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I. Ernštreite uzrunā uzsvēra, ka, zinot Lī-
biešu krasta bagātības — cilvēkus, vēsturi un 
dabu — , visiem kopā jādomā, kā šo vietu pa-
darīt vēl labāku. Viņa teica, ka šai lietā būtis-
ki, lai blakus ir stipri pleci, un pirmie no 
tiem ir pašvaldības, šoreiz tā ir Dundagas 
pašvaldība. Tāpēc vārds tika novada vadītā-
jam Gunāram Laicānam, kurš novēlēja, lai 
rosītos labas idejas, kā turpmāk dzīvot kopā, 
jo lībieši vienmēr mums būs līdzās dažādos 
veidos.  

V. Brakovska, sākot nedarbnīcu, sacīja, ka 
šis ir gribēšanas pasākums, visi ir sapulcēju-
šies tāpēc, ka vēlas izdarīt kaut ko labu Lībie-
šu krastam. Viņa rosina cilvēkos iedegt 
dzirksteli un nestrādā tikai biznesam, bet so-
ciālajai un kultūras jomai. Vadītāja atklāja 
XXI gadsimta formulu — pasaule mūsdienās 
izvēlas vai nu labāko, kas ir ilgi, sarežģīti un 
dārgi, vai nu atšķirīgo, kas ir ātri, vienkārši 
un tomēr lētāk. Viņa pieminēja aizraujošus 
paraugus atšķirīgajam: Somijā izveidotais 
kliedzošais koris, kas kļuvis populārs pasau-
lē, mūzikas instrumenti no sadzīves priekš-
metiem, ko vairs nelieto, ezera skaņas tepat 
Latvijā, Kāla ezerā. V. Brakovska norādīja, ka 

būtiski apzināties savus radošos resursus, 
sevi iesaiņot un atrast kreatīvu mērķi. Viņa 
uzsvēra, ka, apzinoties savu iekšējo radošu-
mu, varam ļoti daudz. V. Brakovska aicināja 
uz lietām, ko darām, paskatīties no citas pu-
ses, pieķerot klāt XXI gs. elpu. Kašķīgs, izvē-
līgs, prasīgs, bet gatavs maksāt — šādi ne-
darbnīcas vadītāja raksturoja XXI gs. cilvēku. 
Viņa norādīja, ka radošuma ienaidnieks ir 
mūsu konkurētspējas ienaidnieks. Tāpat 
V. Brakovska atgādināja Aerodiuma moto: 
Mēs esam tie, kas vēlamies būt. Tātad būtis-
kas ir veselīgas ambīcijas, neaizmirstot lielās 
lietas, citādi dzīvojam tikai mājas kāpņu tel-
pā, pat nepaskatoties, kas ir mājā. 

Lai iesildītos un atraisītu savu radošumu, 
V. Brakovska ap 30 pulcējušos sadalīja vairā-
kās grupās un aicināja izmēģināt Ērģeļu me-
todi. Katrai grupai bija jāvienojas par kaut ko 
būtisku Lībiešu krastā, vispirms iedomājoties 
lietas, kas ar šo atslēgas vārdu saistīti, pēc 
tam — pilnīgi nesaistīti. Tad jāmēģina salikt 
kopā gan kādas saistītas, gan nesaistītas lie-
tas. Tādējādi, piemēram, radās ierosmes par 
Slīteres ceļotāju dienu adrenalīnu alkstoša-
jiem. Tā piedāvāja lēkšanu ar izpletni no Šlī-

teres bākas, orientēšanos purvā, čūsku bedri, 
izkliegšanos bunkurā un slēpņošanu.  

Pirms grupās stiprināt kopēju redzējumu 
par Lībiešu krastu, V. Brakovska atgādināja 
par XXI gs. cilvēku paradoksālo vajadzību — 
jēgpilni pavadītu laiku, kurā cilvēku uzrunā 
emocionāli un viņš piedzīvo azartu. Turklāt, 
konkrēti domājot par Lībiešu krastu, jābūt 
samērīgumam starp to, kā savienot tur dzī-
vojošo vēlmes ar pasaules maciņu. 

Izsakot savu redzējumu Lībiešu krastam 
pēc 5 gadiem, grupas izvirzīja tiešām veselī-
gas ambīcijas, kā visiekārojamākais tūrisma 
galamērķis Latvijā, vienīgā vieta pasaulē, kur 
piedzīvot, sajust un redzēt lībisko, viens no 
Latvijas zīmoliem, vieta, kas iekļūtu  
UNESCO. Kādas grupas vīzija bija, lai arī pēc 
5 gadiem piekrastes ciemos būtu vismaz tik-
pat daudz pastāvīgo iedzīvotāju kā tagad. 
Starp piedāvājumiem ziemā pieminēja bušu 
un Irbes nēģu zveju, organizētu ekskursiju 
pie jūras vētras laikā, pēc tam atsildīšanās. 
Rkskursija par brīvu, bet atsildīšanās maksā 
tik, cik maksā. Vilinošas izklausījās piedāvātās 
pastaigas pa ledu, slēpošana pa purvu, reizi 
nedēļā lībiešu valodas mācīšanās, silta zāļu 
tēja un karstvīns, dzīva uguns, mājiņas ar 
karstām smiltīm, klusumu un mieru, iespēja 
attālināti strādāt visu gadu. Simboli — lībie-
šu valoda, kas redzama arī norādēs, un kul-
tūrmantojums, karogs, daba, klusums. 

