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Ne priekšnieku, ne padoto. Ir tikai māji-
nieki, viņu palīgi un viesi, kas vienlaikus ir 
arī skolēni, apmeklētāji, bet visi kopā — pa-
sākuma radītāji. Tā vislabāk raksturot šī va-
kara un nakts dalībniekus. Kā ievadījumā 
teic muzeja vadītājs Ivars Abajs — bez ap-
meklētājiem nebūtu Muzeju nakts.  

Tomēr, ko interesentiem dod Muzeju 
nakts un tieši te, Dinsberga skolā? Redzēt, 
sajust un piedzīvot neparastāk. Ilgāk un dzi-
ļāk. Vairāk iesaistoties. Tātad pamatīgāk to 
visu noglabāt savos sirdskambaros. 

Vakara gaita atklāj, ka viss ir rīkotāju ie-
priekš pārdomāts līdz sīkumam. Jau pie 
namdurvīm Ivars pavaicā, vai zābaki ir līdzi. 
Ir! Kamēr pirmā apmeklētāju grupa iejūtas 
Dinsberga laika skolēnu lomā un ne tikai lasa 
vecajā drukā, bet arī raksta ar čupu burtiem 
pēc skolotājas Tropiņa kundzes norādīju-
miem, tikmēr otrā grupa dodas iepazīt tuvē-
jo apkārtni, jo pats Ernests Dinsbergs ir tei-
cis, ka «visapkārt namu bija liels mežs». Ko-
ki, visādi citādi augi un sīkdzīvnieki te mājo 
joprojām, un mēs mācāmies tos saskatīt, ie-
gaumēt, saudzīgi paturēt rokā un paostīt. 
Galvenais secinājums — te aug itin dabisks 
mežs. Dinsbergs varētu priecāties.  

Kad esam krietni nobridušies un atkal tu-
vojamies muzeja ēkai, atskan skolas zvans. 
Tas šķind pēc katra paredzētā plāna punkta, 
disciplinē dalībniekus, turklāt ir labi dzir-

dams visā apkaimē. Bet kā caurviju tēli pasā-
kumu apdzīvo divi fotogrāfi. Abi ķer mirkļus 
un iemūžina izteiksmes. 

Pienācis laiks ielūkoties lielā projekta ie-
guvumā — jaunbūvē. Te pirmais stāvs pilnī-
bā aizņemts ar stāstījumu par Oskara Lutsa 
romāna «Kevade» («Pavasaris») iestudējumu 
dažādos gados un teātros, 1980. gadā arī mū-
su Jaunatnes teātrī. Par to lielās planšetēs 
vēsta fotogrāfijas un teksti igauniski, somiski 
un latviski, iespējams arī noskatīties igauņu 
dokumentālo filmu, kurā mūsu aktieri atce-
ras vairāk nekā 30 gadu seno iestudējumu. 
Bet augšstāvā jau gaida 20 minūšu garš izvil-
kums no igauņu mākslas filmas — šī igauņu 
klasikas darba ekranizējuma. Skaists stāsts 
par jaunību un pavasari, radniecisks mūsu 
Valmieras puikām. 

Tikmēr jau ieradušās Kolkas muzikantes, 
un rotaļas skolas pagalmā var sākties. Pēc 
tam, kad lekts uz divām kājām un uz vienas, 
sirds arī lēkā, un ir īstais brīdis zem Dinsber-
ga loga mierīgi paklausīties, kā mūsu klasiķis 
dzejā atainojis pavasari. Elma Zadiņa atzīst, 
ka dažus apvidvārdus uzzinājusi pirmoreiz. 

Tad zvans atkal aicina uz muzeja jauno 
ēku, kur uz sienas lielas bildes vēsta par 
Dundagas puses vēsturi no 20. gs. sākuma 
līdz pat mūsdienām. Daudzu ļaužu dāvinātie 
fotoattēli ļauj izsekot pārvērtībām mūsu dzī-
vē — gan dabā, gan apģērbos, gan tehnikā. 

Bet viens no centrālajiem tēliem ir mežs. 
Tepat pāri laukam mežmalā aicina uguns-

kurs, kura gaismā Aigars dalās medību piere-
dzē, bet Ivars lasa vietai un laikam iederīgus 
stāstus. Saprotams, ka vietējo ļaužu rakstītus 
un Dundagas izloksnē. Ar smiekliem un uz-
manīgu līdzi dzīvošanu klātesošie uzņem 
Viļņa Mitlera atmiņu skices. Jā, visu cieņu 
Mitlera tēvam, cita starpā, arī lieliskam  
stāstniekam! 

Kad vēderi sāk drusku kurkstēt, zvana 
skaņas tik patīkami sauc mājup — nobaudīt 
«mazvakriņs a pakuod» sveču gaismā. Ivars 
piemin, ka šo svečturi te liek galdā godu rei-
zēs, un tas ir tepat šajā mājā dzimušā Ludvi-
ga Adamoviča bijušais īpašums, ko muzejam 
dāvinājuši ievērojamā novadnieka radi. Tik-
mēr Guntas un Elmas sarūpētie rauši mutē 
kustin kūst, un pēc stiprināšanās Ivars aicina 
nodziedāt dažas tautasdziesmas. Ievēroju, ka 
Dace Šmite spēlējot rokas tur neierasti augs-
tu. Ak jā, tas ir harmonijs jeb, vienkāršāk sa-
kot, ērģelītes, pagājušā gadā restaurētas, un 
tagad to skaņu varam baudīt vakarējot. 

Pārlaižot skatienu istabai, secinu, ka vaka-
ra gaitā ļaužu pulks ir vareni audzis un nu 
sasniedz savus piecus desmitus. To vidū sa-
manu pat trīs domes deputātus. 

Kaut gan ir jau pusnakts stunda, vēl gaida 
pēdējais piedzīvojums. Bruņojušies ar luktu-
rīšiem, gumijniekiem kājās, bet kāds tāpat 
basiņām, visi dodamies gar veco Kubalu mā-
ju prom naksnīgajos laukos. Grieze griež, 
mēness rags izpalīdz tiem, kam lukturītis 
aizmirsies mājās, un pēkšņi pārsteigums — 
pļavas vidū liels ekrāns, kurā mainās bil-
des — nupat šajā pievakarē piedzīvotie brīži! 
Šos zili zaļos brīnumus, pats noslēpies nema-
nāms, rāda Aldis Pinkens. Un vēl ir attēli, kas 
rāda Kubalu apkaimi no putna lidojuma. Šīs 
bildes pa dienu ieguvis Madars Mileiko, kas 
ar lidmodeļa un fotoaparāta starpniecību no 
neliela augstuma spēj iemūžināt jebko. 

Visbeidzot, vēl pāris kilometru naksnīgs 
pārgājiens pa Kubalu un Kužnieku laukiem, 
un tad viesmīlīgajiem Kubalu skolas–muzeja 
ļaudīm varam sacīt paldies par izdomu, pre-
cizitāti un prieku pret savu darāmo darbu! 

Alnis Auziņš  
 
Šo Muzeju nakti Kubalu skolā veidojām 

mēs visi, vismaz 82 dalībnieki. Par pārsteigu-
mu nakts pastaigā gādāja Aldis Pinkens, ro-
taļas un dziesmas izspēlēja Dzintra Tauniņa, 
Evita Ernštreite un Dace Šmite, meža zaļumu 
līdzēja sajust Rūta Abaja un Lienīte Iesalnie-
ce, datu apstrāde un tehniskais aprīkojums 
bija Mārtiņa Abaja rūpe, ciemiņus sagaidot, 
līdzēja Evita Tropiņa, raušus cepa Gunta 
Abaja, pavasari E. Dinsberga vārdiem izteica 

Baiba Tendere un Elma Zadiņa, par ugunsku-
ru gādāja Edijs un Ernests Tropiņi, fotografē-
ja Andrejs Švalbe un Ervīns Lenšs, lidoja Ma-
dars Mileiko, no medībām ieradās Aigars Za-
diņš. 

No muzeja fotogrāfiju krājumiem veidoto 
stāstu par dundziniekiem mežā detaļās bagā-
tāku un mūsdienām tuvāku vērta mums uz-
ticētie attēli no privātām kolekcijām. Paldies 
Dainim Balodim, Elmai Zadiņai, Vilmai Kuk-
lei, Ivaram Redviņam, Jurim Janovam, Edga-
ram Hausmanim, Kārlim Blūmam, Ērikam 
Bērzkalnam, Lienītei Iesalniecei, Solveigai 
Siliņai, Kasparam Kristiņam un Andrai Rat-
kevičai. 

Pasākuma tehnisko norisi atbalstīja Aldis 
Pinkens, Andris Kojro, Jānis Dambītis, Aigars 
Zadiņš un muzeja darbinieku ģimenes. 

Palīdzot O. Lutsa draudzes skolas Igaunijā 
(Palamuzē) direktoram Arnem Tegelmanam 
un Igaunijas Filmu institūtam, varējām skatī-
ties filmu Pavasaris/Kevade (Tallinfilm, 1969; 
režisors Arvo Krūsements). 

Laipnu atļauju vakara pastaigai mums 
sniedza Kubalu un Kužnieku zemes īpašnie-
ki. Mazvakariņām cienastu sarūpēja arī Elma 
Zadiņa un Milleru ģimene. Pasākumu plāno-
jot, ar vērtīgiem padomiem palīdzēja Vaira 
Kamara.  

Muzejs bagātāks kļuvis ar puķu stādiem 
(dāvinājusi Mārīte Jurča un Liene Grīnber-
ga), Līgo dziesmu krājumu 1925. g. izdevumā 
(Ivetas Zadiņas dāvinājums). Muzeja darbi-
nieki guvuši vērtīgu pieredzi. 

Bet kāds gan būtu šis pavasara vakars bez 
domīgiem lietus mākoņiem un vēja, putnu 
balsīm un meža smaržām? 

Paldies jums visiem! 
 

Ivars Abajs, muzeja vadītājs 

 

 

Nr. 10 (159) maijs 2013 Dundagas novada pašvaldības izdevums 

Dundadznieks 

www.dundaga.lv 

Turpinājuma laiks 

 Redaktora vārdi 

Sējas laiks, izlaidumu laiks, vēlēšanu laiks. Citiem vārdiem — turpinājuma laiks. 
Mūsu sapņi, darbi un bērni ir tam apliecinājums — ikvienā cilvēkā ir dziļi ieslēpta 
dziņa turpināties. 

Reizēm tas nav nemaz tik vienkārši. Reizēm uzsākt kaut ko jaunu ir krietni vieg-
lāk. Noturēt līmenī jau esošo, to attīstīt un papildināt, aizvien tiecoties pēc citādā 
un labākā, ir daudz sarežģītāk. 

Par to visu domājot, varam atskatīties katrs uz savu veikumu. Arī uz skaistām ie-
ražām, uz svētkiem, kas atkārtojas. Nupat aizvadīta Pils diena — jauka tradīcija, kas 
notiek vairāk nekā desmit gadus. Novērtējot ieguldīto darbu, jāliek prāti kopā, lai 
izprastu, kas vērtīgajā pieredzē paturams, kas jāmaina, lai tradīcija uzplauktu jaunā 
turpinājumā. 

