja, ka 
daudzi palikuši ārpus rindas un Simt latu 
programmā nemaz nav iekļuvuši. Tad NVA 
pati sāka kārtot šīs lietas. Protams, ne visus, 
kam netika strādāt, varēja atradināt no slin-
kuma, tāpat bija gadījumi, kad alkohola lie-
tošanas dēļ kādam no programmas bija jāiz-
stājas, jo par draudzību ar zaļo pūķi darba 
dienās nevarēja būt ne runas. Ja kāds lietoja 
alkoholu 3 dienas pēc kārtas un nemaz ne-
grasījās laboties, atskaitījām. Taču tādu gadī-
jumu bija ļoti maz.  

Katru dienu stipendiātiem atgādināju, ka 
viņi ir darbā un ikkatram ir iespēja sevi pa-
rādīt no labākās puses un tikt pastāvīgā dar-
bā. Dažus uz laiku arī nolūkoja, un viņi strā-
dāja pilī. Dūšīgi ar darbiem ņēmās stipendi-
āti, kas mežā novāca kritušos kokus, kā arī 
ielu sētnieki. Bija daudz labu, apzinīgu darba 
darītāju. Ja man vajadzētu darbiniekus, būtu 
no kā izvēlēties. 

Lielu rindu uz šo programmu nebija. Man 
nelikās, ka daudzi mūsu pagasta iedzīvotāji, 
kas reģistrējušies NVA, palika ārpus pro-
grammas. Vairāki piedalījās pa 2 lāgiem, jo 
stipendiāts drīkstēja nostrādāt 6 mēnešus, 
tad pusgads jāizlaiž, un, ja pastāvīgs darbs 
nav atrasts, atkal var reģistrēties NVA un uz 
6 mēnešiem pieteikties programmā. Savu-
kārt es centos sameklēt darbus ar lielāku ie-
guldījumu pašvaldībā.  

Noslēgums gan nebija tik labs: darba stun-
das atstāja tikpat garas, bet atalgojumu sa-
mazināja uz 80 latiem. Tam it kā vajadzēja 
motivēt stipendiātus meklēt pastāvīgu dar-
bu. Taču to atrast nemaz tik viegli nebija. 
Cilvēki labāk izmantoja iespēju salasīt mežā 
ogas, nekā iesaistīties programmā. Tā arī kā-
da sieviete man sacīja — tu maksā 4 latus 

dienā, bet, pārdodot salasītās ogas, nopelnu 
40.  

Nākamgad varētu būt kaut kas līdzīgs: cil-
vēks, kas reģistrējies NVA un nonāk algotā 
sabiedriskā darbā, strādās 4 mēnešus, bet sa-
ņems lielāku atalgojumu, turklāt darba de-
vējs par viņu samaksās nodokļus. Taču šajā 
lietā ir vēl daudz neskaidrību un ātrāk par 
februāri nekas nenotiks.  

Stāsta Ilmārs Gleglu. 
Kolkas pagastā programmā visu laiku 

strādāja līdz 10 stipendiātu. Viena cilvēka 
cikls programmā bija 6 mēneši, visi to arī ne-
izturēja. Pārāk ar darbiem viņi nesteidzās, 
bet vienkāršāko padarīja. Stipendiātu darbs 
pagasta budžetam bija zināms atspaids. Lie-
lākais un nozīmīgākais veikums — malkas 
sastrāde. Stipendiāti saplēsa un sakrāva gan-
drīz 600 kubus, ar to pietiek visām pašvaldī-
bas iestādēm. Regulāri apkopa pašvaldībai 
piederošas teritorijas: bērnudārzu, stadionu, 

klubu, stāvlaukumus un to apkārtni. Stipen-
diāti izzāģēja krūmus novadgrāvjos, paraka 
un patīrīja, kur vajag. Daudz paveica kapos: 
novāca zarus, apzāģēja kokus, paremontēja 
žogus, palīdzēja arī apglabāšanas darbos. At-
tīrīja arī ceļmalas no gružiem, krūmiem, za-
riem un izstaigāja pretī ciemiem jūrmalu, lai 
savāktu no jūras izskalotos, tūristu un butu 
makšķernieku atstātos atkritumus. Pirms 
dažādiem sarīkojumiem stipendiāti sagādāja 
meijas, skujas un eglītes, veda solus un gal-
dus. SIA Kolkasrags teritorijā iztīrīja pamežu, 
izzāģēja bīstamos kokus, zarus. Ziemās bija 
ļoti smagi jārok sniegs. 

Par to, ka iestājies pārtraukums, stipendi-
āti ir sašutuši. Arī pēdējā laikā mēnesī nopel-
nītie 80 lati tomēr bija atspaids. Kas būs tā-
lāk? Ja iesāksies solītā līdzīgā programma, 
tad darbu turpināsim. Gribētāji ir.  

Ko saka paši stipendiāti?  
Armands Volbedahts iespēju strādāt sti-

pendiātos izmantojis divreiz. Kādus darbus 
Andris licis strādāt, tādus darījis. Atzīst, ka 
ar nopelnīto varējis iztikt. Tagad Armands ir 
bez darba. Kur tad Dundagā var darbu da-
būt? — vīrs retoriski jautā. «Ja pāri par 40 un 
50, vairs darbā neņem. Grib, lai strādā div-
desmitgadnieki. Mēs, vecie, vairs neesam va-
jadzīgi», viņš saka.  

Vineta Fesenko bez darba palikusi, kad 
samazināja darbinieku skaitu veikalā Top!. 
Kad beidzās bezdarbnieces pabalsts, viņa no-
kļuva stipendiātos un nepilnus 3 mēnešus 
bijusi palīgstrādniece aprūpes namā Stacija. 
Tur Vineta tīrīja telpas, pabaroja iemītnie-
kus, mazgāja veļu, arī parunājās ar vecīšiem. 
Uz darbu gājusi ar prieku. «Arī 80 lati ir nau-
da», Vineta atzīst. Sieviete uzskata, ka mūs-
pusē darbu var dabūt tikai zivju fabrikā, bet 
viņa tur jau 11 gadu nostrādājusi un ārsts 
neiesaka atgriezties. Kaut gan vīrs ik pa lai-
kam brauc strādāt uz Angliju, uz ārzemēm 
ģimene doties nedomā. Dzimtene ir te. Vine-
ta domā, ka daudzi nekur nebrauktu, ja vien 
tepat būtu darbs un iespēja nopelnīt.          

Diāna Siliņa 

Simt latu programma galā 
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Ja jau izturējām tādas grūtības... 
Darba dienas beigās sēžam nelielā, nesen re-

montētā virtuvē pie vakariņu galda. Dace piedā-
vā ceptus kartupeļus, olas, sardeles, gurķīšus. 
Ēdam un runājamies. Man atliek vairāk laika ēša-
nai, jo es tikai pa laikam pajautāju.  

Dace: — Trīs gadus dzīvojām ļoti grūti. Abi 
bez darba, mēnesī mums bija 59 lati. Kā iz-
tikt? Par bērnudārzu parāds... Gedras aizgāja 
uz pagastnamu, lūdza kādu darbu, varbūt 
sniegu šķūrēt. Vismaz dažus latus dienā no-
pelnītu... Pateica, ka darba neesot. Drīz pēc 
tam mani izsauca priekšsēdētājs. Kā tad 
mums tā esot gadījies? Esot vajadzējis iet uz 
Kolkas zivju fabriku. Bet tieši tad no turienes 
atlaida darbiniekus! 

Jāatzīst, ka es nemaz nezināju par tādu 
garantēto minimālo iztiku. Kad sāku strādāt 
simtlatniekos, tad jau biju priecīga. Tagad 
mums abiem ir darbs, un mēs visi to novēr-
tējam. Nu jau ir pavisam cits skatījums uz 
dzīvi. 

— Vai grūtajā laikā neradās doma aiz-
braukt? 

Dace: — Noteikti ne! Te tomēr vieglāk. 
Gedras (pēc pases Giedrjus, bet visi vietē-

jie saka «Gedras»): — Kas tur mani sagaidītu? 
Dace: — Ja izrādītos, ka ārzemēs nekā 

nav? Cik daudz nav tādu, kas atbrauc atpa-
kaļ! Un ja nauda vēl aizņemta? Nē, mēs to 
nopietni neapsvērām. 

Gedras: — Laikam jau tomēr esam Dunda-
gas patrioti. 

Dace: — Trīs gadi bija ļoti grūti. Bērniem 
kā par spīti gribas ēst! Aleksis, tagad viņam 
ir septiņi gadi, tieši tad ļoti daudz ēda. Brīnī-
jos, kur tas viss paliek, apaļāks nemaz ne-
kļūst. Viņš laikam centās apēst, cik vien var, 
baidoties, ka nākamajā reizē var pietrūkt. 
Bet bērniem izveidojās pavisam cita attiek-
sme pret maizi, pret ēdienu. Tā bija mācība 
mums visiem. Bērnībā pati esmu pieredzēju-
si, kā ir, kad nav ēdamā. 

— Vai uz kašķi nevilka? Naudas grūtības 
ir smags pārbaudījums. 

Dace: — Strīdējāmies jau. Viens uz otru 
domā, ka viņš tas vainīgais. Beigās secinā-
jām: tas jau neko neatrisina, ka turēsim ļau-
nu prātu. Un tieši grūtībās atklājas labie cil-
vēki.  

Gedras: — Reiz piezvanu Indrai Pētersonei 
uz Sabdagām. Prasu, vai nevajag ko saimnie-
cībā palīdzēt. Nē, viņa saka, bet tu tāpat at-
brauc, iedošu kartupeļus. Paņemu veikala 
maisiņu un sēžos uz velosipēda. Indra saka, 
ko tad tu tādu maziņu ņēmi, un iedod lielo 
maisu. Ārā ziema, sniegs, kā ar divriteni pa-
braukt? Mocījos, kamēr ar lielo maisu tiku 
atpakaļ. 

Bet, ja no kartupeļiem vien jāpārtiek, 
maiss pa nedēļu noplok. Jāmet kauns pie ma-
las un jāzvana atkal. Saku — par velti negri-
bu, vēlāk atdošu. Indra: brauc tik šurp! Ja va-
sarā vajadzēs palīgā, pasaukšu. Un vēl iedeva 
naudu maizei. 

 

Katram sava elle 
Gedras: — Bērnu dienās mēs abi ellei 

esam izgājuši cauri. Es pat nezinu, kurā gadā 
māte mani no Lietuvas atveda uz Latviju. 
Līdz 4. klasei dzīvoju un mācījos Dundagā, 

skolotāja Zauere bija mana audzinātāja. Tad 
māte sadomāja braukt atpakaļ uz Lietuvu. 
Atkal pazuda, un mēs, bērni, palikām vieni 
paši. Pavisam esam 13 brāļi un 2 māsas. 

Reiz eju pa ceļu un redzu, ka zemē mētā-
jas 25 rubļi. Cita doma vairs nebija — aiz-
braukt līdz Radvilišķiem un prasīt, uz kuru 
pusi ir Rīga. Runāju latviski un lietuviski. Rī-

gas autoostā pārnakšņoju, tad kādai tantei 
uzprasīju, uz kuru pusi ir Talsi. Domāju, ka 
tādu Dundagu jau nezinās. Tante man iedeva 
naudu vilciena biļetei līdz Tukumam. Bet es 
jau nesapratu, kur stacija. Līdz Jūrmalai no-
gāju ar kājām. Līdz Talsiem braucu stopējot. 
Pārguris vēlu vakarā ierados pie omes Neve-
jā. Atceros, ka zābakus biju pār plecu pār-
sviedis. Ome izskrēja ārā un sāka raudāt. 