V. Brakovska nedaudz komentēja teikto 
un dalījās arī ar savām idejām. Viņa aicināja 
atbildēt uz jautājumu, ko katrs ir ar mieru 
izdarīt, lai šīs interesantās lietas īstenotos, 
jo, «nākot kopā ar saviem resursiem, var iz-
darīt vairāk nekā ar lielu naudu». Un ir tik 
daudz aizbildinājumu, lai neko nedarītu! Nav 
laika, tuvojas pensijas vecums, negribas sa-
režģīt dzīvi... «Ja 18 dienās neesam sākuši 
pildīt savus solījumus, pārvēršamies par 

beigtām zivīm», sacīja nedarbnīcas vadītāja. 
«Tagad mana atbildība beidzas, bet sākas jū-
su darbs un vēlme darīt lietas».  

Lai darbs turpinātos, Ulla Freizere aicināja 
reizi mēnesī visiem satikties lībiešu ciemos, 
piemēram, Mazirbē, tad Košragā, pēc tam 
kādā citā. Tas būtu veids, kā iepazīt citam 
citu un ciemus. «Un katra tikšanās sākas ar 
lībiešu valodas apguvi», piebilda V. Brakov-
ska.  

Lai ieceres par Lībiešu krastu soli pa solim 
piepildās!  

Diāna Siliņa 
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Dundagā 
25. X no plkst. 19.00 pilī Leģendu 

nakts (skatīt 2. lpp.!). 
31. X plkst. 11.00 pilī koncertēs māsas 

Legzdiņas. Ieeja brīva. Pēc koncerta 
Dundagas invalīdu biedrības Cerība 10 
gadu jubileja. Ieeja ar groziņiem. 

Bibliotēkā līdz 31. X Latvijas Okupāci-
jas muzeja izstāde Latvija 1939–1991: no 
okupācijas līdz brīvībai, līdz 7. XI Talsu 
fotokluba izstāde Lats latā. 

Kolkā 
1. XI tautas namā plkst. 14.00 pensi-

onāru padome Sarma aicina uz atpūtas 
vakaru. Par mūziku gādās Laimonis Ze-
mels. 

7. XI plkst. 19.00 tautas namā uzstā-
sies Ventspils džeza instrumentālais an-
samblis.  
 

11. XI Lāčplēša diena  
Dundagā, Kolkā un Mazirbē. 

Kādam būt Lībiešu krastam jeb  
Kā nepārvērsties par beigtām zivīm 

 

10. X pilī notika radošā nedarbnīca Lai ko tu domā, domā citādi, uz ko bija aicinā-
jusi Līvu savienības priekšsēdētāja Ieva Ernštreite un ko vadīja inovāciju eksperte Vi-
ta Brakovska, kuru kā izcilu lektori aizpērn iepazinām jau Nākotnes pilsētas spēlē. 

Par Dundadznieku nākamgad 

 Redaktora  vārdi 
2. lpp. Latvijas aptieka — arī Dundagā. 

2. lpp. Ko sola Leģendu nakts mūsu pilī. 

4. lpp. Ar smaidu un pacietību aiz letes.  
Bārmenis Edgars Šteinbergs. 

5. lpp. Mājražotāji Kuldīgas pusē. 

5. lpp. Viņš bija otrais. Dundagas slimnīcas  
galvenais ārsts Eduards Smiltens. 

6. lpp. Izcili nokārtotais eksāmens sadarbībā. 
Ģimeņu diena Dundagā.  

Latvijas pastā mūsu avīzi vairs nevarēs pasūtināt. Novada iedzīvotāji nākamgad 
Dundadznieku saņems bez maksas savās pastkastītēs.  

Tālāk rakstītais domāts tiem līdzšinējiem abonentiem, kas dzīvo ārpus mūsu no-
vada. Tā kā nevēlamies zaudēt arī tos uzcītīgos lasītājus, kuru lielum lielā daļa ir 
bijušie dundadznieki, piedāvājam viņiem turpmāk šādu iespēju iegādāties Dun-
dadznieku. Redakcijas darbinieki ir gatavi šiem lasītājiem nosūtīt avīzi pa pastu. 
Vispirms gan lūdzam vajadzīgos datus — vārds, uzvārds, personas kods un pasta 
adrese — nosūtīt vai nu uz epastu dome@dundaga.lv vai alnis@dundaga.lv, vai nu ar 
parasto vēstuli: Dundagas novada dome, Pils iela 5–1, Dundagas pagasts, Dundagas 
novads, LV–3270, vai arī piezvanīt pa redakcijas tālruni 63237858. Pasta izmaksas 
par vienu lielo aploksni un avīzes svaram atbilstošu marku ir 0,07+0,54 €, savukārt 
uz norādīto adresi grāmatvedība nosūtīs rēķinu, kas pašvaldībai izmaksās 0,40 €. 
Lai atvieglotu grāmatvedības un redakcijas darbu, lūdzam pieteikt sūtījumus vis-
maz 6 mēnešiem. Sešiem mēnešiem kopējās izmaksas (aploksne, marka, rēķins) ir 
4,06 €, 7 mēnešiem 4,67 €, 8 mēnešiem 5,28 €, 9 mēnešiem 5,89 €, 10 mēnešiem 
6,50 €, 11 mēnešiem 7,11 € un 12 mēnešiem 7,72 €. Lūdzam pirmo pieteikumu no-
sūtīt līdz 12.12.2014. Avīzi nosūtīsim tikai pēc apmaksāta rēķina. 

Alnis Auziņš 

• V. Brakovska aicina uzminēt, kas tas ir .                                                                             Daiņa Kārkluvalka foto 

Jautājums iedzīvotājiem 
 

Cik droši tumšajā laikā jūtaties uz ielām? 
 
