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PAR! Kolkā
Kustības PAR! rosinātāji un domubiedri 3. III pulcējās Kolkas tautas nama mazajā
zālē, lai spriestu par turpmāko darbību.
Tā kā daļa no pirmās reizes nebija ieradusies, bet daļa bija jaunpienācēji, tad vispirms
īsi atskatījāmies uz 4. II tikšanos Dundagas
pilī, aplūkojot fotogrāfijas un pāris teikumos
saucot atmiņā iepazīšanās spēli, ideju gudrošanu, nodomu protokolu.
Aizvadītajā mēnesī ir radusies precīzāka
apjauta, kā turpināt. Ko darīt un ko pagaidām nedarīt.
Mūsu gadījums nav tāds, ka sanāk kopā
vienas šauras idejas nesēji, teiksim, makšķernieki, dārzkopji vai šahisti. Tad ir vienkāršāk — noteikts cilvēku loks, kas cits citu jau
labi pazīst, un viņi nodibina biedrību, kas palīdz piesaistīt naudu un labāk sasniegt viņu
izvirzītos mērķus.
Mūsu PAR! tomēr ir kas cits. Pozitīvi, Atklāti, Radoši — tas ir plašāk nekā «šahisti»
vai «makšķernieki». Tas pirmkārt. Otrkārt,
4. II pilī sapulcējās ļaudis, no kuriem daļa cits
citu ieraudzīja pirmo reizi. Proti, mēs neesam savstarpēji pietiekami labi pazīstami.
Tāpēc pareizāk būtu nesasteigt ar biedrības
statūtiem, bet vispirms caur konkrētām darbībām citam citu labāk iepazīt, pa īstam ap-

zināties, ko mēs katrs ar PAR! saprotam, apjēgt, vai esam gatavi ziedot daļu sava laika
un tajā visā piedalīties, bet tie, kas aptver —
tas nav priekš manis, to arī godīgi pasaka —
paldies, tas tomēr nav man domāts, bet lai
jums labi veicas!
Atsaucot atmiņā apmēram 40 pirmajā tikšanās reizē radītās idejas, rosinājām pievērsties vienai, savā ziņā vienkāršākajai, kas neprasītu īpašu naudu un ko varētu visdrīzākajā laikā īstenot. Piemēram, talkai. Un vēl, lai
tas nebūtu lielajos centros, bet kādā nomaļākā vietā, kur ir tik maz vietējo, ka viņiem
vieniem pašiem kaut ko dižāku paveikt nav
pa spēkam. To visu ņemot vērā, iesākumam
izraudzījāmies piejūras ciemu Sīkragu.
Tālāk jau, prātus liekot kopā, attīstījās
turpmākās rīcības plāns: vispirms nelielai
grupai jādodas uz Sīkragu, jātiekas ar vietējiem, jāizzina viņu domas un jāapjauš darāmais — tas, ko mēs, pašreizējie PAR! atbalstītāji, vienā talkas dienā jaudājam paveikt,
turklāt nepārraujoties pušu, bet atstājot arī
spēkus, lai spētu pie lūpām pielikt karoti ar
talkas zupu, uzdziedāt, varbūt — ieiet pirtī

• Otrajā tikšanās reizē Kolkas tautas namā. Cerams, ka aprīļa nogalē jau varēsim parādīt darbīgākas bildes — no talkas.

Redaktora vārdi

Pirmās rindas likums?
Nerakstītos likumus palaikam ievēro stingrāk nekā rakstītos. Sapulcēs,
sanāksmēs, lekcijās, jā, dievkalpojumos redzam pirmo rindu tukšu. Pat ja
telpā vietas 2–3 krēslu rindām, pirmā bieži vien paliek neaizņemta. Gan
jau psihologi to precīzi izskaidrotu. Man šķiet, ka tās ir bailes tapt pamanītiem un uzņemties atbildību.
Tuvojas pavasaris. Gājputni, veicot lielus attālumus, allaž kāsī maina
līderi — to, kas lido pirmais, kam ir visgrūtāk, kas uzņemas atbildību. Tik
vienkārši, ka pilnīgi neticami: putni apjauš — šāda pieeja ir visizdevīgākā
visiem.
Cik labi mums visiem klātos, ja pirmajā rindā vienmēr atrastos tobrīd
stiprākie un ja būtu pārliecība — līdzko kāds pagurs, vietā nāks cits, saprotot vienkāršo patiesību: sabiedrība ir kopdzīve, nemitīgi jānotiek maiņai, asinīm jāatjaunojas, tiem, kas atpūtušies, jāaizstāj daudz darījušie un
piekusušie.
Žēl, ka neesam putni! Tomēr katru gadu es, muļķis, atkal ceru — varbūt šopavasar?
Alnis Auziņš

un, kas noteikti ir svarīgi, — izplānot tālāko
rīcību. Bez plānošanas nu nekā, un, mūsdienīgi izsakoties, būtībā katra talka arī ir neliels projekts.
Vēl noskaidrojās svarīga doma. PAR! kustībai ir spoža nākotne, ja izdosies iedarbināt
vienkāršu pieeju, proti, ja ikviens tās dalībnieks liks lietā savus vienreizējos talantus.
Kam vislabāk padodas plānot, tas lai plāno,
kam ir ķēriens smērēt sviestmaizes, tas lai
pirmām kārtām dara to, kas draugos ar tīmekli, tas lai izdomā, kā visu PAR! kustību
iedzīvināt vispieejamākā interneta veidolā,
kam padodas uzrunāt piekrastes ļaudis, kas
še uzturas pārsvarā vasarā, tas liek lietā šo
talantu. Kas pārzina izraudzītās talkas vietas
kultūrvēsturi, tas iepazīstina ar to. Kas pārzina likumus, kas izprot ainavu, tie attiecīgi
iepriekš visu noskaidro, lai talcinieki, labu
gribēdami, kaut ko nesalaistu dēlī. Kam vislabākā balss, tas pirmais uzsāk dziesmu, jo —
kas tad tas par kopdarbu bez dziedāšanas!?
Kam kaut cik veicas rakstu darbi, tas par to
visu uzraksta, lai veicinātu saziņu un lai galu
galā atstātu vēstījumu nākamajām paaudzēm. Un tā tālāk, un tā uz priekšu.
Ja šādu modeli iedarbināsim, tad visi būs
priecīgi. Diemžēl ikdienā dažādu iemeslu dēļ
nebūt ne visi liekam lietā savas Dieva dotās
spējas, un no šīs sevis neīstenošanas un nepiepildīšanas paši arī visvairāk ciešam, piedevām darīdami nelaimīgus līdzcilvēkus. Toties, ja PAR! kustībā — Pozitīvā, Atvērtā un
Radošā — katrs uzplauks savos neatkārtojamos dotumos, tad neviens nebūs pārmocījies
bez jēgas, gluži otrādi, visi būs gandarīti, jo
pielikuši savu roku, savu īpašo radošo spēju,
un kopējais vezums būs kustējies uz priekšu.
Mums ir visas iespējas savstarpēji bagātināties. Tā, darot lielākus un mazākus darbus,
cits citu arī iepazīsim, un tas savukārt ļaus
labāk saprast, kādus statūtus pieņemt, organizējoties biedrībā. Citiem vārdiem, mums
līdz tam kopīgā darbā jāizaug.
Kolkas tikšanās laikā manīju vēl dažus cerīgus asnus. Vairāki dundadznieki pirmoreiz
mūžā nokļuva Kolkā, vietējā tautas namā
un — pašā ragā. Varbūt arī pirmoreiz kā līdzīgs ar līdzīgu sēdēja pie ovāla galda un jutās cits citam noderīgi. Tas nav tik maz iesākumam!
Vēl pirms šīs tikšanās man kāds labs cilvēks jautāja: bet kā ietekmēt trīspadsmit
tautas kalpus, kā mainīt viņu attieksmi labvēlīgā virzienā, ko tad mēs tur varam? Atzinos, ka nezinu. Bet esmu pārliecināts: ja sēdēsim, rokas klēpī salikuši, tad cerību uz
pārmaiņām ir pavisam maz. Ja domāsim, ja
sirdi ar galvu kopā sajūgsim un pēc tam dar-

bosimies, tad gan pastāv iespējamība, ka pamazītēm var notikt gluži neticamas pārvērtības.
Paldies nama saimniekiem Inorai un Aldim par uzņemšanu un līdzi domāšanu!
Sazināmies ar avīzes, interneta un tālruņa
palīdzību! Ja viss ies pēc plāna, tad 14. IV talkojam Sīkragā. Tur strādājam, atpūšamies un
domājam, kā spert nākamo soļus. Un vēl. Kas
dažādu iemeslu dēļ nav ticis uz pirmajām divām gluži teorētiskajām apspriedēm, tas uzreiz ar pilnu krūti var iesaistīties talkā. Pārliecinies, Atnāc, Riskē! Īsāk sakot, PAR!.
Alnis Auziņš
Anša Roderta foto

Dundagā un Kolkā
10. III un 17. III plkst. 10.00 Dundagas pilī sacensības zolītē.
10. III plkst. 18.00 Kolkas tautas namā novada talantu koncerts Viss nāk
un aiziet tālumā… No plkst. 16.00 mazajā
zālē kafejnīca Jaunliepas. Plkst. 22.00
ballīte ar Kolkas un Dundagas apvienoto blici. Ieeja uz koncertu: Ls 2,00, uz
balli — tikpat, bet, ja uz abiem kopā,
tad Ls 3,00.
17. III plkst. 18.00 tas pats novada
talantu koncerts Dundagas pilī. Plkst.
21.00 balle ar Vigaru un Vladimiru no
Rīgas. Biļešu cenas uz mata kā Kolkā.
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Runas vīriem ir spēks rokās