Un tā mums ikvienam savā darbā, savā vietā. To no sirds arī novēlu. 
Alnis Auziņš 

2. lpp. Projekts rosina pieņemt citādo.  

3. lpp. Kāda būs Dundagas estrāde? 

3. lpp. Pils diena koncertu skaņās. 

4. lpp. Jaunieši Kolkas ragā  
un vidusskolas pašpārvaldē. 

5. lpp. Darbs dara darītāju:  
Vaira Dundagā, Dženeta Kolkā. 

Muzeju naktī  
 

18. V pievakarē sākās Muzeju nakts. Arī Kubalu skolā–muzejā.  

Maijā un jūnijā 
 

Visur 
1. VI pašvaldību vēlēšanas. 
 

Dundagā 
 

24. V plkst. 18.00 Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas (DMMS) izlaidums. 

26. V Sendienu balle. 
15. VI plkst. 15.00 9. klašu izlaidums 

vidusskolā. 
22. VI plkst. 17.00 12. klašu izlaidums 

vidusskolā. 
 

Kolkā 
25. V plkst. 15.00 DMMS Kolkas mū-

zikas nodaļas izlaidums. 

• Cītīgie skolēni Jānis un Silva Gulbji vakara mācībās.                                                          Andreja Švalbes foto 
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Projekta koordinators Guntis Kļaviņš uz-
sver, ka projektā galvenais ir izveidot jaunu 
sociālo pakalpojumu Dundagā — īslaicīgas 
uzturēšanās (līdz 30 dienām) iespējas perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem — 
vieglām atkāpēm no uzvedības normām. Pa-
kalpojumu aprakstu vēl gatavo eksperts, 
biedrības Rīgas pilsētas «Rūpju bērns» valdes 
priekšsēdētājs Māris Grāvis, — šai biedrībai 
ir 15 gadu pieredze darbā ar jauniešiem, kas 
cieš no garīga rakstura traucējumiem. Pro-
jektā piedalās mūsu pašvaldība, kas izstrādā 
sociālo pakalpojumu specifiskai iedzīvotāju 
kategorijai, savukārt pakalpojuma sniedzējs 
būs komersants. Projekta aprakstā plānots 
noskaidrot gan izmaksas šādai īslaicīgai uz-
turēšanai, gan finansējuma modeli. Pakalpo-
juma izmantotājos varētu ietilpt dažādas ie-
dzīvotāju kategorijas, gan tādas, kam vaja-

dzīga pilna sociālā palīdzība no pašvaldības 
puses, gan turīgas ģimenes, kam rodas ne-
pieciešamība atstāt savu radinieku uzraudzī-
bā uz laiku. Šādi cilvēki, piemēram, var būt 
ļaudis gados, kas cieš no vecuma demences 
un kas nedrīkst vieni iziet no mājām, jo pēc 
tam nespēj tur atgriezties. Tā kā šis ir Eiro-
pas Savienības (ES) projekts, tad tīri teorētis-
ki jauno pakalpojumu varētu pirkt jebkurš 
ES iedzīvotājs.  

Trīsdesmit dienas ir ilgākais laiks, bet tas 
var būt arī krietni īsāks laiks, sākot no vienas 
dienas, ja ģimenei rodas vajadzība savu ģi-
menes locekli atstāt uzraudzībai. Lai sapras-
tu, vai pakalpojums pēc sagatavotā apraksta 
ir izpildāms, ir paredzēts 80 cilvēkdienu pi-
lotprojekts. Tas nozīmē, ka līdz šā gada no-
vembrim pie mums jāizmitina vai nu 8 cilvē-
ki uz 10 dienām, vai nu 10 cilvēki uz 8 die-

nām, lai pārliecinātos, kā tas darbojas dzīvē. 
Tā kā projekta partneri ir lietuvieši, tad no 
kaimiņvalsts arī varētu būt pirmie klienti.  

Šis ir sabiedrību audzinošs projekts soci-
ālo pakalpojumu attīstībai un popularizēša-
nai, lai mācītu mūs visus saprast un pieņemt, 
ka cilvēku kopienu veido visdažādākie ļau-
dis, arī tādi, kas neatbilst vispārpieņemtajam 
standartam. Pats projekts īsti sāksies aptuve-
ni pēc gada, līdz tam par to vēstīs nacionāla-
jos laikrakstos, TV, videoformātā. Maijā vie-
na informatīva diena paredzēta arī Dundagā.  

Projektā būtiska ir arī infrastruktūras sa-
daļa. Ieguvums būs Dundagas Veselības cen-
trā, kur no ārpuses pie sienas piebūvēs lif-
tu — pie evakuācijas kāpnēm būs izeja uz to. 
Tā ir projekta neliela, bet dārga sastāvdaļa. 
Diemžēl būvfirmas VG sagatavoto tehnisko 
projektu atzina par nederīgu, un pagājušā 
gada beigās Talsu uzņēmējs SIA Kurland Log 
Home izstrādāja jaunu tehnisko projektu, kas 
nosūtīts uz Rīgu, uz valsts Reģionālās aģen-
tūras tehnisko sekretariātu. Domājams, tas 
piekritīs projekta dokumentu maiņai. Sum-
ma nemainās, šis darbs izmaksās nedaudz 
pāri Ls 30 000. Ja viss notiks raiti, tad aptuve-

ni pēc mēneša varēsim izsludināt iepirkumu 
būvnieka izvēlei, un no jūlija līdz oktobrim 
jāuzceļ lifts un jānodod ekspluatācijā. 

Projektā mūsu pašvaldību pārstāv Veselī-
bas centra darbiniece Daina Freiberga kā 
projekta koordinatore un Agita Vāgenmeis-
tere kā Veselības centra vadītāja. Abas speci-
ālistes ir darba grupā, kas tiekas divreiz mē-
nesī.  

Alnis Auziņš 

Apstiprināja novada domes, SIA Ziemeļkur-
zeme, SIA Kolkas ūdens un SIA Dundagas Veselī-
bas centrs 2012. gada pārskatus. 

Deleģēja biedrībai Kolkas sporta klubs (reģ. 
nr. 40008208377) pārvaldes uzdevumu — vei-
cināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu — un 
uz 8 gadiem nodeva biedrībai bezatlīdzības 
lietošanā nekustamo īpašumu, zemes gabala 
vienības daļu, deleģētā uzdevuma veikšanai, 
kā arī atbalstīja biedrības piedalīšanos Eiro-
pas Savienības (ES) Eiropas zivsaimniecības 
fonda pasākuma aktivitātē ar projektu Kolkas 
ciema stadiona teritorijas labiekārtošana par ko-
pējo summu Ls 10567,51, ieskaitot PVN. Pro-
jekta īstenošanai vajadzīgo Ls 1056,75 līdzfi-
nansējumu garantēs no pašvaldības budžeta. 

Deleģēja biedrībai Jauniešu klubs Dundaga 
(reģ. nr. 40008206910) pārvaldes uzdevu-
mu — veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves-
veidu — un nodeva biedrībai bezatlīdzības 
lietošanā uz 8 gadiem telpas Nr. 18 un 33 
Dundagas tautas namā. Atbalstīja biedrības 
piedalīšanos Eiropas Lauku attīstības pro-
grammas 413. pasākumā Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vie-
tējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ar 
projektu Telpu Pils ielā 9 vienkāršota rekon-
strukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkoša-
nai par kopējo summu Ls 14 288,05, ieskaitot 
PVN. Projekta īstenošanai vajadzīgo 
Ls 1429,00 līdzfinansējumu garantēs no paš-
valdības budžeta. 

Deleģēja biedrībai Pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu radošās darbības centra 
«Zītars» (reģ. nr. 50008122511) pārvaldes uz-
devumu — veicināt iedzīvotāju veselīgu dzī-
vesveidu — un nodeva bezatlīdzības lietoša-
nā uz 8 gadiem nekustamo īpašumu — 
pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis terito-
rijā esošo rotaļu laukumu. Atbalstīja biedrī-
bas piedalīšanos ES Eiropas zivsaimniecības 
fonda pasākuma aktivitātē ar projektu Brīvā 
laika pavadīšanas laukums ģimenēm par kopējo 
summu Ls 20 000, ieskaitot PVN. Projekta īs-
tenošanai vajadzīgo Ls 2000 līdzfinansējumu 
garantēs no pašvaldības budžeta. 

Nolēma sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu Dundagas kultūras pils amatier-
mākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts par 
Ls 12 141,89, attiecināmās izmaksas 
Ls 9031,16, biedrības Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija izsludinātajā projektu konkursa 
5. kārtā Lauku attīstības programmas 413. 
pasākumā Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 2. akti-
vitātes rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai 
vajadzīgo finansējumu garantēs no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. 

Nolēma sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu Dundagas pils informatīvo norāžu, 
stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide par 
Ls 2688,10, attiecināmās izmaksas 2221,57, 
biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija iz-
sludinātajā projektu konkursa 5. kārtā Lauku 
attīstības programmas 413. pasākumā Konku-
rētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā. 1. aktivitātes rīcībā Pa-
kalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem ie-
dzīvotājiem. Projekta īstenošanai vajadzīgo 
finansējumu garantēs no pašvaldības budže-
ta. 

Nolēma iesniegt projekta pieteikumu Kol-
kas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde par 
kopējo projekta izmaksu summu Ls 6655,07, 
attiecināmās izmaksas Ls 5500,06, biedrības 
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā 
projektu konkursa 5. kārtā Lauku attīstības 
programmas 413. pasākumā Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā 2. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu, ieskai-
tot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadī-
šanas aktivitātes, dažādošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem. Projekta īstenošanai vajadzīgo 10% 
līdzfinansējumu no attiecināmajām izmak-
sām un PVN 21%, kas kopā ir Ls 1705,02, ga-
rantēs no pašvaldības budžeta. 

Nolēma piedalīties ES Eiropas zivsaimnie-
cības fonda pasākuma Vietējās attīstības stra-
tēģijas aktivitātē Ciematu, kuros veic zivsaim-
niecības darbības, atjaunošana un attīstība ar 
projektu Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
«Valkmaļi» – «Līči» Kolkā par Ls 33 047,09 bez 
PVN. Projekta attiecināmās izmaksas ir 
Ls 33 047,09, publiskais finansējums ir 
Ls 29742,38, pašvaldības līdzfinansējums — 
Ls 3304,71. Projekta īstenošanai vajadzīgo 
finansējumu garantēs no pašvaldības budže-
ta. 

Nolēma atbalstīt biedrības Dundagas aprū-
pes nams «Stacija» (reģ. nr. 50008036031) pie-
dalīšanos ES Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) konkursa pasākumā 
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā ar projektu Dundagas aprū-
pes nama «Stacija» telpu labiekārtošana sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai par Ls 3700, ie-
skaitot PVN. Projekta īstenošanai vajadzīgo 
Ls 370 līdzfinansējumu garantēs no pašvaldī-
bas budžeta. 