Agija Runšteine, kolciniece: — Ne sevišķi droši, jo vakaros pie autobusu pieturas un arī 

citur notiek jauniešu burziņi, naktī — auto skriešanās. Taču iepriecina ielu apgaismojumi.  
Pēteris Sāmītis, dundadznieks: — Diezgan nedroši, jo lielākais vairums cilvēku staigā 

bez atstarotājiem. Statistika rāda, ka šī iemesla dēļ jau šogad palielinājies bojā gājušo skaits. 
Daži braucēji Dundagā arī ir dulli, neievēro satiksmes noteikumus, bet viņus nevar izmācīt 
ne ceļu policija, ne kas cits.  

Dana Sudmale, dundadzniece: — Dēls man nāk ar kājām vai brauc ar velosipēdu vakarā 
no Mākslas skolas. Kopš daudzviet ierīkotas laternas, ir drošāk. Līdz mūsu mājai Saules ielā 
gan to vēl nav, bet apkārtējās ielās ir. Pati tumšajā laikā maz kur eju, pārsvarā braucu ar 
mašīnu. Vietām koku zari aizēno laternas, un ne visi gājēji lieto atstarotājus. 

  

Uzklausīja Diāna Siliņa  
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Saistošie  
noteikumi 
 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.08.2014. 
lēmumu nr. 225 (prot. nr. 13., 21. §). 

 

Dundagas novada pašvaldības 
28.08.2014. saistošie noteikumi nr. 8 
Grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2010. saistošajos noteikumos 
nr. 47 Dundagas novada pašvaldības no-
likums 

 

28.08.2014. 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 
Dundagas novada pašvaldības nolikums šādus 
grozījumus:  

1. Papildināt saistošo noteikumu 13. pun-
ktu ar jaunu apakšpunktu: «13.1.12. Attīstī-
bas uzraudzības komisija». 

 

Novada domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 28.08.2014. saistošajiem noteikumiem 
nr. 8 Grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 
«Dundagas novada pašvaldības nolikums» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos tiek papildināts ko-
misiju saraksts. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Teritorijas attīstības plānoša-

nas likuma 22. panta 2. daļa nosaka, ka vietē-
jās pašvaldības attīstības programmā ietver 
attīstības programmas īstenošanas uzraudzī-
bas kārtību. 

Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. 
sēdes lēmumu nr. 163 Par Dundagas novada 
Attīstības programmas apstiprināšanu tika ap-
stiprināta Dundagas novada Attīstības prog-
ramma 2014.–2020. gadam (turpmāk — Attīs-
tības programma). 

Attīstības programmas 4.3. nodaļā Attīstī-
bas programmas uzraudzības sistēmas process ir 
noteikts, ka Dundagas novada attīstības 
programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai uz-
raudzībai paredzēts izveidot Attīstības uz-
raudzības komisiju, kuras sastāvā ieteicams 
iekļaut domes komiteju vadītājus, Attīstības 
un plānošanas nodaļas pārstāvi, tūrisma, ziv-
saimniecības, lauksaimniecības un mežsaim-
niecības jomu uzņēmējus, aktīvāko sabied-
risko organizāciju pārstāvjus, lielāko ciemu 
un piekrastes teritoriju iedzīvotāju interešu 
pārstāvjus. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, izdarāmi 

grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 
Dundagas novada pašvaldības nolikums, lai mi-
nētajos saistošajos noteikumos tiktu norā-
dīts, ka pašvaldībā ir minētā komisija. 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nemainās. 

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā. Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 

ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas. 

 

Novada domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

 
Apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.08.2014. 
lēmumu nr. 228 (prot. nr. 13., 24. §). 

 

Dundagas novada pašvaldības 
28.08.2014. saistošie noteikumi nr. 9 
Grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2011. saistošajos noteikumos 
nr.  25 Par Dundagas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu 

 
28.08.2014. 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 24. Pantu. 

 
Izdarīt Dundagas novada domes 

22.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 25 Par 
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu šādus grozījumus: 

Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā: «3. Par pirmo projektu līdzfinan-
sējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vai-
rāk kā 8600 €) apmērā no projekta realizēša-
nai nepieciešamā pretendenta līdzfinansēju-
ma, bet par katru nākamo projektu līdzfi-
nansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne 
vairāk kā 6900 €) apmērā no projekta realizē-
šanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansē-
juma. Biedrībām, kuras veic tām deleģētos 
pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevu-
mus, par katru nākamo projektu līdzfinansē-
jums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk 
kā 8600 €) apmērā no projekta realizēšanai 
nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.» 

 

Novada domes priekšsēdētājs G. Laicāns 

 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 28.08.2014.  saistošajiem noteikumiem 
nr. 9 Grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 25 
Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Grozīts saistošo noteikumu 3. punkts — tiek 
papildināts ar nosacījumu, ka biedrībām, ku-
ras veic tām deleģētos pašvaldībai piekrīto-
šos pārvaldes uzdevumus, par katru nākamo 
projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 
procentu (bet ne vairāk kā 8600 €) apmērā 
no projekta realizēšanai nepieciešamā pre-
tendenta līdzfinansējuma. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā reģistrētās biedrības ir bezpeļņas 
organizācijas, kas projektus realizē sabied-
riskā kārtā. Tām biedrībām, kuras veic dele-
ģētos pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uz-
devumus un sniedz projektus uz nākamām 
atlases kārtām, par katru nākamo projektu 
līdzfinansējums būtu sniedzams 100 procen-
tu apmērā no projekta realizēšanai nepiecie-
šamā līdzfinansējuma. 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Palielinās 
nepieciešamais līdzfinansējuma apmērs. 

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā. Nav informācijas. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Nav ietekmes. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Nav notikušas. 