Domes sēdē 23. februārī
Noteica no 01.09.2012. apkures tarifu Skolotāju mājai 2, Mazirbē — 33,93 Ls/MWh.
Pieņēma īpašumā bez atlīdzības 0,3935 ha
zemes gabalu Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundagā. Par zemes lietošanas tiesībām slēgt zemes nomas līgumu ar Piensaimnieku un
lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību Dundaga.
Nolēma sadalīt zemes vienību Zeme Pils
ielā (kadastra apzīmējums 8850 020 0289) divās reālās daļās un nolēma līdz 31.12.2012.
rezervēt vienu daļu a/s Latvijas valsts meži
biroja ēkas metu konkursa rīkošanai.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus
nekustamā īpašuma Dīriņi zemes vienībai,
sadalot to divās daļās, un nekustamajam īpašumam Pitraga Vītoli, sadalot to divās daļās.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu īpašuma Trīskalniņi zemes vienības ar kadastra
Nr. 8850 003 0041 sadalīšanai divās daļās: vienai paturēt nosaukumu Trīskalniņi un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi — zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet otrajam
zemes gabalam piešķirt nosaukumu Pieckalniņi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi — zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Piekrita no nekustamā īpašuma Piliņi, kadastra. Nr. 8850 021 0009, atdalīt zemes vienību, un piešķīra tai nosaukumu Jaungraud-

Saistošie noteikumi
Apstiprināts 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 nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu

Apstiprināts ar Dundagas novada domes
23.02.2012. lēmumu Nr. 54 (prot. Nr. 2., 15. §)
Dundagas novada Dundagas pagastā.

Dundagas novada pašvaldības 23.02.2012.
saistošie noteikumi Nr. 4

Grozījumi Dundagas novada domes
24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Dundagas novadā»
2012. gada 23. februārī
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu; likuma Par
pašvaldībām 41. panta 1. daļas 1. punktu.

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības
2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā» šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā: «27.1. izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās
vietās;»
2. Izslēgt 27.2. apakšpunktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu
šādā redakcijā:
«51. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu ar savu lēmumu nosaka Dundagas novada dome, un to veido:
51.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzgla-
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nieki.
Atļāva apmežot īpašuma Mazauces zemes
daļu — lauksaimniecībā izmantojamo 1,4 ha
zemi — un mainīt zemes lietošanas mērķi
uz — mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Atļāva apmežot īpašuma Līdumiņi lauksaimniecībā izmantojamo 2,0 ha zemi un
mainīt zemes lietošanas mērķi uz — mežsaimniecībā izmantojamā zeme.
Atcēla novada domes 27.20.2010. lēmumu
Nr. 439 daļā par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeigšanu ar 31.05.2010. Dundagas
pagastā par nekustamo īpašumu Mierkalni.
Nolēma slēgt zemes nomas līgumus ar 31
Ievleju dārziņu lietotāju un par īpašumiem
Jaundundagas Ratnieki, Ābeļziedi un Mazšķērpiņi.
Nolēma no 12.03.2012. līdz 30.03.2012. rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Dundagas novada administratīvās robežas grozīšanu.
Pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dundagas novadā.
Apstiprināja sadzīves atkritumu izvešanas
tarifu 8,90 Ls/m3 (bez PVN) no 01.03.2012.
un no šī datuma noteica šādus sadzīves atkritumu tarifus: maksa par sauso atkritumu
savākšanu un izvešanu Dundagas pagastā uz
vienu iedzīvotāju mēnesī Ls 0,90 (bez PVN);
atkritumu maisa sauso atkritumu savākšanai

2012. gadā.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
3. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir
mazāka par 1000 latiem, maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā. Citos gadījumos
piespiedu izpilde 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

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada domes 26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
2012. gadā Dundagas novada pašvaldībā ar
bāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā
minētais atkritumu apsaimniekotājs;
51.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
51.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.»
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada domes 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 Grozījumi Dundagas novada domes
24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas
novadā»
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Tiek precizēti Dundagas novada domes
2011. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā».
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Dundagas novada pašvaldībā
2011. gada 28. decembrī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā ministrija informē par iepriekš minēto saistošo noteikumu pieņem-

un uzglabāšanai cena Ls 0,71 (bez PVN);
maksa par sauso atkritumu savākšanu un izvešanu Kolkas pagastā uz vienu iedzīvotāju
mēnesī Ls 1,01 (bez PVN).
Atcēla 30.03.2011. domes sēdes lēmuma
Par atkritumu apsaimniekošanu 1. punktu. Nolēma rīkot publiskā iepirkuma procedūru atkritumu apsaimniekotāja izvēlei kopā ar Talsu, Rojas, Mērsraga, Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas pašvaldību, deleģējot Talsu
novada domi sagatavot iepirkuma dokumentāciju, un organizēt iepirkuma procedūru, kā
arī līdz 31.12.2012. pagarināt pašreizējo atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA
Kurzemes ainava.
Pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
Pieņēma saistošos noteikumus Par sabiedrisko kārtību.
Atcēla domes lēmumu par telpu Maija ielā
4-17 iznomāšanu Meža dienestam.
Vienam novada iedzīvotājam sociālajai
rehabilitācijai piešķīra Ls 208,80.
Nolēma pēc iedzīvotāju lūguma izīrēt dzīvojamās telpas — dzīvokli Nr. 6 mājā Baltā
skola, Alakstē, un dzīvokli Nr. 1 mājā Jauntūļi,
Sabdagās, slēdzot īres līgumus uz gadu, un
vienai ģimenei atļāva izmantot papildu dzīvojamo platību — dzīvokli Nr. 3 Jaunseņķos,
Puiškalnciemā.
Nolēma no 01.03.2012. pašvaldības iestādē
Dundagas Kultūras pils izveidot amata vietu —
tūrisma organizators. Darba grupai līdz jūnijam jāizvērtē ieguvumi, zaudējumi, priekšrocības un trūkumi iecerei izveidot pašvaldības aģentūru Dundagas kultūras centrs.

nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
2012. gadā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums. Likuma Par nekustamā īpašuma
nodokli 1. panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25
m2, izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt likuma Par nekustamā īpašuma
nodokli 9. panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

šanu zināšanai. Ministrija lūdz vērst uzmanību uz diviem aspektiem, kurus izvērtējot,
secināms, ka nepieciešams papildināt divus
saistošo noteikumu apakšpunktus un viens
apakšpunkts izslēdzams no saistošajiem noteikumiem.
Tiek precizēts saistošo noteikumu 27.1.
apakšpunkts. No līdzšinējās redakcijas nav
skaidrs, kas ir vietas, kur ir aizliegts atkritumus savākt. Ņemot vērā ministrijas ieteikumu, apakšpunktā tiek lietots vispārīgs aizliegums «izvietot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās».
Tā kā 27.2. apakšpunktā ietvertais nosacījums grozījuma rezultātā ietver arī 27.2.
apakšpunkta saturu, tad 27.2. apakšpunkts
izslēdzams no saistošajiem noteikumiem.
Saistošo noteikumu 51. punkts tiek precizēts — tas papildināts ar informāciju par to,
kas veido maksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.
3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja

Sērsnu mēnesis
Apstiprināja Dundagas Kultūras pils nolikumu.
Apstiprināja grozījumus pašvaldības 2012.
gada budžetā.
Apstiprināja Dundagas notekūdeņu aglomerācijas robežu saskaņā ar SIA Ziemeļkurzeme 2010. gada decembrī izstrādātajiem papildinājumiem projektam Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā.
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča

Administratīvajā komisijā
21. II sēdē nr. 2 izskatīja 3 administratīvā pārkāpuma lietas.
Par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas
nepilngadīgajam brīvi pieejamas, Latvijas
Administratīvo pārkāpuma kodeksa (LAPK)
172. panta 3. daļa, uzlika Ls 30 sodu. Protokolu sastādījusi Valsts policijas Kurzemes
reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas policijas vecākā inspektore
Jolanta Feldmane. Par emocionāli vardarbīgu izturēšanos pret bērnu, LAPK 172.2 panta 1. daļa, uzlika Ls 25 sodu. Protokolu sastādījusi Talsu iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas policijas inspektore Evita Jansone.
Par nepilngadīgā atrašanos alkohola reibumā, LAPK 171.1 panta 1. daļa, uzlika sodu —
brīdinājumu. Protokolu sastādījusi Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas policijas
inspektore Evita Vernera.
Dace Kurpniece, komisijas sekretāre

Publiskā apspriešana par
novada robežas grozīšanu
Talsu un Dundagas novadu pierobežā ir
situācija, kad viena īpašnieka īpašumi atrodas divos novados. Daļa īpašumu Mālēji un
Jaunmālēji ietilpst Dundagas, bet daļa — Talsu novadā. Īpašumiem piekļūt iespējams pa
a/s Latvijas valsts meži meža ceļu, kas atrodas
Dundagas novadā.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par
novada robežas grozīšanu, no 12. līdz 30. III
tiek rīkota publiskā apspriešana, kuras laikā
Attīstības un plānošanas nodaļā ir iespējams
iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī izteikt
savu viedokli un iesniegt priekšlikumus.
Publiskās apspriešanas sapulce notiks
29. III pulksten 14.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Dundagas pilī.
Pēc publiskās apspriešanas iedzīvotāju
viedokļus apkopos, un novada dome lems,
vai uzsākt Dundagas novada administratīvās
teritorijas robežas grozīšanas procedūru.
Lauris Laicāns,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Lauku uzņēmējiem
29. III pils mazajā zālē plkst. 10.00
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Talsu nodaļa rīko bezmaksas informatīvo semināru.
Plkst. 10.00 Pārtikas veterinārā dienesta
aktuālā informācija, ziņo Ziemeļkurzemes
pārvaldes pārstāvis. Plkst. 10.30 Valsts augu
aizsardzības dienesta aktuālā informācija,
ziņo Kurzemes reģionālās nodaļas pārstāvis.
Plkst. 11.00 grozījumi Eiropas Savienības un
valsts atbalstu saņemšanas nosacījumos šogad, ziņo Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis. Plkst. 11.30 aktuālā informācija par grozījumiem nodokļos un nodevās šogad, ziņo Valsts ieņēmuma dienesta Kurzemes Talsu klientu apkalpošanas centra pārstāvis. Plkst. 13.30 cita aktuālā informācija
un diskusijas pie kafijas, vada SIA LLKC Talsu
nodaļas vadītājs Alfons Spēks.
Ilze Šteine, Dundagas novada lauku attīstības speciāliste, tālr. 28717810;
Aiva Einštāle, SIA LLKC Talsu nodaļas
lauku attīstības speciāliste,
tālr. 28642640

S ē r s n gada
u m novembris
ēnesis
2002.