Deleģēja biedrībai Kolkas makšķernieku 
klubs (reģ. nr. 40008192841) pārvaldes uzde-
vumu — veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves-

veidu — un nodeva bezatlīdzības lietošanā 
uz 8 gadiem nekustamā īpašuma Zēņu dīķis 
(kadastra Nr. 88620070256) 4,3 ha zemes vie-
nības daļu ar būvi. Atbalstīja biedrības pieda-
līšanos ES Eiropas zivsaimniecības fonda pa-
sākuma aktivitātē ar projektu Zēņu dīķa teri-
torijas labiekārtošana par Ls 12478,13, ieskai-
tot PVN. Projekta īstenošanai vajadzīgo 
Ls 1247,81 līdzfinansējumu garantēs no paš-
valdības budžeta. Atcēla novada domes 
28.02.2013. lēmumu Nr. 26 Par pašvaldības 
īpašuma nomu («Zēņu dīķis»). 

Nolēma piedalīties ES Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 413. pasāku-
mā Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā ar projektu Galda spēļu 
inventāra un aprīkojuma iegāde Dundagas nova-
dā. Projekta īstenošanai vajadzīgo Ls 1861,94 
finansējumu garantēs no pašvaldības budže-
ta. 

Atbalstīja biedrības Randalist (reģ. nr. 
40008206319) piedalīšanos ES Eiropas ziv-
saimniecības fonda pasākuma Teritoriju attīs-
tības stratēģiju īstenošana aktivitātē Ar zivsaim-
niecību un tūrismu saistītas maza mēroga infra-
struktūras un pakalpojumu attīstība ar projektu 
Norādes zīmes lībiešu ciemos Kolkā un Mazirbē 
par Ls 1246,19, ieskaitot PVN. Projekta īste-
nošanai vajadzīgo Ls 124,62 līdzfinansējumu 
2014. gadā garantēs no pašvaldības budžeta. 

Deleģēja biedrībai Zaļais novads (reģ. nr. 
40008072153) pārvaldes uzdevumu — sekmēt 
saimniecisko darbību pašvaldībā — un node-
va biedrībai bezatlīdzības lietošanā nekusta-
mo īpašumu Vizbules (kadastra Nr. 8862 007 
0190) deleģētā uzdevuma veikšanai. Atbalstī-
ja biedrības piedalīšanos ES Eiropas zivsaim-
niecības fonda pasākuma Teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošana aktivitātē Ar zivsaimniecī-
bu un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruk-
tūras un pakalpojumu attīstība ar projektu Tir-
gus nojumes iegāde un uzstādīšana par kopējo 
summu Ls 2615,75, ieskaitot PVN. Projekta 
īstenošanai vajadzīgo Ls 261,58 līdzfinansēju-
mu 2014. gadā garantēs no pašvaldības bu-
džeta. 

Nodeva biedrībai Dundagas aprūpes nams 
«Stacija» deleģēto funkciju veikšanai bezatlī-
dzības lietošanā uz 8 gadiem īpašumu Talsu 
ielā 26, Dundagā.  

Noteica iztikas minimumu Dundagas no-
vada pašvaldības iedzīvotājiem Ministru ka-
bineta noteiktā viena mēneša vidējo ienāku-
mu apmērā katram ģimenes loceklim trūcī-
gās (ģimenes) personas statusa iegūšanai. 

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 7 Par 
nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu 
(publicēs jūnijā). 

Grozīja novada domes 28.02.2013. lēmumu 
Nr. 41 15. § Par nekustamo īpašumu «Grabi», 
izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: 
«Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8850 001 0032 piešķirt nosaukumu Lielgrabi». 

Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu Grīv-
lejas. 

Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-

kustamā īpašuma Medņi zemes vienības sa-
dalīšanai 3 daļās un īpašuma Valdnieki zemes 
vienības sadalīšanai 3 daļās. 

Nodeva publiskajai apspriešanai no 
06.05.2013. līdz 27.05.2013. detālplānojuma 
projektu īpašumam Steķi un atzinumu sa-
ņemšanai no darba uzdevumā minētajām in-
stitūcijām.  

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 8. Gro-
zījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 
22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 
«Dundagas novada pašvaldības nolikums». 

Nolēma iznomāt pašvaldības lauksaimnie-
cībā izmantojamos zemesgabalus. Informāci-
ja pašvaldības interneta lapā un pašvaldības 
ēkā. 

Noteica telpu nomas maksu Mazirbes in-
ternātpamatskolā Ls 2,76 mēnesī bez PVN 
par kvadrātmetru un Kolkas pamatskolā Ls 
1,23 mēnesī bez PVN par kvadrātmetru. No-
mas maksu dienā nosaka, dalot mēneša mak-
su ar attiecīgā mēneša dienu skaitu. 

Nolēma slēgt līgumu ar Talsu novada paš-
valdības aģentūru Talsu tūrisma informācijas 
centrs par Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsra-
ga novada 2014.–2015. gada tūrisma kataloga 
izdošanu. Plānoto Ls 834,40 finansējumu 
projekta īstenošanai garantēs no pašvaldības 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Noteica 
Dundagas novada uzņēmējiem dalības mak-
su par informācijas izvietošanu. Viesu mā-
jām ar aprakstu, attēlu un papildu piedāvā-
jumu (degustācijas, ekskursijas, kolekcijas u.
tml.) — Ls 20. Objektiem: piedāvājumiem ar 
aprakstu un attēlu — Ls 17; piedāvājumiem 
ar aprakstu, bez attēla — Ls 13; piedāvāju-
miem ar īsu tekstu — Ls 10. Dalības maksās 
iekļauts PVN 21%. 

Atļāva izmantot bez maksas pašvaldības 
telpas priekšvēlēšanu aģitācijai, iepriekš sa-
skaņojot ar iestādes vadītāju. 

Nolēma vienam novada iedzīvotājam iz-
īrēt dzīvokli Dundagā, Talsu ielā 11–12. 

Apstiprināja starpinstitucionālo sadarbī-
bas komisiju darbam ar riska ģimenēm: Dace 
Bergmane — komisijas priekšsēdētāja, Soci-
ālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar ģi-
menēm un bērniem, Vizma Lagzdiņa — Dun-
dagas vidusskolas sociālā pedagoģe, Daina 
Dēvita — novada pašvaldības bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, Jānis Simsons — novada paš-
valdības policijas inspektors, Jolanta Feldma-
ne — Valsts policijas Kurzemes reģiona pār-
valdes Talsu iecirkņa Kārtības policijas noda-
ļas vecākā inspektore, Ineta Kēla — Valsts 
probācijas dienesta Talsu teritoriālās struk-
tūrvienības vadītāja, Ilona Jostiņa — Kolkas 
pamatskolas sociālā pedagoģe, kā arī komisi-
jas nolikumu. 

Ievēlēja Gati Ralli Dundagas novada vēlē-
šanu komisijas sastāvā. 

Ievēlēja Irinu Jānbergu par Finanšu komi-
tejas locekli. 

 
Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 25. aprīlī 

  Runas vīriem ir spēks rokās 

Sociālās atbildības projekts 
 

Pērn oktobrī rakstījām, ka pašvaldība līdzdarbojas projektā «Mana sociālā atbildī-
ba» (My Social Responsibility). Tā mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju invalīdiem un 
viņu iekļaušanu sabiedrībā (sk. 146. numuru). Stāstām tālāk par projekta gaitu.  
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Atskatu par vajadzību pēc estrādes un 
izvirzītajiem uzdevumiem projektēšanā 
sniedz novada Būvvaldes vadītājs Uģis Kau-
gurs. 

Jau 2010. gadā parādījās doma, ka vajadzē-
tu kaut ko darīt ar estrādi, tāpēc sarīkojām 
metu konkursu, kurā piedalījās vairāki pre-
tendenti. Žūrija metus izvērtēja, interesan-
tākie saņēma prēmijas, taču nebija neviena 
tāda, par kuru varētu teikt — jā, tas ir īstais, 
ko būvēt, jo atbilst visām mūsu vajadzībām! 
Tajā laikā nebija arī pieejama Eiropas Savie-
nības (ES) fondu nauda šādam mērķim.  

Kad šāda iespēja parādījās, rīkojām 2. kon-
kursu, aicinot piedalīties arī autorus, kas bija 
gatavojuši metus 1. konkursam, un norādot 
konkrētus darba uzdevumus, to skaitā no-
teiktu vietu, kur estrādi paredzēts celt. To kā 
labu bija novērtējuši akustikas speciālisti, arī 
diriģents Ints Teterovskis. Vēlējāmies estrā-
di, kur rīkot lielus pasākumus, ar apmēram 
1000 skatītāju sēdvietām un skatuvi, uz ku-
ras var pulcēties Dziesmu svētku kori un kas 
pietiekama dejotājiem. Atsaucās arī divi au-
tori no iepriekšējā konkursa. Izvēlējāmies 
Casa Alma piedāvājumu kā vienkāršāko, bet 
reizē arī — interesantāko. Kaut gan Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(VKPAI) apgrieza mūsu izraudzīto projektu, 
tomēr daži elementi no tā saglabāsies, pie-
mēram, koku zaru motīvs estrādes aizmugu-
rē. Grozījumi neko nekaitēs arī akustikai.  

Par problēmām, kas radušās, saskaņojot 
projektu ar VKPAI, un to risinājumu stāsta 
projektu vadītājs Guntis Kļaviņš. 

VKPAI 2011. gadā rakstītajā vēstulē dod 
mums administratīva rakstura nosacījumus, 
nepasakot ne garumu, ne platumu, ne kvad-
rātmetrus. Pašiem jāatšifrē, ko VKPAI sagai-
da pretī. Pirmo reizi 2012. g. augustā VKPA 

iesniedza skiču projektu, ko izvēlējās vērtē-
tāji: a/s Latvijas valsts meži (LVM) Ziemeļkur-
zemes mežsaimniecības izpilddirektors Aldis 
Felts, U. Kaugurs, arhitekts Juris Poga, torei-
zējā domes priekšsēdētāja Gunta Abaja, iz-
pilddirektors Mareks Griciks, Kultūras pils 
direktore Baiba Dūda un kultūras dzīves or-
ganizatore Smaida Šnikvalde. Skiču projektu 
bija izstrādājis Casa Alma.  

Kad mūsu brīvdabas estrādes projektu ie-
sniedza saskaņošanai, VKPAI norādīja, ka 
pēc viņu nosacījumiem trūkst kultūrvēstu-
riskās analīzes un secinājumu. Sagatavojām 
arī tos un kopā ar projektu iesniedzām at-
kārtoti. Konceptuāli VKPAI piekrita, bet pa-
gāja vairāk nekā trīs mēneši, līdz mums pazi-
ņoja galējo lēmumu. VKPAI pārstāvji pulcē-
jās 3 reizes uz slēgtajām sēdēm, jo komisiju 
veido dažādu VKPAI nozaru pārstāvji, sākot 
ar arheologiem un beidzot ar ainavu speci-
ālistiem. Lēmums jāpieņem balsojot. Uzskati 
šīm dažādajām amatpersonām ir pilnīgi pre-
tēji: daži domā, ka būvēt šādu estrādi parkā 
ir labi, citi — ka neko parkā nevajag darīt. 
Kādā no šīm sēdēm piedalījās arī mūsu do-
mes priekšsēdētāja Linda Pavlovska, un saru-
nas parādīja, cik smagi VKPAI ir ar viedokļu 
saskaņošanu. Cilvēki dzelžaini turas pie sa-
vas pārliecības. Visu izšķir balsojums: ja vai-
rākums ir «par», tad nolemj «par». Pēc kāda 
zemāka līmeņa VKPAI speciālista domām 
(viņš gan nebija komisijā), mērķis bija dabūt 
estrādi laukā no vietas, kur tā ieplānota. Tas 
saistīts ar kultūrvēsturiskās situācijas analī-
zi, pils un parka savstarpējām attiecībām.  

