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Esam labākie valstī! 
 DMMS audzēkņi Kristīne Emerberga 

un Kristers Burnevics (skolotājas Sandra 
Dadze un Dace Čodera) Latvijas izglītī-
bas iestāžu profesionālās ievirzes izglītī-
bas mākslas un dizaina jomas program-
mu audzēkņu Valsts konkursā jaunākajā 
grupā ieguvuši 1. vietu! 

Konkurss norisinājās 17. III Saldus Māk-
slas skolā, to rīkoja Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm 
un nevalstiskajām organizācijām, un tā tēma 
bija Es. Telpa. Vide. Konkursa mērķi: attīstīt 
daudzveidīgas audzēkņu zināšanas un pras-
mes par telpu, vidi un arhitektūru, radoši 
lietot mācībās iegūtās zināšanas un prasmes 
jaunā situācijā, kā arī apzināt profesionālās 
ievirzes izglītības sistēmas tālākās attīstības 
vajadzības un iespējas, sekmējot starpdiscip-
lināru tēmu apguvi radošā mācību procesā. 

No Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
konkursa II kārtai bija izvirzīti: jaunākajā 
grupā (8–12 gadi) Kristīne Emerberga un 
Kristers Burnevics, vecākajā grupā (13–16 
gadi) — Māra Elīza Sila un Helēna Emerber-

ga. Konkursa dalībnieki no 91 Latvijas Māk-
slas skolas, strādājot pāros, projektēja mā-
jokļus dažādiem ie-
mītniekiem un īste-
noja tos materiālā. 
No 1. IV Saldus Māk-
slas skolā atvērta 
Valsts konkursa dar-
bu izstāde, kurā aplū-
kojami 172 konkursā 
tapuši audzēkņu dar-
bi.  

Jaunākajai grupai 
bija uzdevums pro-
jektēt mājokli izlozē-
tam iemītniekam— 
jāiztēlojas, kādas tel-
pas vajadzētu ērtai 
iemītnieka dzīvei, at-
bilstu tā raksturam, 
un uz putu kartona 
pamatnes jābūvē mā-
joklis iemītniekam no 
pieejamiem materi-
āliem un arī jāpievie-
no mājokļa apraksts. 

Kristīne un Kristers izlozēja darba vietu, ma-
teriālus un iemītnieku — iedomīgo dzēšgu-
miju, kurai deva vārdu Čārlijs, norādot hobi-
jus — šļūkt un griezties. Žūrijas komisijas 
vērtējums par Kristīnes un Kristera veiku-
mu: «izcili». Tādu vērtējumu visā Latvijā 
saņēma tikai mūsējie! 

Vecākajai grupai konkursa uzdevums bija 

ļoti apjomīgs un sarežģīts — projektēt mā-
jokli savam iedomātam draugam. Bija jāiztē-
lojas viņa personība un jābūvē mājoklis ar 
mēbelēm, vietu mācībām, miegam un citām 
papildu zonām, kas atbilstu drauga rakstu-
ram un hobijiem, izmantojot pieejamos ma-
teriālus — putu kartonu un kartonu. 

Lai sagatavotos konkursam, skolotājas 
Sandra un Dace ir ieguldījušas milzīgu dar-
bu, tādēļ atbilstošs ir arī prieks un gandarī-
jums par nozīmīgajiem panākumiem! 

Solfedžo spēlē 2. vieta! 
3. IV Ventspils reģiona mūzikas skolu  

5.–8. klašu konkursā Solfedžo spēle Ventspilī 
DMMS mūzikas nodaļas audzēkņi Terēza Le-

pere, Rūdolfs Kristaps Bražis, Krista Ludevi-
ka, Anna Anete Savicka, Loreta Bergmane un 
Kristīne Ralle (skolotāja Inga Šmēdiņa) iegu-
va 2. vietu. 

 Šis konkurss ir komandu sacensības divās 
daļās, proti, katra skola piedalās ar 6 cilvē-
kiem. Vispirms komandas uzstājas ar sagata-
votu mājas darbu, muzikālu sveicienu, kurā 
obligāti jāizmanto kāds solfedžo vai mūzikas 
teorijas elements. Pēc tam seko solfedžo spē-
les daļa, ko veido dažādi praktiski uzdevumi. 

Apsveicam visus mūsu laureātus un sko-
lotājas! 

 
Linda Celma,  
DMMS direktores vietniece mācību darbā 
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26. IV Lielā talka 
 

Saziņai: Dundagā — saimnieciskā die-
nesta vadītājs Andris Kojro, tel. 
26563742, Kolkā —  saimnieciskā dienes-
ta vadītājs Ilmārs Gleglu, tel. 29458652. 

 

Kolkas pagastā talkas dienā atkritu-
mu maisus varēs dabūt: 

Sīkragā pie Rasmas Saknes, 
tel. 29469614, 
Mazirbē pie Jāņa Ūdra, tel. 26328421, 
Košragā pie Imanta Upnera,  
tel. 26588562, 
Pitragā pie Andra Antmaņa, 
tel. 26493087, 
Vaidē pie Ivara Hausmaņa, 
tel. 29395624, 
Kolkā pie Alda Pinkena, tel. 29174294, 
Ušos pie Ilmāra Gleglu, tel. 29458652. 

Mākslinieku un mūziķu panākumi 
 

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas (DMMS) audzēkņi guvuši ievērojamus panā-
kumus valsts un reģiona konkursos. 

Pacietību! 

 Redaktora vārdi 

Kad gadalaiki, gluži kā labu formu sasnieguši sportisti, uzstāda visādus rekordus 
un tos ik pa laikam pārsniedz, šķiet jocīgi pārdomāt, cik svarīgi ir nesteigties. Pa-
darīt mierā, ar pacietību. Ne par ātru, ne par vēlu, bet laikā. Mūsdienās valda stei-
ga un nepacietība. Uz mata kā šogad pavasarim, kas, šķiet, ietekmējies no cilvēku 
steigas. Ātrāk gribas rezultātu! Bet vai ātrāk bieži vien nav sliktāk? 

Mani šīs pārdomas uzmeklēja kādu brīdi pirms Lieldienām. Tad atcerējos, ko uz 
jauno gadu sacīja kāds paziņa: labāk mazāk, bet ar taisnību gūts, labāk retāk, bet ar 
pacietību sagaidīts, labāk skarbāk, bet patiesi teikts. Joprojām aktuāli! 

Arī Sarmīte Zumberga rakstā par bērnu centru izceļ pacietību. Un tā tiešām ir 
svarīga — arī mūsu savstarpējās attiecībās. 

Ko tur liegties, arī man bieži tās pietrūkst, sevišķi, ja pati daba ir tik nepacietīga. 
Un tieši tāpēc, atgādinot sev un citiem, saku: ne par ātru, ne par vēlu, bet laikā! Ar 
pacietību. 

Alnis Auziņš 

• Kristers Burnevics un Kristīne Emerberga ar 
savu darbu Mājoklis dzēšgumijai Čārlijam 
ieguva pirmo vietu valstī.                  Autores foto          

•  Helēna Emerberga un Māra Elīza Sila konkursa laikā.                                                               Autores foto   

Skrējiens Rīga — Dundaga 
Pusnaktī no 18. uz 19. IV pie pils vārtiem nonāca dundadzniece, Latvijas čempione 

100 km skriešanā Marta Zumberga un viņas brālis Miķelis. Stāsta Marta. 
Maršruts sākās 17. IV plkst. 20.14 pie Brīvības pieminekļa. Pulksteņlaiku izraudzījāmies, lai atce-

rētos šo gadu. Mugursomā mums bija ēdamais, dzeramais, drēbes, lukturītis un rezerves baterijas.  
Pie Slokas kāda skrējējdraudzene mūs pacienāja ar marinētiem gurķīšiem un sieru. No Slokas 

līdz Talsiem mums pievienojās kāds cits skrējējdraugs. Skrējām pa šosejas malu. Mugurā bija atsta-
rojošās vestes, uz pieres — lukturīši, tomēr skriet tumsā nebija viegli. Ātrās fūres radīja stresu, kas 
paņēma daudz enerģijas. Pirms Tukuma pāris reizes apstājāmies un turpat ceļmalā zem eglītēm pa-
gulējām. Kad ausa gaismiņa, sākām pilnvērtīgi skriet. No Tukuma mums ar mašīnu pievienojās tē-
tis. Mantas uzreiz ielikām pie viņa. Ik pa gabalam redzējām viņa mašīnu, un tas mūs motivēja. 

Pie Pūņām pretī apsveicināties bija atbraucis Aigars un Ansis Zadiņi. Pie Dundagas novada ro-
bežzīmes sagaidīja fotogrāfs Visvaldis Biezbārdis. Ap pusdivpadsmitiem naktī pie Mežvistām mums 
pievienojās Ivars Šleiners, ar kuru kopā noskrējām līdz pils vārtiem. Tur jau gaidīja mamma ar trim 
krēsliem.  Priecājamies par atbalstu! 

Pavisam ceļā pavadījām 28 stundas. Degvielas uzpildes stacijās iestiprinājāmies, drusku apmaz-
gājāmies, apkopu uzberztās tulznas. Prieks, ka posms no Rīgas līdz Dundagai ir noskriets! Man īpaši 
patīk skriet uz noteiktu galamērķi, šoreiz — uz mājām.  

