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Pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir 
Ls 2 245 504, bet izdevumu — Ls 2 348 455. 
Speciālo līdzekļu budžeta ieņēmumi — Ls 55 
102, bet izdevumi Ls 69 048. Speciālo līdzekļu 
budžeta ieņēmumus pamatā (64%) veido au-
toceļu fonda līdzekļi. Starpību sedz iepriek-
šējā gada līdzekļu atlikums. 

 

2012. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 991 672. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 

Ls 120 349. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 

un būvēm Ls 21 146. 

Nenodokļu ieņēmumi Ls 30 930. 
Maksas pakalpojumi Ls 109 274. 
Valsts un pašvaldību budžeta transferti 

Ls 972133. Tajā skaitā Ls 482 154 valsts bu-
džeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un 
uzturēšanas izdevumiem Mazirbes speciāla-
jai internātpamatskolai un Ls 349 443 budže-
tā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda. 

 

2012. gada speciālā budžeta ieņēmumu 
plāns 

Autoceļu fonds Ls 135 338. 
Dabas resursu nodoklis Ls 14 000. 

Zvejas licenču noma Ls 5 560. 
Ziedojumi Ls 200. 
 

2012. gada pamatbudžeta izdevumu plāns 
Vispārējie valdības dienesti Ls 248 053. 

Tajā skaitā pārvalde, grāmatvedība, dotācijas 
sabiedriskām organizācijām, kredītprocenti, 
norēķini par skolēnu apmācību, citu pašval-
dību sociālie pakalpojumi, dzimtsarakstu no-
daļa. 

Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 32 518. 
Tajā skaitā pašvaldības policija un Bāriņtiesa. 

Ekonomiskā darbība Ls 83 427. Tajā skaitā 
Būvvalde, sabiedriski derīgais darbs, trans-
ports, Tūrisma informācijas centra pakalpo-
jumi. 

Vides aizsardzība Ls 230 145. Tajā skaitā 
atkritumu apsaimniekošana, ielu apsaimnie-
košana. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana Ls 187 365. Tajā skaitā Attīstības 
nodaļa, Eiropas Savienības Sociālā fonda pro-
jekts par speciālistu piesaisti, ielu apgaismo-
šana. 

Veselība Ls 97 149. Tajā skaitā SIA Dunda-
gas veselības centrs un tā sniegtie pakalpoju-
mi, Sociālas dienests un pansija Jaundundaga. 

Atpūta, kultūra un reliģija Ls 300 003. Tajā 
skaitā sports un jaunatnes lietas, bibliotēkas, 
Kubalu skola–muzejs, Kultūras pils, avīze Dun-
dadznieks, Kolkas tautas nams un stadions. 

Izglītība Ls 1 101 214. Tajā skaitā PII Kurze-
mīte, Dundagas vidusskola, Dundagas Māk-
slas un mūzikas skola, Mazirbes speciālā in-
ternātpamatskola, Kolkas pamatskola, PII 
Rūķītis, internāts Rūķu nams un Kolkas sporta 
halle. 

Sociālā aizsardzība Ls 60853. Tajā skaitā 
pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem. 

 
2012. gada budžetā iekļauti investīciju un 

labiekārtošanas projekti par Ls 193 469. Tajā 
skaitā vasaras brīvdabas estrādes pils parkā 
būvniecības tehniskā projekta izstrāde, Kol-
kas peldvietas labiekārtošana, Dundagas pils 
2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkār-
šotā rekonstrukcija, Dundagas pils pagalma 
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 
un autoruzraudzība, Saules, Skolas un Īsās 
ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstruk-
cija, ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā 
Dundagā, Sabiedriskā centra (bibliotēkas) 
Talsu ielā 7 teritorijas labiekārtošana, Dak-
terlejas avota apkārtnes labiekārtošana, tau-
tisko deju tērpu iegāde senioru deju kolektī-
vam, skolu informatizācijas projekts Dunda-
gas un Kolkas skolā, Atbalsta pasākumu īste-
nošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

grupu integrācijai izglītībā Dundagas nova-
dā, projekts MY Social Responsibility — Lifta 
izbūve SIA «Dundagas veselības centrs». 

Lai nodrošinātu Sociālā dienesta pamat-
funkciju izpildi, 2012. gada budžetā ir iekļau-
ta jaunas automašīnas iegāde operatīvajā lī-
zingā. Pašvaldība turpinās sadarbību ar 
Valsts Nodarbinātības aģentūru, iesaistot 
bezdarbniekus pagaidu darbos. Bezdarbnie-
ku atlīdzībai budžetā ieplānoti Ls 6 709. 

Dundagas novada pašvaldība atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskai-
tes klasifikācijai 2012. gadā sniegs Ls 4294 
galvojumu, atmaksās Ls 60 624 aizdevumu 
un nomaksās citas ilgtermiņa saistības par 
Ls 3130.  

2012. gada speciālā budžeta izdevumu plāns 
Ekonomiskā darbība Ls 55 248. 
Vides aizsardzība, pašvaldību teritoriju un 

mājokļu aizsardzība Ls 9 000. 
Atpūta, kultūra, reliģija Ls 1 500. 
Izglītība Ls 2 000. 
Sociālā aizsardzība 1 100.  
 

Zinta Eizenberga, finanšu speciāliste 
Par budžetu, lūdzu, lasiet arī 2. lpp.! 

 

 

Nr. 3 (130) februāris 2012 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Pozitīvi, atklāti, radoši — PAR!  

 Redaktora vārdi 

Dundagā un Kolkā 
 

Pils mazajā zālē apskatāma Kitijas 
Kļaviņas-Celmas gleznu izstāde Dzīve 
kā košums. 

11. II Valentīndienas balle: plkst. 
21.00 pilī, plkst. 22.00 Kolkas tautas na-
mā. 

17. II plkst. 18.00 Kolkas tautas na-
mā sarunas ar žurnāla Stella stilisti Ine-
si Gibeiko par praktiski dinamiskām 
apģērbu variācijām un meikapa akcen-
tiem ikdienā un svētkos. Dažādu tērpu 
un aksesuāru kombinēšanas iespēju 
demonstrēšana. Dalībmaksa Ls 1,00. 

23. II plkst. 10.00 pilī teātra sporta 
turnīrs, piedalās saldenieki, dobelnie-
ki, rojnieki, talsenieki, pastendnieki un 
dundadznieki. 

25. II plkst. 13.00 pilī Dundagas Cālis, 
plkst. 14.00 Dundagas Gailis. 

26. II plkst. 15.00 Priestermājā pa-
reizticīgo draudzes dievkalpojums. 

4. III plkst. 14.00 pilī režisora Jura 
Rijnieka iestudētā Aivas Birbeles ko-
mēdija Tāda es esmu ar Zani Daudziņu 
galvenajā lomā. Biļešu cenas Ls 4 un 
Ls 5. 

2012. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns

Valsts un pašvaldību  
budžeta transferti 43,3% 

Iedzīvotāju  
ienākuma nodoklis 44,2 % 

Maksas pakalpojumi  
4,9 % 

Nekustamā īpašuma  
nodoklis par zemi 5,4 % 

Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 0,9 % 

Nenodokļu ieņēmumi  
1,4 % 

2012. gada pamatbudžeta izdevumu plāns

Sociālā  
aizsardzība  2,6 % 

Izglītība 46,9 %  

Vispārējie  
valdības dienesti 2,6% 

Sabiedriskā kārtība  
un drošība 1,4% 

Ekonomiskā  
darbība 3,9% 

Atpūta, kultūra  
un reliģija 12,8%  

Veselība  
4,1% 

Pašvaldības teritoriju  
un mājokļu apsaimniekošana 8,0% 

Vides  
aizsardzība 9,8%  

4. II spelgonī 38 pozitīvi, atklāti un radoši novada iedzīvotāji, tostarp 14 
vīrieši, pulcējās pilī, lai spriestu, kā labāk, jēgpilnāk dzīvot pašu novadā. 
Septiņās darba grupās radās 35 idejas, no tām 7 izvērstākas, vispirms pie-
pildāmās: Fonds Dundagas novadam Visas pasaules dundadznieki, savie-
nojieties!, BMX trase Pāces ielā, Alpīnisma kāpšanas siena uz ūdenstor-
ņa, Ciemu dienas, Brīvprātīgo atkritumu ganiņu kustība, Veselības centrs 
Vīdales skolā, Velomaršruti pa Dundagas ciemiem. 

Pēc 3 stundu darba parakstījām nodomu protokolu par biedrības PAR! 
dibināšanu. Tagad vistuvākajā laikā jāizstrādā statūti, lai varētu nodibināt 
biedrību. Nākamo tikšanos ceram sarīkot Kolkā, īstenojot PAR! svarīgo 
ģeogrāfisko pieeju. Saziņai mūsu avīze, internets, tālrunis. Visi, kas dažā-
du iemeslu dēļ 4. II netika, aicināti nākamreiz!  

Bet 18. II došos atbalstīt savu dzimto valodu, tāpēc ar «+» atzīmēšu at-
bildi «PRET». 

Alnis Auziņš 

 

2012. GADA BUDŽETS 
 

26. I domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu 
2012. gadam.  

Tautas nobalsošana! 
 

18. II visiem 18 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas pilsoņiem ir iespēja izteikt viedokli par krie-
vu valodas iespējamo ieviešanu Latvijā kā otro valsts valodu, t.i., notiek tautas nobalsošana par 
grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē. 

 

Tāpat kā iepriekš, balsot var doties uz jebkuru vēlēšanu iecirkni visā Latvijā. Dundagas novadā tas būs ie-
spējams 5 iecirkņos: Dundagā — Dundagas pilī, Mazirbē — Mazirbes internātpamatskolā, Vīdalē — Vīdales 
skolā, Kaļķos — Vārpniekos, Kolkā — tautas namā.  

Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. 
Ar grozījumu tekstu var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta vietnē, kā arī visos vēlēša-

nu iecirkņos no 8. līdz 17. II. Iecirkņu darba laiki ir izlikti pie iecirkņiem, publicēti novada domes, kā arī CVK 
interneta vietnē. 

Nobalsot varēs arī dzīvesvietā, pirms tam iesniedzot vēlēšanu komisijai rakstisku pieteikumu, norādot: 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas adresi, neierašanās iemeslu (pieļaujami divi — veselības stā-
vokļa dēļ vai ja ir slimnieka kopējs), datums, paraksts. Pieteikumu veidlapas saņemamas vēlēšanu iecirkņos, 
novada domē, interneta vietnēs, un tie jāiesniedz līdz 18. II plkst.12.00. 

Lai jūsu balsojums būtu derīgs, balsošanas zīmē ar «+» zīmi ir jāatzīmē viena no atbildēm — «PAR» vai 
«PRET». Zīmes, kurās nebūs nekādu atzīmju vai būs atzīmētas abas atbildes, nebūs derīgas, un jūsu gājiens 
būs bijis veltīgs. Pirms balsot, rūpīgi iepazīstieties ar pamācību! Atbildes uz visiem neskaidriem jautājumiem 
var saņemt pa tālruni 63237853 vai zvanot uz CVK. 

 

Sandra Kokoreviča, Dundagas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  
 



2 

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   S v eču   mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 01 2  

— Kā veicās budžeta priekšdarbos?  
— Jau pirms vairākiem mēnešiem sākām 

darbu, ievācot un apkopojot datus. Pats bu-
džeta izveides princips ir pirmkārt nodroši-
nāt likumā noteiktos pakalpojumus iedzīvo-
tājiem, ko pašvaldība īsteno ar iestāžu un 
struktūrvienību starpniecību. Ja pēc tam vēl 
nauda paliek pāri, tad var lūkot, kādus citus 
nozīmīgus ieguldījumus infrastruktūrā īste-
not. Jau uzsākot darbu Dundagas pašvaldībā, 
vispirms apbraukāju novadu, lai apzinātu vi-
su iestāžu un struktūrvienību galvenās vaja-
dzības, proti, tādās jomās kā būvdarbi, lieli 
remonti. Veidojot budžetu, šo sarakstu jeb 
uzmetumu papildinājām ar nozaru vadītāju 
iesniegtajām vēlmēm tādās pozīcijās, kurās 
vajadzētu lielākus ieguldījumus. 