Vērtējumu par parku mums sagatavoja 
viena no lielākajām speciālistēm šajā jautāju-
mā Latvijā Ilze Māra Janelis. Vērtējums bija 
kritisks, ja ne iznīcinošs, jo parks ir pilnīgi 
aizlaists. Kad VKPAI konceptuāli mūsu pro-

jektu tomēr atbalstīja, tā lika izdarīt grozīju-
mus un panāca, ka estrāde nobīdīta tuvāk 
Pils ielai un pagriezta tā, ka zaudējam plāno-
to skatītāju vietu skaitu un iegūstam daudz 
mazāku, nekā sākotnēji iecerēts.  

Pāris darba tikšanās reizēs, piedaloties do-
mes priekšsēdētājai Lindai Pavlovskai, iz-
pilddirektorei Ingai Rallei, U. Kauguram, B. 
Dūdai, S. Šnikvaldei, Nekustamā īpašuma no-
daļas vadītājam Guntim Kārklevalkam, depu-
tātam Aigaram Zadiņam un man, izspēlējām 
vairākus iespējamos scenārijus. Viena vie-
ta — pāri Pils ielai pie tautas nama, bet tur 
būtu ļoti dārgi zemes darbi, jo apakšā ir 
ciets, necaurlaidīgs māla un smilšakmens 
slānis, kas sniedzas 2 metru dziļumā. Lai sāk-
tu darbus, tur jāizrok gandrīz viss šis slānis 
un jāved prom. Tas atkrīt no būvniecības iz-
maksu viedokļa. VKPAI gribēja estrādi re-
dzēt pils parka 2. pusē, pļaviņā, netālu no 
Einštālu mājas. Taču arī šis variants neder, jo 
jāslēdz līgums ar a/s LVM par zemes nomu, 
tas aizņemtu jau tik dārgo laiku, un iedzīvo-
tāj nav raduši, ka estrāde atrodas tik tālu. Es-
trādi plānoja ar aizmugures sienu, kuras 
augstākas punkts būtu 8 metri, tagad esam 
no šīs domas atsacījušies. Paliekam pie plat-
formas ar margām atbalsta sienu vietā. 

Tā kā šis ir Lauku dienesta atbalsta (LAD) 

projekts, esam lūguši to pagarināt un saņē-
muši LAD lēmumu par projekta pagarināša-
nu līdz 2014. gada sākumam. Vieta palikusi 
iecerētā. Ja no pils puses nākot uz parku, 
pārejam pa tiltu un nokāpjam pa kāpnēm, 
jaunā estrāde būs kreisajā pusē, pieiesim tai 
no aizmugures. Tur ir dabiskais slīpums, kas 
vajadzīgs skatītājiem. VKPAI gribēja virzīt 
estrādi kokos un piekrita, ka nocērt 6 lielos 
kokus. Atsakoties no lielās formas, pagrie-
žam estrādi atpakaļ, kā iecerēts, un koki arī 
paliek savās vietās. Netaisām estrādes aiz-
mugures vertikālo būvi uz augšu. Sagatavo-
jam laukumu, uz kura var izvietot mobilās 
skatuves iekārtas, ja tās vajag, kā lielākoties 
pašlaik visur to dara. 

Tagad estrāde ir projektēšanas stadijā. Uz 
VKPAI saskaņošanai būs jānes tikai tehnis-
kais projekts. Vietai VKPAI konceptuāli pie-
krīt. Ja samazinām vizuālo ietekmi uz aina-
vu, VKPAI būs iecietīga pret laukumu, kas 
prasīs diezgan lielus būvdarbus. Par šo vietu 
arī tika slēgts līgums ar a/s LVM, kas gatavo 
dokumentus, lai mēs varētu saņemt būvnie-
cības atļauju valsts zemē. Uzsākt būvdarbus 
varētu augustā. Ja nav tik sarežģītu būvkon-
strukciju un nestandarta būvelementu, tad 3 
mēneši zemes darbiem ir pietiekami. 

Diāna Siliņa  

Pērkonlietus pirms svētku atklāšanas 
drusku patraucēja norisi. Ar nobīdi laikā un 
pārcelts uz pils zāli, sākās koncerts. Taisnība, 
tas modināja no lietus miegainības, lai gan 
izpalika iepriekš solītā rīta kafija. Enerģiju 
publikai deva pils kalpotāju piedāvātās 
sviestmaizes un rīta vingrošana fitnesa tre-
neres Māras Zadiņas vadībā. Tālāk uzmanību 
saistīja Kurzemītes dziedātāju atvērtība un 
reizē nopietnība, Dun–Dang mazo dejotāju 
bērnišķi neatvairāmais šarms, Cāļu un Gaiļu 
laureātu spožās balsis, vidusskolas 9.–12. kla-
šu dejotāju iznesība, Sendienu dzīves piere-
dze un dziesmā ieaustās viegli sentimentālās 
jaunības atceres. Vēl jāpiemin Talsu brašie 
pūtēji un Daigas Rūtenbergas dziesma Rīts 
vokālās studijas Dziesmu dārzs dalībnieču Mo-
nikas Freimutes un Terēzas Leperes sniegu-
mā. Gan dziesma, gan izpildījums — dzidrs, 
saulains un neikdienišķs. 

Pēc tam — dažādas darbnīcas, modes ska-
te — par godu jaukajam laikam jau laukumā 
pie pils, bērnu lēkāšana pa piepūšamajiem 
matračiem, tirgošanās un saldējuma ēšana. 
No darbnīcām jāatzīmē Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas (DMMS) piedāvājums, īpa-
ši jau lupatu deķīša aušana Ausmas Goldber-
gas vadībā. Atskatoties uz dienas pirmo pusi, 
vēl gribas uzsvērt divus cilvēkus un trīs da-
žādus tēlus: pirmo — koncerta vadītāju San-
tu Sulu à la Zaļā jumprava, mazliet manierī-
gu pils dāmu, un Rudīti Baļķīti. Ar lielas ak-
trises meistarību Rudīte bija kārtojusi savus 
matus: vispirms viņa parādījās publikai ar 
guvernantes copi, pēc tam modes skatē — ar 
draiska skuķa bizītēm. Rudītes neticamās 

pārvērtības! 
Dienas otrajā pusē — brīnišķīgi koncerti 

pils zālē. Pirmajā uzstājās Ziemeļkurzemes 
stīgu orķestris diriģentes Indras Sproģes va-
dībā un Dundagas vidusskolas koris un vokā-
lais ansamblis skolotājas Daces Šmites vadī-
bā. Kamerorķestrī vijoli spēlē Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas skolotāja Ieva 
Hermane un viņas audzēknes: Loreta Ber-
gmane, Daniēla Damberga, Žaklīna Ulla Ģigu-
le un Kristīne Ralle. Skanēja lieliski! Kā vien-
mēr, labā līmenī uzstājās vidusskolas koris 
un ansamblis. Īpaši aizkustināja dziesma De-
besis ir tuvu klāt, kurā kopā ar kori solo izpil-
dīja Laine Šmite un Agate Pipare. 

Grupas Sensus lielkoncertā pārsteidza pār-
kārtojumi zālē: skatītāji sēdēja uz skatuves 
un turpat lejā, zālē, bet otrajā pusē bija pare-
dzēts laukums dejotājiem. Vēl viens pārstei-
gums — grupā dejo arī trīs ... jaunsargi. Vis-
lielākos aplausus izpelnījās dejas Vistiņas, 
Superbingo un lielāko meiteņu deju popūrijs 
kopā ar Sensus vadītāju Dainu Miķelsoni un 
ielu vingrotāju Dāvi Vērdiņu. Daina Vistiņas 
izdejoja kā īsta cāļu mamma, bet pašas jau-
nākās dejotājas, kas vēl iet bērnudārzā, atgā-
dināja dzeltenus cālīšus. Interesanti izdomā-
ti bija dejotāju uznācieni un nogājieni. Vairā-
kās dejās pretī logam uz paaugstinājuma 
savdabīgas kustības veidoja kāds cits dejo-
tājs, kura tērps parasti kontrastēja ar tajā 
brīdī dejojošajiem. Koncertu atraisīti vadīja 
bijusī Sensus dejotāja Sabīne Freiverte.  

Nobeigumā varēja redzēt visus dejotājus 
kopā, un viņu bija gandrīz simts. Aizkustino-
ši! Tā kā tas bija arī sezonas noslēguma kon-

certs, tad dzirksteļoja sveces tortē un Dainai 
tika liels «paldies!» un ziedi.  

Skaistus mirkļus dāvāja Dziesmu svētku 
ieskaņas koncerts Ai, tēvu zeme, stūru stūriem, 
kurā iznesīgi danci veda kolektīva Dun-dang 
vidējās paaudzes dejotāji un seniori, skanīgi 
kokles spēlēja un arī dziedāja Kolkas koklētā-
ju ansambļi, un kopīgā spēkā bija apvienoju-
šies abi novada jauktie kori. Kopkori diriģēja 
kolciniece Evita Ernštreite, koristus uz kla-
vierēm pavadīja dundadzniece D. Šmite. 
Koncerta virsotne — nobeigumā, kad dzies-
mā Cielaviņa vienojās gan dejotāji uz skatu-
ves, gan koristi gar zāles malām, gan apmek-
lētāji zālē. 

Paldies visiem kolektīviem par koncer-

tiem, kas katrs bija kā svētki!  
Pils dienu noslēgumā — balle ar Lustīgo 

Blūmīzeri.  
Savukārt pils ļaudis saka lielu tencināša-

nu: DMMS skolotājiem Dacei Čoderei, Lindai 
Celmai, Ausmai Goldbergai, Jānim Cirvelim 
un viņu audzēkņiem, Dundagas un Kolkas 
amatiermākslas kolektīviem un to vadītā-
jiem, brīvprātīgo darbu veicējiem, Saimnie-
ciskajam dienestam un Jānim Kovaļčukam, 
un visiem, visiem, kas palīdzēja svētku tap-
šanā un to norisē!  

Alnis Auziņš un Diāna Siliņa 

Iecerētās estrādes liktenis 
 

Dundagā vajadzība pēc jaunas, mūsdienīgas brīvdabas estrādes jau ir bijusi pa-
sen, un tās būvniecībai parkā 2012. gadā jau vajadzēja sākties. Diemžēl tā nav noti-
cis. 

  Pie mums, uz zemēm 

• Dundagā atkal muzicē savi pūtēji!  1. no labās Jānis Cirvelis.                                      Lindas Celmas foto 

Uzziņai 
 
Dundagas novada dome 2011. gada 

30. III pieņēma lēmumu iesniegt projektu 
Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dunda-
gas pils parkā par Ls 65 337,26 ES Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
lauku attīstības programmas aktivitātei 
Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotā-
jiem, paredzot līdzfinansējumu projekta 
īstenošanai 2012. gada budžetā. Līdzfinan-
sējumā paredzētais pašvaldības ieguldī-
jums būtu 10% no attiecināmām izmaksām 
un PVN daļa. 2011. gada 28. VIII domes sē-
dē nolēma neizmantoto ELFLA pasākuma 
Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem fi-
nansējumu — Ls 1850,23 iekļaut projekta 

Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dunda-
gas pils parkā attiecināmajās izmaksās.  

