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Pirmā mīlestība — tehnika 
Protams, īstā mīlestība jau var būt tikai 

pret cilvēkiem, un Inārai tā nav sveša. Ir pie-
dzīvota jaunības mīlestība, tagad Inārai ir di-

vi bērni un četri mazbērni. Bet 
pirmā lielā aizraušanās, teiksim tā, 
jaunai meitenei bijusi mazliet ne-
tipiska — tehnika. 

 Kaļķu Tierķos dzimusī Ināra ar 
vecākiem agri pārcēlusies uz Lai-
dzi. Jaunība pagājusi Nogalē, tur 
apprecējusies. Mazliet pastrādāju-
si sovhozā fermā ar slaucamām 
govīm, mazliet — Talsu tipogrāfijā. 
Tad radusies izdevība izmēģināt 
spēkus meliorācijā un ... braukt ar 
traktoru. Iepaticies! 

Ināra var novērtēt un salīdzi-
nāt: «Kas tagad nekait! Traktora 
kabīnē ir televizors, radio, austi-
ņas, kondicionieris un tik ērta sē-
dēšana kā dīvānā. Toreiz... Kabīnē 
plus 50–60 grādu, jo purvā jāstrā-
dā pa karsto laiku. Vispirms Pilte-
nes purvā, ko toreiz tikai sāka ap-
gūt. Dravniekos dzīvoju kopmītnē. 
Līdz darbam kilometru divdesmit. 
Kā tikt? Ar moci. Un vajadzēja aiz-
vien ātrāk un ātrāk. Cik tas intere-
santi ir — kad tu uz ledus nokrīti, 
tad motocikls aizslidinās pa 
priekšu un tu tikai pēc tam klāt. 
Nu ja, ceļus toreiz nekaisīja, un āt-
rums jau patika. Man laimējās, ne-
kad nesalauzos. Uz sasitumiem jau 

nepiegriezu vērību. Tagad sāp. Un vēji appū-
ta ceļgalus, to arī mana. 

Ar traktoru nostrādāju trīspadsmit ga-
dus. Saulainā laikā strādāju ar traktoru pur-

vā, lietainā laikā pārvadāju traktorus no vie-
na objekta uz otru pa visu rajonu, — riteņ-
traktoram, Belarusam, bija piekabināts treile-
ris. Tagad pabrīnos, kā vienā dienā varēju 
izbraukāt no Stendes līdz Mērsragam, līdz 
Melnsilam un atpakaļ uz Stendi.  

Katros svētkos man bija kāds apbalvo-
jums. Kad par labu darbu deva dzīvokļus, bi-
ja jāizvēlas — Stendē vai Dundagā. Protams, 
izraudzījos Dundagu, lai gan arī Dundaga 
man bija kļuvusi sveša. Tas varēja būt 70. ga-
du vidū. Toreiz strādāju Bērzpurvā aiz Val-
demārpils. Ar ikarusu braucu uz darbu. 

 

Slimība maina dzīvi 
Kādu rudeni Ināru pēkšņi pievarēja slimī-

ba. Dakteri ilgi nevarēja uziet vainu, līdz 
Stradiņos atklāja — vēdera dobuma sastruto-
jums. Ināra: «Mani izoperēja. Biju pagalam 
novārgusi, un ārsti neticēja, ka izdzīvošu. 
Nesapratu, kāpēc visi tuvinieki mani apmek-
lē. Nāca atvadīties... Tomēr izķepurojos. Bija 
it kā no jauna jāmācās staigāt un dzīvot. Un 
kaut kas manī patiešām bija mainījies. Nu ja, 
man bija pārlietas asinis... Mīlestība uz teh-
niku bija pārgājusi! Jaunībā četrus vai piecus 
motociklus biju nobraukusi, pirmo pa daļām 
izārdījusi, — atpakaļ gan nesaliku. Bet tagad 
attieksme bija pilnīgi cita. Ar auto gan brau-
cu, bet prātīgi. Ja kāds paskrien garām, es 
nodrebu. Ja vajag nomainīt riepu, man rokas 
neceļas. Es to spēju, bet negribas. Acīmre-
dzot savu dullumu esmu iztrakojusi ārā».  

 

Otrā mīlestība — puķes 
«Ievlejās esmu no sākuma, lai gan pašus 

pirmos soļus neatceros. Kad tur iedalīja dār-
ziņus, es vēl braucu ar traktoru. Pēc slimības 
jau vairs nebiju darba spējīga. Ievlejās bija ie-
doti bijušie mārrutku lauki. Jāsastrādā! Aiz-
braucu ar kultivatoru — sev un arī citiem pa-
līdzēt. Kad atbraucu atpakaļ, tad cilvēks, kas 
man bija iedevis kultivatoru, sacīja: nu tev 

naudas pilnas kabatas. Nē, es saku, man ka-
batās ir «paldies», «paldies», «liels paldies», 
«mīļš paldies»! 

Toreiz mazdārziņu teritorijā bija sešas iz-
gāztuves. Tur, kur tagad mums ir saieta vie-
ta, danču placis, bija milzīga ar ekskavatoru 
izrakta bedre. Visi no saviem dārziem tur gā-
za iekšā savas drazas. Vienu reizi palūdzu 
traktoristu Jozi Kinčiusu lielo bedri nolīdzi-
nāt. Liels paldies arī Gunāram Kulpam! Par 
savu naudu lielo bedri likvidēju un tā pama-
zām visas pārējās kaudzes arī. Žēl tikai, ka 
nesafotografēju visu, kā tas kādreiz bija! 
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Dundagā 
11. XI Lāčplēša diena. Plkst. 17.00 

lāpu gājiens no vidusskolas, piemiņas 
brīdis laukumā starp pili un baznīcu. 

18. XI Latvijas Republikas prokla-
mēšanas diena. Plkst. 18.00 svētku 
koncerts un goda nosaukumu ieguvēju 
sveikšana, plkst. 21.00 balle ar grupu 
Brangais Kreiserduets, ieeja Ls 1,50. 

30. XI Ziemassvētku tirdziņa atklā-
šana. 

Kolkā 
11. XI plkst. 18.00 lāpu gājiens, pul-

cēties pie Delfīniem. Pēc gājiena  piemi-
ņas brīdis pie tautas nama un sadzie-
dāšanās. Ugunskurs un karsta tēja. Par 
godu Brīvības cīņās kritušajiem iedeg-
sim pa sveču liesmiņai māju logos! 

18. XI plkst. 19.00 tautas namā Lat-
vijas Republikas proklamēšanas gada-
dienas un Līvu karoga svētku sarīko-
jums. Goda nosaukumu ieguvēju 
sveikšana, Kolkas pagasta pašdarbības 
kolektīvu un Ivo Fomina koncerts. 
Plkst. 22.00 balle ar Indru un Modri, 
ieeja Ls 2. No plkst. 18.00 kafejnīca 
Jaunliepas. 

23. XI plkst. 18.00 tautas namā Unas 
Celmas 2012. gada filma Raganu mēne-
sis, lomās Harijs Spanovskis un Andris 
Bērziņš. Vairāk domes interneta viet-
nē. 

Mazirbē 
18. XI Līvu karoga svētki. Plkst. 

11.00 svētbrīdis baznīcā, pēc tam tau-
tas namā Līvu savienības vecākās Ievas 
Ernštreites uzruna, Baibas Šuvcānes 
stāstījums par lībiešu karoga vēsturi, 
vispārēja sadziedāšanās pie līvu karo-
ga. Ciemiņi aicināti ar groziņiem. 

Kāds esmu es, tāda ir mana zeme. Kādi esam mēs, tāda ir mūsu Latvija. Tagad, 
2012. gada novembrī. 

Mans prieks par labu dienu vairo Latvijas kopējo prieku. Mana skaudība un zūdīša-
nās palielina mūsu vienīgās Latvijas tumsu. Mana cerība ir Viņas cerība. Mans izmi-
sums ir Viņas bēdas un posts.  

Atceros, man agrā jaunībā pie sienas karājās lielā bārdaiņa plakāts, no kura Kārlis 
Markss runāja: «Līdz šim filozofi pasauli ir tikai izskaidrojuši, bet uzdevums ir to pār-
veidot!» Tagad domāju, ka mainīt varu tikai savu iekšējo pasauli. Ja mainu savu at-
tieksmi uz labu, tad kaut vai par kripatiņu mainās mana valsts. Ja nepiedodu, tad sā-
pes ielīst visas Latvijas sāpēs. Ja mīlu, tad šis piliens ieplūst kopējā prieka traukā. 

Mēs visi kopā veidojam raibo, daudzkrāsaino buķeti — Latviju, kurā ir gan snieg-
pulkstenītes, gan miķelīši, suņuburkšķi un dadži, pujenes un rudzupuķes. Botāniķi, 
dzejnieki, mīlētāji un Ievleju mazdārziņu kopēji to pateiktu daudz labāk. 

Priecīgus svētkus! 
Alnis Auziņš 

Mīlestība un pienākums 
 

Novada domes galveno apbalvojumu valsts svētkos, Par mūža ieguldījumu, šogad 
saņēmusi Ināra Čaunāne. Invalīdu biedrības Cerība vadītāja, dārzkopības sabiedrības 
Ievlejas idejiskā vadītāja, Fuksiju karaliene ir cilvēks, ko raksturo aizrautība, mīlestī-
ba un pienākuma apziņa. 

3. lpp. KVA–KVA, NVS un garīgā izdzīvošana. 

4. lpp. Alise Ralle: «Man patīk piedalīties!» 

4. lpp. Paļāvība. Ciemos pie Nierliņu ģimenes. 

5. lpp. Mazirbes lībiešu grupa:  
«Kurš cits, ja ne paši!» 

6. lpp. Zelts Maķedonijā. 

Novada dome apbalvo 
Par mūža ieguldījumu  

Ināru Čaunāni par ilggadēju invalīdu 
biedrības vadīšanu, rīkojot pasākumus, ek-
skursijas, braucienus uz sacensībām un cie-
mos uz citiem pagastiem, tādējādi padarot 
invalīdu ikdienu interesantāku. 

Gada cilvēks Dundagas novadā 
Laimoni Ulmani par Dundagas vidussko-

las jauniešu patriotisko audzināšanu un ie-
saistīšanu jaunsargu kustībā un zemessar-
dzē.  

Gada ģimene Dundagas novadā  
Linarda un Everitas Nierliņu ģimeni par 

strādīgumu, atsaucību, lasītprieku, bērnu 
motivēšanu un iesaistīšanu radošos un izglī-
tojošos pagasta pasākumos un citās aktivitā-
tēs.  

 
Gada uzņēmums Dundagas novadā 

Piensaimnieku lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvo sabiedrību Dundaga 
par piedalīšanos starptautiskajā konkursā 
Briselē, par kvalitatīvas produkcijas ražoša-
nu, par Dundagas novada vārda daudzināša-
nu Latvijā un ārpus mūsu valsts, par aktīvu 

darbību sporta pasākumos. 
SIA Gabriēla par sapostu vidi, darba vietu 

nodrošinājumu vietējiem iedzīvotājiem, pir-
cēju laipnu apkalpošanu, par strauju uzņē-
muma attīstību Kurzemē. 