— Tas nozīmē, ka iestāžu un struktūr-
vienību vadītājiem neuzlika stingrus gries-
tus jeb robežas — tik drīkst, bet ne vairāk. 

— Jā, jo gribējām apzināt un apkopot visas 
vajadzības. Tagad ir saraksts, un skaidrs, ka 
gada laikā tas var mainīties. Kaut ko no tā 
izpildīs, kaut kas nāks klāt, kaut kas vairs ne-
būs tik aktuāls, bet pamats jau tagad ir ie-
likts. Vadītāji vislabāk pārzina savas nozares 
vajadzības, un viņi gluži dabiski tās sarindo 
svarīguma secībā. Savukārt deputāti deva 
savu skatījumu. Apkopojot visus datus, no-
nācām pie secinājuma, kas ir jāiekļauj 2012. 
gada budžetā.  

Budžeta sastādīšanas gaitā deputāti norā-
dīja, ka grib skaidri redzēt katras iestādes 
izdevumu atšifrējumu pa pozīcijām. Varbūt 
iedziļināšanās sīkumos radīja papildu uz-
traukumu iestāžu vadītājiem, tomēr diskusi-
jas izrādījās auglīgas. 

— Pirms budžeta apstiprināšanas kļuva 

skaidrs, ka daudzām iestādēm un struktūr-
vienībām viņu budžeti tomēr būs jāsamazi-
na. Tas vienmēr ir sāpīgi... 

— Kad ķērāmies klāt skaitļiem, sapratām, 
ka no kaut kā ir jāatsakās. Skatījāmies, lai sa-
mazinājums nevienam neliegtu veikt pamat-
darbību. Nozīmīgi bija arī tas, ka mums ir fi-
nanšu speciāliste ar krietnu pieredzi pašval-
dībā. Sadarbojoties mums izdevās nonākt pie 
gala rezultāta.  

— Kas notika ar vēlmēm, kas palika ār-
pus budžeta? 

— To visu iekļāva Rīcības plānā. Ja būs 
brīvi līdzekļi, tad jau būs zināms, kādi darbi 
jāveic. Tas arī palīdzēs deputātiem orientē-
ties un izšķirties. 

— Lūdzu, iepazīstini ar svarīgākajiem 
izdevumiem! 

— Līdz pavasarim jāierīko ugunsdrošības 
sistēma bērnudārzā Kurzemīte, inspekcija 
mūs jau ir brīdinājusi. Tam paredzēti Ls 
8436, kā arī atvēlēta nauda sīkākiem remont-
darbiem šajā iestādē. Kolkas bērnudārza Rū-
ķītis telpu remontam domāti Ls 1500, Mazās 
skolas zāles remontam un kāpņu remont-
am — teju Ls 27 000.  

Tāpat nauda ierēķināta Dakterlejas apkār-
tnes labiekārtošanai un Dundagas ciema 
virsūdeņu tehniskā projekta izstrādei. Eiro-
pas Savienības struktūrfondu līdzekļus iz-
mantosim novada centrā apgaismes ķerme-
ņu nomaiņai Skolas, Īsajā un Maija ielā un 
apgaismojuma ierīkošanai Uzvaras ielā. Nau-
da atvēlēta arī apkures trases izbūvei no pils 
uz Līko muižu. Sporta pasākumu atbalstam 
palielinājums ir Ls 3000. 

Esam paredzējuši Ls 15 000 tehnisko pro-
jektu sagatavošanai un līdzfinansējumam, ja 

būs iespēja piedalīties kādā ES projektā.  
— Krājbankā palika ap 138 000 latu. Kā 

tas ietekmēs mūsu kopējo dzīvi? 
— Tā bija nauda attīstībai. Tā arī ir — 

esam izdarījuši visu, lai spētu droši izdzīvot, 
bet novada attīstībai naudas pietrūkst. Šim 
nolūkam Krājbankā palikusī nauda būtu gau-
ži noderējusi. 

— Ko tomēr vēl var un vajag darīt, lai 
novads uzplauktu? 

— Jācenšas uzlabot priekšnosacījumus 
uzņēmējiem, lai rastos jaunas darba vietas. 
Esmu ticies ar uzņēmējiem, mudinājis viņus 
organizēties, lai viņi pārstāvētu un paustu 
savas intereses pašvaldībā, lai patiesi izvei-
dotos atgriezeniskā saite un lai mēs zinātu, 
ko uzņēmēji gaida no mums. 

— Ko vēl derētu uzlabot, gan atvēlot 
naudu, gan varbūt kādās jomās iztiekot bez 
finansējuma? 

— Derētu tālāk uzlabot mūsu novada vizu-
ālo tēlu, lai, iebraucot Dundagā, tas atklātos 

vēl pievilcīgāks, vasarā — vēl vairāk apzaļu-
mots, saposts, lai būtu glītas un novadā vie-
nādas norādes uz visiem svarīgākajiem ob-
jektiem, arī Kolkā.  

Mēs apzināmies, ka jāuzlabo daudzdzīvok-
ļu namu apsaimniekošanas jautājums, 
ūdensapgāde un siltumapgādes lietas.  

Iedzīvotājus aicinu sakārtot īpašumu lie-
tas, kas no pašvaldības viedokļa saistās ar 
nodokļu iekasēšanu. Neesošas būves jāizņem 
no reģistra, savukārt nereģistrētās — jāreģis-
trē. Nāciet uz Būvvaldi, kārtojiet Zemesgrā-
matas lietas! 

Jādomā, kā vasarā varētu nodarbināt sko-
lēnus. Ir svarīgi, lai novada iedzīvotāji būtu 
aktīvāki un iesaistītos novada sabiedriskajā 
dzīvē. 

Ceru, ka ieplānotos darbus izdosies īste-
not, un aicinu arī iedzīvotājus iesaistīties no-
vada dzīves apstākļu uzlabošanā ar savām 
idejām un darbiem.                    

Alnis Auziņš 
 

Akceptēja elektropārvades tīklu savieno-
juma Kurzemes loks 2. posma rekonstrukcijas 
1. alternatīvu. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus 
un sadalīt 8 nekustamos īpašumus, atdalīta-
jām daļām piešķīra nosaukumus, pēc vaja-
dzības mainīja nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķus (sīkāk sk. novada interneta viet-
nē). 

Atzina par īpašuma Lorenči izsoles uzvarē-
tāju SIA Labo projektu aģentūra un apstiprinā-
ja tā izsoles visaugstāko nosolīto cenu — Ls 
6060. Atzina par īpašuma Priedītes izsoles uz-
varētāju Raulu Kviesīti un apstiprināja īpa-
šuma tā izsoles visaugstāko nosolīto cenu — 
Ls 6060. 

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 1 Sais-
tošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanai 2012. gadā. 

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2 
Par Dundagas novada pašvaldības 2011. gada bu-
džeta izpildi. 

Piešķīra finansējumu uzņēmumiem SIA 
Ziemeļkurzeme 0,06 Ls/m³ paceltā ūdens jeb 
Ls 280 mēnesī un SIA Kolkas ūdens 0,03 Ls/m³ 
paceltā ūdens jeb Ls 230 mēnesī.  

Sadalot apkopjamo platību, izveidoja 2 ap-
kopēja amata vietas Pils ielā 5 — domes ad-
ministratīvajā ēkā. Izveidoja amata vietu ielu 
tīrītājs Saules ielā 8. 

Kolkas pamatskolā palielināja saimniecī-
bas pārziņa amata slodzi par 0,1, pievienojot 
amata aprakstā kasiera pienākumus ēdināša-
nas nodrošināšanai. Dundagas vidusskolā iz-
veidoja amata vienību — strādnieks, nosakot 
nepilno darba laiku — 20 stundas nedēļā. 

No 01.02.2012. noteica Kolkas tautas nama 
vadītājam 40 stundu darba nedēļu un uzdeva 
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam nodroši-
nāt, ka no 01.03.2012. tautas nama darbinie-
kiem, izņemot struktūrvienības vadītāju, no-
saka summēto darba laiku. 

Papildināja Dundagas novada pašvaldības 
darbinieku amatalgu noteikšanas metodikas 
1. pielikumu Dundagas novada pašvaldības dar-

binieku mēnešalgu diapazons, kuriem neveic no-
vērtēšanu pēc amatalgu noteikšanas metodikas, 
ar amata nosaukumu «naktsaukle», piemē-
rojot 13. saimes IA līmeni ar valstī noteikto 
spēkā esošo minimālo darba samaksu. 

Atcēla 22.12.2010. lēmuma nr. 494 2. pun-
ktu (protokols Nr. 21., 15. §) par metodiku 
amatalgu noteikšanai Dundagas pašvaldības 
finansēto pašdarbības kolektīvu vadītājiem 
un interešu izglītības pulciņu pedagogiem. 
Noteica, ka pašvaldības pulciņu vadītājiem 
un koncertmeistariem apmaksājamais darba 
laiks ir ne vairāk kā 300 stundu gadā, piemē-
rojot intelektuālā darba novērtēšanas meto-
diku un nosakot attiecīgu stundas tarifa lik-
mi. Finansējumu piešķirt tikai tiem pašvaldī-
bas iestāžu pašdarbības kolektīva vadītājiem, 
kas sekmē tradicionālo kultūras vērtību sa-
glabāšanu un tautas jaunrades attīstību un ir 
iekļauti pielikumā 22.06.2011. Dundagas no-
vada domes lēmumam Nr. 147., 3.§ Par Dun-
dagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas 
kataloga grozījumiem. Neatbalstīja līnijdeju 
nodarbību finansēšanu kā neatbilstošu šī lē-
muma 2. punkta nosacījumiem. 

Apstiprināja vienas personas dienas uztu-
rēšanas izdevumus Dundagas aprūpes namā 
Stacija — Ls 8,02. Iekļāva pakalpojuma ap-
maksai 2012. gada pašvaldības budžetā Ls 
6500 un apstiprināja sagatavoto pašvaldības 
funkciju deleģēšanas līgumu. 

Apstiprināja SIA Dundagas veselības centrs 
vientuļas vienas personas dienas izmaksas 
ilgstošajā sociālajā aprūpē 2012. gadā — 
Ls 12,19 gulošiem pacientiem ar higiēnas 
precēm un Ls 11,55 bez higiēnas precēm; 
vienas personas, kas nav vientuļas, dienas 
izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē 2012. ga-
dā pamatsummu Ls 9,00 un papildu izmak-
sas: par medikamentiem Ls 0,31, higiēnas 
precēm Ls 1,16, personīgo apģērbu mazgāša-
nu Ls 0,06, transporta izdevumiem Ls 0,26/
km. 

Iekļāva pakalpojuma apmaksai 2012. gada 
pašvaldības budžetā Ls 24 017.  

Nolēma ieplānot 2012. gada budžetā Ls 
1575 Līvu fonda rīkoto pasākumu līdzfinan-
sēšanai. 

Piešķīra Ls 600 pensionāru klubam Sendie-
nas un Ls 650 invalīdu biedrībai Cerība, finan-
sējumu iekļaujot pašvaldības iestādes Kultū-
ras pils 2012. gada budžetā. 

Nolēma Sociālā dienesta darbības nodro-
šināšanai iegādāties operatīvajā līzingā apvi-
dus automašīnu. 