Diāna Siliņa  
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Jau gadus 14 risina jautājumu par virs-
ūdeņu novadīšanu Sīkragā. Ir vairākkārtēji 
topogrāfiski uzmērījumi, ir izstrādāts teh-
niskais projekts, taču reāla risinājuma nav. 
Ir bijušas epizodiskas darbības 2013. gada 
janvārī par applūdušo Sīkragvalku, ir biju-
šas apaļā galda diskusijas pagājušā gada feb-
ruārī. Praktisko apsekojumu izdarīja 4. sep-
tembrī, kurā piedalījās arī Gunārs Laicāns, 
Inga Ralle, Lauris Laicāns u.c. Savukārt par 
Seskuvalku ir bijušas apskates un šausminā-
šanās par noslīcinātajiem 3 ha meža. Faktis-
kā problēma ir Slīteres pārvaldītā teritorijā 
krasta kāpu zonā. Šobrīd aktuāls ir jautā-
jums par ierakstu meliorācijas kadastrā. No 
vairākkārtējas informācijas apmaiņas un 
darbošanās ir jāsecina, ka ir nepieciešama 
pārraudzība ar politisku lēmumu no depu-
tātu puses, tāpēc ierosinu jautājumu un at-
bilžu rubriku par šo tēmu, kas izriet no 
priekšvēlēšanu programmām.  

Apvienībai Kopsolis — jautājums deputā-
tei Lindai Pavlovskai: programmā teikts 
«turpināsim strādāt pie novada ciemu virs-
ūdeņu novadīšanas izpētes un tehnisko pro-
jektu sagatavošanas». Kādas ir jūsu ieros-
mes? 

Apvienībai Mūsu novadam — jautājums 
deputātei Guntai Abajai: programmā teikts 
«veicinās ciemu virsūdeņu hidrogrāfiskā 
tīkla atjaunošanu un uzturēšanu». Kāpēc 

līdz šim nav virzīts jautājums par hidrogrā-
fiskā tīkla izveidi, jo tas jau tika iestrādāts 
Kolkas pagasta teritorijas plānojumā 142. 
punktā 2010. gadā? 

Apvienībai Novadnieki — jautājums Aldo-
nam Zumbergam: programmā teikts 
«veiksim virsūdeņu novadīšanas rekon-
strukciju». Kādi ir konkrēti paredzēti pir-
mie soļi šīs problēmas risināšanā? Varbūt ir 
pienācis laiks jūsu ierosinājumam pieņemt 
politisku lēmumu? 

Apvienībai Mēs varam — jautājums depu-
tātam Ansim Rodertam: programmā teikts 
«teritoriālā un infrastruktūras attīstība». 
Vai ir paredzēta virsūdeņu problēmas risi-
nāšana, jo arī Kolka dažkārt slīkst ūdenī? 

Apvienībai Strādāsim kopā — jautājums 
Gunāram Laicānam: programmā teikts 
«attīstīsim novada infrastruktūru». Pēc jūsu 
faktiskā Sīkragvalka un Seskuvalka stāvokļa 
vairākkārtīgas apsekošanas dabā — vai jūs 
piekrītat, ka ir jāsāk ar politiska lēmuma 
pieņemšanu? Kādas ir jūsu domas par kon-
krētas darba grupas izveidošanu šīs problē-
mas risināšanā, iesaistot novada speciālis-
tus, pārstāvjus no sabiedrības un nosakot 
konkrētu atbildīgo personu un izpildes ter-
miņu? 

 

Sīkragā, 2014. gada 7. aprīlī 
Rasma Sakne, biedrības Ziemeļkurzemes  
piekraste valdes priekšsēdētāja  

Atklāta vēstule  
Vēstuli sūtu Dundagas domes deputātiem un avīzei Dundadznieks. 

   Pie mums, uz zemēm 

Tas pulcēja daudz ļaužu, īpaši jau ģime-
nes ar bērniem, kam visbiežāk bija pievie-
nojušās vecmāmiņas. Pamanīju arī jaunas 
ģimenes, kas ikdienu pavada Rīgā un citviet.  

Pasākumu raiti vadīja Ruta Bērziņa un 
Smaida Šnikvalde, ģērbušās tautas tērpos. 
Tautas ticējumi, arī ļoti radoši, un mīklas 
mijās ar Dun–dang mazo, vidējās paaudzes 
un senioru dančiem un meiteņu — Paulas 
Betijas Rozefeldes, Keitas Līgas Klaubergas, 
Daniēlas Sanijas Kokarevičas un Mares Kris-
tīnes Hermanes — izpildītām dziesmām.  

Pēc koncerta bērnus un arī pieaugušos 
aicināja dažnedažādas nodarbes. Students 
Ernests Salcevičs piedāvāja izmēģināt Liel-
dienu F–1, Lillija Gleglu Olu meistardarbnīcā 
sirsnīgi dalījās olu krāsošanas noslēpumos, 

un drīz vien lielais katls bija pilns ar olām, 
bet pie tā pieplakuši stāvēja olu krāsotāji, ar 
interesi gaidīdami, kas būs sanācis. Šķiet, ka 
strazdu būrīšu gatavošana Jāņa Kovaļčuka 
vadībā Zaķu tēva darbnīcā jau bija sākusies 
koncerta laikā. Kā gan citādi tik ātri uzradās 
gatavie būrīši? Bet Zaķu mātes pankūku virtu-
vē Baiba Dūda un Aina Kūla cienāja ar gar-
dām pankūkām un ievārījumu. 

Laiks bija tik brīnumaini silts, ka varēja 
sacīt — saule staigā pa zemes virsu.  

19. IV mīklas minēja un olu kaujās pieda-
lījās arī vīdalnieki un viņu ciemiņi. 20. IV 
Lieldienas svinēja Kolkā. 

 

Diāna Siliņa, autores foto  
 
 

• Fotografēšanās tirgus laukumā. 

Lieldienās 
 

Kad 20. IV Dundagas baptistu un luterāņu baznīcās bija pasludināta Kristus aug-
šāmcelšanās vēsts, tirgus laukumā sākās Lieldienu pasākums tautiskā garā. 

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES 
fondu) finansējuma piesaisti 27.07.2004. Mi-
nistru kabineta (MK) noteikumu nr. 628 Īpa-
šās vides prasības piesārņojošo darbību veikša-
nai dzīvnieku novietnēs ievērošanai, Lauku at-
balsta dienests (LAD) ir izsludinājis atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai pasākumā Lauku saimniecību modernizā-
cija.  

Atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka 
14.07.2009. MK noteikumi nr. 783 Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbal-
stu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā 
lauku un zivsaimniecības attīstībai un 
23.09.2008. MK noteikumi nr. 1026 Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbal-
stu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
pasākumam «Lauku saimniecību modernizāci-
ja». 

Publiskais finansējums — € 4 000 000 (nav 
finansējuma reģionālā sadalījuma). 

Atbalsta pretendents — fiziska vai juri-
diska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un 
iesniegta gada ienākumu deklarācija vai ga-
da pārskats) lauksaimniecības produktus. 

Attiecināmās izmaksas vienam atbalsta 
pretendentam atlases kārtā nepārsniedz 
€ 300 000. 

Atbalstāmās aktivitātes — jaunu kūts-
mēslu krātuvju būvniecība, esošo krātuvju 
rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu 

un stacionāro iekārtu iegāde. 
Atbalsta intensitāte — 40% no attiecinā-

majām izmaksām (+5% personām, kas pro-
jekta iesniegšanas brīdī ir jaunākas par 40 
gadiem; +10% būvniecība mazāk labvēlīgo 
apvidu teritorijās; +10%, ja projektu īsteno 
piensaimniecības nozarē.) 

Maksimālās attiecināmās izmaksas pub-
liskā finansējuma aprēķināšanai noteiktas 
lagūnu būvniecībai — € 30 /m3, betonētajām 
kūtsmēslu krātuvēm — € 49,80 /m3  

Trīs mēnešu laikā no brīža, kad stājies 
spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu, jāiesniedz: dokuments, kas 
pierāda naudas līdzekļu pieejamību; akcep-
tēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, 
iepirkuma procedūru apliecinoši dokumen-
ti un būvatļauja.  

Projekts jāuzsāk īstenot ne vēlāk kā 6 
mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā LAD 
lēmums par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu. 

Projekta beigu datums ir 8 mēneši no brī-
ža, kad stājies spēkā LAD lēmums par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vē-
lāk kā līdz 01.06.2015. 

 
 

Ieva Šņepste, LAD Ziemeļkurzemes re-
ģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
Lauksaimniecības un lauku attīstības 
daļas vadītājas vietniece  

Žigli būvēsim kūtsmēslu krātuves! 
 

 No 9. V līdz 9. VI Lauku atbalsta dienestā pieņem projektu iesniegumus no lauk-
saimniecības produktu ražotājiem jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo krā-
tuvju rekonstrukcijai, vajadzīgo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. 