Gada jaunietis 
Alisi Ralli par godam pārstāvēto Dunda-

gas vārdu un labajiem sasniegumiem olim-
piādēs, konkursos un sporta sacensībās. 

Aneti Tauniņu par sabiedrisku aktivitāti 
Dundagas novadā. 

Gada varonis Dundagas novadā 
Raivi Šteinu par bērna izglābšanu Kolkas 

jūrmalā šā gada jūnijā.  

Nobeigums 2. lappusē 
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Apstiprināja izmaiņas Kolkas pamatskolas 
budžetā un nolēma 2012. gadā papildus ie-
ņemtos Ls 908,71 izlietot aktu zāles labiekār-
tošanai. 

Palielināja Kolkas pagasta pārvaldes 
struktūras Tautas nams 2012. gada budžeta 
izdevumu daļu kodā 2312 Inventārs par Ls 
1407 zāles un skatuves aprīkojuma iegādei. 

Nolēma remontēt Pitraga tiltu un nostip-
rināt krastu. Vajadzīgos Ls 675,18 ņemt no 
Kolkas pagasta pārvaldes speciālā budžeta 
(dabas resursu nodokļa). 

No 01.11.2012. izveidoja Kolkas pagasta 
pārvaldē amata vietu Lietvedis, kura darba 
pienākumos ietilpst arī klientu apkalpošana, 
nosakot nepilnu darba laiku 16 stundas ne-
dēļā. 

Piešķīra PII Kurzemīte Ls 610 radiatoru ie-
gādei un nomaiņai grupā Bitīte un boilera uz-
stādīšanai. 

No pašvaldības budžetā papildus ienāku-
šajiem līdzekļiem piešķīra papildus Ls 993 
traktora Kubota STV–32 remontam un 
Ls 564,28 Dundagas novada Centrālās biblio-
tēkas pieaugušo abonementa sanitārās tel-
pas remontam. 

Nolēma izstrādāt arhitektūras un plānoša-
nas uzdevumu vai noteikumus, darba dau-
dzumu un izmaksu tāmi telpu remontam 
Mazajā skolā un nepieciešamos līdzekļus ie-
kļaut 2013. gada budžeta projektā. 

Nolēma iegādāties 160 m² bruģakmens un 
230 m trotuāra apmaļu. Skolas ielas trotuāra 
atjaunošanu iekļaus ceļu fonda līdzekļu izlie-
tojuma plānā. Iegādes un transporta izdevu-
mus Ls 1900 segs no ceļa fonda līdzekļiem. 

Apstiprināja 2013. gada budžeta veidoša-
nas pamatprincipus: 1) sagatavot budžeta 
veidošanas grafiku; 2) sagatavot metodiskos 
norādījumus budžeta projekta izstrādāšanai 
(apstiprināt elektrības, degvielas, malkas ie-
gādes izmaksas 2013. gada budžeta aprēķi-
niem); 3) noteikt pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību uzturēšanas bāzes izdevu-
mus — pašvaldības funkciju nodrošināšanas 
izdevumus (pēc 2012. un 2010. gada izdevu-
miem); 4) sagatavot apstiprināto investīciju 
un saistību sarakstu; 5) noteikt procentuālo 
algu daļu kopējā budžetā (pēc 2012. gada); 
6) sagatavot 2013. gada investīciju sarakstu, 
noteikt procentuālo daļu no kopējā budžeta; 
7) iestādēm un struktūrvienībām noteikt sa-
vas darbības prioritātes un sagatavot piepra-
sījumu par papildu vajadzībām. Noteikt vēl-
mju kopējo procentuālo daļu no kopbudžeta; 
8) noteikt budžeta atlikuma lielumu, atvēlot 
tajā arī neparedzēto izdevumu daļu; 9) uz Fi-
nanšu komitejas sēdi novembrī finanšu spe-
ciālistei sagatavot grafiku budžeta sagatavo-
šanai un apspriešanai, kā arī provizoriskos 
procentuālos sadalījumus. 

Grozīja pašvaldības nolikumu sakarā ar 

izmaiņām Mazirbes skolas nosaukumā. 
Nolēma slēgt līgumu par ēdināšanas pa-

kalpojuma sniegšanu ar sabiedrisko iestādi 
Kretingos maistas līdz 01.06.2013. Noteica lī-
guma tarifus: nomas maksa par telpām 0,31 
Ls/m2; nomas maksa par iekārtām Ls 78 mē-
nesī. Uz Sporta, izglītības un kultūras komi-
tejas sēdi novembrī sagatavot aprēķinus, ja 
pašvaldība pati organizē un nodrošina ēdinā-
šanu skolā. 

Nolēma izveidot Dundagas novada domes 
(nodokļu maksātājs) struktūrvienību Kolkas 
pagasta pārvalde, adrese: Brigas, Kolka, Kolkas 
pagasts, Dundagas novads, LV–3275. 

Pieņēma grozījumus saistošajos noteiku-
mos Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķirša-
nu. 

Nolēma speciālistu un politiķu diskusiju 
par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna pro-
jektu turpināt līdz decembra Attīstības un 
plānošanas komitejas sēdei. Nomainīja attīs-
tības plānošanas dokumentu izstrādes vadī-
tāju, par to apstiprinot Gunti Kļaviņu. Uzde-
va domes priekšsēdētājai izvērtēt izpilddi-
rektora atbildību attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādes organizēšanā un ziņot do-
mei. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Vecvalki zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010, sada-
lot to sešās daļās.  

Piekrita sadalīt nekustamos īpašumus To-
mi, Mežvidi un Ūdensrozes.  

Piešķīra zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 8850 015 0126 nosaukumu Mazalak-
stes Dižklajumi. Piešķīra nekustamajam īpašu-
mam ar kadastra Nr. 8862 007 0062, kas sa-
stāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmē-

jumu 8862 007 0062, 8862 007 0186 un 8862 
003 0109, nosaukumu Kolkas luteriskā baznīca. 

Pilnvaroja Dundagas novada pašvaldības 
Administratīvo komisiju kā augstāku iestādi 
realizēt kontroli pār transportlīdzekļu apstā-
šanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu, 
kā arī pār mehānisko transportlīdzekļu pār-
vietošanās, t.sk. apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas terito-
rijā. 

Apstiprināja Dundagas novada pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas sastāvu: Skaidrīte 
Krastiņa — komisijas vadītāja, logopēde, spe-
ciālās izglītības pedagoģe, Ieva Freimute — 
komisijas locekle, klīniskā psiholoģe, Inese 
Veinberga — komisijas locekle, logopēde, 
Dzintra Rozentāle — komisijas locekle, speci-
ālās izglītības pedagoģe, Gunta Skujiņa — ko-
misijas locekle, sertificēta ārstniecības per-
sona — ārste. 

Atļāva ģimenei mainīt dzīvojamo platību 
no Lauciņiem Laukmuižā uz Jauntūļiem Sabda-
gās. Atļāva slēgt īres līgumu uz nenoteiktu 
laiku par 2. dzīvokli Zītaros Kolkā. 

Nolēma nodrošināt vienai personai soci-
ālo aprūpi dzīvesvietā. 

Izskatot jautājumu par godināmiem valsts 
svētkos, secināja, ka jānovērš Apbalvojumu 
nolikuma nepilnības, piemēram, norādot, ka 
prēmija Par mūža ieguldījumu ir vienreizēja, 
pārstrādāt Gada ģimenes kritērijus un labot 
citas lietas. 

 
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

 
 

Domes sēdē 25. oktobrī 

Pirms gadiem piecpadsmit radās doma, ka 
ievlejniekiem vajadzētu saiet kopā. Edvīns 
Klēvers ļoti atbalstīja. Viņš turpat gravas 
malā no lazdas zariem, tādiem sprungulī-
šiem, uztaisīja trīs sēžamos. Tik skaisti izska-
tījās. Tā tur sākām pulcēties. Kādi atnesa pu-
ķes. Daudz ziedu, kur tos liks? It kā pati no 
sevis radās doma izveidot ziedu ugunskuru. 
Neesmu floriste, bet tas ir pašu priekam.  

Laikam uz 55 gadu jubileju man uzdāvinā-
ja fuksijas podu. Tās puķes iepatikās. Tik 
krāšņi ziedi! Iestādīju dārzā, un pirmais 
krūms izplauka tūkstoš zvaniņiem. Par fuksi-
jām priecājušies kaimiņi, skolotāji, bērni, dā-
ņu ciemiņi. Desmit gados biju savākusi 23 
šķirnes. Bargajās ziemās gan daudzas izsala. 
Nu palikušas kādas desmit».  

Vismaz gadus desmit Ināra apmeklē arī 
Latvijas Puķu draugu pasākumus. Tā ir inte-
rešu kopa, kuras būtību atspoguļo nosau-
kums. Puķu draugi katru gadu brauc uz kādu 
Latvijas novadu skatīties daiļdārzus. Pagāju-
šajā vasarā bijuši Jaunpiebalgā, kur «pati ap-
kārtne jau ir kā daiļdārzs». Un teju katrā 
braucienā Ināra gūst jaunas idejas savam 
dārzam. 

Ināra arī piemin kādreizējo Dundagas pa-
gasta konkursu Sakoptākā sēta. «Tas cilvē-

kiem lika sasparoties. Man vienmēr gribējies, 
lai uzrunā visas Ievlejas. Konkursu vajadzētu 
atjaunot. Visi atzinības raksti glabājas pie 
manis kā tādā mazā muzejā. Ievlejas ir sava 
republika, un es gribu, lai ar sakoptību iz-
skan tās vārds».  

Par ko sāp sirds 
Ināra ir kopā vācēja. Viņai rūp, lai saposti 

būtu ne tikai visi apmēram 90 Ievleju dārziņi, 
bet arī ceļmalas, saieta laukums. Lai neviens 
nemestu sava dārza zarus un citas krodas 
neitrālā zemē. Liels atspaids pļaušanas dar-
bos līdz šim bijis mazdēls Matīss. Bet to, kas, 
Ināras vārdiem runājot, atbalsta kopīgo lie-
tu, iet mazumā, un to Ināra pārdzīvo. Pat tik-
tāl, ka reizēm aizdomājas: pārdos savu gaba-
lu, lai miers un nav jāredz! «Vai es kāds 
priekšnieks? Tik tā, ūdeni sapumpē». 

Inārai sāp, dzirdot nonicinošus vārdus, 
nevērīgu attieksmi. «Vienreiz nodomāju uz 
Ievleju svētkiem aizvest no mūsu invalīdu 
biedrības Cerība. Un tad dabūju dzirdēt: ko 
tad viņa ar tiem invalīdiem, tad jau mums 
tur nav ko iet... Bet neviens taču nezina, kas 
ar viņu pašu rīt būs! Tad rodas visādas pār-
domas. Reizēm sev nosolos, ka neko vairs ne-
darīšu. Bet daru jau». 