— Ja to atceras pēc gadiem, tad ir bijis 

liels pārdzīvojums. 
Gedras: — Nu ja. Ome bija šokā. Laikam 

nākamajā dienā aizbrauca uz pagastu. Lai-
cāns izņēmis no kabatas naudu un iedevis 
omei. Droši vien skolai. 

Otru reizi sāku mācīties 4. klasē. Nu mana 
audzinātāja bija skolotāja Graudiņa. Viņa ļoti 
palīdzēja un atbalstīja, bet no daudziem sko-
lotājiem izjutu šausmīgu spiedienu. Lai viņi 
piedod, ka es to tagad saku. Gandrīz visiem 
biju dzērāju dēls. Protams, es jau savā ziņā 
jutos kā varonis. Bet, ja iznāca kāda saķerša-
nās ar puikām, tad vienmēr vainīgs biju es. 
Pat tā: iet no muguras un gaida, vai tad es 
tiešām ko nenozagšu? 

Dace: — Mans tēvs dzīvoja Dundagā. Dzi-
musi esmu Ventspilī, dzīvojusi Kaļķos, tad ar 
brāļiem un māsām nokļuvu Strazdes bērnu 
namā, man no tēva puses viņu nav īpaši ma-
zāk nekā Gedram. Tad dzīvoju pie omītes 
Valdemārpilī, vēlāk uzradās mamma, un es 
mitu pie viņas Lielsalās.  

9. klasi pabeidzu Pūņās un aizgāju uz Lai-
dzi mācīties par grāmatvedi. Nepabeidzu. 
Omīte nomira, mamma pazuda... No Lielsa-
lām man lika aizvākties. Iepazinos ar vienu 
puisi, apprecējos un pārcēlos uz Kandavu. 
Astoņpadsmit gados man piedzima meita. 
Bet nekā laba mūsu laulībā nebija. Vīrs mani 
sita.  

Pagājušo vasaru uzzināju, ka mani meklē 
brālis Zviedrijā. Viena māsa arī tur. No bēr-
nu nama jau mūsu dzīves bija šķīrušās. Maijā 
aizbraucu kopā ar māsu Silvu, kas māk an-
gliski. Satikāmies pēc astoņpadsmit gadiem. 
Tik daudz jautājumu! Viņi rādīja senus ierak-
stus, viņi ir safilmēti no pašas bērnības. Ta-
gad vairs nesaprot, ko tur runā. Prasīja 
mums, lai pārtulko, ko tur sakot... Beigās 
raudājām un nezinājām, ko teikt. Bet mūsu 
tēvam Kandavā par to ne silts, ne auksts. 

 

Meklēšana, kalpošana, ieguvumi, 
vilšanās...  

Gedras: — Dundagā dzīvoju līdz 7. klasei. 
Kaut kā sāku iet pie katoļu priestera Andreja 
Mediņa, pat kalpot Talsu baznīcā. Tad viņš 
Bauskas pusē, Bruknā, uztaisīja narkomānu 

kopienu Senacolo. Man atkarības nebija, bet 
es tur vienam narkomānam, Jasikam, kādu 
pusgadu biju par ēnu. Tur katram atkarīga-
jam bija pa ēnai, lai viņš nebūtu viens.  

— Sava veida kalpošana? 
Gedras: — Jā. Visa dzīvošana, ēšana bija 

par brīvu. Bruknā iemācījos drusku citādi 
domāt un dzīvot. To laiku nenožēloju, daudz 
ko iemācījos. No atkarībām narkomāni to-
mēr vaļā netika. Kad viņi nonāca kopienā, 
pirmās trīs četras dienas visu laiku vajadzēja 
smagi strādāt — nest smiltis no Bruknas pils 
pagraba. Tas tāpēc, lai cilvēks neko citu ne-
domātu, lai vakarā fiziskā pārgurumā nokris-
tu gultā. Tā droši vien ir labi un pareizi. Bet, 
ja tur kādam narkomānam iedeva zāles pret 
saaukstēšanos, viņš arī no tām prata iztaisīt 
narkotikas. No atkarīgajiem, kas vēlāk atstā-
ja kopienu, es nezinu nevienu, kas būtu izār-
stējies. Jasiku vēlāk Rīgā apciemoju. Bet viņš 
beidza bēdīgi — pārdozēja un nomira.  

Vienu brīdi man pat bija doma mācīties 
tālāk. Tāpēc arī Bauskā pabeidzu vakarskolu. 
Gribēju braukt uz Poliju, uz klosteri. Vis-
pirms vēlējos nokļūt Medžugorjē, Mediņš so-
līja ņemt līdzi. Sola, laiks paiet, nekas neno-
tiek. Tad sapratu, ka tas nav mans aicinā-
jums. Negribas jau man neko sliktu par viņu 
teikt. Pamazām tomēr radās šādas tādas 
domstarpības, kopienas dzīvesveids nebija 
īsti pieņemams. Es arī redzēju, kur paliek sa-
ziedotie līdzekļi. 

— Piedzīvoji vil-
šanos? Nemaz tik 
kristīgi naudu neiz-
lietoja? 

Gedras: — Man lie-
kas, ka ne. Es viņu uz-
tvēru kā paraugu! 

— Visi jau ir grē-
cinieki. Tā varbūt ir 
draudzes cilvēku bē-
da — vēlme uztvert 
mācītājus par tā-
diem, kas lidinās 
centimetrus desmit 
virs zemes. Kad at-
klājas, ka tā gluži 
nav, nāk vilšanās. 

Gedras: — Nu ja. 
Man par to negribas 
daudz runāt. Tagad 
es domāju tā: baznīca 
ir ēka. Es varu palūg-
ties mežā. Tur es ar 
Viņu aprunājos. 

Dace: — Kaut kas 
augstāks ir, tas nu ir 
skaidrs. 

— Laikam svarīgi ir domāt par to un jau-
tāt. 

Dace: — Svarīgi ir būt labam. Es uzskatu: 
jo citiem darīsi labu, jo pašiem būs labi.  

Pie galda pirms ēšanas mazais brālis, četrga-
dnieks Romans, noskaita lūgšanu, ko iemācījusi 
deviņgadīgā māsa. Megija apmeklē baptistu svēt-
dienas skolu. 

 

Dzīve kā uz paplātes 
Dace: — Divas dienas kā pazinu Gedru, 

kad paņēmu bērnu, mantas un atbraucu pie 
viņa uz Dundagu! Viņam teica: ārprāts, ar ko 
tu dzīvo kopā, viņa taču ir Kļaviņam meita, 
un vēl ar bērnu! Līdz pat šai dienai dzirdu: tu 
man nepatīc, jo tev ir tāds tēvs. Nav viegli. Es 
ar tēvu pat neesmu uzaugusi!  

Visa mūsu dzīve te ir kā uz paplātes. Kam 
nav slinkums, tas rakņājas. Protams, pirmos 
gados jau slīpējāmies. Katrs gribēja ņemt 
virsroku. Tagad dzīvoju pēc principa, ka 
gudrākais paklusē. (Smejas.) Nu jau astoto 
gadu kopā. Esam ļoti līdzīgi, tāpēc laikam 
viens otru saprotam. 

Gedras: — Tikai tas nemitīgais spiediens 
no apkārtējiem! It kā uztraukumi, jautājumi: 
priekš kam viņiem vēl vienu bērnu? 

Dace: — Kad gaidīju otro bērnu, man pat 
ieteica taisīt abortu! Kā kaut ko tādu var da-
rīt? Visādi jau gājis, bet mani vienmēr ir va-
dījusi doma: es nedrīkstu pamest savus bēr-
nus! Ka tik kas nenotiktu! Man pat bija ienā-
cis prātā: un ja nu tas ir iedzimts — atstāt 
bērnus? Par laimi, tā nav. Kā bērnu, savu 
bumbulīti, var pamest? 

— Viena daļa joprojām gaida, lai jums 
nesanāktu? 

Dace: — Diezgan daudzi. Pat liekas — jo 
ilgāk te dzīvojam un cīnāmies, jo vairāk... 
Mani neinteresē citu cilvēku dzīve. Ne tā, ka 
būtu pavisam vienaldzīgi, bet negribas rak-
ņāties, un man nepatīk, ja tā izturas pret 
mums. Ir tādi, kas grib uzzināt par tevi līdz 
pēdējam sīkumam. Un kad tu nesniedz deta-
lizētu atskaiti, tad tevi sauc par iedomīgu. 
Par aizgājušās vasaras ogu naudu izremontē-
jām virtuvi un drusku istabu. Nu jau saka: tik 
biezi kļuvuši... 

Gedras: — Es iegādājos vecu golfiņu. Tad 
teica: nu jau lepns palicis. 

— Jūs visus astoņus gadus Lauciņos? 
Dace: — Jā. Papriekšu mitām pie Gedra 

mātes. Šajā dzīvoklī — piecus gadus. Reizēm 
jau viņa te joprojām ienāk...  

— Jums tagad jauki izremontēta virtuve, 
tāpat istaba. Liela, bet viena. Tik prāvai sai-
mei pašauri. 

Dace: — Ir jau par mazu! Pašiem gulta ar 
skapi atdalīta. Bet mums te patīk dzīvot. Va-
sarā var iziet ārā. Mēs abi esam lauku cilvēki.  

Par šī gada ogu naudu ielikām jaunas dur-
vis un trīs jaunus logus. Alfons Šulcs pārmū-
rēja plīti. Velk labi, cepeškrāsni uz Ziemas-
svētkiem izmēģināsim. Jāņos tepat dārzā pa-
ši sev uzkurinām ugunskuru.  

— Ko zemes pleķītī audzējat? 
Gedras: — Visu, izņemot kartupeļus. Tie 

neatmaksājas.  

Liktenim spītējot 
 

Šis nebūs jauks pirmssvētku pastāsts, kura ilustrācijās iederas saldi smaidoši mar-
cipāna rūķi un naivi labestīgi eņģelīši. Tas nebūs arī klasisks stāsts par kristiešiem, 
kas nešaubīgi liecina: pēc ilgiem maldiem vienu dienu sapratām — Dievs sen jau ir 
aicinājis, un mēs beidzot atsaucāmies. Tagad izjūtam Viņa dāvāto mieru... 

Dundadznieku Gedra un Daces likteņi ir dzīves pabērnu dzīvesstāsti, un Gedras, ar 
pirkstu uz galda vilkdams divas cieši paralēlas līnijas, saka: mums ar Daci tiešām 
viss ir noticis līdzīgi. Abi divi ir vecāku nemīlēti un pamesti, pa pasauli klimtuši, daļu 
no ļoti kuplās brāļu un māsu saimes pazaudējuši, kādu vēlāk atraduši. Apkārtējo ne-
ticību un nievas sasūkušies, turklāt gan no veiksminiekiem, gan no neveiksminie-
kiem. Pirmajiem viss skaidrs — no TĀDU vecāku bērniem nekas neiznāks! Otrajiem 
tāpat — agrāk vai vēlāk jūs kritīsiet atpakaļ, pie mums! Domājat, ka esat labāki? Bet 
jādzīvo Gedram un Dacei ir šeit un tagad — Dundagas Lauciņos.  

Tomēr man šķiet, ka tieši par šiem gados vēl jaunajiem ļaudīm, kas pat dzīves grū-
tākajos brīžos nav nopietni apsvēruši domu pamest Latviju, kas pārvarējuši lielu nau-
das trūkumu un audzina trīs mazus bērnus, decembra avīzē der drusku parunāt. Pat 
ne tik daudz viņu pašu dēļ.  

  Pie mums, uz zemēm 

• Megija, Gedras, Aleksis, Dace un Romans.                                                                                             Autora foto 

Dace: «Visa mūsu dzīve te ir 
kā uz paplātes. Kam nav slin-
kums, tas rakņājas». 
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— Kā satiekat ar kaimiņiem? 
Gedras: — Šad tad iznāk paķīvēties. Mē-

dzu pasacīt acīs. To jau daudzi ņem ļaunā.  
 