Ideju par šādu biedrību tobrīd vēl tikai 
topošajai skolas vecāku padomes vadītājai 
Tamārai Kaudzei pērnā gada nogalē ierosi-
nāja vidusskolas direktores vietniece ārpus-
klases audzināšanas darbā Inese Freimute. 
Šī doma Tamāru sākumā pat biedēja, tomēr 
dzirdētais bija kritis auglīgā augsnē. Brīva-
jos brīžos Tamāra meklēja informāciju in-
ternetā par skolu atbalsta biedrību dibinā-
šanu un to darbību, konsultējās ar Kurze-
mes Nevalstisko organizāciju atbalsta cen-
tru (KNVOAC) Talsos, un tagad ir tapusi 
jauna biedrība!  

Pēc biedrības dibināšanas uz pirmo vi-
dusskolas vecāku padomes sēdi, no kuras 
aktīvistu vidus arī biedrība tapusi, bija uz-
aicināta arī KNVOAC direktore Inese Siliņa. 
Biedrības vadītāja Tamāra Kaudze klāteso-
šos iepazīstināja ar biedrības dibinātājiem, 
tās mērķiem un tuvākajām iecerēm. Savu-
kārt I. Siliņa pastāstīja par biedrību lomu 
vietējā sabiedrībā, finanšu līdzekļu piesaistē 
un ideju īstenošanā, uzsverot biedrības ie-

spējas un atšķirības no skolas kā pašvaldības 
iestādes. I. Siliņa iepazīstināja arī ar gaidā-
majiem konkursiem NVO sektorā, lai biedrī-
bas aktīvisti varētu plānot darbu. 

Liels jaunās biedrības ieguvums ir tās di-
binātājas un valdes locekles Ilonas Znots–
Znotiņas pieredze projektu rakstīšanā un 
vadīšanā. Ilona savulaik rosīgi darbojusies 
vietējā partnerībā Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija, tur gūtā skola un sakari lieti no-
derēs vidusskolas atbalsta biedrības darbā. 

Tikšanās reizē vidusskolas direktore Aiga 
Štrausa atzina, ka savā vairāk nekā 20 gadu 
darba pieredzē šis ir pirmais gadījums, kad 
kāds no vecākiem tik droši un pārliecinoši 
uzsāk ko jaunu, atrodot sekotājus un aizsā-
kot mērķtiecīgas, labvēlīgas pārmaiņas. 

KNVOAC vēl nepagurstošu enerģiju jau-
najai biedrībai un visa iecerētā veiksmīgu 
izdošanos! 

 

Inese Siliņa,             
Kurzemes NVO atbalsta centra direktore    
inese@kurzemesnvo.lv, tel. 29811722 

G. Pirvits uzsvēra, ka PLPKS Dundaga līdz-
tekus uzņēmējdarbībai pilda arī savdabīgu 
sociālo funkciju, jo lielākā daļa no galveno-
kārt Talsu un Ventspils puses 100 zemnieku 
saimniecībām ir nelielas un atrodas izklai-
dus. G. Pirvits: «Lai savāktu vidēji 15 tonnas 
piena, dienā nobraucam vairāk nekā 600 
km. Tāpēc bijām spiesti samazināt piena ie-
pirkuma cenas. Tomēr, par spīti sarežģīju-
miem, ir izdevies audzēt apgrozījumu, gal-
venokārt tāpēc, ka mums ir sava pārstrāde 
pienotavā Dundaga. Tuvākajā nākotnē vēla-
mies vairāk attīstīt sieru segmentu, kā arī 
modernizēt ražošanu. No Čehijas atceļos 
speciāls fasēšanas aparāts, kas atvieglos ro-
ku darbu šķidrās produkcijas fasēšanai».  

 1992. gadā izveidotās PLPKS galvenais 
uzdevums ir zemnieku saimniecību koope-
rācija piena savākšanai, pārstrādei un piena 
produktu pārdošanai, kā arī sekmēt lopko-

pības, piensaimniecības un citu lauksaim-
niecības nozaru attīstību savas darbības re-
ģionā. Pienotavā top gan tradicionāli, ierasti 
produkti, kā pasterizēts piens, saldais krē-
jums, skābais krējums, kefīrs, jogurti ar da-
žādām piedevām, biezpiens, dažādi sieri, 
gan arī inovatīvi produkti. Sadarbībā ar Rī-
gas Stradiņa universitātes Mikrobioloģijas 
un virusoloģijas institūtu tapis skābpiena 
dzēriens Labdaris. Pašlaik PLPKS nodarbinā-
ti 52 darbinieki, tai pieder vairākas tirdznie-
cības vietas Rīgā, Ventspilī, Tukumā, Talsos 
un Dundagā, turklāt Dundagas produkcija 
nopērkama arī atsevišķos tirdzniecības tīklu 
Maxima un RIMI veikalos. PLPKS Dundaga ir 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu aso-
ciācijas (LLKA) biedrs, un tās vadītājs G. Pir-
vits ir pārstāvēts arī asociācijas valdē.  

 

Sabīne Puķe,  
LLKA sabiedrisko attiecību konsultante 

Vidusskolai atbalsta biedrība! 
 

Marta beigās Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēta 
Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība. 

Dundagas piensaimnieki  
kāpina apgrozījumu 

 

9. IV piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 
(PLPKS) Dundaga gadskārtējā biedru pilnsapulcē par tās valdes priekšsēdētāju atkār-
toti ievēlēja Gunti Pirvitu. Dundagas apgrozījums pērn, salīdzinot ar 2012. gadu, pie-
audzis par 7%, sasniedzot € 2 077 128.  



2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Dundadznieks 2014 Sulu   mēnesis 

3 

Izstādes  
Mans bērnudārziņš atklāšanā 

8. IV Kurzemītes zālē nokļuvu pie vecāko 
grupu bērniem, mazākajiem pasākums jau 
bija noticis agrāk. Vispirms uzteicama pati 

ideja bērnu zīmējumus likt nevis pie sienas, 
bet gan pie plānajiem aizkariem, kas augšā 
piestiprināti pie griestiem, bet lejā tos satur 
soliņš. Cik grupiņu, tik aizkaru ar zīmēju-
miem no abām pusēm. Uz grupiņu norāda 
tās nosaukuma logo — vai nu taurenītis, vai 
spārīte, vai kas cits. 

Labi, ka fotografējot neuzkāpu uz segas 
zāles stūrī, kaut gan biju tai bīstami tuvu, jo 
pēc kāda laiciņa tā sāka kustēties un no tās 
izlīda Vinnijs Pūks, kura lomā pilnībā bija ie-
jutusies Ineta Feldentāle. Viņam tikpat atbil-
stoši piespēlēja Sivēns Irinas Jānbergas at-
veidojumā. Abi pasakas varoņi aicināja bēr-
nus dažādās rotaļās, līdz ieradās ciemiņi — 
Alfa Auziņa un Zinta Ķierpe no bērnu dienas 
centra Mājas ar brīnišķīgu pašgatavotu lelli 
vārdā Kurzemīte. Tērpusies zilā kleitā un zaļā 
apmetnī, rokā tā turēja puķi, kuras centrā 
bija uzraksts Kurzemīte, bet uz katras ziedla-
piņas bija pa grupiņas logo.  

Rotaļas turpinājās, iesaistot arī Alfu un 
Zintu. Bet tad Pūkam ļoti sāka kurkstēt vē-
ders un viņš sāka domāt par svētku kliņģe-
riem. Nez kur tie varētu būt, jo kliņģerkoku 
nekur tuvumā neredzēja... Bērni gan sacīja, 
ka kliņģeri kokos neaug, tos var nopirkt vei-
kalā vai izcept mājās.  

Arī Sivēns laikam zināja, kur paslēpušies 
kliņģeri, jo viņš izvilka burvju ratiņus un 
aicināja visus atkārtot to, ko viņš sacīs. Sa-
jaukt neko nedrīkstēja! Mēģināja vienreiz ar 
vieniem vārdiem, otrreiz — ar citiem, bet 
kliņģeri kā nebija redzami, tā nebija. Taču 
Pūkam likās, ka jānoliecas un jāpaskatās 
zemāk. Tiešām, tur tie bija! Bet vēl pārāk 
karsti, lai mielotos. Tāpēc turpinājās rotaļas 
un par godu Kurzemītes dzimšanas dienai no-
tika balonu salūts, kas, šķiet, bērniem patika 
vislabāk. Pēc tam, ar gardu muti nobaudījuši 
pa kliņģera gabalam, bērni kopā ar audzinā-
tājām devās uz savām grupiņām, lai turpinā-
tu svinēt svētkus tur.  