Prieka brīžu tomēr vairāk. Divreiz gadā 
Ievlejām ir lieli svētki — Jāņu ielīgošana un ražas svētki vasaras beigās. Tad ievlejnieki 

paceļ savu karogu, ko uz 20 gadu jubileju šū-
dinājusi Lūcija Vērdiņa. Par muzikālo pusi 
rūpējas Rita Zemtiņa ar savu Sendienu an-
sambli, un citu dziesmu vidū skan arī Ievleju 
himna Sanākam kopā. Svētkus ir kuplinājuši 
līnijdejotāji, Dundagas Mākslas un mūzikas 
skolas kapela, dancojuši lieli un mazi dejotā-
ji, arī Daces Treinovskas deju kolektīvs, — 
daudziem no viņiem Ievlejās ir dārziņš. Par to 
Inārai liels prieks. 

Cerība — ar sauli sirdī 
Kad Pēteris Sāmītis beidza vadīt Dundagas 

invalīdu biedrību, tad priekšnieces pienāku-
mus uzņēmās Ināra, un tā pagājuši jau 7 ga-
di. «Ja jau velk, tad velk», Ināra nosaka. «Viss 
aiziet vienā vienīgā skrējienā. Vienu vajag 
aizvest tur, otru tur. Nav tādas dienas, kad 
nebūtu kustībā. Nevienam neatsaku».  

Dundagas biedrība, apmēram 26 biedri, 
cieši sadarbojas ar Talsu biedrību, tāpat pie 
sevis aicina ciemos likteņa biedrus no Pū-
ņām un Puzes. Ināra ir pārliecinājusies, ka 
draugu pulkā ir jautrāk, interesantāk. Viena 
lieta, ko Dundagas Cerībai patīk darīt — kopī-

gi svinēt dzimšanas dienas. Ināra: «Tad ejam 
uz Krūziņiem, citreiz pulcējamies pilī, vēl cit-
reiz braucam uz Neveju. Ziemassvētkus un 
Lieldienas noteikti svinam. Kā vēl izlietojam 
mūsu 650 latu budžetu, kas ir no pašvaldī-
bas? Šogad esmu sarīkojusi 9 braucienus: uz 
sporta sacīkstēm, ekskursijās. Vasarā bijām 
uz Ventspils svētkiem, pavisam nesen — 
Kukšu muižā». 

Arī no šī skrējiena Ināra jūtas pagurusi. 
«Nupat jau šķiet, ka būtu jānāk citam priekš-
niekam...» Kas dod spēku turpināt? Tās pašas 
puķes. Rokdarbi ziemas vakaros. Vasarās — 
arī mežs, kas nav tikai ogu lasīšana, bet arī 
atpūta un prieks. «Mežā nevienam smukā-
kam čiekuram nespēju paiet garām, ar tiem 
man pilna māja, no čiekuriem mēģinu kaut 
ko taisīt. Lai kā sāp kājas un mugura, ja es 
vasarā neietu uz mežu un dārzu, tad būtu kā 
slima».  

«Sabiedrība — tie esam mēs visi kopā», 
Ināra filozofiski noteic un piebilst: «Ja ierau-
gu pretī kādu smaidīgi nākam, tai dienai jau 
ir foršs noskaņojums!»  

Alnis Auziņš 
  

• Pirms gadiem trim. Pirmajā rindā mazdēls Guntis, mazmeita Luīze, mazdēls Matīss, otrajā rindā 
dēls Māris, mazmeita Laura, Ināra un meita Edīte.                                          Foto no I. Čaunānes albuma 

Turpinājums no 1. lappuses 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

• Fuksijas.                                                                                                                           Foto no I. Čaunānes albuma 
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Izrādās, uzņēmums šajā konkursā ir pie-
dalījies jau 4 reizes un par laureātu kļuvis 
gan 1998., gan 2006. gadā. 2002. gadā saņē-
mis veicināšanas balvu. Tātad šī jau ir 3. rei-
ze, kad mūsu PLPKS kļuvusi par laureāti. 
G. Pirvits pastāstīja, ka šogad Dundagas uz-
ņēmumu piedalīties konkursā rosināja Latvi-
jas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija 
(LLKA). Viņš gan atzina, ka konkursā satikās 

līdzvērtīgi kooperatīvi. Konkursantus vērtē-
ja pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, cik 
daudz ir jauno zemnieku, kāds apgrozījums, 
vai ir ražošana, vai kooperatīvs sniedz zem-
niekiem vēl kādus pakalpojumus. Jauno 
piensaimnieku, kas sadarbotos ar PLPKS 
Dundaga, mūsu novadā nav. G. Pirvits norādī-
ja, ka šai nodarbei jābūt vai nu dzīvesvei-
dam, vai lielam biznesam. PLPKS Dundaga 

punktus savā labā salasīja gan ar to, ka tas ir 
pārstrādes uzņēmums, gan ar zemniekiem 
rīkoto balli, gan piedalīšanos Siera klubā un 
konkursā Briselē. «Daudz visa kā bijis,» seci-
nāja valdes priekšsēdētājs. 

Līdz 2011. gadam G. Pirvits vairāk nodar-
bojies ar saimnieciskajām lietām, taču, sākot 
ar pērno gadu, to dara cits cilvēks, bet valdes 
priekšsēdētāja galvenais uzdevums ir bijis 
veicināt uzņēmuma atpazīstamību, populari-
zēt šeit radīto produkciju. Tas arī ir attaisno-
jies. Taču to varēja darīt tikai tāpēc, ka bija 
modernizētas iekārtas un atrisinātas ūdens 
pietiekamības un attīrīšanas problēmas. Lai 
to veiktu, PLPKS Dundaga veiksmīgi piedalī-
jusies trīs Eiropas Savienības projektos, šo-
gad beigsies ceturtais.  

«Viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem ir 
pērn īstenotais ūdensprojekts. Tas nozīmīgs 
gan darbiniekiem, gan ražošanai. Ūdens pie-
tiek, un tā kvalitāte uzlabojusies, līdz ar to 
arī produktiem ir augstāka kvalitāte», atzina 

G. Pirvits, norādot, ka turpmāk jāpalielina 
piena apjoms un vēl vairāk jāveicina atpazīs-
tamība, jo konkurence ir milzīga.  

«Šobrīd Latvijā ienāk daudz Polijas pro-
duktu, arī piens un siers. Šeit būtiska valdī-
bas nostāja. Ja tā nesamazinās pievienotās 
vērtības nodokli (PVN), Latvijas ražotāji būs 
zaudētāji. Polijā tas ir 5%, Latvijā — 21%, līdz 
ar to ievestie produkti ir krietni lētāki. Ja šo 
starpību samazinātu, tad cena būtu līdzīga. 
Taču, pastāvot tādai atšķirībai, Latvijas ražo-
tāji nevar konkurēt, jo iedzīvotājiem vai nu 
darba nav, vai arī viņu ienākumi ir tik mazi, 
ka viņi, protams, izvēlēsies lētāko produk-
tu», savos vērojumos dalījās G. Pirvits. Viņš 
ir pārliecināts, ka Latvijas valdībai ir jāaiz-
stāv savi ražotāji. Arī LLKA, kuras biedre ir 
PLPKS Dundaga, iestājas par PVN pazeminā-
šanu Latvijā ražotajiem pārtikas produktiem. 

 

Diāna Siliņa  

    Cik tu plata, piena upe? 

Trīskārtējs Sējēja laureāts 
 

Šis gads bijis ļoti veiksmīgs mūsu Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajai sabiedrībai (PLPKS) Dundaga, ko izvirzīja apbalvošanai kā vienu no ga-
da uzņēmumiem Dundagas novadā. Šoreiz devos pie PLPKS valdes priekšsēdētāja 
Gunta Pirvita, lai ko vairāk uzzinātu par jaunāko sasniegumu — konkursā Sējējs 2012 
grupā Lauksaimniecības kooperatīvs saņemto laureāta nosaukumu.  

Interesentu netrūka, gluži otrādi — visus 
pils nemaz nespēja uzņemt, kaut gan notika 
3 seansi: plkst. 20.00, plkst. 22.00 un plkst. 
00.00. Piedalījās dundadznieki, pat ģimenēm, 
kā, piemēram, Bergmaņi, Emerbergi un Tro-
piņi, apmeklētāju vidū bija i/k Auto un Būve 
veikala Strautiņi kolektīvs. Pabūt Leģendu 
naktī bija izvēlējušies arī medaļu mākslinieki, 
kas aplūkoja medaļu ekspozīciju un šoreiz 
atkal atveda Latvijas medaļu mākslas kluba 
dāvinājumu — 54 jaunas medaļas kolekcijas 
papildināšanai.  

Smaida Šnikvalde, viena no pasākuma rī-
kotājām, atzina, ka cilvēkiem Leģendu nakts 
patika un pat daudzi dundadznieki sacīja, ka 
viņi, te visu mūžu dzīvodami, tomēr daudz 
ko nezināja, kaut gan šoreiz centrā bija tikai 
teikas.  

Velga Eizenberga, kas palīdzēja iekārtot 
un noformēt telpas, uzskatīja, ka pasākums 
bijis ļoti labs un izdevies, bet Smaidai un Ru-
tai (Rutai Bērziņai — Red.) bijis jāveic milzīgs 
darbs un jāveltī daudz laika Leģendu nakts sa-
gatavošanā. Viņa izteica arī apbrīnu par lielo 
skaitu brīvprātīgo, starp kuriem pieminama 
neiztrūkstošā entuziaste Vaira ar saviem te-
ātra bērniem un Sibillas aktrisēm, kā arī mū-
ziķes, bez viņu entuziasma neiztiktu. 

Madara Enzele, kas bija ieradusies uz Le-
ģendu nakti, sacīja, ka vēl nekad pili un tās 
apkārtni nebija redzējusi tik skaisti izgais-

motu ar lāpām un svecēm kā šajā reizē. Viņai 
patikusi iespēja ne tikai klausīties teikās, bet 
arī pašiem darboties. Madara norādīja, ka 
nemaz tik bieži negadās savus draugus pui-
šus redzēt kleitās, bet, kad, piemēram, izlozē 
Zaļās jumpravas lomu, nekas cits neatliek, kā 
uzvilkt zaļu kleitu. Emocionāli spēcīgi meite-
ni bija skāris stīgu trio brīnišķīgais priekšne-
sums, kas lieliski papildinājis dzejas lasīju-
mus un piešķīris tam īpašu noskaņu.  

Savu sajūsmu par Leģendu nakti neslēpa 
tās apmeklētāja Liene Grīnberga, kas domā, 
ka pils ir īpaša vieta visiem dundadzniekiem, 
un kas 27. oktobra naktī piedzīvoja pils se-
natnīguma elpu, noslēpumainību, romantiku 
un skaistus pārsteigumus. Viņu valdzinājis 
viss pasākums un tā neparastā gaisotne. Pēc 
interesantās luterāņu mācītāja Rolanda Ei-
maņa lekcijas, kas pilī notika pēcpusdienā, 
Leģendu nakts šajā sestdienā bijusi kā punkts 
uz «i». 