Piešķīra Ls 500 lielu līdzfinansējumu Bai-
bas Šuvcānes grāmatas Lībiešu krasta stāsti 
izdošanai. 

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Talsu 
novada pašvaldību par sadarbību kultūras 
un izglītības jautājumos 2012. gadā.  

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Rojas 
novada pašvaldību un Talsu novada pašval-
dību par Ziemeļkurzemes kamerorķestra 
darbības nodrošināšanu. 

Nolēma slēgt pakalpojuma līgumu ar Tal-
su novada domi par Talsu Galvenās bibliotē-
kas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 
nodrošinātāju Dundagas novadā 2012. gadā.  

Apstiprināja atbildības jomu sarakstu pro-
fesionālās ievirzes izglītības programmu 
(volejbols) īstenošanā. Nolēma turpināt sa-
runas par līguma summu, rezervējot Dunda-
gas novada pārvaldes budžetā Ls 1375, saska-
ņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītības 
pārvaldi, slēdzot līgumu uz 8 mēnešiem ar 
iespēju pagarināt līdz 2012. gada beigām. Sa-
skaņot līguma tekstu ar Talsu novada Izglītī-
bas pārvaldi, slēdzot līgumu līdz 2012. gada 
31. decembrim ar iespēju to lauzt 2012. gada 
31. augustā. 

Nolēma, ka līdz 2012. gada aprīļa SIK ko-
mitejas sēdei novada izglītības speciālistam 
Uldim Katlapam sadarbībā ar Dundagas vi-
dusskolu jāsagatavo vērtējums iespējai īste-
not profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammu (volejbols) Dundagas vidusskolā. 

Nolēma nodrošināt Dundagas vidusskolas 
3. stāva gaiteņa (Lielajā skolā) remontu 2012. 
gadā no pašvaldības īpašumu un cirsmas 
pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem. 

Līdz 01.03.2012. Saimnieciskā dienesta va-
dītājam Andrim Kojro sagatavot pašvaldības 
mežu īpašumu un cirsmu novērtējumu.  

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3 
Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2012. 
gadam. 

Apstiprināja Dundagas vidusskolas, Dun-
dagas pirmsskolas izglītības iestāžu (PIII Kur-
zemīte, Kolkas pagasta pamatskolas, Kolkas 
pagasta PII Rūķītis) un Kolkas pagasta pamat-
skolas internāta Rūķu nams izdevumu tāmes 
un viena audzēkņa izmaksas 2012. gadā. 

Nolēma ievietot R. Bērtulsonu ilgstošai 
sociālajai aprūpei SIA Dundagas veselības 
centrs, pakalpojuma izmaksas iztrūkstošo da-
ļu sedzot no pašvaldības līdzekļiem — aptu-
veni Ls 238,35 mēnesī.  

Uzdeva līdz 31.01.2012. Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājam noslēgt nedzīvojamo 
telpu nomas līgumu ar VAS Latvijas Hipotēku 
un zemes banka. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 
 

___________________ 
 

 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
26.01.2012. lēmumu nr. 13 (prot. nr. 1, 12. §)  
 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Dundagas novada pašvaldības 26.01.2012. 
saistošie noteikumi nr. 1  
Saistošie noteikumi  
nekustamā īpašuma nodokļa  
piemērošanai 2012. gadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 
46. pantu; likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 
1. panta 2. daļas 9.1 punktu, 9. panta 2. daļu, 
Pārejas noteikumu 41. punktu. 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
2012. gadā Dundagas novada pašvaldībā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo 
māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 
25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu 2012. gadā. 
2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas pla-
tība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar ne-
kustamā īpašuma nodokli neapliek. 
3.  Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir ma-
zāka par 1000 latiem, maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septi-
ņu gadu laikā. Citos gadījumos piespiedu izpil-
de uzsākama ne vēlāk kā triju gadu laikā no 
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

Novada domē 26. janvārī 

Pamats ir ielikts  
 

Novada jauno budžetu skaidro izpilddirektors Mareks Griciks. 

Kolcinieki pēc tā sen ilgojās. Problēmu 
atrisināt bija sarežģīti, jo banku mērķis ir 
gūt labumu. Tas nozīmē, ka bankomāta 
transakciju skaitam ir jābūt pietiekami lie-
lam, lai bankai to atmaksātos uzturēt. Varē-
tu teikt — beidzot ir! Taču der ielāgot vienu 
patiesību. Lai sarūpētais bankomāts Kolkā 
strādātu ilgi un laimīgi, banka grib redzēt, 
ka tas tiešām mums ir vajadzīgs. To varam 
pierādīt, bankomātu aktīvi izmantojot. Hipo-
tēku bankā esmu noskaidrojis, kuru banku 
kartes bankomātā apkalpo bez komisijas 

maksas, un tās ir Hipotēku banka, SEB,  
Nordea, Citadele un Rietumu banka. Citu ban-
ku karšu īpašniekiem ir jānoskaidro komisi-
jas maksas lielums par skaidrās naudas iz-
ņemšanu no šī bankomāta. 

 Paldies visiem pašvaldībā strādājošiem 
darbiniekiem, kas bija iesaistījušies banko-
māta ieviešanā un uzstādīšanā! Tālākais ir 
atkarīgs no jums — kolciniekiem. 

 

Mareks Griciks,  
izpilddirektors 

 

Kolkā ir bankomāts!  
 

Kopš 3. II Pastnieku mājās darbojas valsts akciju sabiedrības Hipotēku un zemes 
banka bankomāts.  
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— Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi! 
— Esmu dzimis Jelgavā. Mans tēvs bija ag-

ronoms, māte — saimniekmeita. 1944. gadā, 
kad man bija 2 gadi, bēgām no boļševikiem. 
Ar ratiem devāmies no Jelgavas uz Kapsēdi, 
kur pie radiem gaidījām pāris mēnešu, līdz 
kuģītis mūs aizvedīs uz Vāciju. Spilgti atce-
ros, kā krievu lidmašīnas Vācijas pilsētām 
meta virsū bumbas. Pirms uzlidojuma skanē-
ja sirēnas, visi skrēja uz bunkuriem. Reiz 
mēs, ap 200 latviešu, slēpāmies bunkurā un 
kāda bumba uzkrita vienam vīram uz kājas, 
bet bumba neeksplodēja.  

No Vācijas mūsu ģimene devās uz Beļģiju, 
kur nodzīvoja līdz 1951. gadam. Tēvs strādā-
ja ogļraktuvēs. Sāku iet skolā un ļoti ātri ap-
guvu franču valodu.  

Pēc tam aizbraucām dzīvot uz pilsētu Ka-
nādas ziemeļos, kur tēvs strādāja zelta rak-
tuvēs. Tur dzīvoja ap 20 000 cilvēku, no tiem 
kādi 200 latviešu. Piedalījāmies ļoti rosīgajā 
latviešu kultūras dzīvē. Gājām ar mūsu tau-
tiešiem kopā arī uz mežu ogot, makšķerēt.  

Toronto universitātē mācījos mežkopību, 
pēc tam strādāju Kvebekas mežos. Man bija 
23 gadi, un manā pakļautībā bija 300 vīru un 
nevienas sievietes, turklāt gribējās sabiedrī-
bu, jo ar kokiem var sarunāties, bet tie neat-
bild. Devos atpakaļ uz universitāti, pabeidzu 
maģistrantūru un doktorantūru politiskajās 
zinātnēs. 1971. gadā sāku strādāt Toronto 
universitātē, bet 1974. gadā — Broka univer-
sitātē Sentkatarinsā (St. Catharines), kas atro-
das netālu no Niagāras ūdenskrituma. Pilsē-
tiņā ir kādi 133 000 iedzīvotāju un 17 000 stu-
dentu. Visapkārt pletās vīnogu lauki un dar-
bojās vīna darītavas. Reģions ir slavens ar 
nektarīnu un firziķu dārziem. 

Sieva man ir latviete. Mūsu dēls apprecē-
jās ar Kanādas francūzieti. Piecgadīgais maz-
dēls prot gan angļu, gan franču valodu. Ceru 
kādreiz viņu paņemt līdzi uz Latviju, lai pa-
dzīvojas, lai dzird un iemācās valodu.  

Par Latviju interesējos, esmu pievērsies 
pētniecībai, pa retam lasu lekcijas Juridiskajā 
koledžā. Esmu bijis ciešā saistībā ar Latvijas 
inteliģenci. No 1990. gada katru vasaru esmu 
apmeklējis Latviju, izņemot 1991. gadu.  

Latvijā esmu sarīkojis 3 lielas konferences: 
Tiesu vara Temīdas svaros, uz to sanāca 300 
tiesnešu no Latvijas, Vara un tauta, kurā pie-
dalījās pirmie premjerministri, un konferen-
ci par masu medijiem un to lomu demokrā-
tiskas sabiedrības veidošanā. Visas galvenās 
tēzes un referāti publicēti izdevumā Jurista 
Vārds. Kopš 1995. gada, rīkojot vairākas kon-
ferences, iestājos par tiesībsarga ideju.  

— Tiesībsargs mums tagad ir. Vai ar to 
saistītās cerības ir attaisnojušās? 

— Tiesībsargu birojs bija pilnīgi nepiecie-
šams. Latvija savulaik bija vienīgā ES valsts 
bez tiesībsarga. Juristi un citi speciālisti Jura 
Jansona vadībā tagad izskata vairākus tūk-
stošus sūdzību, tas parādās viņu gada pār-
skatos. Cilvēkiem ir vieta, kur viņi var lūgt 
palīdzību un noskaidrot, kam taisnība vai 
kura iestāde pārkāpusi tiesu un normālu uz-
vedību normas. Pārsvarā pastāv nevis juri-
diskas problēmas, bet gan klibo saskarsme 
starp valsts aparātu un iedzīvotājiem.  

Labāk šai iestādei varētu būt ar budžeta 
lietām. Nogriezt 60% no tiesībsarga budže-
ta — tas nebija prāta darbs. Tāpat šajā orga-
nizācijā notika šķelšanās. Nu gan darbs iegā-
jis profesionālās sliedēs.  

— Ko domājat par Latvijas neatkarības 
gadiem? Par tautu, varu? 

— Panākts ir ļoti daudz. Kaut arī jūtama 
zināma pretreakcija no krievu puses, tomēr 
nostiprināta latviešu valoda un pozīcijas. Tas 
ir dabīgi. Krievu ir daudz, un viņi pārdzīvo, 
ka zaudējuši savu virsvaru un valodas domi-
nanci. Ja kādreiz latviešiem bija jārunā krie-

viski, tad tagad valsts valoda ir latviešu. Dau-
dziem krieviem par šo faktu spuras gaisā! 
Redzu, ka vairums krievu cilvēku runā lat-
viski, un to apstiprina statistika. Šajā ziņā 
latviešu valoda uzvarējusi, bet bieži spītības 
vai citu iemeslu dēļ krievi tomēr negrib ru-
nāt latviski. Te notiek tāda cīkstēšanās — 
kurš kuru. 

— Šībrīža aktualitāte Latvijā ir referen-
dums par krievu valodu kā otru valsts valo-
du. Mani nepatīkami pārsteidz, ka neatkarī-
gajā Latvijā vispār kaut kas tāds var notikt.  

— Mūsu pašu «tīrie dzintari», prasot iz-
beigt visas valsts krievu skolu dotēšanu, tas 
ir, slēgt visas esošās krievu skolas, jau izraisī-
ja to, ka Osipova grupa uzsāka vākt parak-
stus.  

Galvenais, lai 18. februārī visi latvieši un 
arī citu tautību cilvēki balso pret. Divas valsts 
valodas radītu milzīgu saspīlējumu.  