2012. gada 26. I saņemts LAD lēmums 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ta-
ču saskaņošana ar VKPAI ieilga, jo šī 
valsts iestāde pieprasīja pils parka kultūr-
vēsturisko analīzi un secinājumus. Kad arī 
to izdarīja, pagāja vairāk nekā 3 mēneši, 
līdz VKPAI paziņoja galējo lēmumu. Tas 
vairs neatbilda mūsu pašvaldības sākotnējai 
estrādes iecerei, tāpēc, lai nezaudētu ES  
līdzfinansējumu, jo bez tā nebūtu iespējams 
estrādi uzbūvēt, pašvaldības vadība kopā ar 
speciālistiem meklēja risinājumus un izšķī-
rās par estrādes būvniecību izvēlētajā vietā 
un virzienā, iztiekot bez augstās aizmugu-
rējās sienas. Pašlaik skiču risinājumu sa-
skaņo projektētājs un būvvalde.  

Pils dienā 
 

2013. gada 18. V notika kārtējā Pils diena. 
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9.V Eiropas dienas rītā viesu delegācijas 
apmeklēja Kolkas pagasta pārvaldi un Līvu 
centru. Pēc nelielas ekskursijas pa ciemu vie-
sus sirsnīgi sagaidīja pamatskolā. Gatavojo-
ties svētku reizei, visi projekta dalībnieki bija 
apguvuši Eiropas Savienības (ES) himnu, ar 
ko arī atklāja Eiropas dienu. Īpašs uzsvars — 
ES moto Vienoti dažādībā!, jo ES apvieno tau-
tas un valstis draudzībā un dažādībā.  

Tad visas 7 projekta skolas prezentēja mā-
cību gadā paveikto, un skolēni iepazinās tu-
vāk. Pēc tam visus sadalīja 6 grupās, un katra 
saņēma uzdevumu — izmantojot pirkstus un 
plaukstas, ar krāsām uzzīmēt vai nu puķi, vai 
nu koku, dzīvnieku, putnu, sauli vai zemeslo-
di. Prieks bija pašiem dalībniekiem.  

Dienas vidū Kolkasragā notika Zaļās Eiro-
pas dienas pasākums. Kolkas pamatskolas di-
rektore Antra Laukšteine pastāstīja, ka divga-
dīgā projekta dalībnieki izzina četras apakš-
tēmas. Līdz jaunajam gadam skolēni pētījuši 
augus, veidojot daudzvalodu vārdnīcu, pēc 
tam — savas valsts dzīvniekus, bet no rudens 
mācīsies par iežiem. Savukārt projekta koor-
dinators no Spānijas Hesus Rodrigess Tosars 
pastāstīja, ka pērn dalībnieki satikušies Poli-
jā, šogad janvārī — Spānijā. Nākamgad dalīb-
skolas dosies uz Itāliju, bet uz noslēguma tik-
šanos pulcēsies Turcijā. Hesus uzsvēra pro-
jekta nozīmi vides izpētē, skolēnu ekoloģis-
kajā audzināšanā, arī iespējā salīdzināt atšķi-
rīgo, jo projektā piedalās dienvidu un zieme-
ļu valstis.  

A. Laukšteine vēl uzsvēra, ka Kolkas bērni 
projektā ne tikai izzina vidi un papildina an-
gļu valodu, bet arī pilnveido tik vajadzīgo sa-

skarsmes mākslu, mācās pieņemt citādo.
Tiešām visapkārt skanēja angļu valoda, un 
katrā skolēnu grupā, kas, bruņojušies ar Kol-
kas raga karti, secīgi apmeklēja visus poste-
ņus, kāds vietējais skolēns bija uzņēmies gida 
jeb mājastēva lomu.  

A. Laukšteine uzteica savus skolotājus, kas 
arī šogad daudz domājuši un rūpīgi sagatavo-
jušies vides nodarbībām. Liekas — kas tur se-
višķs — izveidot projekta logotipu no dabas 
materiāliem. Bet, kad tie jāsavāc, tad izrādās, 
ka jūrmalā to nemaz nav tik daudz... 

Taču visi posteņi divos pēcpusdienā bija 
kaujas gatavībā. Aismas Brandes un Jāņa 
Dambīša vadībā katra grupa arī darināja savu 
projekta logotipa daļu. Piemēram, pirmajai 
grupai tika uzdevums darināt smiltīs Latvijas 
karogu. Jāatzīst — lietuviešu karogs noteikti 
būtu sarežģītāks. No sarkani nokrāsotiem 
čiekuriem un baltiem gliemežvākiem mūsu 
valsts karogs tapa pavisam ātri. Otrā pieturas 
vieta — muzikālā. Te Dzintra Tauniņa projek-
ta dalībniekus aicināja no dažādiem priekš-

metiem, arī vairs nelietojamiem, kā tukšām 
PET pudelēm, darināt mūzikas instrumentus, 
kas visdrīzāk noderēja ritma sišanai. Kad tie 
bija gatavi, tad grupai bija jāmācās Bēdu ma-
nu, lielu bēdu. Katrs latvietis šo dziesmu zina 
no galvas, bet uz lapiņas uzrakstītais piedzie-
dājums «Ramtai, ramtai, radiridi rī-di...» bija 
jāiemācās arī svešzemniekiem. Kopkoris ska-
nēja braši un ne tikai šai grupai, par ko pār-
liecinājos vēlāk, jo dziedāšanu ik pa laikam 
varēja dzirdēt, arī atrodoties citos posteņos. 

Sporta postenī Oskars Sproģis pārbaudīja 

gan dalībnieku ātruma un spēka īpašības, gan 
sadarbības prasmes. Piemēram, zēniem diva-
tā, ar rokām uztaisot sēdeklīti, vajadzēja nest 
meiteni, vēlāk — joņot no kāpām uz pludma-
li, ar smiltīm piepildīt jūrnieku zābakus un 
tad skriet atpakaļ. Savukārt Mārīte Zandber-
ga stāvlaukumā pie apmeklētāju centra rosi-
nāja no dabas materiāliem uz papīra lapām 
veidot kolāžas, reizē trenējot angļu valodu, jo 
augu nosaukumi bija arī jāuzraksta. 

Un tad par sevi pēkšņi un nepielūdzami 
pieteica Pērkona postenis. Tā lietuslāšu nodar-
bība kaut nedaudz tika visiem, bet tūlīt jau 
pieripoja lielais autobuss. 

Eiropas dienas noslēgums — Māmiņdienai 
un Eiropas dienai veltīts koncerts — notika 
Kolkas tautas namā. To divās valodās vadīja 
Kolkas skolnieces Elizabete Bordjuga un  
Paula Kučinska. Koncertā piedalījās Kolkas 
pamatskolas pūtēju orķestris, runas pulciņš, 
mazie dejotāji un Dundagas Mākslas un mūzi-
kas skolas Kolkas mūzikas nodaļas vokālie 
ansambļi un koklētāju ansamblis. Publiku ie-
priecināja latviešu dziesmas un dejas. Vie-
siem īpašu prieku sagādāja viņiem pazīsta-
mas melodijas: Džuzepes Verdi Triumfa maršs, 
Tomašūnas Svētku maršs, poļu Krakovjaks gan 
pūtēju orķestra, gan arī Ervina Roderta un 
Evitas Ernštreites četrrocīgā izpildījumā uz 
klavierēm, turku tautas dziesma Kārļa Runča 
a capella sniegumā, spāņu tautas dziesma De 
colores vokālo ansambļu priekšnesumā. Pēc 
koncerta izskanēja vērtējums: «ļoti labi», 
«bellissimo», «bravo», «nice»!  

Vakara noslēgumā fantastiskā gaisotnē vi-
si — latvieši, poļi, lietuvieši, turki, itāļi un 
spāņi — vienojās kopīgā diskotēkā, mācoties 
dažādu tautu disko un tautiskās dejas.  

Kolkas pamatskola saka paldies visiem 
projekta dalībniekiem, rīkotājiem un atbalstī-
tājiem! Īpašs paldies Aldim Pinkenam, Baibai 
Šuvcānei, Jānim Dambītim, Arvīdam Lapsam, 
Inorai Sproģei, Evitai Ernštreitei, Rūķu nama 
kolektīvam, Rundšteinu, Gleglu, Rodertu, 
Baļķīšu, Laukšteinu, Čaču, Bramaņu un Ku-
činsku ģimenēm, kas uzņēma ārzemju bērnus 
savās mājās! 

Alnis Auziņš 

— Santa, kad un kā tu iesaistījies skolēnu 
parlamentā? 

— Jau mācoties 8. klasē, gribējās piedalī-
ties pasākumos un arī saprast, kā tas ir — pa-
šai tos rīkot, gatavot. To arī esmu apguvusi. 
Tagad esmu arī sapratusi, ka darboties skolē-
nu pašpārvaldē — tas ir gods un atbildība. Tas 
nozīmē gan pārstāvēt skolasbiedrus, gan arī 
citas attiecības ar skolotājiem.  

Šā mācību gada sākumā biju pašpārvaldes 
vadītājas vietniece. Tad Madara Enzele attei-
cās no vadītājas pienākuma, un es labprāt 
piekritu kļūt par vadītāju. Mācību gada sāku-
mā bijām neparasti kupls skaits, 33, vēlāk da-
ži atsijājās un palikām 25. Mana vietniece ir 
Kristīne Savicka, protokolētāja — Alise Ro-
zenberga. Visas esam no izlaidumklases. 

— Iepazīstini ar pašpārvaldes darbu! 
— Mums ir nolikums, bet ikdienā strādā-

jam pēc darba plāna. Ir zināmi lielie pasāku-
mi un atbildīgie. Pēdējā pusgadā kaut uz īsu 
brīdi satikāmies teju katru dienu — gan rīta 
pusē, pēc stundām. To prasīja lielie pasāku-
mi. Mums ir atbildīgie par sporta nodarbī-
bām, par kultūru, par erudītu konkursu. Kat-
ram sava joma, viņš par to atbild un piesaista 
pārējos. 

Parlamentu veido skolēni, kas paši ir pie-
teikušies, un ir arī klasesbiedru izvirzītie, jo 
pārējie ir pārliecināti, ka tieši šie skolēni pār-
stāvēs visas klases intereses, piemēram, lem-
jot par pasākumiem.  

Lemt par pasākumiem un tos rīkot ir viens 
no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Arī — pa-
līdzēt skolotājiem risināt problēmas. 

— Piemēram, kādas? Atceros reiz parla-
mentāriešu izteiktu domu, ka pašpārvalde 

varētu būt skolotāju palīgs, motivējot tos 
skolēnus, kam ir vājākas sekmes vai disciplī-
na. 

— Jā, tāda doma bija. Mēs jau esam gatavi, 
varbūt skolotāji par maz izmantojuši mūsu 
palīdzību. Bet viens sarežģītāks gadījums bija 
samērā nesen, kad vajadzēja izlemt, kur svi-
nēt žetonu vakaru. Beigās kopīgi nolēmām 
skolā to nedarīt. 