Atvērto durvju dienā 
9. IV mani laipni sagaidīja iestādes vadītā-

ja Ilona Onzule. Šajā dienā varēja paskatīties, 
kā rit bērnudārza ikdiena. Grupiņā Bitīte pie 
audzinātājas Vijas Freimanes bērni uz lapas 
līkloču taciņās zīmēja vai nu burtiņus, vai 
ciparus. Kas darbu bija pabeiguši, spēlējās. 
Spārītē zēni un meitenes bija sadalījušies 

katrs savā telpā. Puikas rotaļājās ar mašī-
nām. Mārtiņš sēdēja pie lielas stūres un sacī-
ja, ka pieved būvmateriālus. Rūdolfs pastās-
tīja, ka viņš uztaisījis trasi mašīnām. Meite-

nes darbojās virtuvē. Audzinātāja Sarmīte 
Sirkele un viņas palīdze Santa Melkerte bal-
les vakaram bija pagatavojušas neparastas 
galda kartes — kā afišas stabus ar visu vakara 
programmu un trauku salvetēm, ko veidos 
vēdekļu formā. Mārītē, kur dzīvojas vismazā-

kie, kam pusotrs gadiņš vai divi, audzinātāja 
Gunta Mika pastāstīja, ka visiem bērniem pa-
tīk skanošās rotaļlietas, zēniem — arī mašī-
nas. Taurenītī no rīta bērni audzinātājas Da-
ces Biezbārdes vadībā, cits aiz cita sastāju-
šies, bija braukuši ar vilcienu. Pienenītē, kur 
strādāja abas audzinātājas Inta Grīnīte un 
Mudīte Jurča, tapa melni papīra strazdi. Kas 
savu putnu bija pagatavojis, spēlējās. Saulītē 
pie audzinātājas Lienes Grīnbergas no rīta 
katrs bērns bija līmējis kaķītim māju. Aktīvā-
kie, tostarp arī Alma un Laura, vēlējās savas 
kaķu mājiņas parādīt.  

Sporta zālē iekārtotajā Atmiņu istabā ska-
nēja mūzika un uz ekrāna mainījās attēli no 
bērnudārza dzīves, bija aplūkojami vairāki 

biezi albumi. Mājīgajā kafejnīcā, kā bērnu-
dārzā iesaukta istaba blakus sporta zālei, va-
dītāja un viņas vietniece Rudīte Baļķīte cie-
nāja ar ābolu tēju un kliņģeri. Abas salīdzinā-
ja, kā mainījusies bērnudārza dzīve no 80. 
gadu beigām, kad viņas sākušas strādāt. Tam 
laikam bijusi raksturīga liela kontrole un re-
žīms. Kādi toreiz bijuši noteikumi — audzi-
nātājai nedrīkstējusi būt mugurā ne kleita 
virs ceļiem, ne bikses kājās, nekādas augst-
papēžu kurpes! Kur nu vēl dienas režīms pa 
punktiem: tikos jāvēdina telpa, tikos jāiet 
pastaigāties! Kādi papīru palagi bijuši jāpil-
da! Kad ienākusi bērnudārza vadītāja, visas 
sastingušas, un tas nav bijis atkarīgs no kon-
krētajiem vadītājiem, bet gan no tajā laikā 
valdošajām attiecībām — bijusi milzīga star-
pība starp priekšnieci un padotajām. Gan Ilo-
na, gan Rudīte novērtē, cik labi, ka tagad 
Kurzemītē ir tik brīva gaisotne. Citādi jau ne-
varētu tik radoši strādāt. Ilona norādīja, ka 
te ir brīnišķīgi cilvēki. Rudīte uzsvēra, ka 
svētku izjūta rodas, tiem gatavojoties. Pašām 
ir prieks un gandarījums par to, kas notiek.  

Brīnišķīgais pārsteigums 
11. IV pilī notika noslēguma pasākums, 

kurā vakara vadītāja Aiga Ūdre īsi iepazīsti-
nāja ar bērnudārza vēsturi Dundagā, piemi-
nēja visas bijušās vadītājas un spoži izpildīja 

solonumuru dziedot. Protams, bija apsveicē-
ji, dāvanas un balle.  

Taču īpašais šai vakarā bija pašu bērnu-
dārzā strādājošo sagatavotais pārsteigums, 
kas kārtējo reizi pierādīja viņu radošumu. Kā 
sacīja bijusī Kurzemītes metodiķe Ārija Jāval-
de, katros svētkos top kas jauns, nevienu rei-
zi nekas neatkārtojas. Šoreiz darbinieki ielū-
dza uz humora šovu un cirka izrādi, kurā pa-
ši aizrautīgi darbojās. Uzslavējami ir visi: 
klauni ar asprātīgiem numuriem, meitenes 
ar cepuru trikiem, virves dejotājas, burvju 
mākslinieks ar savu asistenti, trīs atšķirīgie 
svarcēlāji, dresētas melnās panteras, katra ar 
savu raksturu, un to dresētāja Ilona. Īpaši 
aizkustinošs bija pēdējais numurs ar klaunu, 

kurš, būdams iemīlējies, zīlēja ar margrieti-
ņas lapām. Katrreiz viņam iznāca, ka meite-
ne to nemīl! Bet, kad abi pārējie klauni viņu 
samīļoja, nelaimīgā sejas izteiksme mainījās 
un meitene pati pienāca pie viņa. Zīlēšana ar 
pīpenes lapām izvērtās atsevišķā izrādē. Pēc 
tās arī Kurzemītes vadītāja aicināja neatstāt 
nesamīļotu mazo cilvēciņu, mīlēt un radīt 
bērnus, un pēc tam vest viņus uz bērnudār-
zu, kur mazuļiem savu mīlestību sniegs viņa 
un audzinātājas.  

Asprātīgā cirka izrāde, nedaudz pārveido-
jot, noteikti būtu pelnījusi, lai to redzētu arī 
bērni. Par to ir vērts padomāt! Arī par pieda-
līšanos novada dziedošo talantu konkursā, jo 
parodija Initas Kojro, Ingas Apškrūmas, Ru-
dītes Baļķītes un Guntas Mikas izpildījumā 
bija lieliska. Šogad, protams, bija attaisno-
jums nepiedalīties — Kurzemītes jubileja, bet 
nākamgad tāda vairs nebūs.  

Uzslavas vērts bija arī vecāku atraktīvais 
paldies — Daina Miķelsone un Santa Sula ko-
žu lomās bija ritmiskas un izteiksmīgas. 

Paldies par ikdienas darbu un skaistajiem 
svētkiem! Lai mīlestība, prieks un radošā iz-
doma arī turpmāk! 

 

Diāna Siliņa 

Kurzemītes svētku izjūta 
 

Aprīlī bērnudārza Kurzemīte saime svinēja ēku kompleksa 30. jubileju, daudz prie-
ka sagādādami gan bērniem, gan vecākiem un draugiem.  

   Sveiks, lai dzīvo! 

• Rotaļās.                                                                                                                                                        Autores foto 

• Lieliskā klaunu saspēle.                                                                                                             Visvalža Biezbārža foto 

Daži interesanti fakti  
Pirms 60 gadiem 

Kaut gan 1954. gadā Dundagā vēl nebija 
pirmsskolas izglītības iestādes Kurzemīte, to-
mēr bērnudārzs bija — tas atradās Ezeriņu 
mājās un tur strādāja vadītāja Indra Gaile un 
audzinātāja Liliāna Kalme. Toreiz bija Dun-
dagas rajons, kurā ietilpa vairākas ciema pa-
domes: Ances, Ģibzdes, Īves, Kaļķu, Kolkas, 
Nevejas, Vīdales, Ziedoņu un Dundagas. Āri-
jas Jāvaldes atmiņu burtnīcās atrodami arī 
vairāki no Ventspils valsts arhīva pārrakstīti 
Dundagas rajona sēžu protokoli. Uzmanību 
piesaistīja 1954. gada 10. III notikusī sēde. 
Izrādās, bērnudārzu apmeklējuši tikai 16 
bērni. Pēc plāna jābūt 246. Tā notiek nevis 
tāpēc, ka cilvēki neuzticētos bērnudārzam, 
bet gan tāpēc, ka daudzās mājās bijis kāds 

cilvēks, kas bērnus pieskata. Ir rosinājums 
aģitēt mātes, lai ved bērnus uz bērnudārzu. 
Pieminētas arī citas problēmas: trūkst pro-
duktu, kā piena, olu, nav ūdens apgādes, tas 
jānes no avota, nav klavieru un arī rotaļlie-
tu, ir tikai klucīši. Tiek piedāvāti risinājumi, 
piemēram, piestiprināt bērnudārzam vienu 
kolhozu, kas apgādā ar produktiem.  

Pirms 10 gadiem 
Savukārt pārlapojot 2004. gada aprīļa 

Dundadznieku, var izlasīt toreizējās bērnu-
dārza vadītājas Andas Budreikas teikto, ka 
Kurzemītē ir ap 100 bērnu sešās grupās un 30 
darbinieki.  

Pašlaik 
Bērnudārzā Kurzemīte ir 6 grupiņas, 121 

bērns un 29 darbinieki.  

Vidusskolā 
15. IV Talsu novada komandu spēlēs  

8.–9. klasēm Muskulītis 2014 Dundagas vi-
dusskolas 8. klases (skolotāja Inta Freiver-
te) komanda, sacenšoties ar 7 citām ko-
mandām, kļuva par uzvarētāju. Vairāk nā-
kamajā Dundadzniekā. 

17. IV Dundagas vidusskolas 8.–9. klašu 
komanda Melnās panteras (skolotāja Ilga 
Blumberga) devās uz Latvenergo koncerna 
erudīcijas konkursa eXperiments pusfinālu 
Liepājā, kur iekļuva finālā. Tā bija uzvara 
Kurzemē! Apsveicam!  