Pateicības vēstuli par Leģendu nakti uzrak-
stījis arī Latvijas medaļu mākslas kluba pre-
zidents Jānis Strupulis, izsakot milzīgu pal-
dies par titānisko darbu. Lūk, vēstules frag-
ments! «Visi kolēģi ir sajūsmināti gan par 
sestdienas lielpasākumu, gan svētdien no rī-
ta par jauno medaļu ekspozīciju, ko visi pētī-
ja ilgi un pamatīgi. Ļoti noslīpēta un profesi-
onāla bija muzikāli literārā daļa! To vēlāk vi-
si atzinām vienbalsīgi. Gan senās mūzikas 

stīgu trio, gan izjustais dzejas uzvedums. Pā-
rējiem kolēģiem interesants atklājums bija 
arī stāstījums par pils un tās īpašnieku vēs-
turi. Interaktīvās rūķu kāzas, kuru darbībā 
iesaistīti pilnīgi visi, izvērtās dzīvā un jautrā 
improvizācijā un atrakcijā, kur lozējot par 
grāfu tapa mazs bērniņš, bet rūķos bija dažs 
augumā ražens onkulis vai tante...»  

Kā pastāstīja pils direktore Baiba Dūda, 
Piļu un muižu asociācijas valde bija apstipri-
nājusi, kādai jābūt Leģendu naktij — cikliskai 
ar vienu sižetu un bez ieejas maksas. Arī nā-
kamgad plāno, ka šāds pasākums notiks pē-
dējā oktobra sestdienā un ka tam atsauksies 
arvien vairāk Latvijas piļu un muižu. 

 
Diāna Siliņa 

Paldies par Leģendu nakti! 
Liels paldies Vairai, viņas teātra studijas 

bērniem un vecākiem; Sibillas meitenēm — 
Rudītei Baļķītei, Ilzei Pirvitei, Austrai Auzi-
ņai un Santai Sulai, kas palīdzēja arī iekārtot 
telpas; mūziķēm Ievai Hermanei, Andai Kos-
tandai un Līgai Balgai; Drosmas kafejnīcai un 
Anetei Kinčius; Lindai Nierliņai, Kristai Vein-
bergai, Līgai Dzīlei, Artūram Šnikvaldam, Jā-
nim Dambergam par  sveču un lāpas iedegša-
nu un zvanu zvanīšanu; atsaucīgajai un rado-
šajai Lailai Pabērzai; pils sargiem Oskaram 
Skarbiniekam un Edgaram Cīrulim; telpu ie-
kārtotājai Velgai Eizenbergai; cienastu saim-
niecei Ainai Kūlai. Atvainojamies tiem, kas 
gribēja, bet netika uz Leģendu nakti. Nākam-
gad tā būs atkal!                       Smaida un Ruta 

Leģendu nakts noslēpumi 
 

27. X Dundagas pils, kā solīts afišās ar aicinājumu piedalīties Leģendu naktī, tie-
šām pavēra savu plīvuru un apmeklētājus ieveda leģendu un teiku pasaulē.  

    Sena dziesma jaunās skaņās 

Mācītājs Rolands Eimanis kalpo divās 
draudzēs, strādā par pedagogu Baldones mū-
zikas skolā un Bulduru Dārzkopības vidus-
skolā. Dundagā R. Eimanis ir jau bijis Drau-
dzes dienās, bet šoreiz 3 sestdienas pēc kār-
tas — kā misionārs. Viņa atraktīvajā priekš-
nesumā katrs klātesošais sadzirdēja kaut ko 
sev būtisku. Lūk, dažas pārdomas.  

Garīgai izdzīvošanai mūsdienu pasaulē 
svarīga ir kompānija. Īstā sabiedrība arī pa-
rastu ikdienu pārvērtīs par svētkiem. Nav 
taisnība, ka svētki sākas tikai tad, ja galds vai 
lūst no ēdieniem. Svētki sākas citādi. Intere-
santa ir sakarība: jo lielāka pārticība, jo prie-
ka un laimes vairāk ... nekļūst. Daudzi gan 
ļoti grib ticēt — jo vairāk jebkā (naudas, au-
tomašīnu, televīzijas kanālu), jo labāk. Bet 
tie, kas padomju laikos izsūtījumā galējā trū-
kumā svinējuši Ziemassvētkus, tos atceras ar 
lielāku prieku nekā tagad, kad var nopirkt 

visu. Viņi apgalvo, ka pašreizējiem svētkiem 
pietrūkst prieka. Dieva kompānija pat trūku-
ma brīžus padarīs par vērtīgiem un labiem. 

Nezin kā, bet ir pieņemts uzskatīt, ka 
kvantitāte (daudzums) nozīmē arī kvalitāti 
(labumu). Reklāmas nemitīgi cenšas iekalt, 
ka vairāk ir labāk. Cenšas pārliecināt, lai ba-
lansējam starp KVAlitāti un KVAntitāti. To-
mēr starp kvantitāti un kvalitāti ir jābūt pa-
ša galvai — tādai, kas spēj domāt patstāvīgi. 
Mācītāja uzdevums ir to atgādināt. Ja galva 
kaut kādu iemeslu dēļ domāt nespēj, tad 
KVA=KVA kļūst par mūža verdzību. 

Cilvēks savas dzīves laikā iekāpj 3 garīga-
jās bedrēs — visi bez izņēmuma. Šīs bedres 
var apzīmēt ar burtiem NVS: nauda, vara, 
slava. Slava pieviļ jau neapzinātā vecumā. Ja 
tu notici — jo slavas ir vairāk, jo labāk, tad 
tev jau ir maldu dievs jeb elks. Tas valdīs pār 
tevi. To gan var iemācīties noslēpt, iemano-

ties skaisti runāt, taču spriedze agri vai vēlu 
izpaudīsies. Līdzīgi ir ar naudu un varu. Tad 
dzīve vairs nav ar savu īsto svaru, bet ar ie-
domātu. Varas bedre atšķirībā no naudas un 
slavas bedres ir bezizmēra. «Es jums visiem 
parādīšu!»  

Visi cilvēki ir iedalāmi divos tipos: kokos 
un vīteņos. Koki — tie, kas ir saņēmuši visu 
vajadzīgo augšanas laikā — vecāku mīlestību, 
uzmanību, draugu uzticību u.tml. Viņi ar sa-
vu dzīves stāju apliecina: «Kāds esmu, tāds 
esmu». Vīteņiem kaut kā ir pietrūcis un 
trūkst visu laiku. Viņi apliecina: «Es varu būt 
tāds, kādu jums vajag». Vīteņi nekad nespēj 
būt mierā ar sevi. Apkārtējo jebkuru attiek-
smi viņi tulko sev par sliktu. Koki, iekrituši 
vienā no bedrēm, protams, būs bedrē, bet 
viņiem būs attieksme: «Slikti jau te ir, bet ... 
man vismaz ir Mela Gibsona uzacis... Es var-
būt te kaut ko varu iemācīties?» Vīteņa tipa 
cilvēks iekritis sevi lamās un uzskatīs, ka no-
teikti to ir arī pelnījis.  

Katram cilvēkam izdzīvošanai ir vajadzīga 
mīlestība 3 dažādos veidos: sākumā — mīles-
tību saņemt, vēlāk — dot, vēl vēlāk — saņemt 
un dot. Kokam viņa adekvātais pašnovērtē-
jums palīdz orientēties šajos attīstības ciklos. 
Vītenim ir nemitīgas grūtības, jo tas dzīvo 
ilūzijās. Izplatītā četrdesmitgadnieku krīze 

vīriešiem nav nekas cits kā stāvoklis, kad ilū-
zijas ir sabrukušas un tālāk jādzīvo bez tām. 
Bet garīgu savainojumu dēļ ir grūti atvērties 
patiesām, īstām jūtām. 

Lai arī kādam tipam katrs atbilstu, Dievam 
visi ir svarīgi. Viņa interesi par mums var sa-
dzirdēt baušļos. Godā tēvu un māti, lai tev 
labi klājas virs zemes! Tev nebūs nokaut! Tev 
nebūs laulību pārkāpt! Tev nebūs zagt! Tev 
nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvā-
ko! Tev nebūs iekārot to, kas citam pieder! 
Ar šiem baušļiem Dievs izrāda interesi un vē-
las mums palīdzēt kārpīties laukā no 3 bed-
rēm. Viņa kompānijā ikkatrs dzīves mirklis 
var kļūt par svētkiem, bet bedres piere-
dzes — par atveseļošanās sākumu.  

Klausoties lektorā, domāju, vai tik vairā-
kums mūsu tautas nav vīteņi? Kurai gan citai 
tautai ienāktu prātā stāstīt par savu vēsturi 
kā par 700 gadu ilgu verdzību? Tā par sevi 
domā tikai vīteņi. Kas mūs glābs no garīgajām 
bedrēm, ja paši to dedzīgi nevēlēsimies? 

Mācītājs Rolands prata ieinteresēt visus. 
Savukārt tie, kas vēlētos iepazīties ar audio-
materiālu neklātienē, to var izdarīt, jautājot 
Dundadznieka redakcijā Diānai.  

 
Armands Klāvs 

Garīgās izdzīvošanas skola 
 

27. X un 3. XI Dundagas pils zālē Rolands Eimanis lasīja lekcijas garīgajā izdzīvoša-
nā. 10. XI plkst. 15.00 noslēdzošā nodarbība. 

    Ne no maizes vien 

•   Noburtie un sastingušie ļaudis nogrimušajā pilī gaida atskanam «Dun-dang!».           Alandas Pūliņas foto  
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— Esmu dzimusi un uzaugusi Dundagā, 
mana pirmā un pagaidām vienīga skola ir 
Dundagas vidusskola. Jau no trīs gadu vecu-
ma dejoju tautiskās dejas, agri sāku trenēties 
volejbolā, mūzikas skolā — mācīties klavie-
res. Tagad dziedu arī koros. Liels atbalsts ir 
ģimene, kas vienmēr ir bijusi ar mani. Ne-
spēju iedomāties, ja pēc skolas nebūtu nevie-
na pulciņa! Viss, kam pievēršos, mani arī tie-
šām aizrauj. Kad pabeidzu mūzikas skolu, 

tad vēl gadu mācījos saksofonu, jo gandrīz 
pietrūka, ko darīt. 

— Un nekad neko nav gribējies atmest? 
— Man ļoti patīk dejot, dejoju gan deju 

grupā Sensus, ko vada Daina Miķelsone, gan 
Dun–dang jauniešu kolektīvā pie Daces Trei-
novskas. Nekad galvā nav nākušas domas pa-
mest. Mācoties 5.–6. klasē Mūzikas skolā, gan 
bija brīdis, kad gribējās mācībām atmest ar 
roku, bet skolas direktore Linda Pavlovska 

atrada īstos vārdus, lai es saprastu, ka jātur-
pina mācīties. Ja būtu aizgājusi, tagad no-
teikti nožēlotu. 