— Vai jūs esat tilts starp skolēniem un 
skolotājiem? 

— Tieši tā. Mēs veicinām sadarbību. Atšķi-
rība starp skolotājiem un skolēniem jau lai-
kam vienmēr būs. Māksla ir atrast visiem pie-
ņemamu risinājumu. 

— Un pasākumi ārpus skolas?  
— Pats svarīgākais bija gatavošanās un 

piedalīšanās Jauniešu dienās. Lai uz tām tik-
tu, bija jāpārvar 4 kārtas. Citiem vārdiem, cī-
nījāmies par labākās jauniešu organizācijas 
nosaukumu. Vispirms bija jāizstrādā darba 
plāns. Tad pašiem bija jāuzņem 3 minūšu 
videofilma Ko jaunietis var dot Eiropai, pēc tam 
vajadzēja pierādīt sadarbības prasmi ar citu 
jauniešu organizāciju, un mēs izraudzījāmies 
Talsu pamatskolu. Kopā bija jāizraugās pri-
oritātes, un mēs nolēmām doties uz biedrību 
Stacija. Koncertējām, vadījām nūjošanu, kopī-
gi veidojām grāmatzīmes un mācījām datora 
lietošanas pamatus Stacijas iemītniekiem.  

Sacenšoties ar bijušā Talsu rajona jauniešu 
organizācijām, ieguvām 3. vietu un tiesības 
piedalīties Jauniešu dienā 22. III Talsos. Šajā 
dienā, izturot dažādus pārbaudījumus, iegu-
vām 4. vietu 26 komandu vidū, tikai par 1 
punktu atpaliekot no 3. vietas. Bija jāreklamē 
sava skola, pašpārvalde. Izmantojām jauniešu 

īpašās subkultūras — hiphopa — stilu un tādā 
manierē prezentējām savu pašpārvaldi. 

— Kā sadarbojaties ar jauniešu domi? 
— Ļoti labi. Daļa jauniešu ir gan vienā, gan 

otrā organizācijā. Šopavasar kopīgi viesojā-
mies Tukuma Jauniešu centrā, iepazināmies 
ar viņu darbu. Savukārt Pils dienā Dundagā 
uzņēmām tukumniekus, šajā dienā rosīgi dar-
bojāmies paši un iesaistījām ciemiņus.  

Inese Freimute piebilst:  
— Šajā mācību gadā tiešām labi sadarboja-

mies ar Aigu Ūdri. Tas atspoguļojas pasāku-
mu kvalitātē. Abas izdomājam idejas, vienoja-
mies, ko un kā darīt. Labi izdevās kopīgais 
pasākums Kafija ar politiķiem, ko ceram turpi-
nāt nākamgad. Mums ir vieni mērķi. Ja nā-
kotnē būs jauniešu centrs, tad sadarbosimies 
vēl ciešāk. Gribam sadarbību izvērst vēl pla-
šāk novadā — ar Kolkas un arī ar Mazirbes 
skolas jauniešiem. No pēdējā mācību gada 
noteikti jāpiemin pasākums ar Talsu pamat-

skolas jauniešiem, esam ieguvuši jaunus 
draugus.  

Mani iepriecināja neparasti lielais aktīvis-
tu skaits skolas pašpārvaldē. Jauniešu vēlmi 
darboties mēs, skolotāji, tikai atbalstām. Tas 
padara interesantāku visu skolas dzīvi. Jātur 
līdzi jaunajiem! 

— Kā tu, Santa, vērtē savu visai ilgo par-
lamentārietes pieredzi? 

— Esmu atvērusies, iemācījusies sazinā-
ties un sadarboties ar cilvēkiem, arī — pie-
ņemt citādo, vienoties par kompromisu. Labu 
skolu izgāju kā vadītāja, sapratu, ka nav vieg-
li sapulcināt kuplu pulku dažādu jauniešu un 
rast kopsaucēju. Tas nozīmē — tā strādāt, lai 
būtu patīkami visiem dalībniekiem.  

Novēlējums tiem skolēniem, kas paliks pēc 
mums: izmēģiniet spēkus, piedalieties paš-
pārvaldē!  

Alnis Auziņš 

    Par zaļu pat vēl zaļāks 

Eiropas nedēļa Kolkā 
 

Šajā mācību gadā Kolkas pamatskola piedalās Starptautiskās mūžizglītības prog-
rammas Comenius apakšprogrammas projektā Izpētīsim zemi kopā ar bērniem un 
palīdzēsim to saglabāt. No 8. līdz 11. V Kolkā notika Eiropas dienai veltīti pasākumi, 
pulcējot visas projekta dalībskolas — no Lietuvas, Polijas, Turcijas, Itālijas, Spānijas, 
kā arī no Apes novada Sikšņiem. 

• «Ram–tai, ram–tai, ra–di–ri–di–rī–di...» Tik garu piedziedājumu knapi var uz vienas lapas uzrakstīt. 
Bet svešzemniekiem tas ir īsts mēles mežģis!                                                             Daiņa Kārkluvalka foto 

• Vidusskolas parlaments. 1. no labās — Santa Namsone.                            Foto no S. Namsones albuma 

Tilts starp skolēniem un skolotājiem 
 

Tā varētu raksturot vidusskolas skolēnu pašpārvaldi. Mācību gada noslēgumā ap-
runājos ar tās vadītāju Santu Namsoni un direktora vietnieci audzināšanas darbā Ine-
sei Freimuti. 
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«Apbalvojums atradīsies kastītē, bet mans 
īstais ordenis — tie ir mani audzēkņi», tā die-
nu vēlāk sarunā sacīja Vaira. Bet pagozēties 
viņas ordeņa mirdzumā varēja 9. V pilī Vai-
ras radošā darba vakarā.  

Tajā atklājās viņas darbības daudzveidība 
un dažādība. Skatītājus priecēja Māras Cielē-
nas draiskais pasaku uzvedums Svētkus gaidot 

Dundagas vidusskolas 5.–8. klašu teātra pul-
ciņa Dundžiņi rotaļīgajā izpildījumā un liris-
kais Annas Sakses pasakas Saulgrieze iestudē-
jums 10.–12. klašu teātra studijas Dundaga 
lieliskā sniegumā. Man pašai ļoti patika ra-
došais Imanta Ziedoņa dzejas uzvedums Es 
zinu, uz ko man ir jāpaļaujas Talsu ģimnāzijas 
9.–12. klašu teātra studijas brīvā, plastiskā 

un dzīvīgā izpildījumā. Tas apliecināja vēl 
kādu no Vairas talantiem — veidot dzejas 
kompozīcijas ar dziļu saturu un noteiktu do-
mu un prast tās skatuviski parādīt. Lai skatī-
tājs emocionālāk un tiešāk darbu uztvertu, 
jāatrod īstās kustības, sejas izteiksme, balss 
intonācija... Skatoties talsinieku uzstāšanos, 
atcerējos Ulda Marhilēviča un Guntara Rača 
dziesmu ciklu Gaismas atgriešanās mūsu vi-
dusskolas kora izpildījumā, kas man sniedza 
neaizmirstamu pārdzīvojumu ne tikai skais-
tās mūzikas un skanīgā izpildījuma dēļ, bet 
arī tādēļ, ka savu režisores redzējumu un ro-
ku tam bija pielikusi Vaira. 

Kas gan būtu augstā apbalvojuma saņē-
mējas radošā darba vakars bez teātra spor-
ta!? Šoreiz tehniku Vervelēšanas opera, kuras 
nosaukumu — Zem ūdens pusdienlaikā — ietei-
ca skatītāji, atraisīti nospēlēja dundadznieki 
Raitis Bērziņš, Edgars Cīrulis, Baiba Leskov-
ska un Juta Freimane.  

Vaira audzēkņus gatavo arī runas mākslas 
konkursiem. Vakara programmā ik pa lai-
kam ar izteiksmīgiem priekšnesumiem uz-
stājās šo konkursu laureāti: Dundagas vidus-
skolas 12. klases skolēns Raitis Bērziņš, Talsu 
pamatskolas 9. klases skolēns Kristaps Smil-
gainis un Talsu ģimnāzijas 12. klases skolēns 
Alberts Vecmanis. Visu kopā sasaistīja Dun-
dagas amatierteātra Vojmanšess! aktieri, im-
provizējot fragmentus no Annas Brigaderes 
lugas Lielais loms jeb Pāri, kas dabonas. Pro-
tams, amatierteātri arī vada Vaira. 

Kad nu viņa bija uzslavējusi visus savus 
audzēkņus un aktierus par labo uzstāšanos 
un apsēdusies viņu viducī puslokā pie skatu-
ves, pils direktore Baiba Dūda aicināja svei-
cējus, un tie plūda straumēm vien — gan no 
Dundagas, gan Talsiem. Viņi pateicās par 
Dundagas un Talsu vārda daudzināšanu un 
izturību, novēlēja radošo dzirksti arī turp-
māk, izteica vēlmi vēl ilgi priecāties par Vai-
ras darba augļiem. Profesionāla, radoša, at-

saucīga, cilvēcīga, apdāvināta ar spēju pama-
nīt cilvēkos talantu un to atraisīt — tā viņu 
raksturoja godinātāji. Ar asprātīgu improvi-
zāciju, iesaistot Vairu, šī vakara vaininieci 
sveica arī lecīgais Tīģeris un pesimistiskais 
ēzelītis I-ā, varoņi no viņas Dundagas luterā-
ņu draudzē iestudētās lugas Vinnijs Pūks un 
viņa draugi. Savukārt skaistu dziesmu Vairai 
veltīja Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi un skolotāji.  

Vislielāko paldies Vaira sacīja savai mam-
mai, kas viņu, divgadīgu meitēnu, paņēmusi 
no bērnunama un izaudzinājusi, iemācot 
daudz laba. Apbalvojuma saņēmēja pateicās 
darbaudzinātājiem, uzsverot, ka Bernānīte 
viņai iemācījusi ar cieņu un atbildību darīt 
savu darbu, bet Skaidra Zvejniece — domāt. 
Paldies tika arī pirmajiem režisoriem Jēkab-
pils Tautas teātrī, kur viņa sapratusi, ka vē-
las būt tieši amatierteātru režisore, un kolē-
ģiem Dundagā un Talsos par atbalstu. Vaira 
atzina, ka pilnīgi neko nevarētu izdarīt bez 
saviem kolektīvu dalībniekiem un ka vislie-
lāko gandarījumu piedzīvo, redzot mirdzu-
mu viņu acīs.  

Visi audzēkņi, kas šajā vakarā uzstājās, ir 
bijuši valsts konkursu laureāti. Taču Vaira 
dziļāko jēgu savam darbam saskata citur — 
ja kāds, kurš šļupstējis, sāk skaidri runāt, ja 
kāds, kurš bijis sevī ierāvies, atveras... Ne 
velti Rīgā pēc Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās 
pakāpes goda zīmes saņemšanas Vaira tele-
vīzijas kameru priekšā atzina: «.. es to apbal-
vojumu esmu saņēmusi nepelnīti, jo man vi-
su mūžu ir laimējies darīt darbu, kuru es mī-
lu». Taču tikai mīlestībā darītais nes augļus.  