DUNDADZNIEKS

Skaidro lietpratējs

D u n d a d z n i e k s 2 01 2
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Par attīstību un plānošanu
No pagājušā gada rudens Attīstības un plānošanas nodaļu vada Lauris Laicāns.
Lauris sāka strādāt laikā, kad nodaļā darba pilnas rokas: kopā ar kolēģiem šogad jāpabeidz gan Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi, gan novada Attīstības
programma. Ar daļu no topošās Attīstības programmas sākam iepazīstināt jau šoreiz.
— Vispirms mazliet pastāsti par skolas
un iepriekšējām darba gaitām!
— Pabeidzu Dundagas vidusskolu un tajā
pašā 1997. gadā iestājos Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē.
To pabeidzu 2002. gadā. Ar teritorijas plānošanu saskāros jau studiju laikā — pirms gadiem divpadsmit, kad, mācoties otrajā kursā,
radās iespēja nedaudz pastrādāt uzņēmumā,
kas nodarbojās ar plānojumu izstrādi. Pēc
tam izmantoju izdevību un apmaiņas mācību
programmā divus mēnešus Itālijā mācījos
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Tas būtībā ir kartogrāfa darbs, karšu zīmēšana datorā, ko pašlaik mūsu nodaļā veic Dairis Runcis.
No 2002. gada kādu laiku biju Eiropas Savienības LIFE projekta Līvu zaļā piekraste–21
ekotūrisma programmas koordinators, un tā
atkal bija saikne ar Dundagu. Pēc tam no
2005. gada mans darbs visu laiku bijis saistīts
ar teritorijas plānojumus izstrādi. Tas bija
laiks, kad plānošanas process uzņēma apgriezienus un samērā bieži bija jāpielāgojas
jaunajiem likumiem. Visus šos gadus esmu
strādājis gan vairākos uzņēmumos, gan kā
pašnodarbināta persona, un plānojumus esmu izstrādājis visos Latvijas novados.
— Kas tevi tavā darbā aizrauj?
— Man patīk vākt un apkopot datus, salikt visu pa plauktiņiem. Pirms tam pats pašvaldībām izstrādāju attīstības dokumentus,
bet neredzēju, kā tas viss darbojas un kā to
īsteno tālāk. Tagad varu redzēt, kā tas viss
notiek pašvaldībā un cik daudz vēl darāmā
paliek, ko darīt.
— Kā atgriezies dzimtajā Dundagā?
— Pirms tam strādāju pie vairākiem projektiem. Tāda veida darbs it kā dod lielāku
brīvību, bet prasa arī lielāku saņemšanos, jo
pašam sevi jāmotivē darboties, kad neviena
nav blakus un tu nestrādā kolektīvā. Turklāt
projekts reiz beidzas, un tad atkal jāmeklē
kas jauns. Zināju par konkursu uz šīs nodaļas
vadītāja vietu, bet sākumā šaubījos, vai piedalīties. Nebija pārliecības, vai gribu pārcelties uz Dundagu. Tomēr sapratu, ka pieredze, ko varēšu gūt šeit, būs ļoti liela un noderīga.
— Un ir taču Vecmuiža, kur tu labprāt
darbojies!
— Tā ir, man ir svarīgi, ka varu savu laiku
ieguldīt, savedot kārtībā veco ēku, un dzīvot
tuvāk pie dabas, piedevām es noteikti esmu

Dundagas patriots. Tāpēc pieteicos konkursā
un no oktobra jau strādāju Dundagā.
— Lūdzu, pastāsti par pašlaik svarīgākajiem darbiem!
— Darāmā tiešām ir daudz. Šogad vajadzētu pabeigt divus nozīmīgus pašvaldības dokumentus: Dundagas novada Attīstības programmu un Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus.
Attīstības programma ir dokuments, ko izstrādā septiņiem gadiem. Tajā jānosaka novada prioritātes un pasākumu kopums, kā šo
mērķi sasniegt. Lai arī iepriekš tika izstrādāta Attīstības programma, tagad ir svarīgi, lai
programmas sasaiste ar pašvaldības budžetu
ļautu risināt prioritārus jautājumus pareizā
secībā.
Jau aprīlī jābūt gatavai Attīstības programmas pirmajai redakcijai, tad arī rīkosim sabiedrisko apspriešanu, par ko ziņosim avīzē
un interneta vietnē.
Teritorijas plānojums ir dokuments, kurā
attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana
un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana,
kā arī šīs teritorijas lietošanas aprobežojumi.
Runa ir par Dundagas pagastu, jo Kolkas pagastā grozījumi stājās spēkā 2010. gadā. Šo
dokumentu vajadzētu izstrādāt līdz gada nogalei, tomēr darāmā ir daudz, jo pašu plānojumu apstiprināja jau 2005. gadā un grozījumi ir sakrājušies samērā daudz un nozīmīgi.
— Ķersimies vērsim pie ragiem! Iepazīstini ar Attīstības programmu!
— Attīstības programma tātad ir plānošanas
dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Bet,
lai saprastu, uz ko ejam, vispirms jāsaprot
tas, kas mums ir. Uzsākot programmas izstrādi, pašvaldībā izveidoja 7 darba grupas
par dažādām tēmām, tajās iesaistot gan pašvaldības darbiniekus, gan iedzīvotājus. Veidojot dokumenta saturu, arī es mēģināju pielāgoties šādam strukturējumam. Tagad ir apkopota un izanalizēta informācija, kā notikušas izmaiņas novadā pēdējos gados un kādi
esam salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām.
Informācija ir skatīta pa šādām sadaļām: iedzīvotāji, vide, izglītība un sports, kultūrvide, veselības aizsardzība un sociālie pakalpojumi, infrastruktūra, uzņēmējdarbība.
— Tad sākam ar iedzīvotājiem un nākamajā reizē turpinām iepazīstināt ar pārējām sadaļām!

• Itālijas Alpos 3000 metru augstumā Lauris lūkojas, vai stārķi nenes bērnus mūsu novadam.
Foto no L. Laicāna albuma

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā

Iedzīvotāji
Dundagas novadā
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 01.01.2012. Dundagas novadā dzīvoja 4678 iedzīvotāji, no tiem 3594 Dundagas
pagastā un 1084 — Kolkas pagastā. No visiem

votāju kopskaita, pēc darbaspējas vecuma
bija 1004 jeb 22% iedzīvotāju, savukārt līdz
darbaspējas vecumam bija 615 jeb 13% iedzīvotāju.
2011. gadā Dundagas novadā noslēdza 13
laulības, un kopumā tas ir samērā līdzīgs
skaits ar ikgadējiem rādītājiem. 2007. gadā
novadā noslēdza 35 laulības, un tāpat kā Lat-

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Dundagas novadā

Dzimuši

Miruši

Dabīgais
pieaugums

iedzīvotājiem 2319 jeb 49% bija vīrieši un
2359 jeb 51% — sievietes.
Tā kā lielas platības aizņem meži un purvi
(76,9%), tad novads ir samērā mazapdzīvots.
Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā ir 6,9 iedzīvotāji/km2, kas ir mazāks
(izņemot Ventspils novadu, kur ir 5,5
iedzīvotāji/km2) nekā citos kaimiņu novados
(Talsu novadā 19,5, Rojas novadā 31,1
iedzīvotāji/km2), kā arī Kurzemes plānošanas
reģionā (21,8 iedzīvotāji/km2) un Latvijā kopumā (34,6 iedzīvotāji/km2).
Divos mūsu lielākajos ciemos — Dundagā
(1682) un Kolkā (874) — kopā dzīvo apmēram
55% no visiem novada iedzīvotājiem.
Kopš 2007. gada iedzīvotāju skaits novadā
ir samazinājies par 7%, taču šāda tendence ir
novērojama arī Latvijā un Kurzemē kopumā.
Kopš 2007. gada iedzīvotāju skaits valstī ir
krities par 2,1%, Kurzemes reģionā — par
3,2%.
Dabiskais pieaugums novadā ir negatīvs,
jo mirstība pārsniedz dzimstību aptuveni divas reizes.
Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas
novadā 01.01.2012. bija šāda: darbaspējas vecumā bija 3059 iedzīvotāji jeb 65% no iedzī-

vijā kopumā šajā gadā sasniedza augstāko
rādītāju kopš neatkarības atjaunošanas. Zīmīgi, ka pēdējos gados novadā nav nevienas
šķirtas laulības.
Etniskais sastāvs Dundagas novadā ir ļoti
vienveidīgs, jo 94,2% visu iedzīvotāju ir latvieši. Otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas veido 2,5% visu iedzīvotāju, savukārt
pārējās tautības veido 1,7% no novada iedzīvotājiem. Novada piekrastes kultūrvidi veidojusi viena no mazākajām tautām pasaulē — lībieši. Dundagas novadā lībieši ir 0,5%
no novada iedzīvotājiem, un mūsu novads ir
vienīgā vieta Latvijā ar tik lielu lībiešu skaitu.
Skaitļos aina ir šāda: latvieši 4354, krievi
117, ukraiņi 27, lībieši 25, lietuvieši 22, baltkrievi 19, poļi un čigāni pa 10, vācieši 8, igauņi 4, rumāņi un bulgāri pa 3, pa 1 anglim,
austrietim, evenam, gruzīnam, moldāvam,
mordvietim un zviedram, kā arī 14 cilvēki,
kam tautība nav norādīta.
Par publikāciju rūpējās Alnis Auziņš
Turpmāk vēl.