Tūlīt pēc referenduma, kurā noteikti krie-
vu valodu kā otru valsts valodu neatbalstīs, 
būs jāmēģina lāpīt nacionālās attiecības. Ja 
būs liels saspīlējums, daudzi tagadējie inves-
tori pametīs Latviju un citi nevēlēsies te ie-
guldīt vai atvērt jaunus uzņēmumus. Visiem 
kopā būs jāsāk rūpēties par reālākām problē-
mām, piemēram, kā apturēt izceļotāju lavī-
nu, kā uzlabot ekonomiku.  

— Tie ir nākotnes uzdevumi. Bet atgrie-
zīsimies vēl pie 20 neatkarības gadiem.  

— Latvijai ir zināmas drošības garantijas, 
jo esam NATO un ES, un tas noticis pirmo-
reiz mūsu valsts vēsturē. Drošība ir arī eko-
nomikā. Latvijā pieejami ES fondi, un tie de-
vuši daudz dažādu jomu attīstībai, sevišķi 
palīdzējuši pārvarēt neseno finanšu krīzi. Ir 
tīri ūdeņi. Daudzviet pludmalēs plīvo zilie 
karogi. Daba ir pasakaini valdzinoša un bagā-
ta ar savu daudzveidību.  

Problēma — latvieši nav pieraduši pie de-
mokrātijas. Tā ir process, kura vadlīnijas ti-
kai lēnām apgūstam. Latviešiem «kompro-
miss» ir netīrs vārds, bet interešu sadursmēs 
tas nepieciešams.  

Ekonomisko krīzi neradīja Latvija viena 
pati. Mūsu valsti ļoti smagi iedragāja Volstrī-
tas cunami, jo Latvija ir eksportētājvalsts: 
viena trešdaļa no iekšzemes kopprodukta 
atkarīga no eksporta. Kritās pieprasījums. 
Sabruka mākslīgās cenas, ko prasīja par ne-
kustamajiem īpašumiem. Sākās bezdarbs. 
Nepareizi rādīt ar pirkstu tikai uz valdību, 
vainojot to visā. Galvenā vaina nebija valdī-
bai.  

— Kuri tad vainīgie? 
— Pirmkārt, notikumi Volstrītā, otrkārt, 

bankas. Tajās sanāca ļoti daudz naudas no 

Krievijas uzņēmējiem. Lai bankas nopelnītu, 
jādod kredīti. Naudu meta pakaļ pat cilvē-
kiem bez darba vietas vai finansiālā seguma. 
Skandināvijas valstis savas Baltijas bankas 
izglāba ar savu naudu. Parex banku valsts bi-
ja spiesta sadalīt 2 daļās: Citadelē un neejoša-
jā. Jāņem vērā arī milzīgais Latvijas iedzīvo-
tāju privāto parādu slogs, kas veidoja 130% 
no iekšzemes kopprodukta. Vairumā kredī-
tus izņēma ārzemju valūtā, galvenokārt eiro. 

Tas liedza Latvijas valstij devalvēt latu, kā to 
ar savu naudu, piemēram, sekmīgi izdarīja 
Polija. Ja latu devalvētu, daudziem būtu jāat-
maksā parādi ar mazvērtīgiem latiem un tas 
būtu iznīcinājis vidusšķiru Latvijā.  

Bet galvenā nelaime ir iedragātā solidari-
tāte. Nav vairs uzticības. Lielā mērā vainīgi 
oligarhi un citi alkatīgie, kas iztirgoja valsts 
mantu. Reāli apzagšanas procents no totālās 
ekonomikas viedokļa ir niecīgs. Toties ko-
rupcija starp oligarhiem un valsti daudzu cil-
vēku psiholoģiju iedragāja daudz smagāk: 
viņi zaudēja uzticību savai valdībai, izvairījās 
no nodokļu maksāšanas, uzskatot, ka tos no-
zags tik un tā. Tēlaini runājot, mums pietrū-
ka saistvielas, kas visus akmentiņus saliktu 
kopā varenā, nacionāli spēcīgā katedrālē.  

Pirms Saeimas vēlēšanām studenti jautāja, 
par ko balsot. Neviena nav, par ko balsot! 
Mēs neiesim vēlēt! Prasīju — ko tad jūs gri-
bat? Lai Saskaņas centrs tiek valdībā? 

Nesaprotu latviešu attieksmi pret Lem-
bergu, visbagātāko cilvēku Latvijā. Pēc bio-
grāfijas viņš būtu boļševiku aģitācijas speci-
ālists, tad — Ventspils mērs. Par viņu kā 
premjerministru bija gatavi balsot 42%! Sa-
ka, redz, ko viņš izdarījis ar Ventspili! Zaga, 
bet deva arī citiem. Žurnālā Kas jauns? aprak-
stīts, kā Lembergs atmiekšķējas no stresa — 
ar labu konjaku, tātad normāls latvietis. Kā-
pēc neviens nejautā: kur viņš ticis pie nau-
das? 

Korupcija mums vēl ir, bet ne tik liela kā 
citās bijušajās komunistu valstīs. Domāju, ka 

visi redz, kas notiek Krievijā. Ietekmīgā pa-
saules organizācija Freedom House publicējusi 
pētījumu par korupcijas līmeni bijušajās 
Austrumeiropas valstīs, secinot, ka no 29 
valstīm Latvija ir 3. labākā zemā korupcijas 
līmeņa ziņā. Vēl mazāka korupcija ir Slovē-
nijā un Igaunijā.  

— Latvijas Avīzē lasīju kādu interviju, kur 
tiešām aicināja novērtēt mūsu premjeru 
Valdi Dombrovski un pavērot, kāds prem-
jerministrs, piemēram, ir Berluskoni, ku-
ram sekoja skandāls pēc skandāla. 

— Dombrovskis ir godīgs un strādīgs. Vi-
ņam vajadzēja paņemt milzīgu ES aizdevu-
mu, jo izdevumi pieauga un ienākumi saru-
ka. Bezdarbniekiem vajadzēja sociālos pabal-
stus. Viņa valdība tolaik izgudroja, kā ietau-
pīt, nogriežot drusku pensijām. Tad Satver-
smes tiesa lika visu atmaksāt pensionāriem. 
Protams, ienākumi bija jāpalielina citās jo-
mās. Valdība paaugstināja pievienotās vērtī-
bas nodokli — 22%. Palielināja nekustamā 
īpašuma nodokli. Sen to vajadzēja izdarīt, jo 
citur pasaulē tas jau ieviests! Kad ES pateica, 
ka Latvijā viszemākie nodokļi, tad latvieši 
izrādīja sašutumu. Latvieši vienmēr jūtas tā, 
it kā viņiem darītu pāri.  

Protams, daudziem klājas grūti, bet ne jau 
valdība viena ir vainīga. Arī pusgadsimta 
okupācijas mantojums darījis savu. Un tas 
izpaužas arī kā milzīgais nelatviešu procents, 
īpaši mūsu lielajās pilsētās. Etniskā spriedze, 
protams, pastāv un palielinājās, kad krievu 
skolās ieviesa latviešu valodu. No vienas pu-
ses, tas labi, jo šī lieta krievvalodīgos saveda 
kopā, viņi izveidoja organizācijas. Ar masām 
jau nevar runāt, bet ar organizāciju var. 
Diemžēl viņu laikraksti ir pakļauti Maskavas 
spiedienam, un Krievija tīko paplašināt savu 
ietekmi bijušajās PSRS republikās. 

— Ko jūs domājat par progresīvā nodok-
ļa ieviešanu Latvijā? 

— Vai Latvija tagad gatava šī nodokļa ie-
viešanai, nezinu. Bagātnieki jau tāpat mēģi-
nās lobēt likumus, lai izvairītos. Būtu ideāli, 
ja to ieviestu un varētu arī iekasēt. Tas būtu 
solidaritātes nodoklis. Kad pienāksim pie tie-
siskas valsts, tad noteikti to vajadzētu ie-
viest. 

— Vai Latvijā vajag tautas vēlētu prezi-
dentu? 

— Šo ideju neatbalstu. Tauta ir neprogno-
zējama, jo tās smadzenes var mazgāt ar lielu 
naudu. Tas radītu arī 2 tautas pārstāvētas va-
ras: parlamentu un prezidentu. Tagad mums 
parlamentārā sistēma, bet tad cīņas dēļ būs 
paralīze, jo — kurš kuru? Līdzīgi kā ilgus ga-
dus bija Francijā. Pagaidām nevajag tautas 
vēlētu prezidentu.  

— Tik daudz cilvēku aizbraukuši no mū-
su valsts. Kādu jūs redzat Latvijas nākotni? 

— Viņi brauks atpakaļ. Svešajās zemēs vi-
ņi nopelna, nauda ir, bet pietrūkst piederī-
bas izjūtas. Imigranti ārzemēs — tas ir visze-
mākais slānis. Cik ilgi cilvēks var dzīvot, ne-
jūtoties kā mājās? Viņi tur ir svešinieki. Kāda 
daļa paliks, bet 80% sapelnīs naudu un at-
griezīsies.  

Diāna Siliņa  
Foto no J. Dreifelda albuma  

Pie demokrātijas ir jāpierod 
Nu jau vairākus gadus dažas nedēļas vasarā Mazirbes Strautmaļos pavada Kanā-

das Broka universitātes politologs Juris Dreifelds. Tātad vismaz daļēji mūsējais. Vasa-
rā Strautmaļu bijušajā kūtī norisa remontdarbi. Kādā telpā jau iekārtota bibliotēka — 
trimdas latviešu grāmatām, cita tapa par saieta vietu. Pagalmā apgrozījās daudz cil-
vēku — visi draugi un paziņas. Juris saka — esmu čupu cilvēks, man vajag sabiedrību. 

  Skats no malas 

• 1952. gada 26. jūlijā Kanādā. Vidū J. Dreifelds, pa kreisi Jura tēvs Voldemārs.  

• 2011. gada vasarā Strautmaļu mājas augšstāvā, savā bibliotēkā.  
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— Vienosimies, kā mēs viens otru uzru-
nāsim — uz «tu» vai «jūs»? Saruna avīzei, 
kaut arī vietējai, uzliek savus pienākumus...  

— Uz «tu», uz «tu»! Ja vien iespējams, es-
mu pret jūsošanu. Tas attālina sarunu bied-
rus, un piedevām es tad jūtos veca! 

— Labi! Tā kā Dundagas pusē par tevi to-
mēr zina mazāk, tad vispirms, lūdzu, īsi ie-
pazīstini ar savas dzīves svarīgākajiem pie-
turas punktiem!  

— Dzimusi un augusi esmu Kolkā. Divus 
gadus esmu mācījusies Dundagas vidusskolā, 
ko pabeidzu 1974. gadā. Tas bija pēdējais iz-
laidums pilī, un tieši tajā gadā Arnolds Au-
ziņš sacerēja Dundagas himnu. 

No Kolkas prom esmu bijusi tikai studiju 
gadus. Man ir nepabeigta filoloģes izglītī-
ba, — biju jau precējusies, un pieteicās bēr-
ni... Bet 2004. gadā pabeidzu augstskolu Turī-
ba tiesību zinātņu nozarē. Pērn, pirms martā 
sāku darbu pašvaldībā, mācījos 160 stundu 
kursos darba drošību un, jau sākusi strādāt 
par darba drošības speciālisti, tikpat ilgos 
kursos apguvu ugunsdrošības pamatus. 

Esmu strādājusi Kolkas skolā un bērnu-
dārzā, bet no 2001. gada līdz novada izvei-
dei — par pagasta padomes priekšsēdētāju.  

Priecājos par diviem pieaugušiem bēr-
niem, kas dzīvo un strādā tepat Latvijā, un 
par saviem mazbērniņiem. Žēl tikai, ka reti 
viņus redzu. 