 

Diāna Siliņa 
 
Sirsnīgs paldies visiem, kas sarūpēja man brī-

nišķīgus svētkus, visiem, kas bija atnākuši un arī 
tiem, kas dažādu apstākļu dēļ bija kopā ar mani 
tikai domās un sirdīs.                        Vaira Kamara  

    Darbs dara darītāju 

«Mans ordenis — tie ir mani audzēkņi» 
 

4. V mūsu režisore Vaira Kamara saņēma Valsts prezidenta kancelejas Ordeņa ka-
pitula piešķirto apbalvojumu — Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi.  

Pasākums ļoti piemērotajā Līgo zālē bija 
gaumīgs, latvisks, ar saturīgām un īsām uz-
runām sākumā un gardu tautisku cienastu 
noslēgumā. 

Lauku ceļotāja teju 5 gadus lolotā ideja ta-
gad piepildījusies. Sadarbojoties latviešu kul-
tūras mantojuma zinātājiem un nozares mi-
nistrijai, radīts zīmols, kas aicinās pašmāju 
un ārvalstu tūristus iepazīt Latvijas izcilās 
tradicionālās vērtības, kas joprojām ir dzīvas 
un lielākā vai mazākā mērā caurvij mūsu 
tautas ikdienu.  

Gan dzejniece Māra Zālīte, gan kultūras 
ministre Žaneta Jaunzeme–Grende uzsvēra, 
ka cilvēka dzīvē un darbā noteicošais ir viņa 
patība — tas vienreizējais, ar ko darītājs un 
viņa padarītais ir vērtība visos laikos, tirgus 
laikmetu ieskaitot.  

Apsveicot Dženetu ar lielo atzinību, pa-
vaicāju arī par pašu, kā tagad saka, produk-
tu.  

— Par tavu veikumu Lauku ceļotājs saka 
tā: «Saimniece demonstrē Ziemeļkurzemes 
tradicionālā saldēdiena — sklandraušu — 
gatavošanas procesu». Ko tu gribētu pie-
bilst? 

— Sklandraušus esam cepuši visi kopā ģi-
menē, piedaloties arī tēvam. Ar šo nodarbi 
esmu uzaugusi. Burkāni jau vienmēr bija, 
taisnība, rudzu milti gan nebija pieejami, tā-
dēļ nācās mānīties — izmērcējām un pārmī-
cījām ķieģelīti. Sastāvdaļas visiem zināmas: 
rudzu milti, ūdens, nedaudz margarīna, sāls. 
Rauga nav! Vārītus burkānus samaļu un sa-
jaucu ar skābu krējumu un cukuru. Vārītiem 
kartupeļiem pievienoju nedaudz izkausēta 
sviesta. Virsū smērēju skāba krējuma, cuku-
ra un olas maisījumu.  

Pirms gadiem 10 pēkšņi galvā radās bizne-
sa ideja: cept sklandraušus, reizē rādot un 
stāstot par to citiem. Pirmajos gados tas vēl 

īsti neīstenojās. Pamazam sapratu, ka viena 
pieeja der lielākām tūristu grupām, kas ne-
vēlas ilgi tērēt laiku, cita — ģimenēm, kas 
nesteidzas un labprāt iesaistās raušu gatavo-
šanā. Šādos gadījumos izmantoju malkas plī-
ti, tad arī dabiski aizsākas sarunas par dzīvi, 
un ekskursantiem es esmu svarīga kā savas 
dzimtās vietas cilvēks, kā tradīcijas turpinā-
tāja. Starp citu, raušu tapšanas vērošana un 
līdzdarbošanās var būt kā dāvana — kāds no-
pērk un saviem tuviniekiem, ģimenei, uzdā-
vina «Sklandraušu priekus» — sklandraušu 
cepšanas demonstrēšanu. 

 Reizē sklandu rausis ir ne vien pagasta un 
novada, bet arī Ziemeļkurzemes un plašākā 
skatījumā — Latvijas tradīcija. Rausi arī pie-
teicām kā Latvijas garantēto tradicionālo 
īpatnību Eiropas Savienības (ES) pārtikas 
produktu shēmā. Patīkami apzināties, ka to 
daudzināt palīdzējusi esmu arī es. Nupat sa-
ņemto pagodinājumu uztveru kā cītīga dar-
ba novērtējumu un sasniegumu. Manus rau-
šus pazīst.  

— Tu piedāvā vēl vienu vietējās tradīci-
jās balstītu kultūras tūrisma produktu — 
ekskursiju kājāmgājējiem Pastaiga industri-
ālās Kolkas vēsturē ar teatralizētiem elemen-
tiem un Latvijas labāko šprotu degustāciju.  

— Šis tūrisma produkts nav saistīts ar 
manu saimniecību, tas ir ceļojums industri-
ālās Kolkas vēsturē. Un tas ir stāsts par sa-
darbību. Pašu ieceri esmu izlolojusi savā iz-
tēlē — teatralizētu stāstījumu par zivsaim-
niecības vēsturi Kolkā, kas ir dzīva tradīcija, 
jo to turpina Līcis–93. Iepazīstināju ražotnes 
vadību ar savu ideju. Man šķita, ka tā jārīko-
jas, jo es pieminu viņu produkciju — šprotes 
Rīgas zelts, ko dodu ekskursantiem arī nogar-
šot. Regīna Rūmnieces kundze atbildēja ap-
mēram tā: «Mums ar to nav nekāda sakara, 
tas ir tūrisms, bet mēs esam privāts uzņē-

mums. Cehā ekskursanti nedrīkst iet». Bet 
tādas idejas man nav bijis!  

Pērn divas meitenes no Līča–93 piekrita 
izspēlēt Kolkas zivsaimniecības vēsturi no 
19. gs. līdz mūsu dienām. Diemžēl šogad ģi-
menes vai arī darba apstākļu dēļ viņas vairs 
nevēlas turpināt. Esmu apzinājusi visas man 
zināmās Kolkas aktrises, tomēr atsaucību ne-
esmu guvusi. Ja nu vēl ir kāda, ko neesmu 
uzrunājusi, bet, kas sajūt sevī, kā tagad mēdz 
teikt, izaicinājumu piedalīties šajā projektā, 
lai dod man ziņu, būšu ļoti priecīga.  

Atzīšos, ka mani skumdina attieksme. Te 
varētu izveidoties tāda sadarbība! Rūmnie-

ces kundze, kas kā deputāte un Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komitejas vadī-
tāja lieliski saprot arī šīs jomas, varētu pat 
paskubināt savas darbinieces mūsu kopīgajā 
lietā. Jā, kopīgajā, jo mēs daudzinām Līča–93 
produkciju, savukārt pats zivju pārstrādes 
uzņēmums, lielākais darba devējs un nodok-
ļu maksātājs novadā, arī taču nav nekāda 
valsts valstī, visi draudzīgi dzīvojam vienā 
ciemā un novadā. Vismaz es to tā saprotu. 
Starp citu, tā ir arī Rietumeiropas piere-
dze — veidot pie ražotnēm muzejus, stāstīt 

par savas nozares vēsturi. Pamazām šīs vēs-
mas ienāk arī Latvijā. 

Mums Kolkā ir unikāli resursi — ražojam 
produktus, kas daudzina Latvijas savpatību. 
Man ir zināms, ka arī par šprotēm gatavo 
pieteikumu tai pašai ES pārtikas produktu 
shēmai. Žēl, ka neizdodas kopus spēkiem šos 
resursus likt lietā un radīt jaunu pievienoto 
vērtību. 

— Uz Rīgu no Dundagas tevi pavadīja ar 
maršu, ziediem un laba vēlējumiem. Tātad 
tavs radošums ir novērtēts. 

— Jā, paldies par to! Domes priekšsēdētā-
ja Linda Pavlovska, pavadot ceļā, pareizi pa-

teica: tādi cilvēki kā es nes Dundagas vārdu 
Latvijā un pasaulē. Bet, ja man jautātu, ko 
pašvaldība varētu darīt mana labā, es teiktu: 
piešķirt otru darbinieku Dundagas Tūrisma 
informācijas centrā. Jau maijā sākas sezona, 
un viens cilvēks nejaudā apkopot plašo in-
formāciju un apkalpot cilvēkus. Kā tūrisma 
uzņēmēja to jūtu.  

 

Māmuļā klāt bija  
un Dženetu uzklausīja Alnis Auziņš 
Alda Pinkena foto 

Latviskais mantojums —  
Dženetai Marinskai 

 

10. V Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē Latvijas lauku tūrisma asociācijas Lauku 
ceļotājs nupat iedibināto pagodinājumu — kultūras zīmi tūrismā Latviskais manto-
jums — saņēma pirmie 12 lauku tūrisma uzņēmēji, tostarp arī kolceniece Dženeta 
Marinska. 

• Vairu Kamaru sveic viņas darbaudzinātāja Skaidra Zvejniece.                                    Visvalža Biezbārža foto 
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Tikšanās laikā mākslinieks pastāstīja par 
katru no saviem izstādītajiem darbiem un 
atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Dažāda ir 
viņa pieeja gleznošanai, kādu darbu viņš ra-
dot vienā piegājienā, bet citas pārmālējot vēl 
četras vai piecas reizes. Ir arī gleznas, ko 
viņš pa druskai glezno pusgadu vai gadu, vai 
pat divus. Izstādē apskatāmie darbi bija eks-
presīvi, krāsām un emocijām bagāti un tikai 
ar eļļas krāsām gleznoti. Pārsvarā — pilsētu 
skati. Pats mākslinieks norādīja, ka viņa 
mamma ir lietuviete, bet viņš — pa pusei lie-
tuvietis, tāpēc arī darbos ir tik dzīvas krāsas.  

Tikšanās dalībnieki arī devās uz A. Biez-
bārža vadīto nodarbību. Kā pastāstīja skolo-

tāja Sandra Braže, viņa aicinājusi skolēnus, 
kam stundas beigušās un kas paši vēlējās, un 
zīmēšanas olimpiāžu dalībniekus. Laipni gai-
dīti tika arī 3. b klases skolēni ar audzinātāju 
Vēsmu Frišenfeldi, jo viņi interesi par izstādi 
bija jau izrādījuši agrāk, sarunājot tikšanos 
ar skolotāju S. Braži, kas ar prieku pastāstīja 
par glezniecību un eļļas glezniecības tehni-
ku.  

Mākslinieka meistarklasē piedalījos arī 
pati un atzinu, ka tur darboties bija aizraujo-
ši. Ar apbrīnu vēroju, kā top mazo māksli-
nieku darbi un cik atraisīti stundu pasniedza 
A. Biezbārdis. Uzdevums bija vienkāršs — uz 
akvareļu papīra bija jāuzzīmē vāze, papīra 

augšdaļa jāsamitrina un ar tušu jāvelk pun-
ktiņi vai aplīši, kas mitrumā izplūst. Vēlāk 
tie pārtapa par ziediem vāzē. A. Biezbārdis 
atgādināja, ka arī vecmeistars Kārlis Sūniņš 
akvareļos bija izmantojis tušas tehniku. Sko-
lotāja savukārt rādīja fotoreprodukcijas ar 
viņa ziedu kompozīcijām, kas tapušas tādā 
veidā.  