 

Novada domes priekšsēdētājs G. Laicāns 

   Runas vīriem ir spēks rokās 

Nekādas lentes griešanas gan nebija, bet 
atklāšanas runu teica Latvijas aptiekas valdes 
loceklis Ilmārs Pajuste, apliecinot, ka nu jau 
kādu mēnesi ir mūsu novadnieks, jo dekla-
rējies Mazirbē. Ar lepnumu I. Pajuste atzina, 
ka Latvijas aptieka Dundagā ienesīs farmāciju 
jaunā kvalitātē. Te būs gan atlaides, gan ak-
cijas un kuponi — viss kā lielpilsētā.  

Latvijas aptiekas komercdirektores viet-
niece mārketinga jautājumos Zita Jēkabsone 
solīja, ka, sākot ar novembri, katru mēnesi 
dundadznieku pastkastēs būs avīze Latvijas 
Aptieka, kas informēs un izglītos lasītājus. 
To varēs paņemt arī katrs, kas aptiekā ie-
nāks. Avīzē parādīsies dažādi kuponi, ko pēc 
tam varēs šeit izmantot. Aptiekā paredzēta 
dažāda diagnostika, piemēram, 27. X varēs 
pārbaudīt kaulu blīvumu. Pensionāru kluba 
Sendienas un senioru biedrības Dundangas 
Sendienas dalībniekiem Latvijas aptieka dāvi-
nāja īpašas čeku grāmatas, ko varēs lietot 
līdz 30. X. Iepērkoties aptiekā, čeku grāma-

tiņas ļaus ietaupīt, lai naudas pietiktu citām 
izklaidēm. Līdz mēneša beigām visiem me-
dikamentiem 10% atlaide. Kā uzsvēra Z. Jē-
kabsone, tas ir rets gadījums. Sanākušie dā-
vanā saņēma Latvijas aptiekas sudraba karti, 
ar ko iepērkoties veidot uzkrājumus gan ap-
tiekā, gan Veselības centrā 4, gan Medicīnas 
sabiedrībā ARS, gan MFD veselības grupā, 
gan Latvijas Jūras medicīnas centrā. Ziedus 
un laba vēlējumus saņēma arī I. Pajuste, 
Z. Jēkabsone un aptiekāre Ina Vīksna. 

Kā vēlāk sarunā solīja I. Pajuste, jebkuros 
konkurences apstākļos ieguvējs ir patērē-
tājs. Aptiekā būs grāmata, kur ierakstīt pa-
teicības, ieteikumus un arī sūdzības. To va-
rēs izdarīt arī, sūtot vēstuli pa e-pastu. «Ja 
nu kāds vēlēsies rakstīt vēstuli uz papīra, 
visu cieņu, izlasīsim arī to!» noteica I. Pajus-
te.  

Lai Latvijas aptiekai Dundagā veicas! 
 

Diāna Siliņa  

Dundagā atkal divas aptiekas 
 

17. X Pils ielā 6 vairāki dundadznieki pulcējās uz 55. Latvijas aptiekas atklāšanu. 

Ūdenssaimniecības  
projektā Kolkā 

 

Nobeigumam tuvojas projekta Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas pagasta Kol-
kas ciemā būvdarbi.  

 

Būvdarbu veicējs pilnsabiedrība Talsu  
partneri pašlaik ir gandrīz pilnā apjomā izbū-
vējis kanalizācijas cauruļvadus Kolkas ciema 
ielās. Būvnieks ir pārbaudījis un uzmērījis 
izbūvētos cauruļvadus un steidz atjaunot 
segumu un veikt labiekārtošanas darbus, ka-
mēr tam ir labvēlīgi laikapstākļi. Notekūde-
ņu savākšanu nodrošinās 3 izbūvētās kanali-
zācijas sūkņu stacijas. Intensīvi turpinās 
darbs, lai uzstādītu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas un sūkni jaunam ūdens urbumam.  

SIA Kolkas ūdens nodrošina regulāru būv-
darbu līguma progresa pārraudzību, tieko-
ties ar būvnieku un būvuzraugu iknedēļas 
un ikmēneša sanāksmēs. Darbu izpilde at-
bilst plānotajam, un būvdarbus pabeigs lai-
kus — saskaņā ar laika grafiku, t.i., 2014. ga-
da novembrī. Projektā paredzētos būvdar-

bus 85% apmērā līdzfinansē Eiropas reģionā-
lās attīstības fonds. SIA Kolkas ūdens katru 
mēnesi iesniedz maksājumu pieprasījumu 
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par 
izpildītajiem būvdarbiem, kas līdz šim ir ap-
stiprināti pilnā apmērā. 
Īstenojot projektu, Kolkas ciemā uzlabo-

sies centralizētās kanalizācijas savākšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, kā arī 
iedzīvotāji saņems kvalitatīvāku dzeramo 
ūdeni. 

SIA Kolkas ūdens  
valdes loceklis Aigars Kehers 

 
Kļūdas labojums. 2014. gada Dundadzniekā 

nr. 14 (185) ievietoti nepareizie projekta lo-
gotipi. Atvainojos par kļūdu!        Diāna Siliņa 

Ieguldījums tavā nākotnē! 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita  
Langmane sacīja, ka tie ir 40 bērniņi: 19 zēni 
un 21 meitene, 36 Dundagā un 4 Kolkā. 2013. 
gads bijis 20 gados 3. bagātākais pasaulē nā-
kušo bērnu ziņā. Viņa atklāja, ka arī Latvijā 
tas bijis ražens — piedzimuši 20 340 bērni, 
par 443 vairāk nekā iepriekšējā.  