Šogad konkursam reģistrējušās bija 176 
komandas, bet tikai 30 zinošākās no visas 
Latvijas un 5 no katra reģiona kvalificējās 
konkursa pusfinālam, kur mērojās fizikas 
zināšanās un cīnījās par iespēju kvalificēties 
eXperiments fināla spēlei, kas risināsies tele-
vīzijas raidījumā kanālā LNT. 

17. IV vēlā vakarā pie skolas uzvarētā-
jus — skolotāju I. Blumbergu, komandas 
kapteini Elīzu Gerdiņu un dalībniekus: Lore-
tu Bergmani, Rihardu Hermani, Kristīni Ral-
li, Patrīciju Stari un Ģirtu Treinovski — ar 
torti sagaidīja vairākas mammas. Kā pastās-
tīja skolotāja I. Blumberga, šogad pirmo rei-
zi pusfināls noticis klātienē. Arī viņa par to 
bija iestājusies, jo uzskatījusi, ka rīkot pusfi-
nālu neklātienē nebūtu godīgi, jo — neviens 
jau nezina, kas skolēnam stāv aiz muguras 
un palīdz. Skolotāja konkursā piedalījās 10. 
reizi un 7. reizi ar Dundagas vidusskolas ko-
mandu. Mūsējie pusfinālā iekļuvuši jau 3. 
reizi, bet finālā — pirmo. 

28. IV plkst. 10.45 vidusskolā tikšanās ar 
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un bizne-
sa administrācijas augstskolas pārstāvjiem 
Ko nozīmē būt studentam?. 

Tikšanos rīko vidusskolas atbalsta biedrī-
ba, lai uzrunātu un informētu vidusskolas 
jauniešus par viņiem aktuālām tēmām. Aici-
nāti arī citi interesenti, kuriem šī tēma šķiet 
nozīmīga. 

Sagatavoja Diāna Siliņa 
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Labdien, Auziņa kungs un Siliņas kundze! 
Mani sauc Rubens Makarovs, es dzīvoju 

Maskavā un strādāju RBK. Pirms kāda laika 

sāku meklēt pēdas Gancmanu ģimenei, kas 
XIX un XX gs. mijā dzīvoja Dundagā, bet ne-
ko neatradu. Ernsts Gancmans ir mans vec-

vecvectēvs. 
Ernsts Gancmans strādājis pie 
Ostenzakeniem par Dundagas 
pils vagaru. Ernstam un viņa 
sievai Karolīnai piederējusi 
saimniecība netālu no pils. 
Viņiem bija bērni: Oto Kārlis, 
Vilhelmīne (precētā uzvārdā 
Meiere) un Agnese (Nēze, 
precētā uzvārdā Savičeva). 
Agnese piedzima 1890. gada 
9. oktobrī (pēc jaunā stila). 
Viņa ir mana vecvecmāmiņa. 
Mans vecvecvectēvs Ernsts 
Gancmans, pēc vecvecmāmi-
ņas stāstiem, esot krietni dzē-
ris, tāpēc pazemināts darbā 
no vagara par zirgu puisi stal-
lī, taču pavisam nav padzīts, 
jo neviens nav pratis tik labi 
iebraukt zirgus kā viņš. Kad 
Karolīna nav varējusi sagaidīt 
vīru mājās, viņa sūtījusi meitu 
Nēzi pēc tēva uz krogu. Viņa, 
pastarītis un mīļākais bērns, 
vienīgā spējusi pārvest nece-
ļos noklīdušo tēvu. Ieraudzījis 
Nēzi, tēvs ļoti nopriecājies, 
taču iet mājās atteicies, ie-
kams meita nav piekritusi no-
dejot mazurkas tūri. 
Nēze no barona meitām iemā-
cījusies vāciski. Pavisam biju-
šas 12 meitas, ar dažām viņa 
nodarbojusies. Valodu meite-
ne iemācījusies gada laikā, bet 

ilgi kautrējusies uzsākt runāt. Reiz viņa kopā 
ar saimnieci dzinusi zosis, un pēkšņi Nēzei 
galvā bijusi gatava frāze vācu valodā: «Jūs 
ejiet no tās puses, bet es pāriešu pār tiltu un 
iešu no tās!» Kopš tā laika viņa, pilī kalpoda-
ma, runājusi vāciski. Mamma Margarita man 
stāstīja, ka vecmāmiņa Agnese ļoti mīlējusi 
vācu valodu. Kad pie viņas pēc stundām at-
nākuši skolasbiedri, Agnese vienmēr apjau-
tājusies, vai viņi prot vāciski, un, ja kāds at-
bildējis apstiprinoši, tas uzreiz kļuvis par Ag-

neses draugu. 
1914. gadā Agnese braukusi uz Berlīni 

darba meklējumos un tikai pēc tam nonākusi 
Maskavā kā bēgle. Kad viņa Berlīnes stacijā 
apjautājusies, kā atrast vajadzīgo adresi, lai 
pārnakšņotu, vietējie brīnījušies par šādu 
jautājumu, jo viņai bijusi Berlīnes izruna. No 
tiem laikiem, kad viņa kopā ar barona mei-
tām mācījās vācu valdu, mums saglabājusies 
lūgšanu grāmata vācu valodā. 

Cariskās impērijas laikā Nēze Dundagā pa-

Lībiešu tautas nams 20. gadsimta 80. gados 
Haralds Rozenbergs: — Krievu laikā 

klubs skaitījās Miķelim Lismentam 
(zvejnieku kolhoza Banga priekšsēdētājam. — 
Red.). Tur rādīja kino, kādreiz sarīkoja kādu 
balli. No 80. gadiem līdz neatkarībai klubā 
bija rezervāta kantoris.  

Autora piezīme. 2013. gadā Slīteres naci-
onāla parka uzdevumā intervēju Annu Seili 
par Slīteres valsts rezervāta administrācijas 
tapšanu. Šis fragments būtu interesants arī 
Dundadznieka lasītājiem. 

Anna Seile: — Sākām domāt, ka mūsu 
kantorim varbūt būtu vieta Mazirbē. Uzma-
nību piesaistīja lielais, baltais un savvaļā pa-
mestais Lībiešu tautas nams. Izrādījās, ka tas 
bija zvejnieku kolhoza Banga īpašums. Pietei-
cām vizīti kolhoza priekšsēdētājam Miķelim 
Lismentam. Paņēmu līdzi manā izpratnē 
smukākās un runīgākās meitenes — Ēriku 
Kļaviņu un Ilzi Rērihu. Lisments pauda lielu 
labvēlību, sak, man tā būda nav vajadzīga, 
varat ņemt ar visiem aizkariem, klavierēm 
un savu laiku nokalpojušajiem Vīnes krēs-
liem. Nams pārgāja Mežsaimniecības minis-
trijas rīcībā, no bilances uz bilanci, tas nozī-
mē, ka bez samaksas. 

Ēka ilgstoši bija stāvējusi tukša, jumts te-
cēja. Kā to uzturēt? Ar ministra Leona Vītola 

un Dabas aizsardzības daļas priekšnieka Ai-
vara Siliņa, kādreizējā Dundagas MRS direk-
tora, labvēlību mums piešķīra naudu jumta 
remontam. Sākām namu apdzīvot, iekārto-
jām bibliotēku. Nu mums bija ikdienas sapul-
cēšanās vieta, kurā arī bieži rīkojām dažādus 
pasākumus, kas bija vietējo iedzīvotāju labi 
apmeklēti. 

Jau varēja nojaust tuvojošos Atmodu. Es 
iestājos Latvijas Tautas frontē un LNNK rin-
dās. Tajā laikā iepazināmies ar daudzpusīgi 
talantīgu cilvēku Modri Tenisonu, kuram bi-
ja arī mākslinieka interjerista pieredze. Vi-
ņam bija ļoti oriģināli, bet dārgi projekti. 

Viņš bija izgatavojis dažādu koka skulptūru 
maketus meditēšanai dabā. Tomēr nama iek-
šējai labiekārtošanai naudu nepiešķīra. Taču 
viena no labākajām iecerēm — auseklīša rak-
stā darināta sētiņa ap tautas namu un tukšo 
laukumu ap to — piepildījās. Dundadznieks 
Aleksandrs Lapiņš, kas bija Dieva dots ta-
lants, ļoti rūpīgi to visu uztaisīja un uzlika. 
Kad 1989. gadā sarīkojām pirmos atjaunotos 
Lībiešu svētkus, sētiņa jau bija, un par to 
priecājās no ārzemēm atbraukušie latvieši 
un lībieši. Pēc tam kad es 1990. gadā devos 
uz LR Augstāko Padomi, sētiņa tika nojaukta. 

Lielākais notikums bija atjaunotie Lībiešu 
svētki 1989. gada 5. augustā pēc 50 gadu pār-
traukuma. No vecām avīzēm biju uzzinājusi, 
ka tautas namā tā atklāšanas dienā spēlējuši 
Mārtiņa Zīverta lugu «Tīreļpurvs». Kāda sa-
gadīšanās! Astoņdesmito gadu beigās šo pašu 
lugu bija iestudējis Valmieras teātris, un val-
mierieši šo izrādi te nospēlēja. Manuprāt, tas 
bija aizkustinoši.  