Sitas un peras, un cīnās 
Desmit gados vairāk vai mazāk esmu pieradis 

pie duņdžiņu izteiksmes. «Kā iet?» «Sitas un pe-
ras». Proti, sūri un grūti strādā un audzina bēr-
nus. Tāds būtu aptuvens tulkojums. 

Gedras un Dace tagad strādā. Gedras sitas pa 
mežu. Dace atgriezusies SIA Gabriēla, kur gatavo 
salātus.  

Gedras: — Pirms krīzes strādāju celtniecī-
bā. Tad darbs izbeidzās. Vienu laiku gājām 
buļļus kopt uz SIA Dundaga. Ar divriteni zie-
mā braucu uz Tuskām. Pat ar kājām bridu pa 
kupenām, ausis apsaldēju. Bet priecājos, ka 
ir darbs, ka ieskaita naudiņu kontā.  

Dace: — Man tagad iznāk celties agri no 
rīta. Nav jau viegli. Darbā daudz salātu jāsa-
gatavo, jāapkalpo 30 veikali. Ap vieniem es-
mu mājās, pusotru stundu paguļu, tad mos-
tos un esmu pikta. Ap pusdeviņiem man at-
kal nāk miegs. Bet labi, ka ir tāds darbs! 
Pirms pāris gadiem pati no Top! biju aizgāju-
si. Nu ja, jaunības muļķības. Šovasar ceha 
priekšniece piedāvāja darbu. Protams, prie-
cīga piekritu! 

Gedras: — Salīdzinājumā ar grūtajiem lai-
kiem tagad jau mēs dzīvojam gandrīz kā ka-
raļi.  

Dace: — Bet ir arī visu laiku neparedzēti 
izdevumi. Tad kādam zābaki saplīst, tad kāds 
saslimst. Ir labi, ja ir rezerve. Jāatzīst, ka līdz 
krīzei īsti nemācējām dzīvot. Jauni jau arī bi-
jām. Tagad īsti saprotam naudas vērtību. 
Bērni apzinās, kas ir nauda, kas — maizīte. 
Aleksis vāc tukšās pudeles. Viņš zina, ka tā ir 
naudiņa.  

Vasarā lasām ogas, cik vien spējam, mežs 
ir pilns! Tā mums ir peļņa un vaļasprieks arī. 
Pagājušajā vasarā bija gan ļoti labas ogas, 
gan cena. Jūlijā, augustā parasti sapelnām 
skolai, bērnudārzam. Grūtajos gados gan bija 
tā, ka no ogu naudas atdevām parādus, ko pa 

ziemu bijām aizņēmušies.  
Lielākais dēls jau pagājušajā vasarā piec-

litru spainīti dienā pielasīja. Dūšīgs! Mazais 
arī teica: mammu, es pielasīju. Skatos: spai-
nītis pilns ar čiekuriem!  

 

Kā sagaidīs Ziemassvētkus? 
Dace: — Noteikti mājās. Parasti jau kopā 

ar bērniem ejam pēc eglītes. Pagājušo gadu 
gan bērniem sniegs bija par dziļu. Kad eglīte 
atnesta, tad visi kopā pušķo. Megija jau puš-
ķodama dzied visu, ko iemācījusies. Un tad 
nāk vecītis. 

— Vai vēstulītes bērni neraksta?  
Dace: — Cenšamies no tādām domām no-

virzīt. Vecītim iespējas nav tik lielas. 
— Patiesībā jau ir otrādi. Tētim un mam-

mai naudiņas var pietrūkt. Vecītim nav ne-
kā neiespējama! 

Dace: — Nu ja. Vecītis nāk zilā mētelī, ar 
baltu bārdu, ir gan dāvanu maiss, gan žagari 
līdzi. Vienugad stingrāk piebungāja pie dur-
vīm, un bērni sabijās. Citugad mazais puika 
nobijās no paša vecīša. Dzejoļus, tos jau lai-
kus iemācās. Abiem puikām ļoti patīk zīmēt, 
tāpēc zīmēšanas blokus un zīmuļus vecītis 
noteikti atnesīs. Vienu gadu atnesa parasto 
rotaļu vilciņu. Kā aizrāvās! Nevajag jau dāva-
nu par 30 latiem, pat par latu var iepriecināt. 

Svarīga ir pati gaidīšana. Ar vecīti kopā 
dejo un iet rotaļās. Citus gadus arī kaimiņu 
bērni pie mums atnākuši. Tikai pērn nebija.  

— Ko šajos Ziemassvētkos celsiet galdā? 
Dace: — Gedras jau nevar bez plātsmaizes 

un pīrāgiem iztikt! Bērniem patīk taisīt pi-
parkūkas. Paši gan neēd.  

Jaungadā aizejam uz balli. Tā arī ir vienīgā 
reize gadā, kad divatā kaut kur dodamies. 
Bērnus vienus atstāt ir bail. Sirds nav mierī-
ga.  

— Kā vispār atpūšaties? 
Dace: — Ja varam, tad dodamies pie ģime-

nes draugiem, pie meitas krustvecākiem uz 
Kandavu. Viņi grūtā laikā mums ir palīdzēju-
ši, mēs — viņiem.  

Gedras: — Ceturto gadu esmu Šlīteres ko-
lektīvā dzinējs, medības man ir atpūta, iz-
klaide, gaļa arī tiek. 

— Ko televīzijā paskatāties?  
Dace: — Ziņas. Ziepenes — Ugunsgrēku, 

Mantojuma lāstu. Un mums abiem patīk ho-
kejs!  

Gedras: — Ap pusdesmitiem, kad visi aiz-
gājuši gulēt, paskatos National Geographic.  

Izrauties!  
Gedras: — Tagad ir tāpat kā manos skolas 

gados. Prestižu vecāku bērni var nogrēko-
ties, tas nav nekas. Ja kaut ko nostrādā dzī-
ves pabērni, tad uzreiz saka: nu ja, to jau va-
rēja gaidīt. Joprojām ir cilvēki, kas neieredz 
Daci tikai tāpēc, ka viņa ir «Kļaviņa meita». 

Dace: — Bet mēs astoņus gadus apgāžam 
to stereotipu: kādi vecāki, tādi bērni. Mums 
nevar piesiet dzeršanas, nerūpēšanos par sa-
viem bērniem.  

Šajā vakarā Dundagā ir liliputu cirks. Tā kā 
mājās ir ciemiņš manā personā, Dace ar Gedru 
nolemj bērnus līdz kaimiņiem laist vienus pašus. 
Tomēr pēc brīža Gedras pārdomā un sēžas golfi-
ņā. «Jā, es arī citādi baidos», Dace atzīst. 

Dace: — Labi, lai ko runā par maniem un 
Gedra vecākiem, bet par mūsu bērniem ne-
varēs teikt, ka viņiem vecāki tādi un šitādi. 
Viņiem ir vecāki, kas cīnās! 

— Gedras ir labs, ģimenisks? 
Dace: — Ļoti. Manā ziņā ir uztaisīt ēst, 

bērniem salikt drēbes. Gedras ar viņiem ap-
runājas, uzklausa, raugās, lai būtu izmācīju-
šies. Četrrāpus pa istabu izspēlējas. 

 
Lai bērniem būtu citāda dzīve! 

— Kas tevi, Gedras, ir noturējis uz ceļa? 
Gedras: — Vēlēšanās, lai maniem bēr-

niem nebūtu tāda bērnība, kādu pats esmu 
piedzīvojis. Svētie neesam, bet alkohols 
mums nav problēma. Neesmu skops, bet tā-
dām lietām man pat žēl naudu tērēt. Reiz 
Dace brīvdienā teica: vai mēs vienu vakaru 
nevaram divatā pasēdēt un iedzert šampa-
nieti? Labi. Noliekam bērnus gulēt, es attaisu 
šampanieti, drusku ieleju Dacei un sev. Bet 
mums negribas! Pudele pēc tam ledusskapī 
ilgi stāvēja. 

Dace: — Es jau arī varēju noiet no ceļa. 
Man bija astoņpadsmit, kad piedzima Megija.  

Manas mammas audžumamma bija ļoti 
stingra, paldies viņai! Viņa baidījās, ka neiz-
augu tāda kā mamma. Tikko no bērnunama 
biju sākusi dzīvot pie viņas. Mājās bija lede-
nes Starts — paslēptas. Pieeju, paņemu. Vēl 
un vēl, un vēl. Pati nejutu, kā skaits rūk. 
Omīte to pamanīja un teica: tā ir zagšana, ja 
tu ņem bez atļaujas. Dabūju stingru rājienu. 
Pēc tam ilgu laiku veikalā uz tām konfektēm 
virsū nevarēju skatīties. Viens mans brālis 
ilgu laiku bērnunamā nodzīvoja, viņš ir pavi-
sam cits cilvēks, sēdējis cietumā, nekas viņu 
neinteresē, dzer. Man omīte ielika pamatus. 
Un Gedram bija viņa omīte.  

Gedras: — Jā, bijuši jau visādi piedzīvoju-
mi... Varbūt manī, pašam to neapzinoties, 
Bruknā tomēr ielika pamatus.  

Es domāju tā — neviena bērna asara nav 
tā vērta. Ja tēvs ar māti kaut kur aizdzēru-
šies un bērniem vieniem, neēdušiem un no-
salušiem jābaidās... Nē, maniem bērniem tā-
das dzīves nebūs. Tas man liek nebūt tādam.  

Dace: — Mums mazo jubilejās ir bērnu 
šampanietis un kūka. Tie ir bērnu svētki.  

Gedras: — Nē, mēs neesam ideāli. Varbūt 
drusku tā kā nost no citiem, un tāpēc daudzi 
uzskata, ka mums ir deguns gaisā. Bet neva-
jag skaust! 

Alnis Auziņš 

Gedras: «Negribu lielīties, 
bet mums bērni nepieprasa: 
es gribu, nopērc! Viņi saka: tē-
ti, kad tev būs naudiņa, vai 
tad tu varēsi nopirkt?»  

(Turpinājums no 1. lappuses.) * * * 
Mēs esam ceļā, ceļā uz Gaismu, Harmoniju 

un bezgalīgu Mīlestību. Gaišus Ziemassvēt-
kus un laimīgu 2012. gadu! 

Tūrisma pārraugi  
Jānis Dambītis un Alanda Pūliņa  
 

* * * 

Lai egļu zari sveces mājās žūžo, 
lai labs ir prāts un sirdī miers ir gūts. 
Par visiem dzīvajiem,  
                       par likteņiem un mūžiem 
Šai klusā naktī dvēsle Dievu lūdz... 

Lija Brīdaka 
 

Gaišus un siltus Ziemassvētkus! Veselību 
un veiksmi Jaunajā gadā! 

Pensionāru kluba Sendienas vārdā  
novēl Ārija Ansaberga 

 

* * * 

Skaistais Ziemsvētku laiks 
Ar sniegu un puteni nācis. 
Gaismu, prieku 
Sirdī mums lējis, 
Ziemsvētku mieru dvēselē devis. 
Ieklausies! 
Klusumā svētā 
Ziemsvētku laime nāk tavā sētā. 
Iededz liesmiņu savā sirdī, 
Dvēselē — gaismu 
Ielaid šai brīdī. 
Tiem, kam gaiša un silta sirds, 
Spoži 
Ziemsvētku zvaigzne mirdz. 

 

Daudzi no mums domā, ka pasaule ir tāda, 
kādu mēs to redzam, kaut gan īstenībā pa-
sauli redzam tādu, kādi esam mēs paši. Tādēļ 
vēlam visiem nest sirdī svecītes gaišumu, do-
māt gaišas domas, un pasaule ap mums kļūs 
gaišāka. 