No mācību priekšmetiem mani saista an-
gļu valoda, vēsture, sports, īpaši patīk un pa-
dodas volejbols un vieglatlētika. Esmu pieda-
lījusies rajona un valsts olimpiādēs. Arī rajo-
na matemātikas olimpiādēs.  

Kad mācījos 7. vai 8. klasē, mūsu volejbola 
komanda Kurzemē ieguva 1. vietu, pērnva-
sar TIO Volejs sacensībās abos posmos iegu-
vām pirmo vietu, valstī — otro. Dabūjām dip-
lomus ar Mārtiņa Pļaviņa, Jāņa Šmēdiņa, Rai-
monda Vildes un Pāvela Seļivanova autogrā-
fiem. 

Rajona vieglatlētikas sacensībās šķēpa 
mešanā izcīnīju pirmo vietu, 80 m barjer-
skrējienā biju trešā.  

— Kāds ir tavs rekords šķēpa mešanā? 
— Pāri par 25 metriem. No skriešanas dis-

ciplīnām tagad man vislabāk patīk 100 metru 
sprints. 

— Vai tu jau domā, ko varētu mācīties 
pēc skolas? 

— Laikam esmu izdomājusi. Mani ir no-
pietni ieinteresējusi medicīna. Pat apsvēru 
iespēju kļūt par ķirurģi. Sievietēm gan to ne-
iesaka, esot grūti. Esmu pieteikusies LU 
Jauno mediķu skolā, turp dodos katra mēne-
ša pirmajā sestdienā, savukārt katru otro 
sestdienu braucu uz Rīgu, uz bioloģijas eksā-
mena sagatavošanas kursiem.  

— Apbrīnojami mērķtiecīgi! 
— Ļoti vēlos studēt Rīgas Stradiņa uni-

versitātē, tāpēc gribu pienācīgi sagatavoties.  
— Vai bērnībā dakterēji lelles? 
— To gan neatceros. Kad 9. klasē sāku 

mācīties anatomiju, mani tas nopietni aizrā-
va.  

— Vai, asinis redzot, nav jāģībst? 
— Nē. Es iedomājos, kā būtu, ja mācītos 

jau 2.–3. kursā un tad atklātu, ka, ieraugot 
asinis, kļūst slikti. Tāpēc izmantoju iespēju 
neformāli noēnot vienu ķirurgu Bērnu slim-
nīcā. Vienu dienu viņam visur gāju līdzi. Re-
dzēju ķirurgu ikdienu, stāvēju līdzās operā-

cijā. Slikti nebija! Ar interesi vēroju un pār-
domāju katru darbību — ko pārgriež, kāpēc. 
Skaidri zinu, ka to gribu mācīties! 

— No iepriekš teiktā noprotams, ka 
jaunam cilvēkam Dundagā nav garlaicīgi.  

— Ja ir kādas intereses, tad noteikti nav! 
Kam nekas nepatīk, tas garlaikosies. Es daru 
tikai to, tas man patīk, un man patīk daudz. 
Nebiju domājusi, ka tā iemīlēšu tautiskās de-
jas! Mājās diezgan bieži piesēžos pie klavie-
rēm, īpaši, ja dienā visa kā bijis par daudz, ja 
gribas uzlabot omu. Atceros kādreiz konkur-
siem gatavotos darbus. Uzspēlēju Jana Tīrse-
na skaņdarbus, pārlapoju Šopēna un Bētho-
vena notis.  

— Cik koros tu dziedi? 
— Vidusskolas, pagasta un vēl vidussko-

las ansamblī. Tos visus vada Dace Šmite. 
— Mācībās tev droši vien viegla galva. 
— Nesūdzos. Ļoti ilgu laiku tās neprasa.  
— Vai iznāk laiks arī daiļliteratūrai? 
— Jā. Nupat izlasīju amerikāņu rakstnieka 

Noa Gordona grāmatas Dziednieks un Šama-
nis. Tās abas ir par medicīnu un vēsturi. 
Pirmā vēsta par stipri seniem laikiem, darbī-
ba notiek ap 1100. gadu, otrās notikumi risi-
nās ap 1800. gadu. Interesanti lasīt par medi-
cīnas attīstību, piemēram, uzzināt, kā operē-
ja senos laikos, un to salīdzināt ar mūsdie-
nām!  

— Zinu, ka tava ģimene ir Ārlavas lute-
rāņu draudzē. 

— Jā, un kad skolotājs Imants Brusbārdis 
zinātniskās pētniecības darba izstrādei pie-
dāvāja tēmu Ārlavas draudze pārmaiņu laikos, 
labprāt piekritu. Šajā baznīcā esmu kristīta, 
pavasarī tur iesvētīšos.  

— Gandrīz jāprasa — vai ir kas tāds, kur 
tu neesi, nepiedalies? Skolēnu parlamentā? 

— Tiešām tur nedarbojos! Acīmredzot 
kaut kam jau nepietiek laika. Un vēl — paš-
pārvalde organizē pasākumus, bet man vai-
rāk pašai patīk piedalīties.  

Alnis Auziņš 

  Mūsu labākie 

«Man patīk piedalīties!» 
 

Alise Ralle, Dundagas vidusskolas 11. klases audzēkne, izpelnījusies pagodināju-
mu Gada jaunietis «par godam pārstāvēto Dundagas vārdu un labajiem sasniegu-
miem olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās Dundagas pagastā». Lūdzu Alisi 
iepazīstināt ar sevi.  

Sākums Kaļķos 
Linards un Everita nāk no Kaļķiem. Par 

iepazīšanos abi klusē, bet savs skatījums par 
to ir Everitas māsai Smaidai Šnikvaldei: pēc 
vecāku nāves 17 gadu vecumā Everita pārcē-
lās uz dzīvi pie Smaidas Kaļķu centrā. Linar-
da un Smaidas dzīvokļi atradās vienā kāpņu 
telpā tieši pretī. Tik tuvu dzīvojot, jaunie cil-
vēki viens otrā arī ieskatījušies. Linarda 
mamma Vija gan esot pamanījusi, ka viņi jau 
kopš bērnības viens otram patikuši. Kā nu 
tur bijis, kā ne, bet Everita un Linards kopā 

ir 22 gadus. 
Everita atceras, ka pavasarī beigusi 12. 

klasi, bet rudenī, 1. septembrī, jau bijušas kā-
zas. Sākumā kādu pusgadu abi dzīvojuši pie 
Smaidas, tur arī piedzimusi pirmā meita Lin-
da. Tad pārcēlušies uz Raņķniekiem. Linards 
gājis darbā, bet Everita audzinājusi bērnus, 
kopusi mājas. Abi rūpējušies par savu saim-
niecību — sivēnmātēm, kādiem septiņiem 
astoņiem liellopiem, 2 ha lielo kartupeļu lau-
ku.  

«Kad apprecējos, vīramāte uzdāvināja go-
vi. Tajos laikos jau citādāk nebija — kā ap-
precējās, tā bija jātur lopi,» atceras Everita. 
Kā tikuši galā? Ar talkām. Tad brūvēts alus 
un kauts auns, sabraukušas Everitas māsa ar 
bērniem un Linarda radi. 

Dzīve Dundagā 
Kad Raņķnieku īpašnieks pats gribēja at-

griezties šajā mājā, nācās pārcelties uz dzīvi 
Dundagā. Divpadsmit ar pusi gadu Nierliņi 
dzīvo Dundagas centrā, mājīgā dzīvoklī. Taču 
saikne ar Kaļķiem viņiem nav zudusi, jo viņi 
palīdz Linarda tēvam. Smaida atminas, ka 
Linards un Everita braukuši ar bērniem vasa-
rās ravēt laukus, kartupeļus tur stāda vēl ta-
gad, tikai aizvien mazāk. Everita smej, ka citi 
brauc atpūsties uz pilsētu, bet viņi — uz lau-
kiem. Pēdējos gadus izrauties izdodas tikai 
brīvdienās, jo abiem daudz laika paņem algo-
tais darbs. Linards strādā SIA Gabriēla par šo-
feri, bet Everita — Strautiņu veikalā par pār-
devēju.  

Bērni 
Lindai ir 21 gads, un viņa Latvijas Lauk-

saimniecība sakadēmijā studē inženierzināt-
ni. Kā pastāsta Everita, Linda ir meitenīga, 
taču interesē arī vīrišķīgas lietas. Spilgts pie-
mērs, kas viņai palicis atmiņā, ir gadījums, 
kad Linda nav vis vēlējusies, lai viņai nopērk 

krelles, bet gan — lodāmuru. Tiesa, neko 
daudz viņa to nav izmantojusi, bet gribējusi 
padarboties un saprast, ko ar lodāmuru var 
izdarīt. Tāpat vidusskolā izvēlējās likt fizikas 
eksāmenu. Kad Lindai ieteica studēt Mākslas 
akadēmijā, viņa iesaukusies: «Bet tur taču 
nemācīs matemātiku un fiziku!» Zīmēšanai 
arī viņa nav atmetusi ar roku, labprāt brīvajā 
laikā to dara. Vecākiem vislielāko uztrauku-
mu sagādā cits viņas vaļasprieks — regbijs, jo 
tajā var iegūt smagas trau-
mas. Viņa trenējas kopā ar 
puišiem. Rudenī treniņi no-
tiek ārā un tad dubļi iet pa 
gaisu. Kad vecāki saka — var-
būt met regbiju pie malas, 
Lindas atbilde skan: «Nē, 
nē!» Ir arī lepnums par mei-
tas sasniegumiem šajā sporta 
veidā, jo Latvijas olimpiādē 
Liepājā viņas komanda iegu-
vusi 3. vietu. Tāpat šogad 
Latvijas sacensībās. Linda 
vienmēr bijusi apzinīga un 
labi mācījusies, tāpēc viņa 
saņem Vītola stipendiju. Jau 
3. gadu. Kamēr sekmes būs 
labas, tikmēr būs arī šī sti-
pendija.  

Divdesmitgadīgais Krišs 
mācās Rīgas Profesionālās 
vidusskolas pēdējā kursā un 
būs galdnieks. Everita atzīst, 
ka vēlējušies, lai dēls apgūst 
kādu arodu, līdztekus pabei-
dzot arī vidusskolu. Kad Krišs 
ciemojies pie Everitas māsas-
meitas viņas koka darbnīcā, 
sapratis, ka daudz ko jau 
prot. Vecāki rosinājuši, lai 
izvēlas, ko mācīties tālāk. 
Pats izdomājis, ka tā būs 
ugunsdzēsēja profesija.  

Pastarīte Kate mācās 
4. klasē, Mākslas un mūzikas 
skolā apgūst klavierspēli, de-
jo grupā Sensus, dzied Mazās 

skolas korī. Everita labprāt gribētu, lai Kate 
apmeklē arī Vairas teātra pulciņu, taču tik 
daudz vienkārši nevar pagūt. Viņa gan vēlas, 
tāpat kā Linda, pēc Mākslas un mūzikas sko-
las Klavierklases beigšanas apmeklēt arī 
Mākslas nodaļu. Krišs arī beidzis Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolu, kur iemācījies 
spēlēt ģitāru.  