3

D u n d agada
d z n i novembris
e k s 2 01 2
2002.

DUNDADZNIEKS

Roku darbi Mazirbes bibliotēkā

Pie mums, uz zemēm

Izstādes kļuvušas par šīs vietas neatņemamu sastāvdaļu. Cimdus februāra beigās
bija nomainījušas krāšņas šalles. Nākamās jau kārtu gaidīja dažādas cepures.

Sportiski un dziedoši
25. II Talsu Valsts ģimnāzijā pavisam neierasti notika gada pirmais kopmēģinājums ceļā uz XXV Vispārējiem dziesmu svētkiem.
Pirms koru skates, lai apgūtu repertuāru
un skatē dziedamās kopdziesmas, katru gadu notiek Talsu koru apriņķa kopmēģinājumi mūsu virsdiriģenta Ginta Ceplenieka vadībā. Šogad par pasākuma neparastību liecināja jau nosaukums — Kopmēģinājums —
dziesmotās sporta aktivitātes.
Lai gan brīvdienā daudzi koristi bija aizņemti citās nodarbēs, tomēr nelielā pulciņā
Dundagas koris Talsos bija pārstāvēts. No
rīta — kārtīgs dziesmu mēģinājums. Bet
tad... Kad pie sporta zāles durvīm mūs sagaidīja smaidīgais un laipnais ģimnāzijas
sporta skolotājs Artis Raitums, sapratām, ka
joku nebūs. Kādus dižus rezultātus mēs, neliela saujiņa, varam sasniegt? Nolēmām —
izdarīsim visu, cik ātri vien varam,
«galvenais ir piedalīties». Kad mums pēc
brīvas gribas pievienojās viena meitene no
Talsu luterāņu draudzes kora un divi Kolkas
kora puiši, ap sirdi kļuva labāk. Ar smaidu

Sērsnu mēnesis

un jautrā noskaņojumā izpildījām visus uzdevumus, daudz nedomājot par rezultātu.
Bet... «Uzvarētājs — Dundagas koris!» Par to
prieks bija neaprakstāms. Jā, tā nu bija vienreizēji jauki pavadīta diena! Tāds bija visu
kopīgs secinājums mājupbraucot. Izdziedājāmies, izsportojāmies un pie garšīga kliņģera tikām.
Dundagas jauktā kora un diriģentes Sandras Lielanses vārdā pateicamies Aldim Pinkenam un Viesturam Čačim no Kolkas kora — stiprajam balstam mūsu puišiem, kā arī
meitenei no Talsu luterāņu draudzes kora.
Uzvara ir visu mūsu kopējs nopelns!
Paldies arī Talsu novada Kultūras nodaļas
vadītājas vietniecei Lolitai Neilandei par
jauko ideju, Talsu Valsts ģimnāzijas sporta
skolotājam A. Raitumam un viņa palīgiem
par ļoti labi sarīkotajām sporta aktivitātēm.
Viena no komandas — koriste Dace

Kā ikkatra bibliotēka, arī Mazirbes grāmatu krātuve vispirms iepriecina ar rakstīto vārdu, un tieši sveču mēnesī saņemts
jauns pievedums. Taču līdztekus tiešajiem
pienākumiem bibliotekāri Sniedzi Švāģeri
kopš darba gaitu sākuma šajā jūrmalas ciemā nodarbina visādas radošas idejas, kā vēl
bagātināt savu darbavietu. Pēdējos trīs gados bibliotēkas jaunajā mājvietā Mazirbes
speciālajā internātpamatskolā tās guvušas
izpausmi kā rokdarbnieču pulciņš Kamolītis
un dažādas izstādes, kas iepriecina pašmāju
ļaudis un ikvienu apmeklētāju.
Daudzkrāsainās šalles, skaitā apmēram
divdesmit piecas, darinātas dažādās tehnikās. Ir ierastas formas tradicionāli adījumi,
ir šalles kā volāni, ir arī no tāda neparasta
materiāla, ko darba gaitā gremdē ūdenī, un,
tur iemērcēts, audums ... izkūst! Tas, kas paliek pāri, ir loti savdabīgs veidojums, šajā
gadījumā — šalle.
Vēl kādu neparastāku tehniku mazirbniecēm iemācījusi Vides Vēstu žurnāliste
Anitra Tooma. Tā kā grāmatu pārraudzi visu

laiku urda vēlme apgūt ko jaunu, iecerēs
Sniedze jau dzīvo nākotnē. No Rojas uz
Mazirbi brauks dekupāžas tehnikas lietpratēja. Sniedze kopā ar Kamolīša biedrēm grib
iemācīties arī pērļot un apgūt mūsdienīgo
papīra locīšanas prasmi, ko smalkāk laikam
dēvē par origami mākslu.
Nevar nepieminēt, ka bibliotēkas stūrītī,
kautrīgi saspiedušies, apmeklētājus vēro
tamborētu rūķu ģimene — paps, mamma un
bērņuks. Ļoti omulīgie, labestīgie rūķi ir pašas Sniedzes bērni. Uzreiz uz mēles jautājums — vai tiešām tik ļoti latviska rūķu ģimene — ar vienu pēcnācēju? Izrādās, ka nē.
Patiesi, bijusi arī rūķu meitene ar biželēm,
bet tā tik ļoti iepatikusies kādiem vācu ceļotājiem, ka tie lūgušies, lai to pārdod. Sniedze rūķu meiteni atdāvinājusi.
Ja gadās būt Mazirbē, tad ieejiet bibliotēkā. Tur ir grāmatas, tur ir dienišķais internets, bet galvenais — tur ir mājīgi un allaž
kāds jaunums interjerā.
Alnis Auziņš

ni trīs mēnešu ilgas olu attīstības mātes ķermenī augustā — septembrī piedzimst 5 līdz
15 sprīdi gari čūskulēni, kas drīz vien izklīst
un sāk medīt. Tāds mazulis spējot nomedīt
izmēros līdzvērtīgu ķirzaku! Ja palaimējas,
gludenā čūska savvaļā nodzīvo līdz pat 25–30
gadiem. Pusi dzīves gan tā noguļ.
Gludenā čūska apdzīvo Eirāziju, sākot ar
Portugāli rietumos un beidzot ar Irānu austrumos. Latvijā lielākā gludenās čūskas atradne ir zināma Slīteres nacionālajā parkā.
Čūskas atrastas arī Rīgas jūras līča Kurzemes

piekrastē un Rīgas apkārtnē pie Ādažiem.
Gludenā čūska iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, Latvijas Sarkanajā
grāmatā, Eiropas apdraudēto abinieku un rāpuļu direktīvas un Bernes konvencijas pielikumos.

ķeras klāt, jo dīķa izskats nav īsti pievilcīgs,
iepriekšējo līmeni vajadzētu dabūt atpakaļ.
Jāpiebilst, ka līdztekus tam SIA Drabe ir iecere būvēt mazo spēkstaciju — tur, kur ūdens
krīt pāri slūžām, izbūvēt tuneli, lai ūdens pa
to tecētu cauri un ieplūstu bijušajā HES ēkas
turbīnā. Spēkstacijai vajag zemu dīķa līmeni,
un pašlaik nosacījumi ir labvēlīgi. Ja uztaisām neregulējamu aizvaru, tas viņiem būtu
izdevīgi. Vēl jāatjauno Dakterlejas tiltiņš.
Acīmredzot tiltiņam uz avotiņu jābūt kādu
pusmetru augstākam nekā agrāk, jo pierādījies, ka līdz šim tas ir bijis par zemu un tāpēc
ik pa laikam ir applūdis.
— Līdz februārim priecājos, ka ziema ir
tikpat kā bez sniega un ka ietaupās ceļu uzturēšanai domātā nauda...
— Tieši tā. Atgādināšu, ka Ceļu fonda līdzekļi šogad ir Ls 35 000. Pērn šī summa bija
Ls 45 0000, bet vēl pirms dažiem gadiem —
Ls 120 000. Pašreiz atvēlētā nauda nodrošina
tikai elementāru uzturēšanu. Atvainojos visiem satiksmes dalībniekiem, ka nenotīrām
laukumus un ceļus tik labi, kā paši to vēlētos.
— No savas puses gribu lūgt drusku vairāk pakaisīt smilti uz ietvēm, pils pagalmā.
Varbūt uz avīzes iznākšanu viss jau būs no-

kusis, bet...
— Vispirms visus lūdzu būt piesardzīgiem! Laikapstākļi krasi mainās, turklāt ne
jau visur ir pašvaldības teritorijas. Piekrītu,
slīd arī uz pašvaldības zemes. Kaisīšanai izmantojam sāli, atsevišķās vietās — arī smilti,
tāpat pelnus. Šogad tie ir bez naglām! Smilts
un pelni tīri psiholoģiski rada lielāku pārliecību, ka tiešām ir kas darīts, lai neslīdētu. Ja
vajadzēs, tad kaisīsim!
— Vai ir kādi vieni un tie paši jautājumi,
ko iedzīvotāji vaicā? Ja ir, tad, izmantojot
izdevību, tagad tu varētu atbildēt plašākam
ļaužu lokam.
— Dundagas centra daudzdzīvokļu māju
iemītnieki ierasti jautā par malku. Pašvaldība tehniski uzrauga katlumāju darbību, bet
kurināmo sagādā iedzīvotāji paši. Tas ir, viņiem tā jādara! Protams, pašiem par to samaksājot. Es varu palīdzēt — sazināties ar
malkas pārdevējiem. Turklāt pašlaik
(februāra beigās. – A.A.) malkas cena ir visai
pieņemama.