Gaišus svētkus vēl  
Dundagas novada Sociālais dienests 

 

* * * 

Jaunā gadā vēlu baltu sniegu, 
lai pār brūcēm un pār grumbām snieg, 
it kā šūpuļdziesmu — klusu, liegu, 
tīrs lai sapnis tiek un mierīgs miegs. 
Zinu, sadursmju un dusmu steigā 

vēlējums tāds šķitīs sentiments, — 
modinātājs uzvilts kliedz līdz beigām, 
uzsākts ritms neapturams dzen. 
Varbūt no šīs trakās riņķa spēles 
izraut jaunais gads kaut brīdi spēs, — 
jāiemācās sev un citiem vēlēt 
spēka graudus iesēt dvēselēs. 

Lija Brīdaka 
Novēlam ar pateicību pavērties atpakaļ, ar 

drosmi uz priekšu, ar mīlestību sev apkārt, 
ar ticību uz augšu! 

Dundagas vidusskolas saime 

 
* * * 

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks 
Atmiņu kupenās bradā, 
Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs, 
Vienu vakaru gadā. 

Varbūt tavs bērnības rūķis tev mās,  
Braukdams ar sudraba slēpēm; 
Varbūt, ka pagalmā kamanas stās, — 
Zirgi mirdzošām krēpēm. 

Valda Moora   

Ja gribi būt laimīgs — esi tāds! Esi un viss. 
Bez jebkāda iemesla. Vienkārši — ļauj prie-
kam izlauzties no sirds! Šis prieks ir mūsu 
dvēseles gaisma, kas vienmēr ir mūsos, vajag 
tikai palaist to ārā! Gaišus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu Jauno gadu vēlot, 

bērnudārza Kurzemīte kuplā saime 
 

* * * 

Uzdāvini man sauju sniega, 
Paejies pa bērnības taciņu — 

Tur tas vēl saglabājies 
Auksts, žilbinošs, 
Atspirdzinošs kā dzīvība, 
Kā cerība, kas aicina uz gaismu, 
Ieaijā miegā. 
Tas sniegs, kas nāks vēlāk, 

Liks atskatīties uz noieto ceļu 
Un nepiepildītiem sapņiem... 
Tāpēc lūdzu: atnes man vēlreiz 
Sauju balta sniega, 
To — no bērnības… 

I. Pētersone 
 

Priecīgus Ziemassvētkus, un lai 
Jaunajā gadā netrūkst dzīves prie-
ka, sirds gaišuma un veiksmes! 
Kolkas mūzikas skolas un Tautas na-
ma saime  

 
* * * 

Nav tāda, ko nevar, 
Ja ir — tad jāvar! 
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ, 
Kaut zemes smagums jāpaceļ. 
Nav tāda, ko nevar, 
Ja ir — tad jāvar! 

Andrejs Eglītis 
 

Paldies par sadarbību aktuālu saimniecis-
ku jautājumu risināšanā Kolkas pagasta pār-

valdes saimnieciskā dienesta vadītājam Ilmā-
ram Gleglu, nodrošinot pašvaldības vēlētāju 
pieprasījumus, un novēlam nepagurt 2012. 
gadā! 

Dundagas novada domes Kolkas deputāti  
 

* * * 

Pa debess pamali šurp cēli pūķis lido 
Un uz spārniem saviem 
Viņš ļaudīm košās krāsās  
Izrotātus laimes klēpjus nes. 
Tu nebaidies, gan arī dzīves ceļiem taviem 
Tiks gaiša prieka mirkļi, 
Veiksmes lietus palāses. 

 

Priecīgus Ziemassvētkus! Košām krāsām, 
veiksmes un prieka pārpilnu Jauno gadu! 

 
Kolkas pamatskolas saime 

Dievkalpojumi  
 

Luterāņu draudzēs. Dundagas baznīcā 
24. XII plkst. 16.00, plkst. 15.30 koncerts; 
25. XII plkst. 11.00; 1. I plkst. 11.00. Kolkas 
baznīcā 24. XII plkst. 19.00; 25. XII plkst. 
11.00; 26. XII plkst. 11.00 kristību un iesvē-
tību dievkalpojums. 31. XII plkst. 23.00; 6. I 
plkst.18.00. Ģipkas baznīcā 24. XII plkst. 
18.00. Mazirbes baznīcā 24. XII plkst. 16.00; 
25. XII plkst. 12.00.  

Katoļu draudzēs. Kolkā 24. XII plkst. 
18.00 Ganiņu Svētā Mise; 25. XII plkst. 11.00 
Kristus Dzimšanas svētku svētā Mise; 1. I 
plkst. 11.00 Svētā Mise; 8. I plkst. 11.00 Svē-
tā Mise. 

Dundagā 24. XII plkst. 14.00 Svētā Mise; 
8. I plkst. 15.00 Svētā Mise.  

Dundagas baptistu baznīcā 24. XII plkst. 
16.00; 25. XII plkst. 11.00; 1. I plkst. 11.00. 
26. XII plkst. 11.00 evaņģēlisko draudžu ko-
pīgas Ziemassvētku svinības visiem Dunda-
gas bērniem ar vecākiem. 

Dundagas pareizticīgo draudzē 26. XII 
plkst. 15.00 Priestermājā. 

Prieka vēsts draudzē 25. XII plkst. 16.00 
tautas namā. 

Kolkas pamatskolas 5. klases skolēna Juliana Kevreļa zīmējums 
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ZIEMASSVĒTKOS  
 

«Saki vēl, ka Dieva nav!» tā visgudri, ar 
pirkstu debesīs bakstīdama, iesaucās kāda 
sieviete, kas mācītājam bija stāstījusi baismu 
stāstu ar brīnumainu izglābšanos. Mācītājs 
bezspēcībā rokas vien noplātījis: «Divdesmit 
piecus gadus baznīcā esat mācīta, un to vien 
esat iemācījusies...» 

Dievs ir. Dievs tiešām ir. Tā ir patiesība. 
Turklāt ne jau maznozīmīga, viena starp 
daudzām citām. Tā ir pati svarīgākā. Tai jā-
nosaka visa mūsu dzīve, tas, kas esam un ko 
darām, kas bijām un kas būsim. Dievs ir. Ja šī 
patiesība nenosaka mūsu dzīvi, tad to nosaka 
citas patiesības: man ir darbs, nauda, veselī-
ba, draugi... Bet par šīm patiesībām līdz ga-
lam nevar būt drošs. Par tām jācīnās, tās jā-
aizstāv, jāsargā. Pretējā gadījumā tās zudīs, 
tās nolaupīs.  

Dievs ir. Ziemsvētkos mēs svinam kaut ko 
vairāk par šo patiesību: svinam Viņa atklāša-
nos. Mēs uzzinām, kāds ir Dievs. Ieraugām, 
cik garu ceļu Dievs ir gatavs iet, lai mūs sa-
sniegtu, lai mums uzdāvinātu pašu vērtīgā-
ko. Vai pazīstam šādu Dievu? Vai zinām to 
no citu stāstītā vai paši savā pieredzē? Ja pa-
zīstam no pieredzes, cik lielā mērā tas ietek-
mē mūsu dzīvi? Vai visas bailes un šaubas ir 
prom? Vai viss neveselais jau ir dziedināts? 
Vai šī patiesība ir piepildījusi mūs ar prieku 
un apbrīnu? Vai spējam sacīt līdz ar Vecās 
Derības dziesminieku: «Teici to Kungu, mana 
dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto vārdu! 
Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmir-
sti, ko Viņš tev labu darījis!» (Ps.103) Priecī-
gus Ziemsvētkus un pamatotu cerību piepil-
dītu Jauno gadu!  

Armands Klāvs, Dundagas un Ģipkas  
ev. lut. draudžu mācītājs 

 

*   *   * 
Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā ir sacīts: «Viņā 

(Jēzū Kristū) bija dzīvība, un dzīvība bija cil-
vēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tum-
sība to neuzņēma. Tas bija patiesais gaišums, 
kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cil-
vēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Vi-
ņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina». 

Katru gadu šos svētkus gaidām, gatavoja-
mies un svinam. Vai atkal viens un tas pats?! 
Ko šie svētki mūsos paliekošu atstāj? Labas 
atmiņas, emocijas? Varbūt nogurumu? Tuk-
šumu naudas makos un dvēselē? Ziemassvēt-
ki katru gadu no jauna atgādina un vēstī: 
«Pasaulē ir nākusi patiesā cilvēces gaisma, 
Viņa turpina nākt pie cilvēkiem ik dienas, 
Viņa ir pie jums ik dienas, šī gaisma ir Kris-
tus». Ir sacīts: «Dievs ir mīlestība. Mīlestība 
ir cilvēku gaisma». Savu mīlestību šajā pa-
saulē Dievs dāvā un īsteno caur mums, cilvē-
kiem, caur mums ikkatru personīgi. Ziemas-
svētki ir laiks, kurā drīkstam atvērt sevi šai 
mīlestības gaismai, tapt tās izgaismotiem un 
dāvāt to tālāk saviem mīļajiem, draugiem, 
kaimiņiem, darba biedriem, nejauši sastap-
tiem cilvēkiem... Ziemassvētku būtību ļoti 
precīzi ir izteicis kāds nezināms rakstnieks:  

Katru reizi, kad cilvēki viens otram piedod, ir 
Ziemassvētki.  

Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemas-
svētki.  

Katru reizi, kad kāds izlemj mainīties un sākt 
godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki.  

Katru reizi, kad kāds savai dzīvei mēģina iegūt 
jaunu jēgu, ir Ziemassvētki.  

Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar 

mieru un smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki. 
Jo ir dzimusi mīlestība.  
Jo ir dzimis miers.  
Jo ir dzimusi cerība. 
Jo ir dzimis prieks. 
Jo ir dzimis Kristus, Tas Kungs. 
No sirds vēlu Ziemassvētkos atvērt sevi 

Dieva mīlestības gaismai, ielaist sevī gais-
mu — Jēzu Kristu. Tapt piepildītiem ar ticī-
bu, mīlestību, mieru un prieku un to dāvāt 
arī līdzcilvēkiem. Lai Dieva mīlestība, Dieva 
miers, Dieva klātnība ir ar katru no mums 
šajos Ziemassvētkos un nākamajā gadā! Do-
māsim gaišas domas, darīsim gaišus darbu, jo 
pasaulē ir nākusi patiesa Gaisma. 

Kolkas ev. lut. draudze  
un mācītājs Ainārs Kostanda 
 

*   *   * 
Ziemassvētki ir apgaismības laiks. Pēkšņi 

secinām — atkal jāgādā dāvanas vai — ār-
prāts, gads jau pagājis! Ziemassvētki neļauj 
mums palikt vienaldzīgiem. Apzinoties, ka ir 
cilvēki, kam Ziemassvētki, tieši otrādi, liek 
vēl skaudrāk izjust vilšanos un vientulību, 
tomēr jādomā, ka kopumā vismaz kādu brīdi 
kļūstam gaišāki, labāki, dāsnāki, piedodošā-
ki. Ziemassvētkos kristīgā pasaule piemin 
Pestītāja Jēzus Kristus ienākšanu šajā pasau-
lē, lai atpirktu to no grēka varas. Jāņa evaņ-
ģēlijs to apraksta izcili kodolīgi: «Tas bija pa-
tiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgais-
mo ikvienu cilvēku!» (Jņ 1:9) 

Pasaulei ir vajadzīga gaisma — fiziskā un 
garīgā. Tāda, kas iet pāri modes tendencēm; 
tāda, kas pieejama visiem cilvēkiem; tāda, 
kuru neviens otram nevar liegt. Jēzus sacīja: 
«Es Esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas 
patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvī-
bas gaisma!» (Jņ 8:12) Lai arī pasaulē ir bijuši 
un joprojām ir daudz gaišu Dieva apspīdētu 
cilvēku, taču neviens nekad tā nevarētu ap-
galvot. Un tādēļ lai Ziemassvētkos un visā 
nākamajā gadā ļaujam šai gaismai apspīdēt 
arī mūs un rādīt mums ceļu uz piedošanu, 
tuvākmīlestību un kalpošanu. 