Gada ģimene — Nierliņi 
 

Šoruden par Gada ģimeni Dundagas novadā kļuvusi Nierliņu ģimene: Linards, Everi-
ta un viņu bērni — Linda, Krišs un Kate. Iepazīsimies ar viņiem! 

• Inga, Kristīne, Alise un Gatis Alises pamatskolas izlaidumā.                                       Foto no ģimenes albuma  

• Linards un Everita kāzu dienā,  
1990. gada 1. septembrī.  

• Lindas izlaidumā 2010. gadā. No kreisās: Linards, Linda, Everita, Kate 
un Krišs. Foto no Nierliņu ģimenes albuma 
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No pašu Milleru vēstures 
Edgars pirms sešiem gadu desmitiem ir 

dzimis Kuldīgā, bet uz Mazirbi pārcēlies vēl 
tad, «kad mammai pupu prasījis», un te pa-
gājušas visas viņas dienas. Kad Mazirbes sko-
lā sākusi strādāt Veronika, Edgars noskatījis 
jauno skolotāju un apprecējis. Veronika, pēc 
izglītības vēsturniece, pētījusi lībiešu tēmu, 
kamēr aizrāvusies ar šīs tautas vēsturi.  

Līvu savienībā un Mazirbes grupā Edgars 
un Veronika ir «no Ievas Neilandes laikiem», 
no 80. gadu beigām, kad Mazirbe pieredzēja 
pirmos Lībiešu svētkus. Bijuši gadi, kad abi 
ļoti rosīgi darbojušies, bijuši brīži, kad pagā-
juši malā, un tad Dāvis Stalts aicinājis Edgaru 
uzņemties papluinītās grupas vadību. 

Pārmaiņu laikā 
 Pirms E. Millera Mazirbes grupu vadīja 

Gunta Gintere. Edgars stāsta: «Gunta nolēma 
izstāties. Aicinājām uz sarunām, lai noskaid-
rotu pārpratumus, bet viņa nebija ar mieru. 
Mums neatstāja nevienu dokumentu, pat 
biedru sarakstu ne. Ar grūtībām sākām vākt 
cilvēkus kopā. Kāds izstājās, kāds nāca klāt. 
Bija sācies Dāvja saimniekošanas laiks, no-
manījām lielu pacilātību, dzirdējām par mēr-
ķiem tautas namā, taču pagāja vairāk nekā 
gads, bet namā gandrīz nekas nenotika».  

Veronika piebilst, ka Brigitas Zakares lai-
kā Ginteri neglīti no tautas nama izmesti 
laukā un viņu sarūgtinājumu varot saprast. 
Veronika uzteic Dāvja Stalta dedzību. Viņas-
prāt, Dāvis būtu varējis palikt par Līvu savie-
nības vecāko, bet traucējis pieredzes trū-
kums un vēlme vienam noteikt, ko un kā da-
rīt. «Pēdējā savas valdīšanas pusgadā viņš to 
saprata un mēģināja mainīties. Dāvis rīkoja 
daudz pasākumu, un tas bija labi. Bet lielais 
trūkums bija tas, ka laikus nenokārtoja do-
kumentus, atskaites. Mēs pat baidījāmies, ka 
mūs neizslēdz no Uzņēmumu reģistra». 

Edgars piemetina, ka labi neesot bijusi 
Dāvja sēdēšana reizē Līvu savienības un Līvu 
fonda vadītāja krēslā, tomēr paveicis puisis 
daudz, centies ar visiem sadarboties, vienot 
lībiešus un viņu draugus kopīgas idejas vār-
dā. 

Kurš cits, ja ne mēs paši! 
Edgaram sākot vadīt grupu, sapulcēm tau-

tas namā atvēlēta telpa aizskatuvē, līdz ku-
rienei veciem cilvēkiem, kam kājas sāp, bijis 
grūti aizkļūt. Dažas sapulces pat noturētas 
skolā. Namam solītā palīdzība arī kavēju-
sies... Edgars skaidro, ka vairākus gadus lū-
dzis pilnvarojumu Līvu savienībai, lai varētu 
tikt pie naudas lielāku darbu veikšanai, bet 
joprojām dzirdīgas ausis nav atrastas. Vienu 
brīdi jau rokas pavisam nolaidušās. 

Tad nākusi atskārta — ja paši nerīkosies, 
nams ieaugs nātrēs! Edgars: «Sanācām grupa 
kopā un nospriedām: darām, un viss! Tautas 
nama griestos bija caurums. Ataicinājām  
būvinspektoru Andri Girniusu, viņš apsekoja 
un uzrakstīja aktu. Kad ķērāmies caurumam 
klāt, tad izrādījās, ka bojātais laukums ir vai-

rāk nekā 3 kvadrātmetri! Pirmo talku tam 
vien veltījām, lai caurumu aiztaisītu».  

Pēc nama ģenerāltīrīšanas, kas ilga kādu 
nedēļu, mazirbnieki pievērsās ārpusei. Pirms 
lielās talkas ataicināja ainavu arhitektu, lū-
dzot padomus, ko kur iestādīt, kā ar jēgu sa-
post nama apkārtni. Veronikai radusies ideja 
pie nama novietot siena zārdus, un tos uztai-
sījis Mazirbes grupas biedrs Andris Kandis. 
Ar puķēm rotātie zārdi labi izskatījās vēl ok-
tobra otrajā pusē! 

Tā nu paši ar savu vēju, ar savu degsmi un 
naudiņu mazirbnieki sāka kopt savu namu — 
reizē visu lībiešu namu un Līvu savienības 
īpašumu. Maija Zamberga, Jēkabs Zambergs, 
Andris Kandis, Ingvilda Kande, Vilis un Zigrī-
da Priedes no Sīkraga, Alfrēds un Klaudija 
Sproģi, Valentīna Dzene, ja vien veselība 
ļauj, — tie ir lielākie talkotāji. Ar lielo dzīves 
pieredzi un zināšanām pulka palīdz sīkradz-
niece Rasma Sakne. 

Veronika: «Ja talkai vajag kaut ko iegādā-
ties, tad tas, kam ir nauda, aiziet uz veikalu 
un nopērk. Reiz Ingvilda ierauga, ka mēs 
pērkam, un paprasa: pag, jūs par savu nau-
du? Velk ārā maku un iedod arī no sevis. 
Priedes ierosināja savākt naudiņu, lai varētu 
godam uzņemt hāniešus pagājušajā vasarā. 
Sametāmies kopā, uzvārījām putru, sacepām 
rolbiskvītus». Edgars turpina: «Ja tu labu da-
ri, tas nepaliek nepamanīts, un piesakās ļau-
dis, kas arī vēlas palīdzēt. Vēl nesen te kuri-
nāšanai nebija ne pagales. Labi, atsaucīgi cil-
vēki atveda desmit kubus malkas. Pašiem va-
jadzēja sastrādāt. Ventspils grupa pieteicās 
palīgā, sazāģējām un salikām šķūnī. Vasarā 
apkārtne piecas reizes jāpļauj. Viens teic, es 
atbraukšu ar traktoru, divi atnāk ar trimme-
riem, viens ar stumjamo pļaujmašīnu. Vēl 
kāds saka: man kāja sāp, bet es kartupeļus 
nomizošu. Tā ar saviem spēkiem trīsreiz no-
pļāvām, tad gan nokāvām aparātus. Bija jā-
lūdz palīdzība, un labi, ka atradām dzirdīgas 
ausis pašvaldībā. Divreiz nopļāva, paldies par 
to! Paldies arī talkciniekiem Aldim Pinke-
nam, Aijai Rozentālei, Rūtai Baļķītei un Val-
dai Ūdriņai! Un vietējās skolas čaklajiem pa-
līgiem! Un īpaši jauniešiem Ralfam Kandim 
un Artim Dinsbergam, kas drīzumā varētu 
papildināt mūsu stipri cienījamos gados eso-
šo grupu». 

Nav jāskaita asins pilieni, uzskata Veroni-
ka. Lībieši ir tie, kurus šī lieta saista un kas 
dara darbus. 
Namā ieplūdusi dzīvība 

Tagad viesu grāmatā lasāmi ieraksti, ka 
beidzot ir prieks ienākt tautas namā. Jūtot 
dzīvību un vairs nemanot nepatīkamo sma-
ku!  

Aizvadītajā vasarā nams tiešām piedzīvo-
jis atdzimšanu. Normunda Einštāla kafejnīca 
darbojās visus trīs mēnešus no piektdienas 
līdz svētdienai, nedēļas trīs pat no trešdienas 
līdz svētdienai. Apmeklētāji varēja ne tikai 
iedzert sulu vai kafiju, bet arī kārtīgi paēst. 
Un ēdienkarte trīs valodās: latviski, lībiski 

un angliski. Tikai pirmdienās Milleri ievilku-
ši elpu, bet arī tad pa telefonu jau nama  
saimniekus var sadabūt rokā. 

Veronika atzīst, ka pietrūcis dūšas sarīkot 
kārtīgus Jāņus, bet cilvēki gandrīz vai pašā 
Zāļu dienā taujājuši: vai tad namā nekā ne-
būs? Vajadzējis vien pīt vainagus. Lai, ienā-
kot ēkā, uzreiz skaidri redzētu, ka šis ir lībie-
šu nams, uz skatuves novietots lībiešu ka-
rogs, kā arī lielas puķu kompozīcijas karoga 
krāsās, tāpat puķes uz palodzēm. Veronika 
atzīst, ka tas prasījis lielu darbu, taču gribē-
jies, lai nams elpotu. 

Tagad arī skaidri zināms, cik ļaužu nams 
var uzņemt. Simt astoņdesmit! Tas ir no-
skaidrots pēc Zemkopības ministrijas konfe-
rences, — ministrija izvēlējās pulcēties tieši 
Lībiešu tautas namā.  

 Protams, gadsimta notikums — preziden-
tu ciemošanās. Pēc tam — Līvu svētki, tautas 
nama godi. Arī vasaras sākumā Mazirbes 
skolā notikušās bērnu nometnes noslēgums 
noticis tautas namā, un atmiņas par to — 
bērnu darbu izstāde — bija skatāma līdz pat 
rudenim. 

Grupas sapulces un ieceres —  
tuvākas un tālākas 

Grupā kopā ar godabiedriem ir ap 30 cil-
vēku, un Edgars skaidro, ka godabiedru sta-
tuss esot jāpārdomā. Saprotams, kas tāds ir 
Lauri Valgamā, bet neder pieeja — ja tu esi 
sasniedzis zināmu vecumu, tad automātiski 
kļūsti par godabiedru. Tur tomēr jābūt zinā-
miem nopelniem.  

Ja reiz ir grupa, tad tai jāsapulcējas. Maz-
irbnieki sanāk kopā bieži, dažu mēnesi pat 
3–4 reizes. Manā ciemu reizē pulcēšanās tel-
pā krāsns vēl turēja siltumu — iepriekšējā 
dienā notikusi sēde. Ko tādās reizēs spriež? 
Ja pirms tam bijusi valdes sēde, tad Edgars 
iepazīstina ar tur lemto. Pēdējā grupas sa-
pulcē nolemts braukt ekskursijā uz Likteņ-
dārzu katram ar savu akmeni azotē. Ap-
spriestas Lāčplēša dienas svinības. Izskanēju-
ši priekšlikumi samest naudiņu, uzklāt gal-
du. Sasparoties, doties gājienā uz jūru un tur 
aizdedzināt ugunskuru. Uzaicināt arī Mazir-
bes skolas jauniešus. 