Gludenā čūska — gada dzīvnieks
Latvijas Dabas muzejs par 2012. gada dzīvnieku ir pasludinājis gludeno čūsku Coronella austriaca.
Gludenā čūska, kas pieder zalkšu dzimtai
Colubridae, pie mums ir sastopama reti, jo
Latvija atrodas tuvu sugas izplatības areāla
ziemeļu robežai. Tulkojot čūskas ģints latīnisko nosaukumu, tā drīzāk būtu jāsauc par
kroņčūsku (no latīņu coronella — kronītis).
Čūskai uz galvas ir tumšs plankums, kura
turpinājums uz kakla veido pakavveida zīmējumu, kurā romantiski noskaņots dabas
pētnieks saskatījis kroni. Angliski šo čūsku
arī sauc par gludeno — smooth snake. Kāpēc
tad gludenā? Izrādās, ka atšķirībā no citām,
pie mums sastopamām, čūsku sugām, gludenās čūskas muguras zvīņas nešķērso garenisks uzbiezinājuma valnītis kā zalktim vai
odzei, tāpēc — gludenā. Gludeno čūsku bieži
jauc ar glodeni, kas vispār nav čūska, bet ķirzaka. Glodene cilvēkam laikam liekas ļoti
gluda. Reizēm gludeno čūsku sauc arī par kaparčūsku (acīmredzot no krievu valodas vārda медянка). Jāpiebilst, ka gludenās čūskas
tēviņi riesta laikā iegūst sarkanīgi brūnu
krāsojumu. Mātītes ir nedaudz lielākas par
tēviņiem un rotājas pelēkos toņos. Uz muguras gludenajai ir raksts, ko veido lielāki vai
mazāki gareniskās rindās izkārtoti tumši
plankumi. Pieaugusi gludenā čūska ir aptuveni pusmetru gara. Černobiļas apkārtnē noķerts eksemplārs pārsniedzis 90 cm garumu.

Gludenā čūska nav indīga. Tās zobi ir mazi, bet, paņemta rokās, tā spēj sakost cilvēka
ādu līdz asinīm.
Gludenās radinieks zalktis apdzīvo mitrājus un bieži vien sastopams ezeru ceros tālu
no sauszemes, toties gludenā sastopama sausos biotopos — virsājos, smilšainās kāpās un
pļavās, izvairoties no mitrām vietām un
ūdens, kaut arī tā peld labi. Uzskata, ka gludenā čūska ir lēnāka par odzi un zalkti, tāpēc
medī zagšus, necenšoties medījumu pārsteigt ar ātrumu. Ēdienkartē galvenokārt ir
ķirzakas, bet pie izdevības gludenā ēd arī
jaunās odzes un zalkšus, abiniekus, sīkos zīdītājus, putnus un reti — lielos kukaiņus. Tā
kā nelielajai čūskai nav indes, lai tiktu galā
ar upuri, tā medījumu žņaudz, aptinoties
tam vairākas reizes apkārt, un tikai tad, kad
dzīvnieks nožņaugts, norij to veselu. Pat dažu dienu veci mazuļi, paņemti rokās, tūlīt
vairākas reizes aptinas ap pirkstu un mēģina
to nožņaugt.
Rudenī šīs čūskas dodas ziemas guļā pazemē, kur bieži ziemo vairākas kopā vienā mudžeklī. No ziemas miega mostas aprīlī, tad
vairākas nedēļas velta spēku atjaunošanai,
un maijā gludenās čūskas riesto. Bieži vien,
ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi, riests izpaliek
un čūskas riesto nākamajā gadā. Pēc aptuve-

Saimnieciskie darbi
Stāsta Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro.
— No 26. I sākušies algotie pagaidu sabiedriskie darbi...
— Jā. Tos rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu,
lai atbalstītu bezdarbniekus, kas nesaņem
bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti NVA
vairāk nekā 6 mēnešus. Dundagā nodarbinām 5 cilvēkus, Kolkā — 1. Gribētāju ir krietni vairāk, arī mūsu dienests vēlētos redzēt
kuplāku pulku strādājošo. Salīdzinājumam —
iepriekš stipendiātos darba iespējas guva ap
50 bezdarbnieku.
— Ar ko vēl šī programma būtiski atšķiras no iepriekšējās?
— Gada laikā bezdarbnieku secīgi vai ar
pārtraukumiem nodarbina ne ilgāk kā 4 mēnešus, taču šajā pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti. Par darbam vajadzīgā inventāra un individuālās aizsardzības līdzekļu
iegādi pašvaldībai jārūpējas pašai. Programmā nodarbinātie saņem Ls 100 mēnesī, valsts
samaksā Ls 10 nodokļos — NVA veic valsts
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sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pensijas apdrošināšanai.
Dundagā mūsu rīcībā esošie pieci vīri galvenokārt gatavo malku. Mazliet arī apzāģē
kokus, patīra ietves un hokeja laukumu.
Līdzko uznāca sals, kopā ar entuziastiem —
ar Ati Burnevicu, ar skolēniem — kopīgiem
spēkiem ierīkojām hokeja laukumu un to arī
uzturējām. No 27. II sākām strādāt pašvaldības īpašumā Bišķos, kur apmēram hektāru
lielā platībā ir nolauzti koki. Sagatavosim
kokmateriālus un malku.
— Kas jauns janvāra plūdu seku novēršanā?
— Esam nosūtījuši vajadzīgos dokumentus
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, lūdzot līdzekļus postījumu likvidēšanai. Atbildi gaidām. Autoceļu direkcija ir
atbildējusi par dīķa slūžu aizvaru, uzsverot,
ka tas netraucē satiksmi un ka ūdens līmeņa
regulēšana nav saistāma ar satiksmi. Tātad
aizvars jāatjauno pašu spēkiem. Būs vien jā-

Vilnis Skuja,
Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists
Zdeneka Zāliša (Zdeněk Záliš) foto no
www.biolib.cz

Jautāja un uzklausīja Alnis Auziņš
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Par zaļu pat vēl zaļāks

Mazirbes futzālisti —
Latvijas čempioni!
23. II Priekules daudzfunkcionālajā hallē Latvijas speciālās olimpiādes sacensībās
futzālā — telpu futbolā Mazirbes speciālās internātpamatskolas komanda ieguva
1. vietu. Sveicam futbolistus un treneri Oskaru Sproģi! Lūdzu Oskaru pastāstīt par šo
notikumu un par sportu Mazirbes skolā, ko aizrautīgais skolotājs tur māca 3. gadu.
— Komandā spēlēja brāļi Reinis un Oskars
Kučeri, Andis Zapackis, Rinalds Stanga, Aivars Gēgernieks un Uvis Helvigs. Pēc nolikuma katrā vienībā drīkstēja piedalīties arī divi
pieaicinātie no vispārizglītojošām skolām —
ne vecāki par 16 gadiem. Uzaicināju savus
audzēkņus no Kolkas pamatskolas — Radovanu Kevreli un Janeku Biti. Viņi tiešām node-

rēja. Pavisam piedalījās Latvijas 15 spēcīgākās komandas, kuras noteica pēc lielā futbola rezultātiem. Arī tur esam guvuši sekmes.
Šajā mācību gadā Kurzemes zonā bijām otrie
un finālā — piektie.
— Kā izskatījāties uz pārējo futzālistu fona jeb drīzāk — kā pārējie izskatījās uz jūsu
fona?