Ieva Neilande un Valda Šuvcāne palīdzēja 
sameklēt adreses, lai uzaicinātu trimdas lī-
biešus. Kolkas pagasta padomes priekšsēdē-
tājs Juris Bušs kārtoja atļaujas aizliegtajai zo-
nai. Pēc svētkiem gājiens ar sarkanbaltsarka-
najiem karogiem no tautas nama līdz jūrai, 
liedagā sakurtie ugunskuri — tā bija viena no 
pirmajām Atmodas demonstrācijām šajā 
pusē! 

Alnis Auziņš 
 

Autors pateicas par atbalstu raksta saga-
tavošanā Ivaram Abajam, Haraldam Rozen-
bergam un Annai Seilei. 

 
 
 
 

   Ciemos 

Mazirbe 
 

Nobeigums. Sākumu skatīt 3. (174.) numurā. 
Pabeidzot šo stāstījumu, nedaudz paveram vēl kādu nozīmīgu lappusi ciema vēstu-

rē. Lībiešu tautas nams pagājušā gadsimta 80. gados piedzīvoja rosmi, jo tajā atradās 
un to arī apsaimniekoja Slīteres valsts rezervāta administrācija. 

• Agnese (Nēze) Gancmane jaunībā. 

Savas dzimtas meklējumos 
 

Pirms kāda laika redakcijas epastā saņēmām pārsūtītu vēstuli no maskavieša Ru-
bena Makarova ar lūgumu to pārtulkot un nodrukāt Dundadzniekā, kā arī mūsu paš-
valdības interneta vietnē. To tagad arī darām, klāt pievienojot dažas no atsūtītajām fo-
togrāfijām. Varbūt kādam mūsu lasītājam ir kaut kas zināms par Gancmanu, kā arī 
Meieru dzimtu un varam līdzēt cilvēkam viņa radurakstu meklējumos? Redakcijas  
e-pasts avize@dundaga.lv un tālrunis 29180726. Vērtība par sevi ir arī pats stāstījums. 

 

• Atmodas demonstrācija Mazirbē. Foto no A. Seiles albuma 

   Atpakaļlaiks 

• Agneses iesvētīšanas dienas piemiņas lapa, datēta ar 1906. gada 26. martu, parakstījis Dundagas 
mācītājs Kārlis Moltrehts. Šajā oficiālajā dokumentā redzams, ka Agnese ir saukta Nēze Emīlija. 

• Agnese ar meitu Ņinu, vīramāti  un vīru Andreju. 
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beigusi septiņgadīgo skolu. 
Skolēnus tad burtiski spieda 
runāt krieviski, un viņi arī 
cits citu izspiegoja. Ja kāds 
aizmirsās un pārgāja uz lat-
viešu valodu, tam uzreiz ie-
deva koka medaļu, kas nozī-
mēja, ka grēkāzim vajadzēja 
palikt pēc stundām sapost 
klasi.  

Krieviski Agnese prata spī-
doši, vārdu krājuma bagātībā 
un folkloras zināšanās viņa 
varēja sacensties ar Dālu 
(domāta Vladimira Dāla 
skaidrojošā vārdnīca. Red.), 
bet runāja ar jūtamu akcentu. 

Pēc Agneses meitas Ņinas 
stāstītā, 1908. gadā Agnese 
Rīgā mācījusies restorānu 
skolā, pēc tam īsu laiku strā-
dājusi Rīgas Jūrmalā. Bēgļu 
gaitas viņu 1914. gadā aizve-
dušas uz Maskavu. Tur viņa 
strādājusi par laika kavētāju 
jeb tā saucamo kompanjoni 
kādā ģimenē, vedusi saimnie-
ci pastaigāties, bet pēc pa-
domju varas nodibināšanās joprojām to ap-
ciemojusi — nu jau kādā komunālajā dzīvok-
lī.  

Pēc revolūcijas Agnese ap-
precējās ar Andreju Savičevu 
un pieņēma vīra uzvārdu. 
1920. gadā viņai piedzima 
meita Ņina — mana vecmā-
miņa. 
Agnesei bijis arī pielūdzējs 
Vilhelms Jansons. Ir saglabā-
jusies viņam sūtīta atklātne 
uz hospitāli Pēterburgā. Kopš 
Pirmā pasaules kara sākuma 
viņš dienējis lauka hospitālī 
un sūtījis Agnesei atklātnes 
un fotogrāfijas. Jau krietni 
vēlāk, 1939. gadā, viņš uz-
meklējis Agnesi, turklāt, ie-
vērodams pieklājības normas, 
kopā ar savu biedru. Ierau-
dzījis šūpuli ar bērnu, izbrīnī-
jies un teicis, ka acīmredzot 
ieradies par vēlu... Agnese 
paskaidrojusi, ka tā ir viņas 
mazmeita. 
Vēl mana mamma zina stāstīt 
tādu atgadījumu. Reiz Agnese 
tirgū ieraudzījusi, kā ļaužu 
bars drūzmējas ap pārtikas 
produktiem, ko atveduši lat-
vieši. Agnese pāri pūlim lat-
viski sauc, ka ir viņu tautiete, 
bet netiek klāt. Bet ko tu gri-
bi, jautā latvieši. Sviestu, Ag-
nese kliedz, bet drūzma viņu 

joprojām šķir no pārdevējiem. Tie ieteic nau-
du ietīt un sviest. Pēkšņi Agnese grib pakau-
lēties un pateikt, lai nolaiž cenu, bet aizmir-

susi, kā to latviski pasacīt, tāpēc saka krievis-
ki, lai atlaiž lētāk. Latvieši kliedz, kas tad tu 
par tautieti, ja vārdus esi aizmirsusi. Bet ce-
nā tomēr piekāpušies. 

Agnese visu laiku tiecās uz dzimteni, uz 
Dundagu. Līdzko viņa sāka kopdzīvi ar An-
dreju (laulību apliecībā viņas vārds rakstīts 
kā «Nēze Emīlija»), viņš atdeva viņai visu no-
pelnīto, lai sieva sakrātu naudu biļetei. 1925. 
gadā Agnese saposās braukt uz Latviju, pie 
viena radu saimei parādīt piecgadīgo meitu. 

 Agneses vecāki vēl bijuši dzīvi un brauku-
ši uz Tukumu meitu un mazmeitu sagaidīt. 
Mazā Ņina tēvoci Kārli uzreiz sākusi saukt 
par Kārli Marksu, kā padomju bērns domā-
dama, ka tā ir pareizi. Latvijā ātri iedraudzē-
jusies ar vietējiem bērniem un visu laiku ko-
pā ar viņiem ķiķinājusi. Kad viņai vaicājuši, 
kāpēc, jo viņa taču nesaprot latviski, Ņina 
atbildējusi, ka bērni arī smejoties. 

Ciemu dienas gan beigušās diezgan ātri. 
Kādu rītu ieradušies varas pārstāvji un likuši 
Agnesei 24 stundu laikā atstāt Latviju, turē-
dami Nēzi aizdomās par padomju spiedzi. 
Pēc tam viņa atcerējusies, ka vilcienā saru-
nājusies ar nezināmu ceļabiedru un izstāstī-
jusi, no kurienes viņi ir un kurp dodas. Vis-
drīzāk, ceļabiedrs par viņu bija ziņojis polici-
jai. 

Arī Padomju Savienībā bija bīstami runāt 
par ārzemju radiem. Tāpēc Agnese par Latvi-
ju stāstīja maz, daudz ko ar piesardzību no-
klusējot. Mums ir palikušas dažas atklātnes 
no kara laikiem, ko nespējam izlasīt; tās jums 
nosūtām. 

1937. gadā pēc tēva nāves Agnesei pienā-
cās mantojums, bet viņa bija spiesta no tā 
atteikties.  

Savu mazmeitu, manu nākamo mammu, 
Agnese gribēja nosaukt par Māru, bet pareiz-
ticīgo garīdznieks bijis iztrūcināts, dzirdot 
tādu vārdu, un vienojušies bērnu kristīt par 
Margaritu. Agnese, kaut gan bija luterticīgā, 
kristīt bērnu nesa uz to dievnamu, kas atra-
dās vistuvāk dzīvesvietai.  

Par manas mammas aukli kļuva latviete 
Katrīna Veinberga, ģimenē viņu sauca par 
Katjas tanti.  

Agnese arī pēc Otrā pasaules kara gribēja 
braukt uz Latviju, bet nebija pietiekami 
daudz naudas ceļam. Viņa sāka runāt, ka ne-
zinot, kurp lai Dundagā apmetas, baidījās, ka 
neaizbrauks, ka ceļā varētu kas atgadīties, 
turklāt viņai jau bija slima sirds.  

Vecmāmuļai Agnesei mūsu ģimenē bija 
ļoti svarīga loma. Katrreiz, kad pārcēlāmies, 
jaunajā dzīvesvietā pie sienas vienmēr vietu 
atrada lūdzoša Marija Magdalēna, 
[zīmējums], ko Agnese bija nopirkusi no kā-
da studenta Suharevska laukumā Maskavā, 
tāpat svečturis ar eņģeli un albums ar pasta 
atklātnēm. 