Iesākot Jauno gadu, parasti izvirzām mēr-
ķus, uzdevumus, apņemamies kaut ko mai-
nīt. Mēs jau zinām, ka parasti tas paliek uz 
papīra. Kristus ienāca šinī pasaulē ne tādēļ, 
lai mums būtu iespēja tikai apdziedāt un 
priecāties par mazo Kristus bērnu. Viņš ne-
nāk, lai tikai mācītu, dziedinātu, darītu brī-
numus, nē, pats galvenais ir, lai atdotu Savu 
dzīvību par mūsu grēkiem! Un Viņš to tie-
šām izdarīja! Viņš attaisnoja uz Sevi liktās 
cerības. Tādēļ, svinot Ziemassvētkus, neaiz-
mirsīsim par Lieldienām! Izmantosim mums 
dotās iespējas un attaisnosim arī uz mums 
liktās cerības! Visiem svētīgu svētku laiku! 

Andis Smelte,  
Dundagas baptistu draudzes sludinātājs  

 

*   *   * 
Gods Dievam augstībā un miers virs ze-

mes labas gribas cilvēkiem! Šī ir slavas dzies-
ma, ko dziedāja eņģeļi, kad Bētlemē bija pie-
dzimis Jēzus. Tas bija neizsakāms prieks. Bei-
dzot bija piedzimis sen gaidītais Pestītājs. 
Dieva apsolījums bija piepildījies. 

Katru gadu mums ir iespēja no jauna prie-
cāties par Pestītāja nākšanu pasaulē, svinot 
Kristus dzimšanas svētkus jeb Ziemassvēt-
kus. Ar kādām sajūtām mēs tos gaidām? Kas 
ir mainījies mūsu attieksmē pret tiem? 
Diemžēl liela daļa pateiks, ka nekas nav mai-
nījies. Kārtējie svētki, kārtējais gads tuvojas 
noslēgumam, viss ir palicis pa vecam, jo nav 

jau, ko gaidīt, un nav, par ko priecāties. 
Raugoties uz mūsu rūpju nomākto ikdie-

nu, kad ir jādomā, kā tālāk dzīvot, varbūt arī 
nav nekas mainījies un šķiet, ka neko arī ne-
varam mainīt. Tātad nav arī iemesla prie-
kam. Šādi dzīvojot, varam aizmirst mērķi, 
kāpēc Dieva Dēls — Jēzus nāca pie mums. 
Viņš atnāca, lai būtu kopā ar mums. Dievs 
kopā ar cilvēkiem. Vai tas nav iemesls prie-
cāties? Mēs neesam vieni paši savā rūpju no-
māktajā dzīvē, bet pats Dievs ir mums līdzās. 
Ja no tā šķietami nekas nemainās, tad ir 
vērts apstāties un mierīgi sev pajautāt — kā-
pēc? Vai pie vainas ir Dievs vai arī mēs paši 
ar savu rīcību? Kamēr dzīvojam, nekad nav 
par vēlu atjaunot, pilnveidot vai sākt veidot 
savas attiecības ar Dievu, jo Viņš no savas 
puses ir izdarījis visu, lai mēs to varētu. Tā ir 
mūsu iespēja un cerība, un ir vajadzīga dros-
me to darīt. Tad arī mēs pratīsim ieraudzīt 
labo sevī un citos — to labo un skaisto, ko 
mūsos ir ielicis Radītājs. Lai bērns Jēzus ik-
katram palīdz pēc tā ilgoties un dāvā žēlastī-
bu to sasniegt! Priecīgus Kristus Dzimšanas 
svētkus! 

Priesteris Toms Priedoliņš 
 

*   *   * 
Sirsnīgi sveicam Dundagas novada vadību 

un visus Dundagas iedzīvotājus Kristus pie-
dzimšanas svētkos! Vēlam jaundzimušā Pes-
tītāja svētību visās lietās un laimīgu Jauno 
gadu! 

Dundagas pareizticīgās Sv. Konstantīna  
un Helēnas baznīcas priesteris Nils  
Druvaskalns un draudze 

 

*   *   * 

Pirms daudziem gadiem dzīvoja trīs gudri vīri,  
Un, zvaigznes vērojot, tie zināja, ka Ķēniņš dzims!  
Tie ņēma dāvanas un devās garā ceļā,  
Lai meklētu to brīnumu, kam jāpiedzimst!  

Un atkal, acis paceļot uz augšu, tie paiet garām 
Lepnām pilīm, mājām, mazām būdiņām. 
Tad, vērojot šo jauno, spožo zvaigzni,  
                                              kas apstājās,  
Virs mazas, klusas lopu kūtiņas,  

Tie iekšā iegājuši, nespēj noticēt pat savām acīm,  
Pats Dieva Dēls guļ lopu silītē?  
Tad, atstājuši dāvanas un pielūguši Viņu,  
                                             tie dodas prom  
Un ceļā pārdomā: kā tā, pats Dieva Dēls  
                                             guļ lopu silītē?  

Bet kā ir šodien tavā dzīvē? Starp egļu svecītēm,  
Starp dāvanām un piparkūku smaržām?  
Ar mīlestības pilnām acīm Viņš raugās Tevī,  
Vai atvēlēsi Viņam vietu savā sirsniņā?  

 

Novēlot katram piedzīvot Dieva Dēla mī-
lestību savā dzīvē, sveicam Kristus dzimša-
nas svētkos. Lai Dieva miers ir ar jums!  

Kristiešu draudzes Prieka Vēsts vārdā  
mācītāja Māra Kirkopa 

 

*   *   * 

Tā viš i, un tā viš būs! 
Smejies vai raudi, saņem drosmi vai krīti 

izmisumā, duņdžiņu lepnums un gara 
spēks — tā viš i, un tā viš būs! — stāv nesatri-
cināmi. Vai nav tiesa, ka tie, kas visilgāk dzī-
vojuši novadā, vislabāk pārzina vietējo stā-
vokli, zina, kā jāvada novads, kā jāveido biz-
ness, kā jāskolo bērni, kā jāar zeme…? Bet 
tad Miera un Pieticības zemē (no Kārļa Skal-
bes Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties) ielau-
zās Krājbankas bankrots, eirozonas krīze, Lat-
vijas darbaspēka izbraukšana uz ārzemēm... 
Tas izraisa krīzi «tā viš i, un tā viš būs» kul-

tūrā. Kur meklējama stabilitāte? Vai ignorē-
jot realitāti? Vai pieslienoties citām stabilām 
sistēmām? Vai mainoties? 

Daudzi lūkojas uz kristietību, it īpaši uz 
lielajām baznīcām, kā uz stabilitātes un ne-
mainības mājvietu, kur pieslieties. Bet arī 
stabils kristietis un nemainīga kristietība var 
būt riskanta. Vēsturē ap 699. – 627. g. p. Kr. 
Asīrijas lielvalsts ķēniņš Salmanasars izdeva 
pavēli, ka vienā no Palestīnas teritorijas daļā 
dzīvojošajiem ļaudīm ir jāiemāca kalpot Die-
vam. Un rezultāts iznāca stabils: «Tā šīs tau-
tas bijās To Kungu un kalpoja arī saviem el-
kiem, un tāpat arī viņu bērni un viņu bērnu 
bērni dara, kā viņu tēvi bija darījuši, un tā tie 
dara vēl līdz šai dienai». (1. Ķēn.17:41) «Tā 
viš i, un tā viš būs!» 

 «Katrs labs devums un katra pilnīga dā-
vana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie 
kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības 
ēnas». (Jēk. 1:17) «Tā viš i, un tā viš būs!» Ja 
Dievs un viss labais ir tāds, kas nepārveido-
jas, kāpēc tad bezpārmaiņu vidē ir tik daudz 
problēmu? 

Manuprāt, ieskatu risinājumā dod Ījaba 
teiktais: «Sirmu vīru galvās mītot gudrība, 
un ilgs mūžs cilvēkam dodot īstu atziņu. Nē! 
Viņā (Dievā) mīt gudrība un varens spēks, 
Viņam ir padoms un saprašana! (Īj. 12:12.13) 
Cilvēcīgās lietas nav pilnīgas, un tām, lai iz-
dzīvotu, ir jāpārveidojas un jāpielāgojas liela-
jai mūžīgajai stabilitātei — Dievam.  

Tāpēc saviem novadniekiem Kristus dzim-
šanas piemiņas svētkos un gadu mijā novēlu: 
nemeklējiet gudrību un stabilitāti ievēroja-
mos cilvēkos, savā kultūrā, pieredzē, nedz 
arī lielās un mazās baznīcās, bet dzīvajā Die-
va vārdā. «Jo patiesi Es jums saku: tiekams 
debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne 
vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no 
bauslības, iekams viss notiek». (Mt. 5:18) 

Tā viš i, un tā viš būs!  
Ansis Roderts,  
Talsu Adventistu draudzes vecākais 

Egles iedegšanos līdz ar jautrām izdarī-
bām Dundagā esmu vērojis vairāk nekā 10 
gadus. Atceros bluķa vilkšanu, ķekatnieku 
un dāku gājienu pils pagalmā, dancošanu, 
lēkāšanu un dziedāšanu pie Līkās muižas. Pē-
dējos gados svētkus ieskandina pie vidussko-
las. 

... Nama logos ielidojuši eņģelīši, virs mā-
cību iestādes durvīm buciņš jau atvilcis 2012. 
gadu. Pagalmā skolas priekšā izslējušās trīs 
mājiņas. Piecos pēcpusdienā sākas pasā-
kums. Trīs braši sniegavīri dancodami soļo, 

līdz nonāk pie pirmā namiņa. Sniegavīrs pie-
klauvē, iznāk ruksīši. Vai varot ieiet? Nē, nē, 
sivēni nav ar mieru, viņiem pašiem namiņā 
šauri. Sniegavīri brien tālāk. Pie nākamā na-
miņa klaudzinot laimi izmēģina otrs. Atskan 
kladzināšana, un laukā izspurdz vistu bars. 
Vai pie viņām varot ielūkoties? Nē, nē, ne-
maz lai nedomājot! Sniegavīri, drusku sašļu-
kuši, soļo tālāk. No trešā namiņa izbirst zaķu 
pulks. Vai varot pie viņiem piemist? Nekādā 
ziņā!  

Sniegavīri, degunus nokāruši, dodas 

prom. Pat izrauj savas ogļu pogas, — ka nav, 
lai nav! Kā vēsta teicēja teksts — viņi iet 
meklēt atkusni, lai izkustu... Te, kur gadījies, 
kur ne, pasakā parādās Rūķis Sveču lējējs, 
kas, uzzinājis par sniegavīru bēdu, nokauni-
na neviesmīlīgos namiņu iemītniekus. Tāda 
neizpalīdzība nu nepavisam nepiestāv šim 
laikam!  

Par laimi, beigas ir labas. Gan rukši, gan 
vistas, gan zaķi kopā ar neizkusušajiem snie-
gavīriem vienojas jautrā dejā, savukārt uz 
skolas kāpnēm skolēni dzied jaukas dziesmi-
ņas par labestību un to, cik mēs cits citam 
esam vajadzīgi.  

Tad Rūķis Sveču lējējs paceļ rokas pret 
galveno skujkoku, un ... egle iedegas! Jā, tas 

ir kaut kas! Cik atceros, šī ir pirmā reize, kad 
egle iegaismojas bez klasiskā saukļa «Eglīt, 
eglīt, iededzies!». Nu ja, agrāk pirmajai rindi-
ņai sekoja otra — par vecīša parādīšanos... 
Bet tagad vecītis ir konsolidēts. 