Lielu daļu pašreizējo novada deputātu bi-
ju iepazinusi jau agrāk. Priecājos, ka samērā 
nesen tuvāk iznāca iepazīties ar četrām dun-
dadzniecēm tautas skaitīšanas projektā, kurā 
arī es biju pieteikusies.  

— Kādu iemeslu dēļ tu iesaistījies vietējā 
politikā? Atceros, ka savulaik biji pret abu 
pagastu apvienošanos. Kā tu skaties uz kop-
dzīvi pašlaik, apmēram divarpus gadus pēc 
apvienošanas? 

— Iesaistījos tādēļ, ka esmu savas dzimtās 
vietas patriote, un tamdēļ arī iestājos par 
Kolkas patstāvību un interesēm līdz galam. 
Taču tagad atzīstu, ka Dundaga nav apdalīju-
si Kolku nekādā ziņā. Redzot kopainu, visa 
novada vajadzības, es pat reizēm balsoju par 
Dundagai nepieciešamo, piemēram, atbalstī-
ju Mazās skolas remontu. 

Jā, mūsu novada izveide bija piespiedu 
laulības, un es vēl pēc tam esmu dzirdējusi 
iedzīvotāju viedokli, tādu kā jautājumu: vai 
mums nevajadzētu rīkoties pēc Rojas un 
Mērsraga parauga? Es tam noteikti esmu 
pret. Tagad jādzīvo kopā, jo īpaši tādēļ, ka 
mūsu demogrāfiskais stāvoklis arī vairs Kol-
kai neatstāj nekādas citas iespējas. 

Mūsu pagastam pāri nedara. To pierāda 
arī jaunais budžets, kurā Kolkas pusei atvēlē-
ta apmēram tāda pati summā kā iepriekš, lai 
gan vairākas štata vienības ir zudušas. Arī uz 
priekšu kopā jāstrādā. 

— Vai, tavuprāt, ļaudis Kolkā un Dunda-
gā stipri atšķiras? 

— Man šķiet, ka visai ievērojami, bet pa-
teikt konkrēti nav tik viegli. Kolcinieki ir ļoti 
tieši. Nu ja, dundadznieki jau arī neluncinās. 
Kolkā cilvēki ir vēl noslēgtāki nekā Dundagā.  

Sākumā šķita, ka Dundagas deputāti mani 
nepieņem. Es jau kļuvu par deputāti tādā 
brīdī, kad manai balsij varēja būt izšķiroša 
nozīme domes priekšsēdētāja izvēlē. 

— Varēja būt un arī bija. Lielajā politikā 
tāds cilvēks jau ir tāds kā zelta kārts turē-
tājs...  

— Apzinoties, ka mana balss var būt izšķi-
rošā, nemaz tik labi nejutos. Pazinu abus 
kandidātus. Ar Aldonu Zumbergu bija sēdē-
jusi pie viena galda rajona padomes laikos. 
Aldons toreiz man likās ļoti gudrs. Guntu 
Abaju zināju kā ļoti zinošu speciālisti kopš 
laikiem, kad viņa vadīja pašvaldību sadarbī-
bas apvienību Ziemeļkurzeme. Kad 2001. gadā 
kļuvu par sava pagasta padomes priekšsēdē-
tāju, daudzos jautājumos lūdzu Guntai pado-
mu. 

Tā kā gana daudz biju dzirdējusi par to-
brīd valdošajām politiskajām nesaskaņām, 
man priekšsēdētāja vēlēšanu brīdī labāk bū-
tu paticis kāds trešais — gana spēcīgs kandi-
dāts. Starp citu, es tad jau mēnešus trīs biju 
nostrādājusi Dundagas pašvaldībā un biju 
pieredzējusi, kā Aldona atvaļinājuma laikā 
priekšsēdētāju aizstāj Guntis Pirvits. Es viņā 
saskatīju labu saimnieku. Viņš pamanīja tā-
das lietas, ko ne priekšsēdētājs, ne toreizē-
jais izpilddirektors nebija ievērojis. Piemē-
ram to, ka jāsaremontē kāpnes pie bērnudār-
za. Diemžēl spēcīga trešā kandidāta nebija, 
un tagad var tikai minēt, vai tāds būtu nolī-
dzinājis visus negludumus. Toreiz bija jāiz-
šķiras starp diviem.  

Guntu vērtēju augsti un cienu kā gudru 
vadītāju, bet viņai neiet viegli. 

— Kāpēc domei darbs nesokas raiti? 
— Toreiz, kad martā sāku strādāt pašval-

dībā, bija izteikta domes dalīšanās pozīcijā 
un opozīcijā, un tagad diemžēl ir tas pats, ti-
kai lomas mainījušās. Joprojām visu traucē 
nesaskaņas. Opozīcija meklē katru aplamu 
punktu vai komatu. Parasti tā nav runa par 
būtību, bet par sīkumiem, taču tie reizēm 
aizņem veselu stundu. Tad gan nāk prātā, cik 
godprātīgi mēs tērējam nodokļu maksātāju 
naudu.  

— Tu pati jau sīkumu dēļ necel kašķi? 
— Nē. Taisnība, es kopā ar dažiem depu-

tātiem gada nogalē uzrakstīju pieprasījumu, 
lūdzot izskaidrot, kā tas var būt, ka vidus-
skolā gada beigās paliek ievērojams naudas 
pārpalikums. Izrādījās, ka patiesībā tā nav 
un pārpratums radies neprecīza formulēju-
ma dēļ. Pēc tam gandrīz vai nožēloju savu 
rīcību, jo tas sagādāja speciālistam papildu 
darbu. 

— Pastāsti par savu darbu Sporta, izglītī-
bas un kultūras komitejā (SIK)! Katrā ziņā 
tā atbilst tavai izglītībai, darba pieredzei, 

interesēm.  
— Tiešām priecājos, ka radās tāda izdevī-

ba. Liels pluss ir mūsu zinošais izglītības spe-
ciālists. Ulda Katlapa izklāsts pat sarežģītos 
jautājumus dara saprotamus. Diemžēl viss 
jau neizdodas, kā vajadzētu. Viens piemērs. 
Dundagas izglītības iestādēs likvidēja saim-
niecisko daļu, šos pienākumos atstājot iestā-
žu vadītāju ziņā. Kolkas pamatskolā saim-
nieks bija. Lai kāda Kolkas patriote esmu, 
man tas nelikās taisnīgi. Taču iznāca tā, ka 
nu arī Kolkas pamatskolā saimnieciskā daļa 
ir likvidēta. Vienādi, bet vai labi?  

Budžetu veidojot, radās domstarpības kul-
tūras sadaļā. Mainījās kultūras darbinieka 
noslogojums Kolkas tautas namā, un mēs, 
daļa deputātu, uzskatījām, ka jārod iespēja 
pateikt arī finansiālu paldies tiem pāris aktī-
vajiem kolciniekiem, kas līdz šim bez atlīdzī-
bas ievērojami atbalstījuši Kolkas kultūru. 
Visi mūsu viedoklim nepiekrita. 

Sociālajā jomā Kolkas pagastam ir sava 
specifika. Mums iedzīvotāji, izņemot ciemus 
no Vaides līdz Sīkragam, koncentrējas vie-
nuviet, arī tie, kam vajadzētu sociālo palīdzī-
bu. Mēs viņus labi pārzinām, turklāt kaimiņš 
kaimiņu labi pazīst. Inese Ūdre, Kolkas pār-
valdnieka palīdze sociālajos jautājumos, visu 
izdara. 

Kolciniekiem ir sasniedzami visi vajadzī-
gie dienesti un pakalpojumi. Arī izpilddirek-
tors un priekšsēdētāja.  

Cilvēkiem pirmajā vietā jau ir saimniecis-
kās lietas. Ja tās var atrisināt, tad viss kārtī-
bā, un mums ir tiešām labs saimnieciskais 
dienests un tā vadītājs Ilmārs Gleglu.  

— Kā tu kā deputāte jūti cilvēku ieinte-
resētību novada dzīvē? 

— Galvenokārt jau ārpus oficiālā pieņem-
šanas laika vienkārši uz ielas. Atkārtošu: sva-
rīgākās ir saimnieciskās lietas. Reizēm, uz-
klausot cilvēkus, attopos — kā man pašai tas 
neienāca prātā? Piemēram, Kolkā ambulance 
bija otrajā stāvā, vecajiem cilvēkiem grūti 
uzkāpt. Ierīkot liftu būtu par dārgu. Bet rok-
turi pie pirmajiem pakāpieniem?! Tāpat ir 
citas lietas, piemēram, par piemājas dārzi-
ņiem, un domāju, ka pavasarī nokārtosim arī 
šos jautājumus.  

Reizēm esmu saklausījusi viedokli: labi, ka 
tu esi domē, tu domā par mums un vari aiz-
stāvēt mūsu kanti. No vienas puses, tā jau ir, 
es pārzinu kolcinieku vajadzības, no otras, es 
tagad pārredzu visu novadu. To man palīdz 
izprast arī tiešais darbs, apsekojot pašvaldī-
bas iestādes. Un es labi saprotu gan dažādās 
vajadzības, gan to, ka ierobežoto naudas re-
sursu dēļ visu nevar paveikt. 

— Ko teiksi par avīzi? Vai Kolku neaiz-
mirstam? 

— Tā tik turpināt! Jāatzīst, ka piederu 
tiem, kas Dundadznieku izlasa internetā. Ma-
na mamma gan pasūta! Savulaik veidojām 
biļetenu Kolkasrags. Tad cilvēki pārmeta, ka 
tajā ir tikai pašvaldības lēmumi, nekā īpaši 
vairāk. Jūs jau krietni rakstāt, un Kolkas dzī-
ve ir aptverta. Protams, kolcinieki ir noslēgti 
un iegūt ziņas droši vien nav vienkārši. 

— Labi, tagad, lūdzu, mazliet par savu 
darbu pašvaldībā!  

— Esmu darba drošības un ugunsdrošības 
speciāliste. Laimējās, ka darba gaitu sākumā 
mani ievirzīja un ar padomu palīdzēja Tatja-
na Ščerbakova, darba aizsardzības vecākā 
speciāliste no SIA Darba medicīna, ko uz laiku 

mēs algojām. No šī gada februāra strādāju 
viena pati. 

— Kas ietilpst tavos pienākumos? 
— Apsekot un apzināt darba riskus paš-

valdības iestādēs, rast iespējamos problēmu 
risinājumus to novēršanai. Pašlaik rakstu Ci-
vilās aizsardzības plānu, ko vēl vajadzēs iz-
strādāt atsevišķi skolām.  

 — Darbs ar papīriem. Vai tas apmierina? 
— Jā, man jāstrādā ar dokumentiem. Pēc 

likuma reizi gadā jāapseko visas iestādes. 
Man patīk darbs ar cilvēkiem, tā varētu būt 
vēl vairāk! Es gan domāju katru darbavietu 
apraudzīt biežāk nekā reizi gadā. Pirmā lieta, 
kas jāizdara, — parūpēšos, lai visur būtu uzlī-
mes un cilvēki zinātu, kur atrodas pirmās 
palīdzības aptieciņas, kur — ugunsdzēšamie 
aparāti. 

— Kā tu novērtē novada iestādes no sava 
profesionālā viedokļa?  

— Stāvoklis ir atkarīgs no vadītāja prasī-
bām. Ļoti laba situācija ir Kolkas izglītības 
iestādēs. Dundagas Mākslas un mūzikas sko-
la lūdza palīdzību evakuācijas plāna izstrādē, 
tāpat līdzēju bērnudārza Kurzemīte jaunajai 
vadītājai Ilonai Onzulei. Kliedzoša neatbilstī-
ba un pārkāpumi nebija nekur. Jā, ierobežo 
nauda, un to vajag daudzu prasību nodroši-
nāšanai. Kurzemītē nebija pārbaudītas uguns-
dzēšanas šļūtenes. To var izdarīt Ziemeļkurze-
mes speciālisti, bet tam vajag naudu! Jaunajā 
budžetā tas ir ieplānots.  