Jābūt kā ērģelniekam!
21. II Talsu novada muzejā kopā ar Talsu un Rojas novada jauniešiem svinīgo zvērestu deva un jaunsargu rindas papildināja arī mūsējie: Artis Znots-Znotiņš, Ēriks Semaško un Kristaps Neifelds. Stāsta viņu vadītājs Laimonis Ulmanis.
Jaunsargu skaits pie mums ir mainīgs lielums. Pērn uzņēma 20 jauniešus, šogad 3, tātad vajadzētu būt 23. Taču 5 no tiem, kas
pērn deva zvērestu, šogad vairs nodarbības
neapmeklē. Varu saprast mazo Kitiju Jaunbērziņu, viņa ir tikai 5. klases skolniece, bet
puišus īsti nesaprotu. Sarunā gan viņi min
kādus iemeslus, taču tie ir tikai aizbildinājumi. Arī Valters pērn kādu laiku nenāca, šogad ieradās un jautāja, vai drīkst nākt atkal.
Kāpēc ne? Mums šeit nav kā armijā.
Lielo ir maz, vispieaugušākais ir Rihards
Krauze no 11. klases. Visjaunākais ir vienpadsmitgadnieks Nils Upners no 5. klases. Pietiekami daudz ir no vidējā posma. Kādu laiku
nenāk arī vēl pāris zēnu no 8. klases. Ja kāda
nav, tas traucē darbu pārējiem.
Mana pirmā jaunsargu grupa šo lietu ņēma ļoti nopietni. Ivars Ozoliņš mācījās Mākslas un mūzikas skolā, gāja uz volejbola treniņiem, brauca vēl uz Rīgu, lai iestātos Tehniskās universitātes koledžā, bet uz nodarbībām vienmēr bija klāt. Kādreiz teicu viņam — nu nenāc! Ivars atbildēja: «Bet kā tad
nenākšu? Es taču esmu jaunsargs!» Tagad

jauniešiem pietrūkst noteiktības un gribas.
Jāņem vērā arī veselības stāvoklis, kas nav
nemaz tik labs. Nevaram ļoti lielus pārgājienus plānot, jo jābūt pārliecībai, ka visi varēsim atnākt arī atpakaļ. Prom jau tiksim.
Šī ir viena no iespējām, kur pusaudži var
censties sevi pilnveidot un pierādīt. Mums
nav tādu normatīvu, kādi ir tām jaunsargu
vecākajām grupām, ko gatavo Alūksnei. Tur
ir ieskaites, eksāmeni, normatīvi. Mūsu lielie
puiši nāk tāpēc, ka viņiem patīk.
Strādājot ar 1. grupu, galvenais uzstādījums bija — noņemt pusaudzi no ielas, jo tur
viņš var iekulties nepatikšanās. Ja pusaudži
ir šeit, tātad viņu nav ielās.
Jaunsargi ir vienīgā jauniešu organizācija,
kur nav jāmaksā par nometnēm. Tas varētu
būt labs pamudinājums pusaudžiem un viņu
vecākiem. Pērnvasar uz nometni Spārē bija
aizbraukusi mūsu vienīgā meitene Eva, kas
atnāca pie mums un arī palika, un Endijs.
Nevaru pateikt, ka jaunsargi vēlāk kļūs
par zemessargiem vai policistiem. Pašlaik
mūsu jaunsargi gatavo savus šauteņu maketus. Tās ir praktiskās nodarbības, kurās mā-

— Manuprāt, piedalījās piecas izteikti
stipras komandas. Piemēram, Daugavpils
speciālā internātpamatskola, kuras labākie
spēlētāji piedalās Daugavpils sporta skolas
jauniešu izlasē. Tāpat citās vienībās bija futzālisti, kas spēlē Latvijas speciālo skolu izlases komandā. Mums spēle aizgāja jau no
pirmās kārtas. Izcīnījām vairākas ļoti pārliecinošas uzvaras. Bija jāaizvada samērā daudz
cīņu, un pa vidu uznāca arī pagurums. Toties
finālā atkal bijām uz viļņa un ar pieci pret
nulli vinnējām Kokneses komandu.
— Kā audzēkņi uztvēra pirmo vietu?
— Ar sajūsmu, jo par čempioniem kļuvām
pirmo reizi! Dabūjām kausu, diplomu un
speciālās olimpiādes kalendāru.
— Vai futbols skolā bija populārs jau
pirms tevis?
— Tā varētu teikt. Ar futbolu zēnus bija
ieinteresējis mans priekšgājējs Pauls Valcis.
Tagad es mācu sportu gan stundās, gan pulciņā. 7. III Rīgā piedalāmies basketbola sa-

censību finālā. Kurzemes zonā bijām pirmie.
— Lielais futbols, futzāls un arī basketbols Mazirbē rullē. Vai futbolā un basketā ir
spējīgāki jaunieši? Kā ar pēdējā laikā aizvien populārāko florbolu? Un ar vieglatlētiku, slēpošanu, peldēšanu?
— Ar pēdējiem trim ir tā, ka priekšsacīkstes šajos sporta veidos diemžēl notiek tālu,
piemēram, Gaujienā. Tur netiekam. Florbolam gan saredzu nākotni. Pagaidām vēl ir pagrūti ar inventāru. Labs aprīkojums ir dārgs.
Bet es sadarbojos ar Latvijas florbola izlases
spēlētājiem un domāju, ka mums palīdzēs ar
dāvinājumiem. Tagad esam pievērsušies vēl
vienai iecienītai spēlei — novusam.
Grūti pateikt, vai futbolā mazirbnieki ir
tieši talantīgāki, bet vairākiem sporta veidiem ir izteiktas prasības. Manējie nav padevušies augumā. Toties futbolam mazie un
veiklie ir kā radīti.
Alnis Auziņš

cās rīkoties ar instrumentiem, izjust koku,
metālu. Man gribētos, lai viņi kādreiz arī uzdzied, uzspēlē, bet, lai to darītu, vajadzīgs
kāds mērķis. Jaunsargu devīze ir: «Augsim
Latvijai!», tāpēc nodarbībās varam iekļaut
ļoti daudz ko. Galvenokārt nodarbojamies ar
praktiskām lietām. Protams, parunājam arī
par dzīvi, vēsturi, bet referātus viņiem nelasu. Lai vēsturi māca mūsu vēstures skolotāji!
Drīz pavasaris, tad atsāksim iet ārā. Materiālā bāze būs sagatavota. Mežus ap Dundagu
esam izstaigājuši. Jādomā, ar ko piesaistīt.
Gribētos jau, lai puiši arī pulvera smaku paostītu, bet Ādažu gadījuma dēļ tas vairs nav
iespējams. Pat tiem, kas dodas uz Alūksni,
sanāk izšaut tikai pirms eksāmena un eksāmenā, ne vairāk. Nav arī līdzekļu, lai iegādātos mācību patronas. Braucieni arī ko izmaksā. Taču iecere aizbraukt uz kādu no šīm vietām — Tīreļpurva strēlnieku kaujas vietām,
Oskara Kalapaka muzeju, personīgo kara
muzeju Zentē, Liepājas Karaostu — mums ir.
Tikai jāizvēlas, uz kurieni.
Pārsvarā jaunsargi ir centra pusaudži, bet
Rihards ir tiņģernieks, kas uz nodarbībām
tiek tikai ar ģimenes atbalstu: vecāki pēc
katras nodarbības brauc viņam pakaļ, aizved
uz mājām arī otru tiņģernieku Arti un vēl pa
ceļam līdz Valpenei — Niklāvu. Par to liela
pateicība vecākiem! Ir jau vēl zēni, ka gribētu nākt, bet nevar to darīt, jo netiek pēc nodarbībām uz mājām.

Dažreiz jaunsargi uz nodarbībām paņem
līdzi citus. Man jautā — tu jau ņem bērnus
no bērnudārza? Zēni jau iepriekš paprasa
man, ko nodarbībā darīsim, vai mazo drīkst
ņemt līdzi. Nevaru strupi pateikt «nē». Paldies vecākiem, ka viņi uzticas lielākajiem dēliem un pedagogam! Vispirms mēs varam
augt cilvēcībā, piederībā ģimenei.
Kā tikt galā ar puikām? Jārunā ar viņiem
kā ar pieaugušiem, līdzvērtīgiem! Jāprot viņus uzklausīt. Ja pret viņiem izturas kā pret
cilvēkiem, tas viņus ietekmē. Reizēm jau parājamies arī, bet kopumā dzīvojam draudzīgi. Labs joks palīdz novērst daudz ko.
Vēl saka — tu aizgāji ar zēniem 20 grādu
salā vai vētrā uz mežu... Nebaidījies? Es katru nodarbību ar viņiem riskēju, ne tikai salā
un vētrā. Ja to neapzinies, nestrādā ar pusaudžu zēniem! Es to esmu apņēmies.
Saprotu gan, ka ar jaunsargiem vēl ņemšos pāris gadus, tad došos atpūtā. Gribētos,
lai kāds šo darbu turpina. Manam pēctecim
jābūt ar pieredzi armijā un pedagoga izglītību, vismaz sertifikātu par pedagoģisko kursu
beigšanu. Dundagā tāda nav. Atradis neesmu. Ja arī kādam ir armijas pieredze, vai viņš
ies kārtot pedagoga sertifikātu?
Strādājot ar pusaudžiem, jābūt kā ērģelniekam, kas zina, kuru taustiņu vai paminu
spiest, lai skaņa būtu jauka un patīkama.
Pusaudzis arī ir viens kārtīgs instruments!
Diāna Siliņa

Draudzība teātra sportā

Žetonu vakars

23. II pilī notika kārtējās teātra sporta sacensības, šoreiz — draudzības turnīrs.
Stāsta mūsu režisore Vaira Kamara.

24. II Dundagas vidusskolas zālē 12.
klasēm norisinājās svinīgs pasākums.
Slapjais un lietainas laiks netraucēja uz
pasākumu ierasties vecākiem, skolotājiem,
draugiem un, galvenais — 42 šī gada abiturientiem. Pasākuma galvenā doma bija ietverta stilizētā Ļauna un laba atzīšanas kokā,
kas atradās uz skatuves. Divpadsmitie droši
rādīja savus talantus, kā prasmi dejot, spēlēt
kādu instrumentu, dziedāt, nebaidīties runāt un uzstāties uz skatuves. Viņi paši bija
sagatavojuši nelielus skatuves uzvedumus — etīdes, kas spilgti atspoguļoja skolā
piedzīvotos darbus un nedarbus. Priekšnesumi raisīja smieklus un labas emocijas gan
skatītājos, gan pašos izpildītājos. Katram