Novada vadītājs Gunārs Laicāns uzrunā 
izteica prieku par daudzajiem bērniņiem un 
novēlēja, lai šogad pasaulē nāktu 50! Katrs 
uzaicinātais mazulis saņēma skaistu sudra-
ba karoti ar iegravējumu Mazais dundadz-
nieks, arī dvīnītes Eva un Evita Tomanes, kas 
ir 9. dvīņu pāris 20 gados. Pasākumā ar 
dziesmu priecēja Laura Gerda Dūda un vē-
lāk Marita Čaunāne, kas spēlēja arī ģitāru. 
Viņu uz klavierēm pavadīja Sandra Cirvele. 
Vislielākā piekrišana, protams, bija izteik-
smīgajai Miega pelei, kas dziedāja šūpļa 
dziesmu pašā sākumā un beigās un atgādi-
nāja bērnudārza Kurzemīte muzikālo audzi-
nātāju Ingu Apškrūmu. 

Noslēgumā novada domes priekšsēdētājs 
parakstījās Goda grāmatā, apliecinot, ka 
bērniņi uzņemti dundadznieku saimē. Vēl 
tikai kopīga fotografēšanās, un visi varēja 
doties mājās. 

Par vecāku atsaucību liecināja pilnā zāle. 
Manis uzrunātie vecāki — Endija Gāliņa mā-
miņa Sintija, Renātes Binnijas māmiņa Sinti-
ja un Emīlijas Zadiņas tētis Jānis — sarīkoju-
mu novērtēja atzinīgi. Endija māmiņa teica, 
ka tas ir nozīmīgs gan tādēļ, ka bijis pirmais 
mazajam dēliņam, gan arī tādēļ, ka karotīte 
ir kā simbols, kā piemiņa. Renātes Binnijas 
māmiņa atzina — pasākums pierāda, ka mū-
su novadā ne tikai prasa no vecākiem, bet 
arī sniedz emocionālu atbalstu, vecāki un 
bērni novadam ir vērtīgi. «Tagad vēl bērns 
neizprot sudraba karotītes nozīmi, bet, kad 
paaugsies, varēšu pastāstīt, ka toreiz, kad tu 
piedzimi, Dundagas novada vadītājs Gunārs 
Laicāns tev to uzdāvināja kā mazajam dun-
dadzniekam». Sintijai bijis arī prieks par 
mazajā zālē iekārtoto rotaļu istabu bērniem 
un jauko Miega peli. Emīlijas tētis atzina, ka 
pasākums apliecina — pašvaldībai jaunā pa-
audze ir nozīmīga. Viņš arī novērtēja, ka ir 
skaisti saņemt sudraba karotīti kā simbolu.  

Lai mazie dundadznieki aug un pieņemas 
gudrībā! Lai vecākiem pietiek mīlestības, 
sirds gudrības un spēka viņus izaudzināt 
par krietniem cilvēkiem!            

Diāna Siliņa 

Sudraba karotītes un Miega pele  
 

17. X pilī sirsnīgā sarīkojumā dundadznieku saimē uzņēma mūsu novadā pērn pie-
dzimušos un deklarētos bērnus. 

Administratīvajā komisijā 
 

9. IX sēdē nr. 10 izskatīja 4 administra-
tīvā pārkāpuma lietas. No tām: atkārtoti 1 
lietu par patvaļīgu būvniecību — Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) 
152. p. 2. d. — persona administratīvi sodīta 
ar 140 € naudas sodu; 2 sūdzības par nova-
da pašvaldības policijas pieņemto lēmu-
mu — par uzlikto naudas sodu par apstāša-
nās un stāvēšanas noteikumu pārkāpša-
nu, — apstrīdēšanu (LAPK 279. p. 1. d.) — 1 
policijas inspektora pieņemto lēmumu at-
cēla un administratīvo lietu izbeidza; otro 
atteica izskatīt iesniegumu pēc būtības, jo 
nokavēts apstrīdēšanas termiņš; 1 lietu par 
apkārtējās vides piesārņošanu ar sadzīves 
atkritumiem (LAPK 58. p.) — persona admi-
nistratīvi sodīta ar 70 € naudas sodu. 

 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre 

Medību azarts un šekspīriskās kaislības  
vienā naktī Dundagas pilī! 
Leģendu nakts  
Dundagas pilī  

25. X no plkst. 19.00. 
 

    Teiku tēli un stāsti jaunā veidolā. 
Smalkas un ne tik smalkas darbnīcas. 
Vīns, uzkodas un mūzika. 
Medību trofeju izstāde. 
Mednieku stāsti un anekdotes plkst. 20.00. 
Zīlnieka mistika. 
Muzikāli poētiska teātra spēle «Būt Šekspī-
ram» plkst. 21.00 — Ditas Balčus teātris, 
3 €. 
Pastaigas pa pils parku un Kalnadārzu lā-
pu gaismā. 



2002. gada novembris DUNDADZNIEKS   Dundadznieks 2014 Veļu   mēnesis 

3 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem 

Kārtību, kādā personas ar funkcionāliem 
traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 
līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecu-
mam), kā arī personas ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuras strādā, uzskatāmas par 
darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem sa-
skaņā ar likumu Par valsts sociālo apdrošināša-
nu, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 
Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās reha-
bilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk — 
MK noteikumi nr. 279). 

Saskaņā ar likuma Par valsts pensijām  11. 
panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju 
ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 
gadu vecumu. Savukārt likuma Par valsts pen-
sijām pārejas noteikumu 8.1. punkts noteic, 
ka likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktais 
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais 
vecums no 62 līdz 65 gadiem pieaug pakāpe-
niski laika posmā no 2014. gada līdz 2025. ga-
dam. 