Skatītājiem tiek pa piparkūkai un manda-
rīnam, eglīte, kā sacījis poēts, «smaržo un 
mirdz», un par mirdzēšanu paldies SIA 
4print. Par visām jautrām izdarībām, dzies-
mām, dančiem un pasaku mājiņām pateikša-
na čaklajai bērnudārza, vidusskolas un pils 
saimei. Lai svētku prieki katra bērna sirsni-
ņā! 

Alnis Auziņš  

Lielā egle 
 

9. XII plkst. 17.26 pie vidusskolas iedegās lielā egle. 
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Kolka Cool   
Kūolka Cool 

 

Varbūt kāds Ziemeļkurzemes piekrastē 
būs manījis Latvijā pazīstamus aktierus un 
kameras, jo tieši tur, Mazirbē, Kolkā un Dun-
dagā, kopš 2008. gada uzņēma filmu Kolka 
Cool. 12. XII tā piedzīvoja pirmizrādi. Pirms 
tās bija jūtams gaidu satraukums, bet pēcāk 
atskanēja skaļi aplausi. Paši filmas veidotāji, 
režisors Juris Poškus ar savu komandu, Kolka 
Cool nodēvējuši par modernu komēdiju, kas 
arī attaisnojās filmas komiskajās ikdienas si-
tuācijās, Ziemeļkurzemes piekrastes iedzīvo-
tājiem dažbrīd raksturīgā runas veidā un di-
alogos. 

Kolka Cool stāsta par diviem brāļiem, kas 
dzīvo ciemā, kur ikdiena paiet bez īpašu no-
tikumu izelpas un ieelpas. Ciemā, kurā jau-
nieši meklē ikdienas tukšuma piepildījumu. 
Smalko, ironisko humoru, kas vijas cauri fil-
mai, un skumjās situācijas, kas pārtop ko-
miskās, veiksmīgi izspēlē Jaunā Rīgas teātra 
un Nacionālā teātra aktieri. Viens no brā-
ļiem, Andžs (Artuss Kaimiņš), viņa draudze-
ne un izredzētā — Simona (Iveta Pole). No 
jūras negaidot pārradies Andža vecākais brā-
lis Gvido (Andris Keišs), kura ierašanās siže-
tu savērpj intensīvākā situāciju kombinācijā. 
Notikumu gaitā abu brāļu savstarpējās ambī-
cijas viņus gan šķir, gan vieno.  

Filmas kadros redzama Līvu krasta kultūr-
vēsturiskā teritorija, kur jūtams, kā vide 
konfliktē ar cilvēku un kā cilvēks veido vidi 
sev apkārt. Dažbrīd redzami arī Mazirbes un 
Kolkas vietējie iedzīvotāji. Kā stāstīja pats 
režisors, filma veidota melnbalta, tā izceļot 
Ziemeļkurzemes vides iezīmes, savdabību un 

eleganci, skatītājam atstājot viegli uztvera-
mu minimālismu. 

Režisors Juris Poškus kādā intervijā atklāj, 
ka filmā ir vairāki varoņi un vairāki stāsti, 
kas savijas vienā. Ideja veidot šāda veida fil-
mu radusies ar vēlmi iepazīt, izpētīt un ekra-
nizēt kāda noteikta Latvijas reģiona rakstu-
rīgu identitāti, vidi, izceļot, ar ko tur dzīvo-
jošie cilvēki atšķiras no citiem. Filmas uz-
ņemšanas laikā režisors ar aktieriem ceļojis 
gar piekrasti un vērojis dabu, cilvēkus, viņu 
kustības un runas veidu, proti, veicis sava 
veida antropoloģisku pētījumu, lai noteiktu 
šīs Kurzemes daļas savdabību. Vai tas ir izde-
vies, spriediet paši, noskatoties filmu!  

Pie skatītājiem Rīgas kinoteātros filma no-
nāk 16. XII. Kas zina, iespējams, arī mēs Zie-
meļkurzemē sagaidīsim filmas pirmizrādi. 
Kaut arī filma tapusi kā komēdija, tā liek aiz-
domāties, un Ziemeļkurzmes piekrastes ie-
dzīvotāji noteikti to uztvers citādāk. Filma, 
kas uzņemta vidē, kurā dzīvojam, ļauj uz at-
sevišķām lietām paskatīties no malas, aicina 
uz pārdomām, bet pārdomas — visdrīzāk uz 
pozitīvām pārmaiņām. 

Filmā piedalās arī aktieri Aigars Apinis, 
Varis Piņķis, Māra Ķimele, Guna Zariņa, Līga 
Vītiņa un Agnese Čivle. 

Monta Kvajtkovska 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

15. XII Rīgā, Berga bazārā, notika Lībiešu 
ābeces un sākuma lasāmgrāmatas Jelzi sõnā. 
Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz un skolām pa-
redzētā bukleta Lībieši 44 atbildēs atvēršanas 
svētki. Tos rīkoja Latviešu valodas aģentūra 
kopā ar Lībiešu kultūras centru. 

Šogad Mazirbes tautas namā nenotiks ik-
gadējās līvu jauniešu rīkotās Jaunā gada svi-
nības. Tradīcija, cerams, turpināsies nākam-
gad. Jaunieši atvainojas visiem mazirbnie-

kiem, kas jau ieraduši ik gadu sagaidīt ķe-
katniekus. 

Kultūras ministrijas konkursam Integrāci-
jas pasākumi 2011 lībiešu kultūras un valodas 
saglabāšanas jomā vairākas lībiešu organi-
zācijas pieteikušas projektus.  

Līvu fonds pateicas Rīgas brīvostai, ar ku-
ras atbalstu šogad sarīkoti daudzi pasākumi, 
arī bērnu nometne Mierlinkizt un Līvu svēt-
ki.                                  Sagatavoja Linda Zonne 

Līvu ziņas  •  Līvõd tieudõd 

Tēriņtš!  
Gada beigas bez pārskatiem ir gluži kā 

Ziemassvētki bez sniega — it kā ir, bet to-
mēr īsti nav. Bērni skolās raksta kontroldar-
bus un saņem liecības, vecāki darbā nodod 
pārskatus par padarīto. Arī Ziemassvētku 
rūķīši, kas visu gadu novērojuši ļaudis, par 
to ziņo savam priekšniekam — Ziemassvēt-
ku vecītim. Tā nu arī Līvu Laikā ir lielākās 
lībiešu organizācijas, kas darbojas arī Dun-
dagas novadā, vadītāja pārskats. Tāpat šajā 
lappusē atradīsiet apsveikumus un pateicī-
bas. 

Kultūras cienītāji var iepazīties ar Mon-
tas Kvjatkovskas rakstu par filmu Kolka Cool, 
kas tapis pēc pirmizrādes apmeklējuma. 
Kaut gan filma nav par lībiešiem, tās darbī-
ba noris lībiešu kultūrvēsturiskajā teritori-
jā, tādēļ tā piesaistīja Līvu Laika uzmanību. 
Tāpat decembrī atvērtas divas grāmatas. Sa-
vukārt, atrisinot Venta jautājumu, uzzinā-
siet, kā tikt galā ar eglītes skuju biršanu. 

Beigu beigās droši vien man arī kaut kas 
jāvēl. Likšu pie sirds uzvesties labi nākamajā 
gadā, jo Ziemassvētku vecīša rūķīši mūs vē-
ro visu gadu. 

Sniegbaltīte Linda Zonne 

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

 

Taļžpivād kūzõn um kim kilogrammõ ovī-
di. Až siedā äb kastā, siz ovd puddõbõd 
mōzõ — jegā pǟva ikš kakškimdõz jag. Mits 
pägiņ ovīdi lībõd kakškimdõ päuvõ pierrõ? 

 

Ziemssvētk egle i 10 kilogrām skūjs. Ja to 
nelej, ta skūjs bierst nost — kater dien vien 
divdesmito dāļ. Cik daudz skūjs bus atlikuš 
pec divdesmit dienem? 

 

Vastūks (10.2011.): Ežmi nurm — kakš ja 
ikš pūol vag (0,5×5=2,5), tuoi nurm — 
nēļakimdõ vaggõ (8×5=40), agā kuolmõz 
nurm — kim vaggõ (2×5=10). 

Atbild  (10.2011.):  
Pirmes lauks — dīvs 
un vel vien pus vāg 
(0,5×5= =2,5), otres 
lauks — četrdesmit 
vāgs (8×5=40), bet 
treš lauks — desmit 
vāgs (2×5=10). 
 

 

Sastādījis Vents 
Priedoliņš,  
ventiņu mēles pa-
domdevēja  
Līga Reitere 
 

Ir darīts daudz, bet varētu vairāk. Tā īsu-
mā raksturotu savu darbību Vecajā gadā. 
2010. gadā, kad mani ievēlēja par Līvu savie-
nības (LS) vadītāju, izdevās panākt kopīgu 
emocionālo pacēlumu. Viens ļoti svarīgs ie-
mesls — sarosījās jaunieši un radās ticība, ka 
jaunā kvalitātē sasniegsim vairāk. Katrs lī-
biešu nākotni saredzēja nedaudz citādāk, 
bet apņēmību turpināt darbu pauda gandrīz 
visas LS grupas. Visaktīvāk Kolka, Ventspils, 
Rīga. Pašlaik atkal Rīgā pieklusums, taču to 
nupat aktivizēsim. Diemžēl Dundagas grupa 
nolēmusi pārtraukt darbību un to turpināt 
vai nu Kolkas, vai Mazirbes grupu sastāvā.  

Jāatzīst, ka arī man ir savu iespēju cilvē-
ciskās robežas un enerģijas apjoms, kas brī-
žam iztērējas un brīžam atkal jāpapildina. Ir 
grūti būt projekta vadītājam un izpildītājam 
vienlaikus. Diemžēl gaužām maz ir mūsējo, 
kas kaut ko patiešām spēj uzņemties, un no 
tiem pašiem daļa neko negrib uzņemties...  

Tomēr esmu izdarījis gana daudz, lai ne-
būtu jākaunas. Spēju piesaistīt privātos lī-
dzekļus, lai atkal rīkotu lībiešu bērnu no-
metni Mierlinkizt 2011 Mazirbē un Līvu svēt-
kus. Abi notikumi paņēma visvairāk enerģi-
jas. Nometnes rīkošanā ļoti palīdzēja dun-

dadzniece Ieva Zdanovska (Freimute). Kopā 
ar Māru Vīgerti iesākām Ventspils lībiešu 
dienas, bet Rīgā Julgī Stalte — līvu Lielās 
dienas svinēšanu. Nedaudz nomaļus paliku-
si Staiceles grupa, kuru aktivizēt domājam 
2013. gadā, kad atkal 5 vietās Latvijā ceram 
atsākt lībiešu valodas un kultūrvēstures 
kursus. Lai arī trūcīgo finanšu dēļ nespējam 
pilnvērtīgi nodrošināt LS darbību, tāpat pie-
trūkst īstu palīgu, tomēr šovasar pats sarik-
tēju Lībiešu tautas namu, un tas bija atvērts 
apskatei gandrīz visu vasaru. Pirmo reizi pa 
ilgiem laikiem tanī darbojās kafejnīca Pie Ve-
cā Taizeļa. Viss turpinās, un LS biedriem zi-
ņoju, ka negrasos mest plinti krūmos, lai arī 
cik grūti būtu paša pleciem iznest visu sma-
go nastu. LS vēl joprojām uzsver, ka nebūtu 
iespējams strādāt, ja tai nepalīdzētu Līvu 
fonds Jāņa Medņa vadībā. Paldies Lindai 
Zonnei par nesavtīgo darbu Līvõ Āiga veido-
šanā. Paldies visiem, kas tic un strādā kopī-
gās lietas labad! Paldies Mazirbes grupai, 
kas šovasar man noticēja, es jūs ļoti cienu! 
Paldies arī visiem Līvu savienības grupu va-
dītājiem. Uz tikšanos jaunā darba cēlienā! 