— Tas bija astotais turnīrs Dundagā. Ļoti
priecājos, ka vidusskolas projekta nedēļā
joprojām varam rīkot teātra sporta sacensības. Šoreiz pie mums ciemojās pastāvīgie
draugi no Talsu Bērnu un jaunatnes centra
(BJC), Dobeles BJC, Druvas vidusskolas un
pirmo reizi — Rojas vidusskolas. Rojnieki
teātra sportam pievērsušies tikai šajā mācību gadā. Turnīros piedalījās visu vecumu
skolēni: 2.–4. klašu, 5–8. klašu un 9–12. klašu
komandas. Mājiniekiem bija komandas abās
vecākajās grupās.
Tā kā bija draudzības sacensības, tad ar
punktiem neaizrāvāmies. Visas komandas
saņēma uzslavas rakstus un mūsu skolotājas
Ivetas Bērentes darinātās piemiņas veltes —
nevīstošas rozes ar švammītēm ziedlapiņu
vietā. Gan rozes, gan švammes ir teātra

sporta neiztrūkstoši piederumi. Priecājos,
ka atsaucās mani bijušie audzēkņi Jānis Klucis un Una Upīte. Jānis gan tiesāja, gan vadīja vienu turnīru, savukārt Una tiesāja. Ceru
nākampavasar Dundagā tikties atkal.
Mūsu vidusskolas komanda jau gada sākumā ir viesojusies Talsu skolās un Kolkas
pamatskolā, lūkojot iesaistīt arī Kolkas skolēnus. Šogad valsts sacensības nav paredzētas, tomēr gan mūsu pamatskolas, gan vidusskolas komandai jāizmanto katra izdevība, lai trenētos un nākamgad atgūtu Mērkaķīti Šā — teātra sporta galveno balvu. Pērn
Latvijā palikām otrie. Gan 5.–8., gan 9.–12.
klašu grupā ir ap 11–13 dalībnieku. Jaunākajā grupā teju visi ir iesācēji un — spējīgi. Ja
viņi cītīgi strādās, tad izaugs lietaskoki.
Uzklausīja Alnis Auziņš

Jauno ķīmiķu skolā

bijuši interesanti, piemēram, jāizveido kālija oksīda formula, jāuzraksta ķīmijas stāsts,
jādarbojas dažādās darbnīcās, kas bija ierīkotas fakultātes ēkā. Domāts bijis arī par
līdzjutējiem: viņiem uzdeva jautājumus un
aicināja sacerēt četrrindes, kur pieminēti
vismaz 3 ķīmiskie elementi.
Edijs atzīst, ka ne vienmēr ticis uz Jauno
ķīmiķu nodarbībām Talsos, tāpat ķīmija nav
mācību priekšmets, kas viņu visvairāk aizrauj. Kāds ir ieguvums no Ķīmijas fakultātē
pavadītās dienas? Edijs to pavadījis interesanti, jo varējis aplūkot ķīmiju no cita skatu
punkta.
Diāna Siliņa

Dundagas vidusskolas skolēns Edijs Tropiņš, kas Talsu ģimnāzijā apmeklē Jauno ķīmiķu skolu, pēc uzaicinājuma 18. II devās
līdzi jauno ķīmiķu komandai no bijušā Talsu
rajona atbalstīt komandu Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē notikušajā jauno ķīmiķu konkursā.
«Man piedāvāja braukt, un, ja aicina, kāpēc ne?» Edijs saka. Diena Rīgā viņam patikusi. Konkursā piedalījušās 8 komandas no
Talsiem, Kuldīgas, Liepājas, Jēkabpils, Rīgas,
Valmieras, Limbažiem un Saldus. Uzdevumi
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divpadsmitajam piemiņai tika žetons, bet
pirms to pasniegšanas vēl kas saistošs... Tika
nolasīti katra absolventa raksturojumi, kurus sastādījuši klasesbiedri. Šajā brīdī atklājās daudz interesanta un dažiem pat vēl nezināmi fakti, kas visus pārsteidza. Skolotāju
apsveikšana un klases kopējā bilde, skolēnu
gandarījums par paveikto... Un kas tad pasākums bez kārtīga turpinājuma? Te nu klases
pašķīrās, bet tas netraucēja priecāties līdz
rītam.
Vakara veidotāji un viņu audzinātājas, kā
arī skatītāji un pārējie skolotāji bija ļoti gandarīti par 12. klašu ieguldīto darbu un kopējo gala iznākumu.
«Tik saliedētus jūs nebiju redzējusi vēl
nekad!» atzina 12. a klases audzinātāja Sandra Salceviča.
Ina Rudņika, 12. a klases skolniece

Panākumi olimpiādēs

Projektu nedēļā

Starpnovadu mācību olimpiādēs vidusskolēniem atzinības un godalgotas vietas. Ķīmijas
olimpiādē 10. klasēm 3. vieta Terēzai Leperei
(Nice Jankovska). Angļu valodā 8. klasēm atzinība Rasai Helēnai Kokorēvičai (Andra Grīvāne). Matemātikas olimpiādē 5. klasēm 1. vieta
Ervinam Rodertam, 3. vieta Aivitai Rullei, atzinība Ernestam Tropiņam (Ilga Blumberga); 6.
klasēm atzinība Kristīnei Rallei (Sintija Kronberga, Inese Ķiršakmene). Ģeogrāfijas olimpiādē 10.–12. klasēm atzinība Edijam Tropiņam
(Sarmīte Dinsberga). Fizikas olimpiādē interneta vidē risināja Latvijas Universitātes Fizikas
un matemātikas fakultātes sagatavotus uzdevumus. Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga
novada 12. klašu grupā 3. vieta Arnim Sirkelam
(Tālivaldis Ziņģis).
Diāna Siliņa

No 20. līdz 24. II vidusskolā notika projekta nedēļa.
Tajā 5.–9. klašu skolēni noskaidroja,
kādu profesiju pārstāvji sastopami Dundagas novada uzņēmumos. Par šo tematu nedaudz ievadlekcijā viņiem pastāstīja Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs Lauris Laicāns. Tāpat atsevišķi
pa klašu grupām bija tikšanās ar Talsu
policijas vecāko inspektori Jolantu
Feldmani, bankas Citadele pārstāvjiem
un ornitologu Jāni Ķuzi. 10. un 11. klašu
skolēni gatavoja zinātniskās pētniecības
darbus, bet divpadsmitie gatavojās žetonu vakaram.
Diāna Siliņa
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Raibs kā dzeņa vēders

Dziesmotais Dunduriņš
Kur 1. III var sastapt Runci, kas spēlē klavieres, un tauriņus, kas, pamodušies no
ziemas miega, metas dejā? Bērnudārza Kurzemīte jauno talantu koncertā!
Lai gan Runcis (Inga Apškrūma) nebija galvenais, viņu nepamanīt nevarēja: baltām austiņām un pelēkbrūnu, pūkainu asti viņš pa
priekšu vien grozījās. Te ķēra saules zaķīšus,
te kopā ar Zaķi (Guntu Miku) un bērniem vingroja, te interesējās par Taureni (Viju Freimani), gribēja pat tam ar ķepu trāpīt... Bet
tad uzradās Dunduriņš (Rudīte Baļķīte), tiesa,
Bites tērpā, jo paša drēbes bargajā ziemā bija
noplīsušas. Dunduriņš uzreiz ieveda kārtību — savu ziņnesi Taureni aiztikt neļāva.
Runcis lūdza Taurenim piedošanu un, sapratis, kur nonācis, ar dzejoli par Minci ievadīja
koncertu.

Bērni dziedāja un rādīja pavasara modi.
Meitenes, tērpušās kā princeses, kopā ar māmiņu un māsu, kā to darīja Marija Hanna un
Keita Līga, vai pa vienai kā Mare un Līva kāpa
uz skatuves, lai nodziedātu izvēlētās dziesmas. Mari gan uz klavierēm pavadīja māmiņa
Ieva, Līvu — māsa Agnese, bet Keitu Līgu viņas lielā māsa Daniela ar vijoli. Vienīgi Laura
bija pārvērtusies kaķu princesē un viņas māmiņa Baiba — mūsdienīgā Kaķu karalienē. Un
tas — tikai dziesmas dēļ...
Pa vienam uzstājās pāris zēnu: Emīls Niks
un Romans. Zālē viņus atbalstīja tēti. Romans
savu dziesmiņu bija iemācījies no interneta

Cāļi un gaiļi
25. II Dundagas pilī norisinājās jauno vokālistu konkurss.
Tajā piedalījās 10 gaiļi un 8 cāļi. Šogad žūrijai bija grūti noteikt uzvarētāju, jo priekšnesumi bija tiešām interesanti. Arī bērnu
dziedāšanas prasmes bija ļoti labas.
No cāļiem ar īpašu aktivitāti izcēlās četrgadīgais Romans Majevskis, bet pats jaunākais cālītis — Keita Līga Klauberga — izpildīja dziesmu Mazā nebēdniece. Man ļoti patika
Romana uzstāšanās, jo viņa priekšnesums
likās sirsnīgs un jautrs, tas lika man smaidīt.

Skatītāju simpātijas ieguva Līva Bērzkalne,
bet goda titulu Cālis 2012 — kolciniece Anna
Jansone. Par Gaili 2012 kļuva Evelīna Bernāne,
bet skatītāju simpātiju — Aivita Rulle. Jāpiemin dziedošā Rodertu ģimene, kas bija pārstāvēta ar trim vecākajiem brāļiem, turklāt
Kārlis jāuzteic par tiešām skaidro dikciju. Uz
priekšdienām vecākiem der aizdomāties par
savu bērnu dabu. Varbūt dažam labam noderētu kāds palaidnīgāks priekšnesums?