Lai persona ar funkcionāliem traucēju-
miem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības 
sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzī-
vesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums 
par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpoju-
mi nepieciešami personai ar funkcionāliem 
traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, ie-
sniegumā papildu norāda, ka tā ir darba ņē-
mējs pie attiecīgā darba devēja vai nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru un komer-
santa firmu, ja ir individuālais komersants, 
vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, 
ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus vajag bērnam, ie-
sniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstā-
vis. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, perso-
na iesniegumā norāda, kādas darbības tā vei-
kusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai 
uzlabotu savas funkcionālās spējas; 2) ģime-
nes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu 
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ne-
pieciešamību ar norādītu: funkcionālo trau-
cējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un 
blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautis-
kās statistiskās slimību un veselības problē-
mu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10); no-
rādi par medicīnisku kontrindikāciju neesa-
mību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai. 

Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņē-
musi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas 
saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu nepieciešamību pa-
pildus norāda: medicīniskās rehabilitācijas 
laiku; informāciju, vai medicīniskā rehabili-
tācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kas 
izraisījusi funkcionālos traucējumus; vai so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus personai 
nepieciešams saņemt steidzamības kārtā. 

Atzinumam jāpievieno medicīniskās reha-
bilitācijas izraksta kopija. 

Ja personai piešķirta prognozējamā invali-
ditāte un Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisija (VDEĀVK) apstiprināta-
jā personas individuālajā rehabilitācijas plā-
nā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību 
papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus personai vajadzīgi prioritārā 
kārtā. 

Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinā-
tā personas individuālā rehabilitācijas plāna 
kopiju. 

Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadī-
jumā un guvusi funkcionālos traucējumus 
izraisošas traumas, atzinumā par sociālās re-
habilitācijas pakalpojumu nepieciešamību 
papildus jānorāda, ka funkcionālie traucēju-

mi radušies ceļu satiksmes negadījuma re-
zultātā un ceļu satiksmes negadījuma laiks. 

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes 
pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais dar-
binieks novērtē personas funkcionālās spējas 
atbilstoši Bartela indeksam. 

Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie 
dokumenti un personas statuss atbilst MK 
noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, 
pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmu-
mu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lē-
mumu un personas dokumentus nosūtīja So-
ciālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA). 

SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk 
administratīvo procesu personas lietā un 
pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņē-
mēju rindu un koordinējot pakalpojumu pie-
šķiršanas procesu. 

Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, 
Jūrmala, LV-2015, tel. 67771041, 67771037, 
67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.
gov.lv; www.siva.gov.lv. 

 

Profesionālās piemērotības  
noteikšana 

SIVA aicina cilvēkus ar invaliditāti, kuri 
vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai 
pilnveidot profesionālās zināšanas un pras-
mes. Vide SIVA ir pilnībā pielāgota cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, to skaitā tiem, kuri 
pārvietojas ratiņkrēslā. 

SIVA piedāvā: iespēju noskaidrot intere-
ses un motivāciju mācīties; novērtēt vispārē-
jās spējas un zināšanas; apzināt prasmes un 
iemaņas; izvērtēt veselības stāvokļa atbilstī-
bu izvēlētajai profesijai. 

Kā tas notiek? Profesionālo piemērotību 
SIVA noteic visu gadu. Speciālistu komanda 
palīdz izvērtēt un noteikt visatbilstošāko 
profesiju: psihologs noskaidro, kādas ir jūsu 
intereses, izglītība, darba pieredze, kā arī 
novērtē jūsu vēlēšanos apgūt kādu profesiju; 
arodārsts izvērtē veselības stāvokli un iesaka 
atbilstošāko darbības jomu; profesiju konsul-
tants sniedz vispusīgu priekšstatu par darbu 
dažādās profesijās; arodskolotāji palīdz iz-
mēģināt darbību dažādās profesijās. 

Profesionālās piemērotības noteikšanas 
laikā valsts apmaksā: ārsta, psihologa, ergo-
terapeita, fizioterapeita un citu speciālistu 
konsultācijas; dzīvošanu dienesta viesnīcā; 
ēdināšanu; cilvēkiem ar dzirdes traucēju-
miem — surdotulkošanu. 

Vajadzīgie dokumenti: pašvaldības sociālā 
dienesta izstrādātais individuālais rehabilitā-
cijas plāns; VDEĀVK izsniegta invaliditātes 
izziņa vai lēmums ar ieteikumu apgūt profe-
siju; ģimenes ārsta atzinums par personas 
pašreizējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne 
agrāk kā vienu mēnesi pirms atzinuma ie-
sniegšanas SIVA; personu apliecinošs doku-
ments; invaliditātes apliecība; dokumenti, 
kas apliecina iepriekš iegūtu izglītību ar sek-
mju izrakstu un kvalifikāciju. 

Pakalpojumu sniedzējs: Sociālās integrā-
cijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala, 
Dubulti, LV-2015, tel. 67811750, 67811704; 
28648261; e-pasts: siva@siva.gov.lv. 

 

Koledža 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras ko-

ledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām 
būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varē-
siet turpināt studijas otrā līmeņa profesionā-
lās augstākās izglītības studiju programmās 
citās augstskolās. 

SIVA koledžā studē: jaunieši pēc vidus-
skolas; jaunieši pēc profesionālās vidussko-
las; pieaugušie ar vidējo izglītību; citu augst-
skolu absolventi, kas vēlas aktualizēt savas 
zināšanas vai mainīt specialitāti. 

Priekšrocības: cilvēkiem ar invaliditāti ie-
spēja studēt par valsts līdzekļiem; iespēja iz-
vēlēties sev vēlamo studiju veidu — pilna lai-
ka klātiene vai nepilna laika klātiene; mācību 
telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilsto-
ši visiem mūsdienu standartiem, arī — pilnī-
bā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. 