Nopietnākais trūkums bija tas, ka Dunda-
gas bērnudārzā kopš 2009. gada nav uguns-
drošības signalizācijas. Tagad būs iepirkums, 
un signalizāciju ievilks. Vidusskolā jāierīko 
apziņošanas sistēma. Bet tas nav tik steidza-
mi. 

— Tu esi arī saziņas cilvēks ar Veselības 
ministriju? 

— Izpilddirektors mani kā deputāti lūdza 
uzņemties koordinatora lomu sabiedrības 
veselības jautājumos. To arī daru, bet tas nav 
algots darbs. Iespējams, ka mums izdosies 
piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības 
projektiem.                          

Alnis Auziņš 
Dundadznieka foto 

  

  Trīspadsmit krēsli 

Cilvēkiem ir svarīga sadzīve 
 

Kopš pērnā marta mūsu pašvaldībā par darba drošību atbild Benita Ose. Savukārt 
kopš jūnija bijusī Kolkas pagasta vadītāja ir kļuvusi par novada domes deputāti. Tā-
pēc aicināju Benitu uz sarunu gan par atziņām, pildot tautas kalpa pienākumus, gan 
par tiešo darbu. 

Mēs, skolotāji, aicinām skolēnus latviešu 
valodas stundās sacerēt stāstiņus un dzejo-
ļus. Šoreiz tēmu tiem priekšā ir pateikusi pa-
ti Daba. Tā tapuši darbiņi par ziemu. Bērni ar 
interesi lūkojās dabas norisēs un atspoguļoja 
tās savos sacerējumos. 

Interesanti ir bērnu dzejoļi par tēmu Ko es 
daru, kad palieku viens. Skolotājas Maritas 
Čaunānes rosināti, dzejoļus bērni sacerēja 
mājās kopā ar vecākiem. Paldies vecākiem 
par atbalstu! 

Skolēnu radošajos darbos atklājas viņu 
iekšējā pasaule, domas un izjūtas. Mūsu, pie-

augušo, uzdevums ir radīt bērniem drošu un 
gaišu vidi, kurā augt un veidoties. Lai izdo-
das! 

Ieskatam piedāvājam dažus bērnu darbus. 
Izvēlētos stāstiņus rosinājusi sarakstīt sko-
lotāja Vēsma Frišenfelde, skolēnu darbos 
ielūkojās skolotāja Zanda Napska. 

 

Ko es daru, kad palieku viens? 

Lielā priekā redzu es — 
Vecmamma auj tupeles. 
Ja jau viņai kurpes kājās,  
Tātad viens es būšu mājās. 

Tiklīdz viņa durvis ver, 
Mana roka beibleidus ķer. 
Skribinu tos cauru dienu, 
Neizlaižot mirkli vienu. 
Vecāmāte dusmās sauc: 
«Te tokš ir tas dumps par daudz!» 
Ojārs rājas: «Aus’ krīt ciet, 
Mums uz mēž te nāksies iet!» 
Tāpēc man vislabāk klājas  
Tad, kad viens es esmu mājās.  
Tad neviens man nerājas, 
Beibleidus kad skribinu! 

  Andris Avotiņš, 3. a klase 
 

Kad mājās palieku es viens, 
Tad mani netraucē neviens. 
Tad varu darīt blēņas es 
Un izēst visas konfektes. 

  Niklāvs Neimanis, 3. a klase 

Mīkstais sniedziņš 
Reiz sniga sniedziņš. Tas uzsniga uz koka. 

Uz koka izveidojās mīksti spilveni. Kokam 
bija silti. Sniedziņš iepriecināja koku. Snie-
dziņš bija brīnišķīgs. Uz koka nolaidās putni. 
Viņi priecājās un pikojās. Koki teica, lai pūš, 
lai snieg, mums nav auksti. 

Evelīna Feldentāle, 2. b klase 
 

Ziemā 
Kādu dienu uzkrita burvīgs sniegs. Koks 

pamodās. Koks domāja, kāpēc viņam ir tik 
silti? Viņam bija uzklāts palags. Kad viņš at-
vēra kārtīgi acis, koks ieraudzīja sniega ku-
penas un putnus. Viņi visi bija laimīgi. 

 Liene Gerharde, 2. b klase  
 
 

Bērnu stāstiņi un dzejoļi 
 

Iepazīstinām ar vidusskolas — Mazās skolas — audzēkņu jaunrades darbiem. 
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Stāsta Vaira Kamara, kas gandrīz visus arī 
gatavoja: «Šogad pirmoreiz konkurss rīkots 
kā svētki dalībniekiem. Tāpēc arī jaunākās 
grupas skolēni tikās ar dzejnieci Maiju Lauk-
mani, vecākie — ar aktieriem Rihardu Lepe-
ru un Karīnu Tatarinovu. Vietas šoreiz neda-
līja, bet uz nākamo kārtu 20. III izvirzīja 25 
spēcīgākos, kas cīnīsies par iekļūšanu Kurze-
mes reģiona konkursā. No mūsējiem tajā pie-
dalīsies Marks, Raitis, Edgars un Renārs.  

Konkurence bija gana liela: 1.–7. klašu 
grupā uzstājās 30 skolēni, 8.–12. klašu gru-
pā — 19. Konkurss bija labi sarīkots, jo bija 
padomāts, lai skolēniem būtu interesanti, lai 
viņi labi iejustos un atraisītos. 

Pie mazākajiem ieradās divi bezgala jauki 
un draudzīgi sniegavīri, domādami, ka atnā-
kuši uz sniegavīru salidojumu. Redzot skolē-
nus, kam baltā krāsa apģērbā, tie viņiem pie-
skārās, cerot, ka šie skolēni arī sniegavīri, 
bet tad secināja, ka viņi ir silti! Ja pieminēja 
ziemu, abi viesi bija laimīgi. Kad bija jāuzstā-
jas, sniegavīri aicināja pieskarties viņu slo-
tām, lai lielāka iedvesma, un apvaicājās, kur 

vēlas stāvēt. Tas viss radīja atbrīvotu gaisot-
ni. Noslēgumā sniegavīri uzaicināja visus uz 
savu salidojumu martā pusnaktī Lielajā me-
žā... 

Lielākie sēdēja pie galdiem, un viņiem sā-
kumā kopīgi bija jāsacer dzejolis. Tas arī pa-
līdzēja iejusties konkursa gaisotnē.  

Ar visu Dundagas vidusskolas konkursan-
tu uzstāšanos biju apmierināta. Matīss uztei-
cams par saglabāto šķelmīgumu, kas lieliski 
iederējās Ojāra Vācieša dzejolī Puspuse. 
Marks žūrijas simpātijas ieguva ar Pētera 
Brūvera dzejoli Lietus mākoņa smiekli. Viņam 
kopš savas 1. spilgtās uzstāšanās konkursā 
nākas ļoti cītīgi strādāt, lai katru reizi pierā-
dītu savu aktierisko prasmi. Krista šogad bija 
sagatavojusi fragmentu no Vītauta Petkeviča 
stāsta Saruna un uzstājās daudz labāk nekā 
pērn. Viņa jau no 1. klases ir bērns, uz kuru 
pilnībā varu paļauties. Pat, ja es apjukšu, 
Krista izdarīs, kā vajag. Viņa prot lieliski sa-
glabāt uzmanību un loģiku. Ir ļoti daudzpu-
sīga: dzied, dejo, spēlē klavieres un flautu. 
Tāpat uzteicama Kristas ģimene, kas vien-

mēr uzklausīs savus bērnus, kurai vienmēr 
laiks palīdzēt un atbalstīt. 

Kristīne izvirzītos uzdevumus veica go-
dam. Pusgada laikā, kopš viņa nāk uz teātra 
sporta nodarbībām, Kristīne ir ļoti centusies 
un izdarījusi daudz. Visa 5.–8. klašu teātra 
sporta grupa ir ļoti perspektīva: tik atraktīva 
un ar labu iztēli apveltīta, kāda sen nav biju-
si. Skolēni nāk ar lielu ieinteresētību un rai-
sās vaļā. Prieks ar viņiem strādāt. Būs spēcī-
ga maiņa 11.–12. klasēm. Galvenais — nekļūt 
iedomīgiem, un turpināt strādāt. 

Skolotāja Mārīte Pēterhofa ieguldīja lielu 
darbu, gatavojot konkursam Renāru. Puisim 
izdevās patiesi atklāt atstumtības problēmu. 
Viņš Māras Zālītes dzejoli Skatījos es pa logu 
norunāja labāk nekā no rīta mēģinājumā. 

Raita darbs bija ņemts no Grāmatas īstiem 

puikām — Gaja Makdonalda Kā atkauties no 
krokodila. Viņš to norunāja ļoti atraktīvi. Ed-
garam bija jāuzstājas pēc Raita, un tas nebija 
viegli, jo Edgara darbs — Vika Pasaka par pū-
ķīti, kas iegavilējās — bija citā tonalitātē. Var-
būt tāpēc sākumā viņam bija grūtāk, taču ar 
laiku viņš atguva pasakas niansēto šarmu un 
norunāja darbu lieliski. K. Tatarinovai ļoti 
patika Edgara un Raita uzstāšanās».  

Mazliet aprunājos ar pašiem konkursan-
tiem. Kristīne un Krista atzina, ka bijis sais-
toši kopīgi ar M. Laukmani sacerēt dzejoli, 
Raiti un Edgaru bija aizrāvusi R. Lepera ģitā-
ras spēle, turklāt Raitis apsver domu kļūt par 
aktieri.   

Veiksmi visiem viņu iecerēs, bet tuvākā 
uzstāšanās jau 20. III!                       

Diāna Siliņa  

    Par zaļu pat vēl zaļāks 

Pirmklasnieki tiem bija gatavojušies — 
par to liecināja skaistā ābeču izstāde un sko-
lēnu uzstāšanās. Kad ābece apgūta, katrs 
pirmklasnieks to izdaiļo, kā vien vēlas. Arī 
šajā izstādē vairāku ābeču vākus rotāja zī-
mētas vai no aplikācijām veidotas smaidīgas 
sejas, tādējādi šīs grāmatas cilvēciskojot. 
Īpaši izcēlās kāda salocīta ābece, kas bija no-
vietota vertikāli un kurai bija mandarīna 
galva ar priecīgu seju un konfekšu rokas.  

Svētki notika mūzikas kabinetā, un pirm-
klasnieku priekšnesumus uzmanīgi vēroja 
viņu mīļākās rotaļlietas, pārsvarā mīksti un 
pūkaini suņi, lāči un zaķi. Taču starp tiem 
pamanīju arī pa kādai mašīnai. Pirmklasnie-
ki uzstājās no sirds: gan dziedāja, gan rak-
sturoja dažus burtus, tos rādīdami citiem un 
veidodami vārdus. Viņi tika galā arī ar uzde-
vumu, pa burtam nosaucot skolotājas B. Kin-
čiusas izteiktos vārdus, tādējādi nopelnot 
iespēju izspēlēt Sēdošo spēli. Skolotājas sauca 
darbības vārdus, kas sākās ar burtu «s», un 
pirmklasnieki šīs darbības attēloja: sēdēja, 
stāvēja, smaidīja, smējās, sanēja, sauļojās un 
sildīja. Grūtāk klājās, saprotot, kā pašiem sa-
stāties, lai izveidotu skolotājas B. Kinčiusas 
nosauktos drukātos burtus. Te nozīmīga bija 

spēja vienoties par vadītāju un uzticēties vi-
ņam, nevis katram pašam gribēt vadīt.  