Teātra diena Mazirbē
29. II Mazirbes internātpamatskolā astoto reizi notika Teātra diena speciālo skolu
audzēkņiem.
Par brīnišķīgo svētku gaisotni pārliecinājos jau pērn. Domāju, ka mājīgums, pat ģimeniskums Mazirbes skolā valda arī ikdienā.
Tas uzskatāmi atklājās Teātra dienas pašā
sākumā, direktoram Dināram Neifeldam ar
projektora palīdzību uz sienas rādot fotomirkļus — būtībā skolas dienasgrāmatu. Skatītājus zīmīgi uzrunāja zem katras bildes parakstā ietvertais vārdiņš «mūsu». Jūtams, ka
šis «mūsu» ir izaudzis no savstarpējas cieņas
un mīlestības attiecībām. Mūsu koris, mūsu
skolotājas, mūsu Robčiks, viens no mūsu
ozoliem, mūsu skolas stūris, mūsu sagrābtās
lapas... Kā uzsvēra režisore Vaira Kamara,
tas varbūt ir taisnākais ceļš uz piederības ap-

ziņas veidošanu sevī un citos.
Vēl pirms izrādēm — aizkustinošs Mazirbes audzēkņu zvanu ansambļa priekšnesums
skolotājas Andas Kostandas vadībā. Un tad
sākās teātra svētki. Varējām baudīt Liepājas,
Tukuma, Lažas, Upesgrīvas un Mazirbes speciālo skolu audzēkņu priekšnesumus. Vērojot dažādu, stipri atšķirīgu bērnu iedzīvošanos skatuves tēlos, neatstāja izjūta, ka savā
ziņā novalkātais jēdziens «ansambļa izrāde»
šajā gadījumā ir papilnam attiecināms uz
gluži visiem iestudējumiem. Izrāde ir šo cilvēkbērnu kopība, un spēles prieks, kas daudzos gadījumos aumaļām plūda uz zāli, ar
aplausiem un piekrišanas saucieniem atbal-

Zēnu un meiteņu dienā
Kolkas pamatskolā 29. II notika jau ierastā zēnu un meiteņu draudzēšanās diena.
Kā pastāstīja skolas direktore Antra Laukšteine, dienu atklāja laupītājzēns Birka un
laupītājmeitene Ronja, visus aicinot draudzēties. Kāpēc tas svarīgi? Droši vien tādēļ,
lai drusku neierasti cits uz citu paskatītos.
Ikdienā visi mācās kopā. Toties šajā dienā
katram ir savas nodarbības, bet nolūks — ar
apgūto beigās vienam otru apsveikt.

Zēni, sadalīti 4 grupās, mācījās dažādās
darbnīcās: apguva dziesmu Kur ir mana lidmašīna? un origami mākslu, no papīra lokot
lidmašīnas un plaukšķenes, mācījās noteikt
koka sugas un darināja paliktnīšus krūzītēm
un putnu būrīšus. Meitenes 2 grupās raudzīja cept vafeles un darināt draudzības rokassprādzes.

Projektu konkurss
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka Klientu klubs Mēs paši izsludina projektu
konkursu, aicinot piedalīties ikvienu — fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. Nolikums, pieteikuma
veidlapas un ieteikumi to aizpildīšanai: www.hipo.lv, pieteikumi jāiesniedz līdz
30. IV.
Projektu konkursa mērķis ir, īstenojot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.
Konkursa līdzekļus var piešķirt projektiem, kas:
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) saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
) vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
) saistīti ar konkrētās teritorijas (novada,
pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
) sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un

un dziedādams rādīja atbilstošas kustības.
Trio — Edgars, Gita un Roberts — izpildīja
Laura Reinika dziesmu Skrienu, skrienu vēl, un
ar dejas soļiem viņus veikli pavadīja Edgara
un Roberta māsas Anda un Krista. Koncertmeistare — Edgara māmiņa Inga.
Pienenīšu meitenes pavasara modes parādei bija saposusi Tīnas mamma Ilona, Samantu — viņas māmiņa. Tur nu bija, ko redzēt!
Kas par tērpiem un frizūrām!
Pa vidam visam uzdejoja Taurenis, līdzi
aicinādams arī citus savējos. Bet pirms noslēguma visi tauriņi sveica savu galveno taureni — vadītāju Ilonu dzimšanas dienā un
1. darba gada jubilejā Kurzemītē — ar dziesmu
par krāsainiem sapņiem un uzdāvinot daudz
skaistu ziedu.
Noslēgums bija vissaldākais, jo tad par ieguldītajām pūlēm katrs dunduriņš saņēma
diplomu un audzinātāju roku darbu — dunduru. Un tas jau sen zināms, ka tā vēderā
vienmēr paslēpts kaut kas garšīgs.
Diānas Siliņas teksts un foto
Man, žūrijā esot, nemaz nebija tik viegli
vērtēt izpildītājus, īpaši mazākos dalībniekus, jo viņi visi ir tik piemīlīgi. Pats vienkāršākais laikam ir piešķirt titulus, jo katram
bērnam ir savas iezīmes un tēls. Mazie dziedātāji saņēma, piemēram, pagodinošus nosaukumus Ņiprākais, Pūkainākais, Liriskākais.
Pasākumu azartiski vadīja Brālītis (Santa
Sula) un Karlsons (Ruta Bērziņa).
Pilnā zāle ar bērniem radīja gaišu noskaņu. Konkurss bija izdevies, un es izbaudīju
bērnu priekšnesumus, kā arī vērtēšanas
prieku un grūtības.
Laine Šmite

sojās publikā. Arī ar smiekliem, jo Lažas Muļķa vīrs un Mazirbes Kā Bobīti mācīja runāt bija
nudien asprātīgas izrādes. Patiess novēlējums mazirbniekiem — saņemieties un nospēlējiet šo darbu arī kaut kur Dundagā!
Pauzītes starp priekšnesumiem teicami
aizpildīja bijušais Vairas audzēknis Jānis Klucis, kas, mācīdamies Rīgā, palicis uzticīgs improvizācijas teātrim. Jānis ļoti prasmīgi iekaroja publiku, un prieks bija redzēt puiša aktierisko un cilvēcisko izaugsmi. Savukārt
Dundagas vidusskolas 5.–8. klašu un 9.–12.
klašu teātra sporta komandas starpbrīdī spēlēja dažādas tehnikas, iepazīstinot publiku ar
teātra sportu.
Paldies Dināram un viņa saimei par jaukajiem svētkiem! Kā izteicās kāda persona, kas
mani pavadīja, to visu vajadzētu redzēt
valsts izglītības vadītājiem…
Alnis Auziņš

Dienas noslēgumā zālē meitenes sveica
zēnus un otrādi. Bet vēl gaidīja pārsteigums!
Ciemos bija ieradušies Ventspils robežsardzes pārstāvji ar karavīriem raksturīgo aprīkojumu un ... 2 suņiem! Bērni iepazinās ar
robežsargu un kinologu darbu. Suņi bija uzdevumu augstumos un pierādīja, ka prot izpildīt dažādas komandas, atrast cilvēku un
pat narkotikas! Kur? Pie kinologa, kas tās tīšām pie sevis bija paslēpis. Tāda, saistoša, izvērtās zēnu un meiteņu draudzēšanās diena!
Uzklausīja Alnis Auziņš

veicina iedzīvotāju sociālo atbildību
(labdarību), nodrošina papildu sociālos
pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
) paredz izglītošanu un apmācības, kas veicina pašnodarbinātību un profesionālo
orientāciju.
Bankas piešķirtais finansējums konkursa
uzvarētājiem viena projekta īstenošanai —
līdz Ls 400.
Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas
filiālēs/norēķinu grupās personīgi vai sūtot
pa pastu: Talsu norēķinu grupa: Lielā iela 18,
Talsi, LV-3201; Ventspils filiāle: Andreja iela
6, Ventspils, LV-3601; Kuldīgas norēķinu
grupa: Smilšu iela 24, Kuldīga, LV-3300.

Sērsnu mēnesis

• Viens no dunduriņiem — Keita Līga.

Īsziņas
Kubalu skola-muzejs (KSM) saņēmis atzinumu par Dundagas novada pašvaldības
2011. gadā tur īstenoto būvprojektu. To sagatavojis Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
galvenais krājuma glabātājs, vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Kuplais. Ar atzinumu var iepazīties KSM.
Kaļķu bibliotēkā no 25. II interesenti divas nedēļas varēja apskatīt zoologa Viļņa
Skujas ceļojošo fotoizstādi Slīteres nacionālā
parka abinieki un rāpuļi.
Talsu tautas namā 23. II Lielajos lasīšanas svētkos piedalījās arī turpat 50 čaklo
Bērnu žūrijas dalībnieku no Dundagas un
Kolkas skolas.
Novada centrālajā bibliotēkā no 2. III
sākušās Monētu dienas vienlaikus ar Latvijas Bankas aptauju Latvijas gada monēta
2011. Apmeklētāji aicināti nobalsot par gada monētu un atrisināt krustvārdu mīklu.
Vairāk www.dundaga.lv.
Zolītes sacensībās pilī 3. III pirmais trijnieks bija šāds: Ivars Priede, Ēriks Blumbergs un Zigmunds Kristiņš, labākais solo — Dainis Blūmentāls.
Novusa sacensībās Kolkas tautas namā
3. III pirmais trijnieks bija šāds: Aldis Tindenovskis, Ilmārs Gleglu un Oskars Sproģis.
Redakcijas apkopojums

25. III plkst. 15.00 Dundagā, Priestermājā, pareizticīgo draudzes dievkalpojums.

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