SIVA piedāvā: studijas augsti kvalificētu 
pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadī-
bā; iespēju izmantot modernu bibliotēku ar 
jaunākajiem mācību materiāliem; karjeras 
veidošanas speciālista palīdzību, atrodot 
prakses vai darba vietu; speciālistu — ārsta, 
ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, soci-
ālā darbinieka u.c. — atbalstu; veselības uzla-
bošanas vai nostiprināšanas procedūras; ie-
saistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat 
aizstāvēt studentu intereses skolā un sabied-
rībā, kā arī organizēt pasākumus; plašas ie-
spējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemē-
ram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažā-
das sporta nodarbības, baseins, trenažieru 
zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari; ēdināšanu; 
izmantot mājīgu dienesta viesnīcu. 

 

Valsts apmaksāta izglītība 
Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrma-

las profesionālajā vidusskolā apmaksā 
valsts. 

Mācību laikā cilvēkiem ar invaliditāti 
valsts apmaksā: ārsta, psihologa, ergotera-
peita, fizioterapeita un citu speciālistu kon-
sultācijas un nodarbības; veselības uzlaboša-
nas vai nostiprināšanas procedūras; dzīvoša-
nu dienesta viesnīcā; ēdināšanu; cilvēkiem 
ar dzirdes traucējumiem nodrošina surdo-
tulkošanu; autovadīšanas apmācības. 

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, 
cilvēkiem ar invaliditāti jānosaka profesi-
onālā piemērotība. 

Cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti 
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts ap-
maksā: profesionālās piemērotības noteikša-
nu; profesionālās pilnveides un tālākizglītī-
bas kursus.  

Pakalpojuma sniedzējs: Jūrmalas profesi-
onālā vidusskola, Slokas iela 68, Jūrmala,  
LV-2015,  te l .  67811704,  e-pasts:  
siva@siva.gov.lv 

 

Tehniskie palīglīdzekļi  
Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budže-

ta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar 
ilgstošiem vai nepārejošiem organisma fun-
kciju traucējumiem vai anatomiskiem defek-
tiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas 
atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepie-
ciešamību: 1., 2. un 3. grupas invalīdiem, bēr-
niem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bēr-
niem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepie-
ciešams, lai samazinātu vai novērstu funkci-
onālo mazspēju, pilngadīgām personām, ku-
rām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, 
lai samazinātu vai novērstu funkcionālo 
mazspēju, personām ar anatomiskiem defek-
tiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus. Kār-
tību, kādā personas saņem tehniskos palīglī-
dzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites 
noteikumus un no valsts budžeta finansēja-
mo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu regla-
mentē Ministru kabinets. 

 Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas at-
vieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt 
sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir 
ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdotehnika un 
tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprū-
pes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas. 

Cilvēkus, kuriem nepieciešami tehniskie 
palīglīdzekļi, ar tiem nodrošina VSIA Naci-
onālais rehabilitācijas centrs «Vaivari». Ārpus 
Rīgas ir nodaļas Kuldīgā un Rēzeknē.  

VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrā 
«Vaivari» Rīgā, Ventspils ielā 53, uz vietas var 
saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus — tualetes 
krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās 
satveršanas stangas u.c. — un pārvietošanās 
palīglīdzekļus — riteņkrēslus, spieķus, kru-
ķus, kvadripodus, rolatorus, staigāšanas 
rāmjus u.c.  

VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrā 
«Vaivari» ergoterapeiti izvērtē, kāds palīglī-
dzeklis konkrētajā gadījumā ir nepieciešams, 
un apmāca, kā ar to rīkoties. Speciālisti pie-

lāgo palīglīdzekļus katra cilvēka individuāla-
jām vajadzībām, tos var nodot arī remontā. 
Tāpat centra ergoterapeiti konsultē palīglī-
dzekļu lietošanā un vides pielāgošanu mājās, 
darbā vai mācību vietā.  

Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparā-
tus un ortopēdiskos apavus var saņemt VSIA 
Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari» lī-
gumorganizācijās. 

Plašāka informācija par tehniskajiem pa-
līglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pie-
ejama VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs 
«Vaivari» (Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu 
centrs).  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
nr. 1474 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi: Ie-
sniedzamie dokumenti: Lai pieteiktos teh-
niskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jā-
iesniedz vienā no centra nodaļām tieši vai 
jānosūta pa pastu: 1) rakstisks iesniegums, 
kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
deklarēto dzīvesvietas adresi, saziņas tālru-
ņa numuru, e-pastu, nepieciešamo tehnisko 
palīglīdzekli un tā izmantošanas mērķi. Ja 
tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis li-
kumiskais pārstāvis vai pilngadīgai perso-
nai — pārstāvis, iesniegumā papildus šajā 
apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis no-
rāda arī savus personas datus un pievieno 
pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta 
kopiju (dzimšanas apliecības, pilnvaras). Ja 
zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita 
persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā no-
rāda šīs personas vārdu, uzvārdu un perso-
nas kodu, izņemot tehniskos palīglīdzekļus, 
kuri uzskaitīti MK noteikumu nr. 1474 Teh-
nisko palīglīdzekļu noteikumi 11. punktā un in-
dividuāli izgatavojamie tehniskie palīglī-
dzekļi; 2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā 
palīglīdzekļa saņemšanai (MK 2006. gada 4. 
aprīļa noteikumu nr. 265 Medicīnisko doku-
mentu lietvedības kārtība 89. pielikums), kas 
apliecina personas funkcionālo traucējumu 
esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā 
palīglīdzekļa nepieciešamību. 