Veronika: «Cilvēkiem patīk te parunāties. 
Mājās jau ir labi, bet, ja tikai un vienīgi mā-
jās, un nevienu nesatiec... Vecie reizēm jūtas 
vientuļi. Te viņi savā starpā apspriež jaunu-
mus, atceras bijušos laikus un ir laimīgi par 
satikšanos. Viņi ir pārliecinājušies, ka te ir 
gaidīti, ka te valda rosība un katram ir, ko 

darīt, un kļūst atvērtāki». Edgars papildina: 
«Nu jau diezgan bieži viņi pasaka: vajag tā, 
darīsim tā. Tad es uz valdes sēdi varu iet jau 
ar viņu redzējumu». 

Kaut arī pilnīgi bez naudiņas no malas sarī-
kot pasākumus nav viegli, ieceru netrūkst. 
Mazirbnieki talkā jau sastrādājušies ar 
Ventspils grupu, turpmāk nolēmuši ciešāk 
draudzēties arī ar Kolkas grupu, rīkojot ko-
pīgus Adventa laika pasākumus. Ar venti-
ņiem un kolčiņiem Mazirbē kopīgi varētu 
svinēt Ziemassvētkus.  

Klāt valsts svētki, kas reizē ir arī Lībiešu 
karoga svētki ar svētbrīdi baznīcā un sadzie-
dāšanos tautas namā. Vēl kopīgi varētu no-
skatīties filmu Rīgas sargi. Atļauja esot, teh-
niskas iespējas — arī. Starp citu, tautas namā 
izrādīta arī filma Kolka Cool. 

Un kā ar valodu? Veronikas meita Agnese 
kādreiz mācījusies lībiski. Žēl, ka pašlaik 
vairs nerīko kursus! Bet tad, kad grupas tik-
šanās reizē pie viena galda apsēžoties Vilis 
Priede un Alfrēds Sproģis, tad viens otram 
prasot: vai tu atceries, ko tas vārds nozīmē-
ja? Un tas? Un tas bija tā! 

Ziemas vakariem Veronikai padomā vese-
la programma. «Gribas rīkot vakarēšanas, lai 
katra ģimene dalās atmiņās par savu vēsturi, 
piedzīvoto. Es atkal centīšos iepazīstināt ar 
to folkloras krājumu, kas pa šo pusi — Mazir-
bi, Sīkragu, Košragu — savākts. Tā varētu pa-
dalīties un atcerēties pašiem sevi». 
Pēctecība 

Lībiskais sirdij tuvs arī Milleru ģimenes 
jaunajai un visjaunākajai paaudzei — meitai 
Agnesei, dēlam Mikum, kas arī pa reizei pie-
dalās grupas darbā, un mazbērniem. Pagāju-
šajā vasarā Veronika un Edgars ar abiem 
mazbērniem aizbraukuši uz Lībiešu dziesmu 
svētkiem Tīnūžos. Atpakaļceļā mazmeita vi-
su laiko dziedājusi svētkos dzirdētu dziesmi-
ņu — pa pusei lībiski, pa pusei latviski. Vero-
nika: «Dziedāja kori, un Justīne — viņai ir ti-
kai pieci gadi — uzmanīgi nosēdēja koncerta 
laiku, ļoti vērīgi visu tverot. Pasākumā kāds 
no rīkotajiem ierosināja: kam ir saikne ar lī-
biešiem, lai paceļ roku. Mēs sēdējām vairāk 
malā, ko nu tur cels rokas. Bet Justīne saka: 
kāpēc jūs neceļat rokas? Un, mājās pārbrau-
kusi, prasīja: vai es esmu lībiete?» 

 
Ar Veroniku un Edgaru Milleriem  
Lībiešu tautas namā tikās Alnis Auziņš 

Ne asinis, bet darbi • Äb ver, bet tīed 
 

Mazirbes lībiešu grupai klājas kā jau visiem, «kam pie jūras mūžs» — te augšā, te 
lejā. Apmēram pusotru gadu teju 30 cilvēku kopu vada Edgars Millers, un pēdējo ga-
du mazirbnieki šķiet atdzimuši. Vēlot viļņa virsotnē arī noturēties, oktobra nogalē uz-
prasījos ciemos uz Lībiešu tautas namu. Lūk, ieskats mūsu sarunā, kurā piedalījās 
arī Edgara dzīvesbiedre Veronika. 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

Jautāts par bērnu blēņām, Linards atbild, 
ka tādu lielu nedarbu nemaz nav bijis. Everi-
ta atzīst, ka tad, kad kaut ko izdarījuši ap-
lam, gribējies sarāt, bet tad attapusies, ka 
paši tajos gados bijuši vēl trakāki. Bērni zina, 
ka visas problēmas mierīgi izrunās, tāpēc arī 
daudz ko izstāsta paši. Smaida piebilst, ka 
Everitas ģimene ir atsaucīga. Kad vajag, viņi 
ir klāt kultūras pasākumos un dara visu, kas 
nepieciešams. Linda, piemēram, ar lielu inte-
resi piedalījās Leģendu naktī. «Savējie jau ir 
pirmie, kam lūdz palīdzību,» atzīst Smaida. 

Dažādie vaļasprieki 
Everita ir liela lasītāja, adītāja, šuvēja, 

tamborētāja un nu arī kļūst par aizrautīgu 
ceļotāju. Viņa izlasījusi gandrīz visas mūsu 

bibliotēkas grāmatas. Vislabāk patīk 
A. A. Milna Vinnijs Pūks un viņa draugi. Arī Ka-
ti mamma ņēmusi līdzi uz bibliotēku pat tad, 
kad meitene nemaz nav pratusi lasīt, bet 
meitai toreiz pie sirds gājušas mazās bērnu 
grāmatiņas, bet nu jau viņa piedalās Bērnu 
žūrijā.  

Everitai patīk lasīt arī ogas. «Lai nopelnītu 
ceļojumam», atzinīgi sievas čaklumu novērtē 
Linards. Arī tā ir tiesa, taču Everitai vienkār-
ši patīk to darīt. «Tiku mežā, kur tik daudz 
melleņu, un jutos laimīga!» Smaida uzskata, 
ka prieks par mežu un ogošanu viņām jau 
bijis no bērnības, jo mammai Zelmai tas ļoti 
paticis. Visi bērni līdzi un prom uz mežu!  

Apadīti ir visi: gan ģimene, gan radi un 

draugi. «Šūšanai vajag iedvesmu,» saka Eve-
rita. Rādot pērn uzšūto skaisto Kates mēteli, 
viņa teic: «Kas tur liels! Piegrieztne no Bur-
das, priecīgi rozā audums — no veikala.» 
Pērn un šogad viņa tamborē puķes un čībi-
ņas. «Skatos Youtube un daru, kamēr man iz-
nāk», atklāj Everita. Pagaidām viņa bijusi trīs 
ārzemju ceļojumos, un tie sagādājuši lielu 
prieku, tāpēc, kad varēs, dosies atkal nāka-
majā. 

Linards atzīst, ka brīvā laika jau ir ļoti 
maz. Viņu interesē vīriešu lauku un meža 
darbi. Lasīt sēnes arī viņam patīk. 

Paļaušanās vienam uz otru  
Everita visaugstāk savā vīrā vērtē to, ka 

uz viņu vienmēr var paļauties. Otrs tāds cil-

vēks viņai ir māsa Smaida, kas savukārt ap-
brīno Linarda lielo atbildības sajūtu, viņa  
saimniecisko domāšanu. Smaida ir pārlieci-
nāta, ka Linards arī saviem bērniem ir ie-
audzinājis pienākuma apziņu. Kad bijis jā-
brauc uz laukiem, neviens pretī nerunāja. 
Everita ir pamanījusi, ka tagad jau paši redz, 
kas jādara, un labprāt arī strādā. Viņa, pie-
mēram, zvana Krišam un jautā, kur viņš ir, 
bet dēls atbild, ka laukos skalda malku.  

Arī Linards par sievu saka to pašu — uz 
viņu var paļauties, viņš zina, ka Everita rū-
pējas par bērniem, viņu skolas gaitām, ka 
mājās viss ir kārtībā.  

Diāna Siliņa 
Foto no ģimenes albuma 
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Stāsta mūsu pašvaldības vadītāja: «Nova-
du dienā Vaidavas kultūras un amatniecības 
centrā kopā pulcējās Latvijas pašvaldību sa-
vienības (LPS) novadu apvienība, kas šoreiz 
darbojās finanšu, atkritumu apsaimniekoša-
nas un pašvaldības auto ceļu un ielu finansē-
juma darba grupās. Plenārsēde notika vi-
siem kopā, bet pēc tās — Kocēnu novada ie-
pazīšana.  

Finanšu darba grupā, kur piedalījos, aplū-
koja pašvaldībām kopīgus aktuālus jautāju-
mus. Tie bija par izmaiņām likumā Par paš-
valdību finanšu izlīdzināšanu, par publisko 
personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības likumprojekta paketi. Tika pār-
skatīts, kāds ir pašreizējais finanšu izlīdzinā-
šanas mehānisms un kādu to piedāvā valdī-
ba. Ierosināja LPS darba grupām turpināt 
darbu pie pašvaldību interesēm atbilstoša 
finanšu izlīdzināšanas mehānisma apstipri-
nāšanas. Iepazināmies ar publisko personu 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldī-
bas likumprojekta paketi.  

Plenārsēdē neatbalstījām Republikas pil-
sētas domes un novada domes vēlēšanu li-
kuma grozījumus. Mūsuprāt, būtu aplami 
atļaut jebkuram Latvijas pilsonim kļūt par 
deputātu ikkatrā pašvaldībā, kur vien viņš 
vēlētos. Tāpat diskutējams ir jautājums par 
to, vai pašvaldību iestāžu vadītāji var kļūt 
par deputātiem. Pašvaldības neapmierina 
arī tas, ka daudzas lauku teritorijas paliku-
šas ārpus Nacionālā attīstības plāna.  

Interesanta bija ekskursija pa novadu, 
emocionāli aizkustinoša — kopā pabūšana 
Zilā kalna galā, kur iededzām ugunskuru un 
kopīgi nodziedājām dziesmu Mazs bij tēva no-
vadiņš. Tas ir pieredzi bagātinoši — izrauties 
no savas ierastās vides un palūkoties, kas 
notiek kādā citā pašvaldībā». 