Agnese nomira 1966. gada 9. augustā, pa-

spējusi vienu gadu mani paauklēt. 
1977. gadā mēs ar savu mammu Margaritu 

bijām Dundagā burtiski vienu dienu, vēl pre-
cīzāk, tikai vienu vakaru un nakti. Mums ie-
deva pajumti saimnieki toreizējā Fabriciusa 
ielā 1 (Garlaukos. Red.), taisni pretim 
[Anstrupes] kapiem, kur meklējām mūsu 
piederīgo kapavietas. Mamma pēc tam vēl 
vairākus gadus sarakstījās ar saimniekiem, 
un viņu meitas pat atbrauca pie mums ap-
skatīt Maskavu. 

Savulaik Agnesei Gancmanei sūtītajās at-
klātnēs atklāju adresi «Dondagas Laukmui-
ža». Vai pirms 100 gadiem varēja kas tāds 
būt? 

Ceru, ka šis stāsts varētu būt interesants 

Jūsu izdevumam un Jūs varētu to nodrukāt, 
arī ievietot savā interneta vietnē. Esmu ļoti 
ieinteresēts savas dzimtas latviskajā zarā! 
Priecātos, ja, izlasot šo publikāciju, atsauktos 
kāds, kurš atceras Gancmanu un Meieru 
(Agneses māsas Vilhelmīnes precētais uz-
vārds) ģimenes piederīgos un varētu man 
ieteikt turpmāko meklējumu virzienus. Var-
būt kāds no viņiem izdzīvojis kara laikā un 
palicis Dundagā, varbūt pat nonācis Vācijā? 

 
Ar cieņu 
Rubens Makarovs 

 
 

Foto no Agneses (Nēzes) mazmazdēla  
Rubena Makarova albuma 

• Agneses (Nēzes) tēvs Ernsts un māte Karolīna Gancmaņi. 

• Agneses (Nēzes) pielūdzējs Vilhelms Jansons.  

• Vairs nezināmi ļaudis ģimenes albumā. 

• Agneses (Nēzes) brālis Oto Kār-
lis. 
• Meieru ģimene. Augšā pa krei-
si Agneses (Nēzes) māsa Vilhel-
mīne. 
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Sinoptiķi solīja Kurzemē lietu, bet progno-
ze nepiepildījās, turklāt Mazirbes grupas va-
dītājs un arī šī nama viesmīlīgais saimnieks 
Edgars Millers jau no paša rīta telpas bija sa-
kurinājis siltas, un jutāmies mājīgi. Vestibilā 
aplūkojām līvu bērnu un jauniešu radošās 
nometnes Mierlinkizt darbu izstādi 
(pedagoģes Ieva Vanaga un Astra Klāsena), kā 
arī iepazināmies ar lībiešu tautas kultūru fo-
togrāfijās no 1902. līdz 1927. gadam. 

— Reku, mana vecāmamma un vecaistēvs 
Ģēde un Andrejs Hausmaņi! — priecīgs iesau-
cās Andris Lazdukalns. Viņš jau pulksten 
piecos izbraucis no Skultes. 

No 70 delegātiem bija ieradušies 52, un 
darbs varēja sākties. Līksmais noskaņojums 
pazuda, kad sapulces vadītājs Ilmārs Geige 
paziņoja, ka pēc grūtas slimības mūžībā aiz-
gājis līvu krīvs Dainis Stalts — dzimis tajā pa-

šā gadā, kad nodibināja lībiešu tautas namu. 
Pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū 
kopā ar dzīvesbiedri Helmī viņš izveidoja fol-
kloras draugu kopu Skandinieki un pašaiz-
liedzīgi rūpējās, lai celtu godā somugru tradī-
cijas. Savulaik Dainis man teica: «Tu pēc sava 
dzīvesveida esi īsts līvs, tev jābūt kopā ar 
mums!» Pavisam nesen vēl es viņu apciemoju 
slimnīcā... 

Atšķirībā no vairākām iepriekšējām sapul-
cēm šoreiz valdīja draudzīga gaisotne. Toni 
uzdeva Līvu savienības vadītājas Ievas 
Ernštreites sirsnīgā un lietišķā uzstāšanās. Ar 
smaidu uzņēmām viņas teikto, ka lībiešiem 
piestāv grūtības un arī piemīt spējas tās pār-
varēt. Ilgus gadus kā smaga nasta līdzi vilkās 
nesakārtotās finanses un neīstenotie projek-
ti. Sapulces dalībnieku aplausus izpelnījās Ie-
vas paziņojums: Līvu savienība no parādu 

saistības atbrīvota! Pateicību saņēma sadarbī-
bas partneri un vadītāji — novada domes 
priekšsēdis Gunārs Laicāns un Kolkas pārval-
des vadītājs Aldis Pinkens. Priekšniece gan 
atzina, ka lielākā problēma joprojām paliek 
grāmatvedība. 

Par dokumentu pareizu noformēšanu ru-
nāja arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja 
Rasma Sakne, kas veselu nedēļu veltījusi, lai 
noskaidrotu naudas lietas. Reizēm parādoties 
pat mistikas elementi, kad par nesamērīgi 
augstām summām iznomā inventāru. Revīzi-
jas komisija ieteica katrai nodaļai — Rīgā, 
Ventspilī, Mazirbē un Kolkā — iekārtot ieņē-
mumu un izdevumu reģistrācijas žurnālu. Lai 
nerastos domstarpības par bērnu un jaunat-
nes nometnes darbošanos, jāvadās stingri pēc 
Ministru kabineta lēmuma un atbildība jā-
prasa no nometnes vadītāja. 

Katras grupas portretu iezīmēja nodaļu 
vadītāji — par līvu valodas mācīšanos, ek-
skursijām, projektu rakstīšanu utt. Debatēs 
pieteicās tikai viens pats Miervaldis Ceimurs, 
rosinot pie jūras izveidot automašīnu stāv-
laukumu un atkritumu tvertnes, tāpat arī 

Kolkā sporta zāli. 
Lielā vienprātībā atkārtoti par Līvu savie-

nības vadītāju ievēlēja Ievu Ernštreiti un to 
pašu revīzijas komisiju. Pareizi! Nevar strādāt 
kā valdībā, kur ministri mainās pārāk bieži. 
Ieva aicināja dzīvot saticīgi un ikvienu nākt 
ar idejām un padomu. 

— Man vajag helikopteru, tad es spētu ātri 
pie katra aizbraukt, — Ieva teica. 

Rīgas svētku laikā būs Līvu diena, bet ok-
tobra sākumā Somugru diena Rīgas Latviešu 
biedrībā.  

Deviņdesmito gadu sākumā daudzi sita pie 
krūtīm un sparīgi apgalvoja: «Es esmu pēdē-
jais lībietis!» Tas laiks pagājis, tikai jāieklau-
sās Baibas Šuvcānes teiktajā radiopārraidē — 
vairāk uzmanības pievērst jaunajai paaudzei. 

Paldies Veronikai un Edgaram Milleriem, 
kas bija sarūpējuši visiem dalībniekiem gar-
šīgas pusdienas. 

Līvi vēl dzīvi!                         Arnolds Auziņš 

Valodu Kolkas grupas entuziasti sākuši 
mācīties jau pirms projekta, novembrī, un 
cītīgākie ir piedalījušies desmit nodarbībās. 
Valodai pievērsušies 13 interesenti, no tiem 
jaunākais ir 2. klases skolnieks Miks Kehers, 
no jaunajiem ļaudīm vēl minami Maija Dāvid-
sone un Kadrija Kehere. Valodas skolotāja ar 
cienījamu pieredzi, Zoja Sīle, gaisa pilis nebū-
vē — saprotams, ka pēc desmit reizēm grupas 
dalībnieki nesāks savā starpā sarunāties lībis-
ki, atšķiras arī skolēnu priekšzināšanas, taču 
galvenais ir kopējā ieinteresētība, uzcītība un 
mīlestība. «Zem guloša akmens ūdens ne-
kust, un mēs te nodarbojamies ar kustināša-
nu,» saka Zoja Sīle.  

Manuprāt, šī projekta jēgu labi atklāja no-
darbības draudzīgā gaisotne, kopīgi atcero-
ties un pārspriežot gan mācību vielu, gan pa-
šu iesākumu, gan kaļot nākotnes plānus. Ta-
gad Maija Rēriha, kam šī ir pirmā nopietnā 
saskarsme ar lībiešu valdu, uzsākto labprāt 
turpinātu. Aina Bernāne priecīgi paziņo: «Ja 
kāds runās lībiski, tad zināšu, kas tā par valo-
du! Kāds vārdiņš jau aizķeras!» Velta Mačule 
šķirsta 20. gs. 90. gadu pašā sākumā izdotu 
vārdnīciņu un jautā sev nesaprotamo. Zoja 
skaidro, ka tur lietota rietumlībiešu izloksne. 
Veltas uzvedinošais vaicājums ir iemesls pa-

kavēties pie fakta, kā savulaik vēsturisku ie-
meslu dēļ divpadsmit Kurzemes jūrmalciemu 
lībiešu vidū radās divas izloksnes. Proti, bija 
Dundagas barons un Popes barons, un ļaudis, 
lībieši, būdami dzimtcilvēki, brauca kārtot 
lietas pie viena vai otra, tā pamazam savā 
starpā nošķiroties arī valodiski.  