 

Dāv Stalt 

Īsi par 2011. gadu   
Līti iļ 2011. āigast  

Rāmu un gaišu Ziemassvētku laiku lībie-
šu un viņu draugu mājās! 

Sūtu jums sveicienus ne vien kā Līvu sa-
vienības valdes priekšsēdētājs, bet arī kā 11. 
Saeimas deputāts. Turpinot sava tēva Daiņa 
Stalta un Ilmāra Geiges iesākto iepriekšējās 
Saeimās, cīnīšos, lai mūsu mazā tauta vēl 
dzīvotu un attīstītos mīļajā Latvijā. Šis gads 
ir aizvadīts, nelietderīgi tērējot laiku neva-
jadzīgās kaujās atšķirīgu viedokļu dēļ. Ir arī 
paspēts izdarīt gana daudz, kā vislielākos 
darbus minot lībiešu bērnu nometnes Mier-
linkizt atjaunotni un līdz šim grandiozākos 
Līvu svētkus Mazirbē. Tas viss, pateicoties 
Līvu fonda darbam un mūsu šī gada lielāka-
jam atbalstītājam — Rīgas brīvostai. Lai arī 
kaujas atšķirīgu viedokļu dēļ vienmēr biju-
šas lībiešiem raksturīgas, tomēr Ziemassvēt-
ku laikā rosinu visus apstāties un padomāt. 
Par to, ko gribam panākt, un vai spēsim ko 
panākt, cits citu neuzklausot, ienīstot, apru-
nājot vai savtīgi kaut ko pieprasot sev. 

Lībiešu dzīve nekādi nevar vairs gulties 
tikai uz pašu lībiešu pleciem, jo mūsu ir pā-

rāk maz, un personiskās attiecības bieži stā-
jas ceļā veiksmīgai tautas atdzimšanai. Palī-
gā jānāk latviešiem! Tai jābūt abpusējai palī-
dzībai, un rezultātam jātop redzamam pēc 
iespējas drīz. Jau gana strādāts, lai līvu lietu 
iedzīvinātu Dundagas novadā, tagad jāiet 
vēl solis uz priekšu un tā jānostiprina kā te-
ritorijas attīstības viena no galvenajām pri-
oritātēm. Mums kopā jābūvē Eiropai atbil-
stošs Latvijas nākotnes novads, kurā līvu za-
ļi balti zilās krāsas savītos kopā ar Šlīteres 
burvību un noslēpumainību, Dundagas lep-
no pili, Kolkas kūpinātām lestēm, Dundagas 
piensaimnieka gardajiem produktiem un 
videi draudzīgām viesu mājām. Tas viss da-
rāms kopā, un es no savas puses kā Saeimas 
deputāts apņemos vienmēr un visur iestā-
ties par Līvu zaļo Dundagas novadu, kuram 
jau vairākus gadus izjūtu sevi piederīgu. 
Priecīgus Ziemas saulgriežus! 

 
Dāvis Stalts,  
Līvu savienības valdes priekšsēdētājs 
Dāv Stalt, Līvõd īt vaņīmi 

Jemīņ, äb ku rō, rīemõ ja võnnõ āndab vȯņ.  
Siepierāst, laz līvõ ažā um īžki ja jelāg sidāms  
- se äb ūo ilzāndõks agā pandõks.  
Laz sidām kītõg īž. 
 
Vairāk nekā nauda, prieku un laimi dod laime. 
Tāpēc, lai līvu lieta ir īpaša un dzīvo sirdī. 
Tā nav kāds uzdevums vai likums. 
Lai sirds pasaka pati. 
 

Jāņa Medņa teksts un foto 

8. XII Rīgā, klubā Nabaklab, atvēra grāma-
tu Kui sūolõbõd līvlizt (Kā iznirst lībieši). Tas ir 
dzejas krājums, ko veido 20 dažādu dzejnie-
ku darbi par lībiešiem. Katrs dzejolis uzrak-
stīts gan latviski, gan lībiski. Grāmatas idejas 
autors — Valts Ernštreits, bet grāmata izdota 
kā veltījums Starptautiskajam lībiešu valo-
das un kultūras gadam. 

Dzejas autori pārstāv dažādas nācijas, un 
katrs dzejnieks, kas pats nav lībietis, pie sava 
dzejoļa norādījis savu saistību ar lībiešiem. 
Latviešu dzejniekus grāmatā pārstāv Andris 
Žebers, Valentins Lukaševičs (Latgale), Kārlis 
Vērdiņš, Liāna Langa, Guntars Godiņš, Juris 
Kronbergs (Zviedrijas latvietis), Rūta Meža-
vilka, Nora Ikstena, Edvīns Raups, Inga Gaile 

un Inga Ābele. No Igaunijas grāmatā publicē-
jušies Contra, Kivisildnik, Wimberg un Igor Kot-
juh, bet Somiju pārstāv Olli Heikkonen. Savu-
kārt no lībiešu dzejniekiem grāmatā atroda-
ma Ulda Krasta, Baibas Dambergas, Valta 
Ernštreita un jau 101 gadu sasniegušās, Ka-
nādā dzīvojošās un joprojām rosīgās Grizel-
des Kristiņas dzeja. 

Prezentācijā savu dzeju (ne tikai to, kas 
grāmatā) lasīja daļa krājuma autoru, bet 
klausītājus ar savu uznācienu īpaši ieprieci-
nāja ekstravagantais igauņu dzejnieks 
Wimberg. Par muzikālo noskaņu parūpējās 
Raimonds Tiguls, Kristīne Kārkle–Puriņa un 
Ulla Ernštreite. 

Vents Priedoliņš 

Kā iznirst lībieši • Kui sūolõbõd līvlizt 

,  ,  
Priecīgus Ziemassvētkus!  
Rīemliži Talžpivdi! 

Atvainojamies par kļūdu iepriekšējā numurā.  
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas pārstāve ir Andra Ratkeviča. 
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Tuvojas gada nogale. Sveram un mērām 
padarīto. Katrs pats sevi un citus. To dara 
gan pilnīgi oficiāli, gan klusībā.  

Oficiāli — pēc novada iedzīvotāju ieteiku-
ma un ar novada Domes lēmumu izsvēra un 
izmērīja jau pirms valsts svētkiem. Kas labā-
kā godu bija pelnījuši, to arī saņēma kā goda 
rakstu no domes priekšsēdētājas Guntas 
Abajas rokām svētku dienas vakarā pilnīgi 
oficiālā pieņemšanā.  

Svētkiem par godu pils vārtu ieeju un pa-
galmu rotājošās siltās uguntiņas un krāšņais 
kāpņu margu dekors svinīgās pieņemšanas 
viesus aizveda pils mazajā zālē, sastingušā 
svinīgo runu gaidās. Ja ne īsts latviešu puisis 
Rihards Lepers ar gandrīz itālisku tempera-
mentu un divām ģitārām, iestērķelētais zāles 

gaiss tā arī nesāktu čaukstēt.  
Mūsu novadā, šķiet, šis gads par garlaicī-

bu sūdzēties nevar. Kā kultūras notikumu, tā 
politisko kaislību jomā. Gada sākums aizritē-
ja dažādu gan novada ļaudīm, gan tā viesiem 
gaidītu pasākumu gatavošanas drudzī — 
Kurzemes dziesmu dienas, Slīteres ceļotāju 
dienas, Jūras svētku un citu, ne tik grandi-
ozu, tomēr gaidītu. Tie visi ir attaisnojušies 
gan kā novada mārketinga līdzeklis, gan pa-
šu cilvēku prieka un spēka avots. Kurzemes 
dziesmu dienas savā skanīgumā lika viļņoties 
gan pils parka koku galotnēm, gan klausītāju 
sirdīm, padarot Dundagu šovasar par Kurze-
mes Dziesmu svētku galvaspilsētu. 

Gadu uz pusēm pāršķēla novada domes 

lēmums izteikt neuzticību domes priekšsē-
dētājam Aldonam Zumbergam. Par nožēlu 
vai gluži otrādi, par laimi, centrālas preses 
uzmanība mums netika... Tobrīd visa Latvija 
bija jauna prezidenta gaidās. Taču cīniņu 
karstums mūsu novadā tomēr pārspēja arī 
valsts mēroga kaislības: jaunais Valsts prezi-
dents krēslā tika pēc divām vēlēšanu kārtām, 
turpretī mūsu novada domes galva — pēc 
četrām!  

Paradoksāli, ka reizē ar svētku prieku sir-
dīs par neatkarīgas valsts gadadienu prātos 
nemieru viesa notikumi ap valsts vārda val-
kātājas banku — Latvijas Krājbanku. Pēcsvēt-
ku nedēļā nemiers jau pārrauga lielas Latvi-
jas sabiedrības daļas šokā, atstājot bez nau-
das līdzekļiem arī mūsu pašvaldību un lielu 
daļu tās iedzīvotāju. Tiesa gan, uz īsu laiku. 
Taču problēmas risinājums vairāk atbilda ar 
pilsētnieku sindromu slimojošo ierēdņu re-
dzējumam — aiziet ap stūri uz tuvāko banko-
mātu un izņemt 50 latus ikdienas tēriņiem. 
Ko darīt, ja tuvākais bankomāts nav vis tuvē-

jā mežā, bet vairāk nekā 30 km attālumā, bet 
tuvākais veikals tavu karti maksājumiem ne-
pieņem? 

Priecē, ka šogad īstenojusies pagājušā 
gadsimta iecere — no Kolkas uz Ventspili var 
gludi aizlīgot pa melni spīdīgu asfaltu, neris-
kējot ar dzīvību zem akmeņu krusas, kuru 
virsū met pretim un garām braucošie moto-
rizētie līdzekļi. Tieši pirms 20 gadiem, reizē 
ar Lībiešu krasta direkcijas nolikuma apstip-
rināšanu, izdots Ministru padomes lēmums 
(Nr. 289 25.10.1991.). Tajā teikts: «Satiksmes 
ministrijai 1991. gadā veikt republikas nozī-
mes autoceļa Kolka – Ventspils asfaltēšanas 
darbus par 200 tūkst. rubļu no Valsts ceļu 
fonda līdzekļiem». Lika pagaidīt… 

Tumšais laiks gada nogalē vilina vairāk 
tiekties pēc gaismas. Lai to vairotu, Adventa 
vainagā iededzam sveces. Kliedēsim to garī-
go tumsu, kas sasien mūsu prātus, neļaujot 
noticēt labajam! 

Dženeta Marinska 

«Dundadznieks» Nr. 22 (127)  
2011. gada decembris. 