Kad nu ziedi un arī lapas bija uzzīmētas, 
nodarbības vadītājs vēl aicināja ar guašu ie-
krāsot kādu košumu. Uzmetot aci katram 
darbam, viņš arī pasacīja, vai tas ir jau gatavs 
vai vēl drusku kas jāpieliek. Beigās visu grī-
du klāja savdabīgi mākslas darbi.  

Par A. Biezbārža gleznu izstādi skolā un 
ierosinājumu māksliniekam vadīt meistar-
darbnīcu paldies skolotājai S. Bražei! Nu viņa 
uzskata, ka pienācis laiks rīkot pašu skolēnu 
darbu izstādi, jo arī viņi mācību gada laikā 
čakli pastrādājuši un radījuši interesantus 
darbus. 

Diāna Siliņa  

Piedāvājumā ir 15 dažādi dabas un kultūr-
vēstures izziņas kājnieku maršruti (3 no 
tiem abās dienās), 2 veidu veloapļi ar alter-
natīvām, 2 veidu laivošanas (abas dienas), 1 
izbrauciens ar visurgājēju auto (abas dienas). 
Aicinās dažādas radošās darbnīcas, sākot ar 
zvēru fotografēšanas ABC un beidzot ar loku 
šaušanas apmācību. 

Abi veloapļi 1. VI reizē būs 
arī nedēļas nogales pasākumi 
Kurzemes velorallijā — pro-
jektā Central Baltic Cycling — A 
ciskadrill pa Dundags bōgan, 
piedāvājot iepazīt vienu ve-
loapli ap Dundagu, otru — 
Kolkas pusē. Vairāk ziņu un 
reģistrācija www.kurzeme.lv. 

Abās dienās pieredzē dalī-
sies pavisam 18 vietējie gidi 
un 5 viesu gidi. 

Gardēžu izvēlei — 6 piedā-
vājumi ar kūpinātām un cita 
veida zivīm (abas dienas), kā 
arī 5 citu veidu našķu nogar-
šošana. Darbosies 2 veidu pir-
tis (abas dienas), arī SPA 
(abas dienas) un veselības 
komplekss. Būs atvērti 8 kul-
tūrvēsturiski objekti, no tiem 
7 abas dienas. 23 no piedāvā-
jumiem ir atbilstoši vai pat 
īpaši plānoti ģimenēm ar 
bērniem, 9 no tiem būs pie-

ejami abas dienas. 
Laikietilpīgie maršruti ir pavisam astoņi: 

četri pārgājieni ekspedīcijas Pa seniem meža 
un purvu ceļiem, Slīteres iedvesmojošā mežu pa-
saule, Slīteres Divupe un nakts pārgājiens Pūču 
dziesmu klausīšanās; 2 veloapļi: Laivās uz Kol-
kas bāku (labvēlīgos laikapstākļos) un izbrau-

ciens ar armijas visurgājēju. 
Deviņos no Ceļotāju dienu piedāvājumiem 

jārēķinās ar ekstrēmisma klātbūtni, t.i., jā-
šķērso slapjas vietas, jāpārvar kritalas, jā-
ienirst nakts tumsā u.c. 

Lielākā daļa Ceļotāju dienu piedāvājumu 
pieejami arī pārējā gadā vai vismaz aktīvajā 
tūrisma sezonā, taču 20 no kopskaita būs iz-
baudāmi tikai šajās dienās, lielākā daļa — ļoti 
interesanti dabas izpētes pasākumi.  

Tuvākas ziņas pa tālruņiem 29444395, 
28385025 un interneta vietnē http://
sliteresdiena.wordpress.com, kur arī izvērsta 
abu dienu programma.  

 
Alanda Pūliņa, tūrisma organizatore 
Foto no TIC albuma 
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Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

  Raibs kā  dzeņa vēders 

Māris Grīvans (1939) 

Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!  
 

1. un 2. VI ar saistošu un daudzveidīgu programmu aicina Slīteres Ceļotāju dienas. 
Piecpadsmit pasākumi — jaunumi! 

Ziņas no vidusskolas 
 
 

26. IV Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā 
par vietu konkursa Uguns pavēlnieks finālā 
cīnījās arī 7. klases komanda: Eduards Frei-
bergs, Marta Freimute, Loreta Bergmane, 
Viola Ieva Rēboka, Ģirts Treinovskis un De-
nijs Židavs. Audzinātāja — skolotāja Inta 
Freiverte. Viņi Kurzemes reģionā ieguva III 
vietu. 

 
4. V Rīgā konkursa Vēsture ap mums finā-

lā piedalījās 10. klases skolniece Lora Egle. 
Viņa prezentēja savu zinātniskās pētniecī-
bas darbu Dundagas vidusskolas skolotāja Klā-
ra Freienberga (1887–1983). Darba vadītājs — 
vēstures skolotājs Imants Brusbārdis. 

Vēsture ap mums ir starptautisks skolēnu 
radošo un pētniecības darbu konkurss, ko 
Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sa-
darbībā ar starptautisko Eustory tīklu 
(Eustory — History Network of Young Europe-
ans). Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu 
interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās 
domāšanas, avotu analīzes prasmju un ra-
došo spēju attīstīšana. 

Šogad konkursam iesūtīti 135 darbi no 
82 skolām. Uz konkursa finālu uzaicināja 18 
darbu autorus, to skaitā arī mūsu skolnieci 
L. Egli. 25. V noslēguma ceremonijā, ko rīko 
konkursa patrons Latvijas Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš savā rezidencē Meln-
galvju namā, paziņos konkursa uzvarētājus. 

 
10. V 6. b un 4. b klase piedalījās Zelta 

zivtiņas čempionātā Kuldīgā. 6. b klases ko-
manda pusfinālā izcīnīja II vietu 6.–8. klašu 
grupā. Komandā piedalījās Andris Bolšings, 
Daniēla Damberga, Aleksis Dēvits, Helēna 
Emerberga, Dana Grauze, Matīss Kardels, 
Elza Klēvere, Kristiāns Ozols, Ģirts Paegles-
kalns, Anete Savicka, Aleksis Rozenbergs, 
Māra Sila, Raitis Blūmentāls un klases 
audzinātāja Una Sila. 

 
16. V Mazajā skolā brīnišķīgu Ģimenes 

dienas koncertu savām māmiņām, vecmā-
miņām, tētiem un vectētiņiem sniedza vi-
dusskolas audzēkņi.  

 
20. V godināja olimpiāžu, sporta, kon-

kursu un skatu laureātus un viņu skolotā-
jus.  

Diāna Siliņa,  
izmantojot arī skolas interneta lapu  

Andra Biezbārža meistardarbnīcā 
 

No janvāra Dundagas vidusskolas 3. stāva foajē bija aplūkojama Talsu mākslinie-
ka Andra Biezbārža gleznu izstāde, bet 9. V, izstādei noslēdzoties, viņš tikās ar intere-
sentiem un pēc tam vadīja savdabīgu vizuālās mākslas stundu. 

SEB bankas pakalpojumi 
 

Sākot ar 1. VI, SEB bankas eksperta konsultā-
cijas būs pieejamas klātienē SEB bankas filiālēs. 
Tuvākā atrodas Talsos.  

Savukārt skaidras naudas izmaksa un iemak-
sa savā kontā dundadzniekiem pieejama SEB 
klientu pašapkalpošanās centrā veikalā «TOP!» 
Talsu ielā 1.  

Klienti var sazināties ar bankas speciālistiem 
sev ērtākajā veidā, rakstot Twitter vai Facebook 
profilā SEB_Latvia, sūtot jautājumus pa e-pastu 
info@seb.lv, zvanot SEB Klientu centra speciālis-
tiem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 bez 
maksas, izmantojot Skype (lietotājvārds 
SEB_Latvia) vai pa tālruni 8777 (maksas zvans).  

17. V Dundagas novada domes priekšsē-
dētāja Linda Pavlovska bija uzaicināta uz II 
Latvijas–Baltkrievijas pilsētu forumu Dau-
gavpilī. Tā mērķis ir sekmēt pārrobežu sa-
darbību ekonomiskajā, tūrisma, vides aiz-
sardzības, sporta un kultūras jomā, stipri-
not sadraudzības pilsētu saiknes.  

 
15. V mūsu novadā uzsākta Dundagas vi-

dusskolas sporta stadiona rekonstrukcija 
Saules ielā 8 un Kolkas pamatskolas stadi-
ona rekonstrukcija. Abos stadionos izbūvēs 
basketbola laukumu, uzstādīs basketbola 
grozus ar iebūvētiem futbola vārtiem un 
ieliks kapsulas futbola vārtiem. Darbus veic 
SIA AMC būve. Projektu par Dundagas vidus-
skolas stadiona rekonstrukciju iesniegusi 
novada dome, bet par Kolkas stadiona re-
konstrukciju — biedrība Kolkas radošā grupa. 
Projektus atbalstījis Lauku atbalsta die-
nests. 

30. V a/s Swedbank Dundagas novada 
centrālajā bibliotēkā no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 12.00 rīko individuālās apmācības  
internetbankas izmantošanā. 

 
No 17. VI līdz 31. VII būs slēgts Kolkas 

bērnudārzs Rūķītis. 
 
Dundagas novada centrālā bibliotēka sa-

ņēmusi atzinības rakstu par izcilu sniegu-
mu konkursā Radošās aktivitātes par drošību 
internetā manā bibliotēkā 2013 no publisko 
bibliotēku attīstības projekta Trešais tēva 
dēls un Kultūras informācijas sistēmu cen-
tra. 

 
Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris fi-

nansējumu Dundagas pils 1. stāva ieejas 
durvju restaurācijai. Durvis, kas ved no pa-
galma uz pirmā stāva pagrabiem, ir viena 
no nedaudzajām oriģinālajām pils arhitek-
toniskajām detaļām. Tā būs saglābta vēl 
viena būtiska detaļa kopējā kultūrvēsturis-
kajā mantojumā.  

Diāna Siliņa 

Īsziņas Mājas par mājām 
 

Šoreiz stāsts būs par māju, kurai ir četri 
stāvi. Tikai skaitīšanas kārtība ir ačgārna — 
ceturtais stāvs, trešais, otrais un pirmais. 
Arī mēs bērnu centrā Mājas nezinājām, ka 
tieši šādu māju veido mežs. Kur brūklenes, 
mellenes, ķirzaciņas, kukainīši mīt, tur ce-
turtais stāvs, bet pirmais stāvs ar priežu 
galotnēm un melnā stārķa lidojumu virs tā.  

Tad nu mēs — divdesmit seši mazie māk-
slinieki un mūsu draugi no Slīteres naci-
onālā parka — centāmies izveidot tieši šā-
das mājas no papīra, kurās draudzīgi kopā 
dzīvo mellenājs un egle, kadiķītis un diža 
priede, kur ganās briežu bars, desmit rud-
astes lapsas atpūšas starp brūkleņu ceriem. 
Kur vakaros sasaucas raibas pūcītes, bet 
dienā slēpjas koku lapotnēs, virs kurām 
riņķu stārķi. 

Arī jums ir iespēja šo māju ieraudzīt no 
1. VI jūnija Šlīteres bākā. Gaidām ciemos!  

 

Dundagas bērnu dienas centra Mājas bērni 
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