Zoja radoši atsaucas Maijas idejai par ie-
spējamu turpinājumu nākotnē. «Tad es darī-
tu citādi, lai neapniktu. Varētu iestudēt ne-
lielas ludziņas, piemēram Veco Žonaku!» Šī 
doma uzreiz sajūsmina klātesošos, un cits 
caur citu skan izsaucieni: «Un izrādīt tautas 
namā! Tas būtu superīgi!»  

 Bet ko un kā skolēni līdz šim darījuši? Kat-
ra valodas nodarbība ir darbošanās divreiz pa 
45 minūtēm, un pirmajā daļā bieži vien skatī-
ta kāda filma. Mārīte Zandberga lūko atcerē-
ties: Andra Slapiņa Līvõ lōlod, vairākas Aivara 
Freimaņa lentes, kā Slīteres mežu stāsti, Lībiešu 
svētki, dokumentālā videofilma Lībiešu mēles 
liegā ieskanēšanās nedēļu pirms pasaules gala. 
Grupas dalībnieki ir iepazinušies ar lībiešu 
vietvārdu pēdām mūsdienu Ziemeļkurzemē, 
ar lībiešu tautastērpiem, tradicionālajām lī-
biešu nodarbēm, guvuši ieskatu līvu mitolo-
ģijā. Te lieti noderējis projekta taustāmais un 
paliekamais ieguvums — projektors.  

Šodien nodarbības pirmā daļa veltīta ci-
tām somugru tautām. Uzzinām, ka lībiešu va-
loda vistuvāk ir igauņu, somu, votu, ižoru, 
karēļu un vepsu valodai, kā arī saprotamu va-
lodu radniecības skaidrojumu. Viens no dau-
dzajiem interesantajiem faktiem — vairākām 
somugru tautām ir līdzīgi ornamenti jeb rak-
sti kā latviešiem. Udmurtijas karogā ir visīs-
tākais mūsu Auseklītis! Noslēguma nodarbī-
bai Zoja piedāvā noskatīties A. Freimaņa fil-
mu Dzīvoju lībiešu mājā.  

Valodas mācīšanā Zoja mēģinājusi iet maz-
liet neierastu ceļu, nevis sākot ar gramatiku, 
leksiku, bet gan īstenojot pieeju «kā runā 

bērns, kas neko nezina par valodas liku-
miem». Daļu nodarbību tēmu Zoja aizguvusi 
no Tartu universitātes profesora Tīta Reina 
Vītso. 

Šajā reizē klausāmies, kā dalībnieki tikuši 
galā ar mājasdarbu. Ar tulkošanu veicies ļoti 
labi. Lasot raitāk sokas Lienītei Iesalniecei un 
Mārītei Zandbergai. Tad vēl atskats uz ie-
priekšējām stundām, jaunās tēmas Pavasaris 
izdale, un Zoja rezumējot nosaka: «Visi lat-
vieši un lībieši pa ziemu ir gājuši skolā!» Kas 
zina, varbūt ar domu un cerību par turpinā-
jumu nākotnē.           

 Aļņa Auziņa teksts un foto  
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Dundagas novada pašvaldības izdevums, 
iznāk divas reizes mēnesī, reģistrācijas 
Nr. 000702696, pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

Adrese: Dundagas pils, Dundaga, LV-3270. 
Redkolēģija: Alnis Auziņš (redaktors, 

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Lauris Laicāns, Aivars 
Miška, Aldis Pinkens, Inga Ralle, Diāna Siliņa, 
Smaida Šnikvalde.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 400 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Zem guloša akmens ūdens nekust 
Maggijiz kiv allõ vež äb lik 

 

24. IV noslēdzas projekts (sk. marta 6. numuru), kurā Kolkas lībiešu grupa mācījās 
lībiešu valodu. Piedalījos priekšpēdējā nodarbībā 10. IV līvu centrā Kūolka.  

Vitālijs Lukovskis        (1939) 
Edgars Bērziņš             (1943) 
Arnolds Sterķis            (1931) 
Smaida Burlakova        (1948) 
Silvija Lankovska         (1923) 
Vēra Mauriša                (1930) 

Dzīvosim saticīgi!      Jelām armsõ! 
 

12. IV Mazirbē, Lībiešu tautas namā, kas šogad svin 75 gadu jubileju, pulcējāmies 
uz Līvu savienības pilnsapulci.  

— Tas nu gan ir mākslas darbs! — saku par 
tiem, jo uz daudziem kvadrātiņiem uzšūts pa 
burtiņam. 

— Tos bērni paši šuva, — skaidro galvenā 
tehnoloģe Zinta Ķierpe. — Katrs sava vārda 
pirmo burtu. 

— Un zēni arī šuva? — tincinu tālāk. 
— Jā! Sākumā visi saka «Es nemāku šūt!», 

bet es viņiem saku: «Tu iedomājies, ka tas ir 
auto, un spied tik pedāli!» — Zinta atklāj pe-
dagoģijas smalkumus. 

Tas ir prasījis abām iesaistītajām pusēm 
kopīgu sadarbošanos un lielu PACIETĪBU. 

Sapulcē Alfa Auziņa stāsta par gadā pada-
rīto. Ir bijis privātpersonas ziedojums, kas 
izlietots zīmēšanas, gleznošanas un krāsoša-
nas nodarbībām. Un ir mūsu dundadznieka 
Dina Derkevica dāvinātas dzijas, ko šobrīd 
kopā ar krāsaina auduma strēmelītēm bērni 
iepin kartona ripās. Veiksmīgi atrasts arī no-

saukums šim krāsainajam šķīvītim — žograu-
sis. Jeb sklandrausis. Vēlāk šķīvīšus sašūs ko-
pā kādā lielākā darinājumā — gobelēnā vai 
vides objektā. Par tiem ieinteresējusies arī 
pils saimniece Baiba Dūda, kurai padomā tos 
izmantot kādā projektā. Šī diedziņu iepīšana 
arī prasījusi PACIETĪBU gan pirkstiņiem, gan 
prātam. 

Bet lielākā interese mums visiem ir par 
krāsainiem auduma maisiņiem, kas grezno 
vienu telpas sienu. 

— Cik to tur ir? — esam ziņkārīgi. 
— Šobrīd 68, jo tik daudz bērnu apmeklē 

centriņu. Tie ir Labo darbu maisiņi, — skaid-
ro Alfa un turpina: — Šogad darbā ar bēr-
niem gājām dziļumā, strādājām ar katru bēr-
nu, un gada tēma bija PACIETĪBA. Maisiņos ir 
katra sakrātās konfektes, kurām klāt piesie-
tas zīmītes ar labā darba īsu aprakstu: 
«Paldies, Aleksi, ka izslaucīji telpu!» 

«Paldies, Anete, ka sašuvi aizkariņus!» Arī 
par zīmēšanu, pīšanu u.c. darbiem pienākas 
atzinība, jo tie prasījuši pacietību. 

Tuvojoties svētkiem un brīvdienām, katrs 
savu maisiņu patausta arvien biežāk, jo tad 
nopelnīto saturu var nest mājās un atrādīt 
savējiem: konfektes apēst, bet ar zīmītēm 
palepoties un glabāt. Un tad reizēm ir tā, ka 
daudzi pēkšņi kļūst čakli: 

— Alfa, drīkst, es iešu ārā tīrīt sniegu?! 
— Bet, Gvidiņ, pēdējais sniegs nokusa 

pirms nedēļas! 
— Šajos kopīgajos darbos mēs ar bērniem 

parunājam. Uz pasauli ar viņu acīm intere-
santi un derīgi paskatīties, — stāsta Alfa.  
— Pēcpusdienās mums ir bijušas arī īpašas 
PACIETĪBAS pusstundas, kad runājam paši 
par sevi un Dievu. 

— Tad tāpēc mani kristīgās mācības bērni 
teica, ka Tēvreizi jau iemācījušies pie Al-
fas! — priecājos par šo sadarbību. 

Mūsu gada pārskata beigu daļā Alfa pazi-
ņo svarīgāko — šogad septembrī centriņš 
svinēs 10 gadu jubileju. Tas varētu būt jauks 
un interesants notikums.  

Paldies arī Alfai un Zintai par PACIETĪBU 
darbā ar bērniem!                 

Sarmīte Zumberga 

    Līvõ āiga   •   Līvu laiks 

•  Nodarbību vada Zoja Sīle.   •   Stuņd jūodõb Zoja Sīle 

Pārdod 12 t degvielas cisternu, 3 fāžu elektro-
plīti ar 4 riņķiem un ledusskapi ar stikla durvīm.  
Tel. 28448619. 

Par pacietību 
 

Dundagas bērnu dienas centrs Mājas rudenī svinēs 10 gadus. 
Gada pārskata sapulcē centriņš biedrus sagaida ar neparasti gar-
du zupu. Manas acis vispirms pamana krāsainu lupatiņu tehnikā 
šūtus aizkarus... 
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