Visus gaidīja pārsteigums — Burtu meiti-
ņas jeb nomaskējušās skolotājas Vēsmas Fri-
šenfeldes ierašanās. Krāsaina, ar lentām ma-
tos un burtiņiem pa visu apģērbu, viņa pār-
baudīja, vai bērni tiešām pazīst burtus, un 
katram uzdāvināja sertifikātu, kas apliecinā-
ja, ka audzēknis izmācījies visus burtus, prot 
tos uzrakstīt un salasīt kopā. Pirmklasnieks 
Elvis Engelbergs pat zināja, kas ir sertifikāts! 

Noslēgumā pirmklasnieki kopā ar skolo-
tāju S. Cirveli gāja skolēnu iecienītajās rota-
ļās — Piķamice un Bugi, bugi.  

Aprunājoties ar 1. klašu skolēniem, no-
skaidroju, ka Ābeču svētki viņiem gājuši pie 
sirds. To jau varēja pamanīt arī pasākumā. 
1. a klases skolēni Megija Helēna Bandere un 
E. Engelbergs ļoti priecājās par iespēju svēt-
kos dziedāt, Megijai Helēnai vissaistošākā 
šķita Sēdošā rotaļa, bet Elvim — Bugi, bugi. 1.b 
klases skolniekiem Annijai Paulai Heibergai 
un Arnoldam Bergmanim vislabāk patika 
ābeču izstāde un noslēguma rotaļas. Annijai 
Paulai būtiski likās saņemt arī sertifikātu. 
Ābeču svētki ir beigušies, tagad pienācis 

laiks nopietnai lasīšanai.               Diāna Siliņa 

Ābeču svētkos 
 

31. I Dundagas pirmklasnieki kopā ar audzinātājām Džeilu Dzalbi, Birutu Kinčiusu 
un mūzikas skolotāju Sandru Cirveli svinēja Ābeču svētkus. 

Aktīvo jauniešu grupa plānoja, kā pasāku-
mu darīt interesantāku, bet citi gatavoja 
priekšnesumus. Reizēm nav drosmes atzīties, 
ka protu izdarīt labāk nekā citi un uzstāties 
lielākas auditorijas priekšā. Tomēr ir jau-
nieši, kas uzdrošinājās, un viņiem tas sanāca 
ļoti labi! 

Nebijām pamanījuši, ka lieliski pasākumu 
vadītāji ir tandēmā Simona Bernāne un Val-
ters Zēfelds. Viņi darbojās kā izmeklēšanas 
aģenti, kuriem pavedienus šķetināja, var 
teikt droši, meistaraktieri Raitis Bērziņš un 
Edgars Cīrulis. Puišu pantonīmas bija tik dzī-
vas un interesantas, ka zālē bieži skanēja 
smiekli. Vērojot viņus, tu saproti, ka jāprot 
ne tikai tēlot, bet vēl pārzināt daudzas jomas 
un profesiju nianses. 

Toties, cik labi abi puiši spēj attēlot grupu 
Bermudu divstūris ar dziesmu Labi, mēs pār-
liecinājāmies pēc skatītāju lūguma atkārtot 
dziesmu vēlreiz. Te nu bija redzama lieliska 
saspēle un abu interesantās atbildes uz aģen-
tu jautājumiem. 

Ar dziedāšanas mākslu mūs priecēja divi 
dueti: Katrīna Zosa un Liene Rumpe ar dzies-
mu Hallelujah un Laine Šmite un Dīna Ivano-
va ar dziesmu Be My Baby. Meiteņu dziedātās 
dziesmas bija maigas, skanīgas un mīlestības 
piepildītas.  

Meitenes muzikāli pavadīja Reinis Ādam-
sons, drīz pēc tam pats uzstājoties kopā ar 
izmeklēšanas aģentu, šoreiz dziedātāju, Val-
teru Zēfeldu. Grupā, kas saucas Kvatro, vēl 

spēlē Mārtiņš Abajs un Dzintars Pētersons, 
un tā izpildīja dziesmu Debesis mūs vēro.  

Jauns pārsteigums klātesošiem bija Rasas 
Helēnas Kokorevičas atskaņotais skaņdarbs, 
spēlējot ... klavieres! Klausoties meitenes kla-
vierspēlē, mūzika mūs aizveda sapņu pasau-
lē, pavasara gaidās… 

Tikpat patīkams pārsteigums bija skolas 
absolventa Paula Ķierpes uzstāšanās ar kla-
vierskaņdarbu Vienkārši vakara chill. Man kā 
vienkārši klausītājai šis Paula paša sacerētais 
skaņdarbs šķita ģeniāls! 

Līdztekus muzikālajiem sniegumiem bija 
kas vēl negaidīs — filmas pirmizrāde! Mūsu 
skolas 12.a klases audzēknis Kristians Kevre-
lis rādīja paša veidotu filmu Kolka. Kā pats 
puisis teica, tad tas bija laika ietilpīgs un pa-
matīgs darbs, sākot no idejas līdz filmas pē-
dējam kadram. 

Visiem jauniešiem, pasākuma dalībnie-
kiem, vēlreiz saku lielu «paldies» par uzdro-
šināšanos uzkāpt uz skatuves un parādīt sa-
vas prasmes un talantu! Šoreiz tas nebija 
konkurss, bet tikai talantu parāde, un lai tā 
arī paliek, jo ne vienmēr vajag uzvarētājus. 
Nākamajā gadā ceram uz lielāku drosmīgo 
pulku, bet tādam pasākumam noteikti ir jā-
būt! To beigās sapratām no skatītāju intere-
ses, atbalsta un smaidiem. Gaidīsim nākamos 
pasākumus gan kā dalībnieki, gan kā skatītā-
ji! 

Inese Freimute 

Skatuves runas konkursā 
 

27. un 30. I Talsos starpnovadu skatuves runas konkursā piedalījās 7 mūsu vidus-
skolas skolēni: Marks Aukmanis, Krista Ludevika, Matīss Vīksna un Kristīne Ralle 1.–
7. klašu grupā; Raitis Bērziņš, Edgars Pabērzs un Renārs Mičulis 8.–12. klašu grupā.  

• Pirmklasniece Elīne Burnevica ar mīļāko rotaļlietu Džūnu.                                                                Autores foto 

Popiela Kolkas skolā 
 

27. I Kolkas pamatskolā pēc ilgāka 
pārtraukuma skolēni atkal varēja pieda-
līties vienā no gada nozīmīgākajiem un 
svarīgākajiem pasākumiem — Popielā. 

 

Gatavošanās bija nopietna, gana spraiga 
un reizē arī jautra, bet rezultāts sagādāja 
gandarījumu visiem — dalībniekiem, skatītā-
jiem un žūrijai. Priekšnesumu nebija daudz, 
toties bija pārstāvēti visdažādākie izpildītāji 

un žanri — duets Sandra, OKartes skatuves 
jauniešu grupa Jātnieki, Labvēlīgais Tips, 2011. 
gada ārzemju podziesmas un deju stils hard 
bass! 

Žūrija nolēma, ka pārstāvēt Kolkas skolu 
Rojas Popielas pasākumā 4. II godam spēs visa 
4. klase, 5. klases kvartets, 7. un 8. klases zē-
nu deju grupa un meitenes. Liels paldies par 
iespēju uz Roju doties ar autobusu SIA Lī-
cis 93 ceha vadītājai Regīnai Rūmniecei! 

 

Dzintra Tauniņa,  
Kolkas pamatskolas ārpusklases darba vadītāja 

Talanti vidusskolā 
 

Pirms kāda laika LNT meklēja talantīgus cilvēkus Latvijā, un tādus atrada ne ma-
zums. Bet 27. I vidusskolas pašpārvalde talantus meklēja un uzrunāja pašu skolā.  
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— Pie labā dzeramā ūdens, kas bija liels 
ieguvums no ūdenssaimniecības projekta 
pirmās kārtas, dundadznieki jau pieraduši. 
Ko dos otrā kārta, kādu teritoriju aptvers 
ūdensvadu un kanalizācijas tīkla rekon-
strukcija un atjaunošana?  

— Darbi aptvers Brīvības, Saules, Upes un 

Puķu ielas un privātmāju rajonu, kas ietver 
Meža, Uzvaras, Liepu, Bērzu, Lauku, Krišjāņa 
Barona un Andreja Upīša ielu. Tur rekonstru-
ēs vecos ūdensvadus. Vecos, pagājušā gad-
simta 80. gados būvētos ūdensvadus nomai-
nīs pret jauniem — plastmasas. Ūdens kļūs 
vēl labāks, vēl retāk ūdensvadi plīsīs. 

Kanalizācijas tīkls paplašināsies tā sauca-
majā MRS rajonā, pa Brīvības ielu līdz Puķu 
ielai. Upes un Saules ielas rajonā nav bijusi 
centralizēta kanalizācija, līdz šim tur galve-
nokārt izmanto septiķus. Kanalizācijas tīkls 
virzīsies pa Pils ielu līdz tautas namam un vēl 
mazliet tālāk. Pabeidzot projektu, arī Līkā 
muiža un pils būs pieslēgta kanalizācijas tīk-
lam. Līdz šim laikam tur ir izsmeļamas bed-
res. 

Rekonstruēs kanalizācijas tīklu starp Tal-
su, Maija un Saules ielu. Darbi aptvers arī 
Dakterleju, kur rekonstruēs ūdensvadu un 
ierīkos kanalizāciju. Tad Dundagas centrs būs 

aptverts. 
— Dakterlejas avotiņš paliks romantikai 

un tūristu pievilināšanai? 
— Tā varētu teikt. Kopš pabeigta ūdens-

saimniecības projekta pirmā kārta, vairs ne-
dzirdam iedzīvotājos sūdzamies par sliktu 
ūdeni. Par to ir prieks. 

— Kas jau ir padarīts? Kāda būs projekta 
turpmākā gaita? 

— Pēc iepirkumu procedūras ir noslēgts 
līgums ar SIA Firma L4, un pašlaik tās speci-
ālisti projektē. Līgumu noslēdzām vēlā rude-
nī, bet ziemas kavēšanās ļāva līdz jaunajam 
gadam topogrāfiski uzmērīt apmēram 15 ha 
teritorijas, kur paredzēts rekonstruēt vai iz-
būvēt no jauna ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklus.  

Tagad jau tapuši pirmie rasējumi un arī 
pirmā saskaņošana starp pasūtītāju un pro-
jektētāju. Saskaņot paredzamos darbus ar 
valsts akciju sabiedrību Latvijas Valsts ceļi 
(LVC) nav viegli un nebūs viegli. LVC iebilst, 
ka ūdensvadu izbūve skartu ceļu joslu. Stā-

vokli vēl sarežģī tas, ka Lattelecom un Latven-
ergo paguvuši savus tīklus izbūvēt pirms 
mums, un arī viņi ir paredzējuši aizsargjoslu 
saviem tīkliem. Brīvības ielā un Andreja Upī-
ša ielā būs visgrūtāk saskaņot mūsu vēlmes 
ar LVC. Centīsimies pierādīt savu patiesību 
un dabūt atļauju būvēt kaut vai pa ceļa malu 
vai pa grāvi. Protams, nebūtu prāta darbs uz-
lauzt asfaltu Brīvības ielā, kur tas samērā ne-
sen ieklāts. Toties Andreja Upīša iela ir visai 
sliktā stāvokli, ir izskalojumi pie kontrol-
akām, asfalts ir ieliecies, tāpēc būtu pat labi, 
ka pēc mūsu darbiem vismaz daļēji šīs ielas 
segumu varētu atjaunot. Pārsvarā jau cenša-
mies projektēt pa pašvaldības zemēm vai 
pašvaldībai piekrītošām zemēm. 