Uzklausīja Diāna Siliņa  

Jūnijā pēc pēdējā eksāmena skolotāja Anda 
Rozenfelde aicināja mani pie direktores, kas 
savukārt piedāvāja šajā konkursā piedalīties. 
Viņa gan brīdināja, ka tas prasīs lielu darbu 
un arī uztraukumu. Izaicinājumu pieņēmu, 
un kopā ar skolotāju A. Rozenfeldi vasarā no-
pietni gatavojāmies. Izpētījām par Maķedoni-
ju un Ohridu visu iespējamo. Skatījāmies arī 
video par šo zemi, klausījāmies viņu tradici-
onālo mūziku. Par Ohridu jau iepriekš sagata-
vojām uzstāšanos.  

No skolas uz konkursu devāmies vairāki 
cilvēki: direktore, mana skolotāja, es un vēl 2 
audzēknes no citām programmām. Lidojām 
no Rīgas uz Vīni, pēc tam uz Maķedonijas 
galvaspilsētu Skopji un tad braucām ap 
170 km ar autobusu uz Ohridu, kur bijām no 
otrdienas līdz ceturtdienai.  

Konkursā piedalījās 150 profesionālās iz-
glītības skolas no 30 Eiropas valstīm. Kopā bi-
jām ap 600 audzēkņu. Viss notika angliski.  

Otrdien trīs četras stundas bija ekskursija 
pa Ohridas vecpilsētu. Žūrija izlozēja, ar ko 
būs kopā jāgatavojas un jāuzstājas. Man lai-
mējās ar komandas biedreni Adrianu, ar ko 
šajā laikā sadraudzējos. Mēs abas izmantojām 
jau vasarā sagatavoto materiālu, papildinot 
to ar ekskursijā iegūto informāciju, un sadalī-
jām lomas mūsu dialogā. Trešdien mums pa-
stāstīja, kā uzstāties, un pirmās 11 komandas 
jau rādīja savu veikumu. Mūsu uzstāšanās bi-
ja ceturtdien. Cēlāmies agri no rīta, vēl visu 

atkārtojām. Kopā uzstājās 21 komanda, mēs 
bijām priekšpēdējie. Protams, bijām uztrau-
kušās. Pēc mūsu prezentācijas par Ohridu 
klausītājiem uzdevām 3 jautājumus, lai pār-
liecinātos, cik uzmanīgi viņi bijuši. Pareizo 
atbilžu autori saņēma pilsētas karti, kādu 
vietējo gardumu un uzrakstu: «Esiet laipni 
aicināti Ohridā!». Pēc mūsu uzstāšanās gaidī-
jām, kad savu jautājumu uzdos stingrākais 
vērtētājs, taču viņam jautājumu nebija! Gata-
vojušās bijām nopietni, bet, ka mums veiksies 
tik labi, nebijām gaidījušas. Prieks bija mil-
zīgs!  

Pēc uzstāšanās kopā ar skolotāju izbrau-
cām kādu loku ar laivu pa Ohridas ezeru. Spī-
dēja saule, visapkārt bija kalni, un ezers — tik 
brīnišķīgs! Sajūta, ka tas viss kā dāvana par 
padarīto. Maķedonijā iemīlēju kalnus, to man 
tagad pietrūkst.  

Tajā pašā vakarā vēl baudījām maķedonie-
šu nacionālos ēdienus un piedzīvojām jau-
niešu ballīti, bet piektdien mūs veda ekskur-
sijā uz Skopji, kur notika arī noslēguma cere-
monija. Mājup lidojām ar divām pārsēšanās 
reizēm, un viena no tām bija Berlīnē, kur pa-
vadījām 6 stundas un pastaigājām pa Vācijas 
galvaspilsētu. 

Piedalīšanās šajā konkursā man bija liels 
piedzīvojums. Ar prieku iepazinu Maķedoni-
ju, tās cilvēkus un kultūru. Iemācījos pat kā-
du viņu tautas deju. Konkurss sniedza ganda-
rījumu par lielisko novērtējumu, ko guvām, 
par to, ka nesam Latvijas vārdu Eiropā.  

 

Diāna Siliņa  
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 Raibs kā  dzeņa vēders 

Dundadznieces zelta medaļa 
 

No 8. līdz 11. X Maķedonijā, Ohridā, notikušajā Eiropas viesnīcu un tūrisma profe-
sionālās asociācijas konkursā zelta medaļu kategorijā Tūrisma galamērķis ieguva 
dundadzniece Krista Veinberga, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidus-
skolas audzēkne, kopā ar komandas biedreni no Horvātijas. Par gatavošanos un pie-
dzīvoto konkursā stāsta Krista, kas vasarās strādājusi par gidi mūsu pašu pilī.  

• Orhidā, gaidot pasākuma atklāšanu. Otrā no 
kreisās Krista.             Foto no K. Veinbergas  albuma  

LAFIKO.LV 
Piedāvājam aizdevumus pensionāriem  

līdz 75 gadiem bez ķīlas. Krišjāņa Valdemāra iela 
17, Talsi, tālr. 29159682, 63223707. 

Piesakiet aizdevumu arī pie sava pastnieka, ne-
izejot no mājas! Informācija pa tel. 67316047, 
67316048. 

Izdegušās gāzizlādes jeb ekonomiskās spul-
dzes bez maksas var atstāt īpašā savākšanas 
kastē Saimnieciskajā dienestā, novada domes ēkā.   

Spuldzes jāsargās saplēst, jo tās satur dzīvsud-
raba tvaikus. Nemetīsim tās, kur pagadās!  

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums  
par augstāko samaksu pērk meža īpašumus. 
Garantējam godīgu samaksu darījuma dienā. 

Tālrunis: 26129919. 
 

Maina māju ar zemi pie Dundagas  
pret meža īpašumu. Tālrunis: 26129919. 

Novadu dienā Kocēnu novadā 
 

Novadu dienā 2. XI piedalījās domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, finanšu speci-
āliste Zinta Eizenberga un Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsā-
cis platību maksājumu, t.sk. vienotā pla-
tību maksājuma (VPM) un mazāk labvē-
līgo apvidu atbalsta (MLA) avansu iz-
maksu lauksaimniekiem, kas ir izpildīju-
ši atbalsta saņemšanas nosacījumus. 
Novembrī uzsāks bioloģiskās lauksaim-
niecības atbalsta (BLA) avansu izmaksu. 

Lauksaimnieki saņem VPM avansu 50% 
apjomā, kas ir 29,63 lati par hektāru.  

Savukārt MLA atbalsta avansu maksās 
70% apmērā jeb 12,24, 19,57 vai 28,40 latus 
par hektāru atkarībā no MLA kategorijas.  

BLA avansu maksās 70% apmērā no kon-
krētās BLA likmes. 

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 
atbalsta izmaksas kārtību avansa maksāju-
mus veic par pieteikumiem, kam ir pabeigtas 
visas administratīvās un fiziskās kontroles. 
Līdz ar to pieteikumu apmaksas laiku būtiski 

ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarē-
jot apsaimniekotās platības, un gadījumos, 
kad konstatē neprecizitātes, to atrisināšana.  

ES un Latvijas nacionālajos normatīvajos 
aktos noteikts, ka gala atbalsts par 2012. ga-
da sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteiku-
miem jāizmaksā līdz 2013. gada 30. jūnijam. 

Sīkāka informācija, t. sk. tiešo maksājumu 
2012. gada atbalsta likmes pieejama LAD in-
terneta lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā 
Tiešie maksājumi. 

 

Klientu apkalpošanas daļa, tālrunis: 67027693 

Platību maksājumu avansu izmaksa 

Darba piedāvājumi 
 
Dundagas PII Kurzemīte aicina darbā 

pavāru. Pieteikties pie iestādes vadītājas 
līdz 15. XI!  

* * * 
 

Dundagas novada Sociālais dienests 
aicina darbā sociālās palīdzības organi-
zatoru.  

Prasības pretendentam: pirmā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība — sociālais 
palīdzības organizators; pieredze sociālās 

palīdzības organizēšanā; prasme piemērot 
normatīvos aktus; labas iemaņas darbā ar MS 
Office programmām; precizitāte un augsta 
atbildības izjūta, labas komunikācijas, empā-
tijas, klausīšanās prasmes, spēja ātri un pat-
stāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situ-
ācijās, strādāt radoši; prasme strādāt koman-
dā; labas prasmes strādāt ar biroja tehniku; 
B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Prasmi strādāt ar sociālās palīdzības 
pabalstu/pakalpojumu administrēšanas 
programmu SOPA uzskatīs par priekšrocību. 
Izskatīs arī pieteikumus no pretendentiem, 
kas pašlaik apgūst nepieciešamo izglītību. 

Galvenie pienākumi: novērtēt personas, 
ģimenes sociālo un materiālo situāciju; iz-
vērtēt sociālās palīdzības pabalstus atbilstoši 
normatīvajiem aktiem; administrēt sociālās 
palīdzības sniegšanu programmā SOPA; apse-
kot klientus dzīvesvietā; noteikt klienta līdz-
dalību sociālā stāvokļa uzlabošanā. 

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 13.11.2012. 
sūtīt uz e-pastu: soc@dundaga.lv vai pa pas-
tu: Dundagas novada Sociālā dienesta vadītā-
jai Inetai Mauriņai, Talsu ielā 7, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-
3270, vai iesniegt personīgi Sociālajā dienes-
tā. Uzziņas pa tālruņiem 63200803, 26618686.  

Administratīvajā  
komisijā 

 

16. X sēdē Nr. 9 izskatīja 6 adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas.  

No tām: 1 administratīvo pārkāpuma 
lietu par pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību — par atraša-
nos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholis-
kā dzēriena iepakojumu (XII daļas 44. p.) 
pārkāpšanu — persona administratīvi sodī-
ta ar Ls 5 naudas sodu; 2 administratīvā 
pārkāpuma lietas par pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību — 
par sabiedriskas vietas piegružošanu ar sī-
kiem sadzīves atkritumiem — saulespuķu 
sēklām (XII daļas 47. p.) pārkāpšanu — per-
sonas administratīvi sodītas, izsakot brīdi-
nājumu; 3 administratīvā pārkāpuma lietas 
par nepilngadīgu personu smēķēšanu 
(Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 
42.1 p. 4. d.) — 2 personas administratīvi 
sodītas, izsakot brīdinājumu, 1 persona ad-
ministratīvi sodīta ar Ls 10 naudas sodu. 

 
Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

Aicinu iedzīvotājus neaizmirst svētkos izkārt  
Latvijas valsts karogu!  

Jānis Simsons, pašvaldības policijas inspektors  

Pateicība 
Uz Dundagas luterāņu draudzes aicinājumu 

ziedot Rolandam Jansonam ziedojumu kastītēs 
Kolkā, Mazirbē, Vīdalē un Dundagā cilvēki ir at-
saukušies un kopā saziedojuši 950 latus. Pateicī-
ba visiem, kuru sirdis iežēlojušās un kas dažādos 
veidos gādājuši, lai Rolandam palīdzētu gan fi-
nansiāli, gan emocionāli, gan garīgi.  

Avīzes 18. (145.) numurā ieviesusies kļūda.  
Olimpiskajā dienā 10.–12. klašu grupā  

1. vietu ieguva vidusskolas 12. b klase,  
nevis 12. a. Atvainojamies abām klasēm! 
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