 

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, Mareks 
Griciks, 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 

 Raibs kā  dzeņa vēders 

Decembra mozaīka 

Feliks Kujalovs  (1929) 
Harijs Jurčs      (1949) 

Invalīdi svin 

 
 

25. XI pils lielajā zālē tikās Dundagas, Pu-
zes, Pūņu un Talsu invalīdi.  

Ar prieku noskatījos un noklausījos Valsts 
sociālās aprūpes centra (VSAC) Kurzeme fili-
āles Dundaga iemītnieku priekšnesumus. Vi-
ņi, saposti baltās blūzēs un kreklos, piepalī-
dzot iestādes darbiniecēm Ingai Bēķei, Gun-
trai Dzīlei un Dacei Muņķevicai, sirsnīgi 
dziedāja par kartupeli, par ezi, par cerību, 
kopā ar līnijdeju skolotāju Mairitu Podkalni 
nodejoja pāris deju. Dziesmas un dejas vie-
notā kompozīcijā ar dzeju un domugraudiem 
veikli savija Dace. Ar anekdotēm un amizan-
tu skeču par lauku omīti, kas izklaidējas sa-
natorijā un pēc lauku tantiņas nemaz neiz-
skatās, smīdināja kundzes no Pūņām. Ik pa 
laikam spēlējot akordeonu, dziedāt aicināja 
Anita Krūmiņa, kas labprāt atsaucas aicinā-
jumam atbraukt uz Dundagu. Viņa rosināja 
arī uzdancot Tūdaliņ tagadiņ un Plaukstiņpol-
ku. Akordeonu spēlēja arī triju folkloras ko-
lektīvu vadītāja un Anitas skolniece Lija 

Dunska, aicinot nodejot Talsu krakovjaku. To, 
tāpat kā pansionāta darbinieces Daces un tur 
mītošā Sašas duetu, klātesošie uzņēma ar sa-
jūsmu. 

Aprunājos ar pasākuma rīkotāju Ināru 
Čaunāni un Liepājas Neredzīgo biedrības re-
habilitācijas centra Dzīves skolas audzēkni Ga-
ti Leju. Ināra pastāstīja, ka parasti lielajos sa-
rīkojumos piedalās dundadznieki, arī cilvēki 
no pansionāta, puzenieki, pūņenieki un talsi-
nieki, dažreiz — rojinieki. Par pašvaldības 
piešķirto finansējumu invalīdi svinējuši Liel-
dienas un Jāņus, braukuši uz sporta sacensī-
bām Rojā, Spārē un Talsos, bijuši ekskursijā 
uz Dzīves skolu, kur darbojas arī dundadznie-
ki G. Leja un Raimonds Anzenavs. Ar apbrīnu 
vērojuši, ko vājredzīgie vai neredzīgie cilvēki 
Dzīves skolā apguvuši. Vēl invalīdi par savu 
naudu apmeklējuši Tukumu, Jelgavā aplūko-
juši ledus skulptūras, Talsos bijuši dziedošo 
ģimeņu koncertā.  

Šajā reizē sanākuši tāpēc, ka decembra 1. 
svētdiena ir Starptautiskā invalīdu diena un 
šis laiks ir labs Adventa ieskaņai. Ināra atzi-
na — par invalīdiem gādājot, pasākumus rīko 

jau 6. gadu un ir nogurusi. Labi, ka ir pašai 
savs auto, citādāk nemaz galā netiktu. Kad 
brauc ekskursijās, cilvēki no ciemiem ir jāat-
ved uz Dundagu un jāaizved mājās. Ināra 
priecātos, ja kāds labprātīgi nāktu viņas vie-
tā un šo rūpi turētu. Taču pagaidām Ināra 
iesākto turpina. Kā lai pamet? Dažreiz cilvē-
kiem vajag būt kopā, saka Ināra. Dundagā tā-
du ir astoņpadsmit: brauc ekskursijās, pieda-
lās pasākumos, kafejnīcā Silva svin dzimša-
nas dienas. Ināra ir pateicīga Ligitai Straut-
manei par nesavtīgu palīdzību, aicinot cilvē-
kus, Anitai Krūmiņai un Sandrai Cirvelei par 
muzicēšanu. Ināra vēlējās uzteikt arī Dainu 
Miķelsoni un viņas vadītās dejotājas, kas at-
saucās un sniedza jauku priekšnesumu. 

Gatis Liepājā dažādas prasmes apgūst teju 
divus gadus — visas darba dienas, bet sest-
dienās un svētdienās ir mājās. Dzīves skolā 
Gatis apgūst datorprasmes, pīšanu, mezglo-
šanu, ēst gatavošanu, šaha spēli un šoudonu, 
apmeklē sporta un mūzikas terapijas nodar-
bības. Puisim ļoti patīk pīšana un ģitārspēle. 
Arī mūsu Ziemassvētku tirdziņā izstādīti vai-
rāki viņa pinumi. Ja kāds vēlas Gatim pasūtīt 

pinumus, to var izdarīt, zvanot pa tālruņiem: 
20221078 (LMT) vai 22129326 (Bite). Bet par 
Dzīves skolu vairāk interneta vietnē  
www.redzigaisma.lv.  

Diāna  
Siliņa 

SEB bankas Talsu filiāle konsultē klientus 
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 Dundagā, 
Pils ielā 14, Tūrisma informācijas centrā, un 
katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā no plkst. 
14.00 līdz 15.00 Kolkā, Brigās, Kolkas pagasta 
pārvaldē. Uzziņām: 8777, klientu centrs. 

Ivars Dambergs 
18.01.1957.–05.12.2011. 
 

Man nav gala, man nav malas, visur 
esmu šodien klāt — saules staros, zālē 
zaļā, sniega pārslā, vēja sparā. Mana ma-
la — Visums tāls, Piena ceļš un vēl aiz 
tā — mana zvaigzne spoži degta, tajā viss 
mans atspīdums. 

Decembra sākumā mūžības ceļā devās 
Ivars Dambergs. Viņa pēkšņā aiziešana ir 
liels zaudējums kuplajai ģimenei, mātei, 
māsām un dundadzniekiem. Gādīgs tēvs, 
saprotošs, iejūtīgs un izpalīdzīgs grūtībās 
nonākušiem. Pēc viņa palīdzības droši va-
rēja vērsties jebkurā diennakts stundā. 
«Ja palīdzēsi kādam, cits palīdzēs tev», 
viņš mēdza teikt. Viņš spēja aprūpēt lielo 
saimi un būt gatavs pakalpot otram, it kā 
pašam nebūtu grūtuma pietiekoši, sevišķi 
pēdējā laikā. Gāja savā vieglajā gaitā, 

smaidīgs, ar atsaucīgu sirdi. Kas daudz no 
sevis dod, tam daudz arī jāsaņem pretī. 
Viņš prata dziļi pateicīgs būt par katru 
sīkumu. 

Ivars turpinās savos bērnos, kurus viņš 
ļoti mīlēja. Pēc viņa paliek padarītais 
darbs, un viņš dzīvo ļaužu atmiņās. Ivara 
roku veikums ilgi rotās Dundagas ainavu, 
jo viņš darbu darīja pamatīgi un kārtīgi. 
Skaistajos un stiprajos tiltos ir viņa zelta 
roku skāriens, arī pilī — viņa darītais. 
Dundadznieku atmiņās viņš paliks kā cil-
vēks Labestība, cilvēks Dzīvesprieks.  

Liktenīgajā 5. decembra dienā viņš bija 
viens, atstāts un bezpalīdzīgs; vai kāds va-
rēja izjaukt viņa rīta ceļu un agro aizieša-
nu? Cilvēcīgas skumjas saistās ar nokrīto-
šu zvaigzni. Jādomā tieši otrādi — debesīs 
iekvēlojusies jauna, mūžīgi degoša zvaig-
znīte — gaiša kā Ivara acis un silta kā viņa 
nesavtīgi izpalīdzīgā sirds.  

Velga Eizenberga 
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Ziemassvētku noskaņā piedāvājam aizde-

vumus pensionāriem ar 50% atlaidi komisi-
jas maksai. Krišjāņa Valdemāra iela 17, Talsi, 
Tālr. 29159682, 63223707 

Atklāj savu ceļu un piepildi dzīvi! 
Tā aicināja trešā Adventa pasākums Kol-

kas tautas namā 10. XII pievakarē.  
Tumšākajā laikā gaidām gada gaišākos 

svētkus — Ziemassvētkus. Šogad māte Daba 
parūpējusies, lai tumšākais laiks būtu vēl 
tumšāks, un sūtījusi draņķīgu lietu. Tas vēl 
jo vairāk liek meklēt gaismu gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē. Arī šoreiz ne tikai afiša, bet 
arī pats tautas nams, kas pēc remonta iegu-
vis saulainu mājīgumu, aicināt aicināja. 

Trešo Adventa sveci vainagā iededzot, 
svētrunu teica katoļu priesteris Toms Prie-
doliņš, un ar noskaņai atbilstošām dziesmām 
priecēja Kolkas pašdarbnieku ansambļi — 

pensionāru Sarma un lībiešu Laula. Ar svēt-
runas tēmu — atklāj savu ceļu un piepildi 
dzīvi! — cieši savijās ansambļu dalībnieču 
deklamētā garīgā dzeja. Cauri tumsai tomēr 
neatvairāmi tuvojās Ziemassvētki. Lai tie pie 
mums atnāk ar dzejnieces Ineses Toras vaka-
ra gaitā izskanējušo novēlējumu: 

Sameklē tos ziedus savā sirdī, 
Kuri ticību un mīlestību sēj (..) 
Sameklē to sapni savā sirdī, 
Kura dēļ tu mūžu pretī gaismai ej. 
Sameklē to visu sava sirdī, 
Esi laimīgs — sev un pasaulei… 

Dženeta Marinska 

Cilvēcīgi un sirsnīgi 
2. XII mājīgajā Kolkas tautas nama zālē 

vakaru ievadīja evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mācītāja Aināra Kostandas uzruna un 
otrās Adventa sveces iedegšana. Pēc tam — 
vienkāršs un reizē arī humora pilns Vara 
Vētras koncerts mīlestībai. 

V. Vētra sava dziesmu albuma Pārdodu vē-
ju un zirgu vēl klāt... priekšstādi iesāk ar vār-
diem: «O, māte Zeme, Tavas precības ar De-
besīm mani savedušas kopā ar skaņām, krā-
sām, vārdiem un tiem, kas to visu māk lasīt 
un iztulkot. .. Palaid savu zirgu vaļā, ja viņš 
ir tiešām tavs, saka ķīniešu paruna». 

Visām dziesmām mūzikas un teksta au-
tors ir pats V. Vētra. Pasākumā iesaistījās arī 
publika, notika konkursi, klātesošie saņēma 
pārsteigumu balvas, kopīgi dziedāja un mā-
cījās jaunas dziesmas. Dziesminieku varēja 
izvaicāt, un interesantāko jautājumu autori 
saņēma Laimas gardumus. Kā pirmais jautā-
jums bija: vai varat nodziedāt kaut ko kopā 
ar mūzikas skolas meitenēm? Tad nu, zālei 
pievienojoties, visi kopā dziedājām Klusa 
nakts, svēta nakts. Pasākums 3 stundas pa-

skrēja nemanot. Starpbrīdī apmeklētāji varē-
ja apskatīt un iegādāties vietējo rokdarbnie-
ku darbiņus un Bilžu biroja izdotos dziesmu 
albumus. 

Liels paldies pasākuma menedžerei Tijai 
Auziņai, jo viss bija sarīkots teicami, pado-
māts par katru sīkumu. Jau kuro reizi pasā-
kumos no viesmāksliniekiem dzirdam uzsla-
vas. Ieguvums pēc vakara bija abpusējs. 

Lūk, dažu apmeklētāju atsauksmes. Dace 
Tindenovska: «Man ļoti patika. Atmosfēra 
bija brīnišķīga. Laiks aizgāja nemanot». San-
ta Feldmane: «Viņš mani aizrāva, viņā ir lie-
la cilvēcība un sirsnība. Dzejas varēja būt 
vairāk». Dženeta Marinska: «Kā pozitīvu 
vērtēju saiknes veidošanu ar auditoriju, 
dziesmas pantiņu mācīšanos, lai būtu divvir-
zienu kustība. Patika, kā priekšnesuma laikā 
mijās dziesminieka dzirkstošais humors ar 
smeldzīgu nostaļģiju, īstu lidojumu sasnie-
dzot, kad pēc skatītāju lūguma izpildīja 
Imanta Ziedoņa dzejas rindas, zālei ieslīgstot 
kapa klusumā...»                            Inora Sproģe 
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