— Kad darbus paredzēts pabeigt? 
— Līdz marta beigām jāpabeidz projektēt, 

tad jāizsludina būvniecības darbu iepirkums, 
lai vasarā sāktu būvniecību.  

— Vai ar otro kārtu lielie darbi beigsies? 
— Kādu laiku — jā. Tālākā nākotnē varbūt 

paplašināsim ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lu Jaundundagas virzienā pa 1905. gada ielu 
un pa Priedaines ielu Tūļu virzienā. Pēc kāda 
laika, kad būs pieejami jauni ES fondu līdzek-
ļi, būs jāsāk domāt par notekūdeņu attīrīša-
nas stacijas rekonstrukciju. 

Uzklausīja Alnis Auziņš  

Lai gan rajona robežas vairs nepastāv, Tal-
su, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada kul-
tūras darbinieki ir saglabājuši spēju un vēlmi 
sadarboties. Tās ir kopīgas amatiermākslas 
kolektīvu skates, tikšanās metodiskajās ap-
vienībās, darba semināros, svētkos.  

Konference bija 1. no šogad iecerētajiem 3 
pasākumiem, lai celtu kultūras darbinieku 
profesionālo izaugsmi un veicinātu sadarbī-
bu. Otrais pasākums paredzēts 24. III Rojā, 
kur Spēļu tirgū kolēģi dalīsies prasmēs un pie-
redzē vadīt pasākumus. Noslēgumā, 7. IX mū-

su novadā, kaimiņu novadu kultūras darbi-
nieki pulcēsies atpūtai un pieredzes apmai-
ņai kurzemnieku gaumē. 

2. II tikšanās pilnībā attaisnoja radošās 
konferences būtību. Tā sākās ar pūtēju kvin-
teta Rīga brašo iepūtienu jaunajā gadā. Īpaši 
varējām lepoties par bijušo Kolkas mūzikas 
skolas audzēkni Raivi Māguru. Iepazīstinot ar 
kvintetu, Raivi izcēla kā labāko tubistu Eiro-
pā. Pēc burvīgā priekšnesuma visi novadi ar 
nelielām prezentācijām atskatījās uz kultūras 
dzīvi iepriekšējā gadā. Talsu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Andris Dedzis atzī-
mēja: «Visi esam malači, skaisti, diženi, mīļi 
un čakli». Patiesi silti vārdi. Konferences da-
lībniekus sveica arī Rojas novada domes 
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un Mērsraga no-
vada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons. 

Pieredzē un zināšanās dalījās Talsu tūris-
ma informācijas centra vadītāja Inese Roze, 
uzsverot kultūras un tūrisma mijiedarbību, 
nepieciešamību būt radošiem un vienmēr 
darboties ar kvalitātes zīmi. Īpaši emocionāli 
Inese izcēla kādu nesen lasītu citātu. Vecmā-
miņa mazmeitiņai māca: «Meitiņ, tavā vietā 
istabu izslaucīs kāds cits, bet grāmatu gan ta-
vā vietā neviens cits neizlasīs». 

Režisors, teātra pedagogs un psihologs 
vienā personā Juris Rijnieks iedevsmojošā 
lekcijā aicināja uz jēgpilnu darbību un domāt, 
kā darbošanās veido priekšstatus par mums 
pašiem, mūsu darbu. «Tu nevari nebūt tas, 
par ko tevi uzskata», sacīja režisors. Tādēļ 

vienmēr, darot darbu, pašiem sev jājautā, ko 
vēlamies panākt, ar kādu attieksmi to darām 
un kādai vīzijai sekojam. 

Kultūras ministrijas vecākās referentes 
Signes Pujātes un Kultūrizglītības un nema-
teriālā mantojuma centra pārstāves Lindas 
Rubenas prezentācijas vienoja doma, ka tra-
dicionālais kultūras mantojums ir milzīgs re-
surss — radošs, ekonomisks. Ministrijas refe-
rente klātesošos iepazīstināja ar Tradicionā-
lās kultūras likuma nostādnēm. Šīs prezentā-
cijas vedināja paskatīties uz kultūras darba 
jau valsts un Eiropas mērogā. 

Visas lekcijas bija saistošas un saturā bagā-
tas. Pēc tādas darba dienas kā brīnišķīgu me-
dusmaizi baudījām jauniešu kora Talsi priekš-
nesumu diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā, 
kas deva prieku un spēku strādāt tālāk. 

 

Baiba Dūda, Kultūras pils direktore  

Tiekas kultūras darbinieki 
 

2. II Talsu kultūras nodaļa rīkoja Pārnovadu kultūras centru darbinieku radošo kon-
ferenci.  

2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   S v eču   mēn e s i s  D u n d a d z n i e k s   2 01 2  

«Dundadznieks» Nr. 3 (130)  
2012. gada februāris. 

 

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, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Aldis Pin-
kens, Diāna Siliņa, Smaida Šnikvalde.  

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 

No Kubalu skolas–muzeja 
 

2. II muzeja vadītājs Ivars Abajs piedalī-
jās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
ikgadējā konferencē ar priekšlasījumu Ku-
balu skolas - muzeja saimniecības ēkas renovā-
cija un sētas etnogrāfisko vērtību atjaunošana 
(2008–2011). 

Iepriekšējā Dundadznieka rakstā Muzeja 
atslēga autors aplami minējis E. Dinsberga 
Rīgā drukātās Etnogrāfijas izdošanas gadu. 
Pareizais ir 1876.  

Ivars Abajs, muzeja vadītājs 

Dundagas centrā rekonstruēs 
5775 m ūdensvadu tīklus, par 
4065 m paplašinās un par 
2502 m rekonstruēs kanalizācijas 
tīklus. 

Aptuvenais pieejamais finansē-
jums ir miljons latu — 85% no Eiro-
pas Savienības (ES) Kohēzijas fon-
da, 10% no mūsu pašvaldības, 5% 
no valsts.  

Dundagas pils ir biedrības Latvijas Piļu un 
muižu asociācija biedrs jau kopš pašiem orga-
nizācijas pirmsākumiem. Asociācijas galve-
nais uzdevums ir saglabāt kultūrvēsturisko 
mantojumu. Kopš pagājušā gada pavasara 
darbojamies arī asociācijas valdē, kurā ir 
pārstāvēti visi Latvijas vēsturiskie novadi. 
Gada laikā organizācijas darbs ir rūpīgi vēr-
tēts, lai asociācija kļūtu par nopietnu part-
neri dažādos nacionāla un starptautiska lī-
meņa sadarbības projektos, strādātu sabied-
rības labā un biedru interesēs. 

Nesen, 24. I, pārstāvēju Dundagas pili aso-

ciācijas darba plāna izstrādei 2012. gadam. 
Iecerēti pasākumi piļu un muižu popularizē-
šanai, izglītojoši semināri biedriem un plašā-
kai sabiedrībai, asociācijas tēla uzlabošanai. 
Plānošanas seminārs notika Krimuldas mui-
žā, kas ir bagāta ar kultūrvēsturisko manto-
jumu un iedvesmojošām iecerēm turpmā-
kam darbam.  

Katra tikšanās valdes sēdēs, biedru sapul-
cēs, semināros ir vērtīga pieredzes apmaiņa 
un iespēja gūt jaunas idejas un atziņas. 

 

Baiba Dūda, Kultūras pils direktore  

Pārbaudīsimies! 
 

13. III un 17. IV no plkst. 11.00 līdz 
18.00 SIA Dundagas veselības centrs ie-
spējams veikt krūšu dziedzera rentgeno-
loģiskos izmeklējumus. 

Arī šogad iespējams veikt mamogrāfijas 
izmeklējumus: bez maksas — ar uzaicināju-
ma vēstuli no Veselības norēķina centra (no 
01.11.2011. — Nacionālā veselības dienesta) 
valsts skrīninga programmā (valsts apmak-
sāta krūts vēža profilaktiskā pārbaude); par 
Ls 2 — ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta 
norīkojumu; par augstāku maksu — 
ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīko-
jumu, kam nav līgumattiecības ar Veselības 
norēķina centru.  

Pierakstīties varat Diagnostikas centra 
aģentūrā pa tālr. 67142840 un 27866655 vai 
pa epastu info@mamografija.lv. 

 

Agita Vagenmeistere, SIA Dundagas  
veselības centrs valdes priekšsēdētāja  

Ūdenssaimniecības  
projekta otrā kārta  

 

Stāsta projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Dundagā vadītājs Guntis Kārklevalks. 

 

Mēs piļu un muižu saimē 

 
 

Latgales Finanšu kompānija piedāvā aiz-
devumus pensionāriem līdz 75 gadiem bez 
ķīlas. Krišjāņa Valdemāra iela 17, Talsi.  
Tālr. 29159682; 63223707 

SIA Dundagas meži pērk cirsmas un mežus, 
zāģē cirsmas, izceļ un aizved kokmateriālus, 
palīdz pārdot kokmateriālus par visaugstākajām 
cenām. Mob. tālr. 29132242, 26380033, epasts 
fitoo@apollo.lv 

Dundagas novada dome 26.01.2012. sēdē 
ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 2. § Par elektro-
pārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. 
posma rekonstrukcijas paredzētās darbības ak-
ceptēšanu. 

Elektropārvades tīklu savienojuma 
«Kurzemes loks» 2. posma Dundaga – Talsi – 
Kandava – Tume rekonstruējamā posma ga-
rums ir aptuveni 90 km. Apmēram 58 km ga-
rā posmā no Dundagas līdz Kandavai 
(Kandavas stacija) paredzēts rekonstruēt 
esošo 110 kV elektropārvades līniju, pastip-
rinot to ar 330 kV līniju, t.i., pa esošās 110 
kV elektropārvades līnijas trasi uz vieniem 

(kopējiem), augstākiem balstiem izvietot 
110 kV un 330 kV līnijas, nedaudz trasi pa-
plašinot. 

Projekts «Kurzemes loks» ir viens no 
tiem, kas iekļauts Baltijas enerģētikas tirgus 
starpsavienojuma plānā un kura īstenošana 
ir būtiska Baltijas elektroenerģijas tirgus at-
tīstībai un enerģētiskās drošības paaugstinā-
šanai. Līdz 2018. gadam plānots izveidot 
zemūdens elektrisko savienojumu Baltija – 
Zviedrija, savukārt izpētes stadijā ir Latvi-
jas – Igaunijas starpsavienojuma izveide, ku-
ra izbūve plānota līdz 2020. gadam.  

Jaunizveidotie starpsavienojumi ievēroja-

mi uzlabos visas Baltijas elektroapgādes 
drošumu normālā un līniju remonta režīmā 
un avāriju gadījumos. Kurzemes 330 kV 
elektropārvades tīkls ir šo starpsavienoju-
mu neatņemama sastāvdaļa. Līdz 2013. ga-
dam Baltijas valstīs plānots atvērt elektro-
enerģijas tirgu. Tā nodrošināšanai jāizveido 
drošs tranzīta koridors, kurā Kurzemes 
330 kV pārvades tīkls pārvadīs ievērojamu 
daļu tranzīta enerģijas. 

Iepazīties ar domes lēmumu, ietekmes uz 
vidi novērtējumu un citiem dokumentiem 
iespējams Dundagas novada pašvaldības At-
tīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, 
Dundagā. 

Lauris Laicāns,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 

Rekonstruēs elektropārvades līnijas 

Latvijas Mežsaimniecības uzņēmums par vis-
augstāko samaksu nopirks jūsu meža un zemes 
īpašumu. Iespējams tūlītējs avanss. Samaksa 
darījuma dienā. Tālr. 26129919. 
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