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa 
saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jā-
iesniedz: stacionārā vai ambulatorā pacienta 
medicīniskās kartes izraksta — epikrīzes ko-
pija, kas izsniegta ne vēlāk kā 6 mēnešus 
pirms dokumentu iesniegšanas centrā, per-
sonām ar pirmreizējiem traucējumiem; indi-
viduālais rehabilitācijas plāns personām ar 
prognozējamo invaliditāti; izglītības iestādes 
apliecinājums, ka persona apgūst izglītības 
programmu konkrētā izglītības iestādes, ja 
tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītī-
bas ieguves procesā; darba devēja apliecinā-
jums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecī-
gā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis 
nepieciešams darba pienākumu veikšanai; 
nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs un 
komersanta firmas vai nodokļa maksātāja 
reģistrācijas numurs personām, kas veic in-
dividuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja 
tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sai-
mniecības darbības veikšanai. 

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana. Teh-
niskos palīglīdzekļus izsniedz par valsts lī-
dzekļiem rindas kārtībā. Par rindas pienāk-
šanu klientam paziņo rakstiski. Klientam no-
sūtītajā vēstulē norāda tehniskā palīglīdzek-
ļa saņemšanas vietu. Ja klients pats nevar ie-
rasties saņemt pārvietošanās vai pašaprūpes 
palīglīdzekļus, tad centra darbinieks veic 
klienta apmaksātu mājas vizīti. 

Vienreizējā iemaksa. Saņemot tehnisko 
palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemak-
su: par bērnu 1,42 €; par personu, kas vecāka 
par 18 gadiem, 7,11 €. No vienreizējās iemak-
sas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota: 
trūcīga persona; persona, kas atrodas ilgsto-
šas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijā; persona, kuras dzīvesvieta re-
ģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; per-
sona, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas 
vietā. 

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu. 
Iznomājot tehnisko palīglīdzekli, personai 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 
Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecī-
bu, tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% 
atlaidi. 

 
 

   Liekam aiz auss! 

Sociālie pakalpojumi 
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Protams, nerakstām par visām skolas  
ekskursijām. Kāpēc šī izpelnījusies mūsu ie-
vērību? 

Vispirms — neliela atkāpe pavisma nese-
nā pagātnē. Dundagas vidusskolā divus ga-
dus pēc kārtas rīkoja konkursu Gada klase. 
2012./13. mācību gadā šo nosaukumu 5.–8. 
klašu grupā ieguva 7. klase (Inta Freiverte), 
toreiz no 9. līdz 12. klasei par Gada klasi kļu-
va 9. a klase (Skaidrīte Motmillere). Pērn at-
kal 5.–8. klašu grupā nosaukumu Gada klase 
izcīnīja gan 5. a (Sarmīte Dinsberga), gan 8. 
klase (I. Freiverte), bet no 9. līdz 12. klasei 
šāds nosaukum tika 11. klasei (Mārīte Pēter-
hofa).  

Par ekskursiju uz Tartu stāsta 9. klases 
audzinātāja Inta Freiverte: «Balvā iegūto 
naudu nolēmām iztērēt lietderīgi, braucot 
divu dienu ekskursijā uz Tartu.  

Pirmajā dienā apmeklējām zinātnes cen-
tru Ahhaa un akvaparku, nakšņojām viesu 
namā ārpus pilsētas. Otro dienu pavadījām 
Ledus laikmeta centrā un mūsu Ģirta Trei-
novska vadībā izstaigājām vecpilsētu. Sko-
lēns vairākkārt bijis Tartu un to labi pārzi-
na, tāpēc arī puisim šo pienākumu uzticēju. 
Biju ļoti priecīga par to, ka visi viņa stāstīju-
mā uzmanīgi klausījās. Ekskursija bija patī-
kama un saturīga. Pie universitātes Ģirts 
pieminēja arī mūsu pazīstamos tautiešus, 

kas tur studējuši, kad pilsētu vēl sauca par 
Tērbatu. Mūsu gids bija arī vērīgs: kad daži 
aizkavējās, angļu valodā lasīdami informāci-
ju par kultūras un zinātnes objektiem, un 
tad pievienojās, viņš to pamanīja un stāstī-
jumu atkārtoja. Ģirts, izmēģinādams gida 
prasmes, īstenoja vienu no mūsu skolas 
mērķiem — karjeras izglītību. Mēs divas die-
nas nebijām skolas solā, bet ekskursija bija 
visīstākā mācību stunda. Tajā mācījāmies un 
atkārtojām fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, dabas-
zinības, vēsturi, literatūru, angļu un krievu 
valodu, kā arī turpinājām apgūt sociālās zi-
nības, jo nācās sadarboties. Paldies skolotā-
jai Sandrai Salcevičai par palīdzību ekskur-
sijas rīkošanā un Dacei Treinovskai par iero-
sinājumiem tās plānošanā!»  

Kas skolēniem un skolotājai visspilgtāk 
palicis atmiņā no brauciena? Paula Skaidiņa 
zinātnes centrā Ahhaa bija pārvarējusi bai-
les, braucot ar velosipēdu 9 metru augstu-
mā. Bijis baisi! Rihardam Pētersonam prieku 
sagādājusi vizināšanās ar elektromašīnu. Lo-
retai Bergmanei paticis griezties ar centri-
fūgu, jo jutusies kā kosmosa lidojumā. Inte-
resanta bijusi jaunā izstādes zāle Peld un 
grimst, tur varēja izpētīt dabas katastrofas, 
kas saistītas ar ūdeņiem, piemēram, iekāpt 
kuģa Titāniks slīkstošajā dubultniekā. Grie-
žot rokturus, bija iespējams redzēt, kā ūde-

nī griežas virpuļi. Viņa atzinīgi izteicās arī 
par nakts mītni, jo tur bijušas mājīgas ista-
biņas, pingponga un trenažieru zāle, kā arī 

klavieres, ko izmēģinājuši Rūdolfs Kristaps 
Bražis, Viola Ieva Rēboka un Kristīne Ralle. 
Ārpusē priecējušas šūpoles.  

Martai Freimutei paticis Ledus laikmeta 
centrs, jo tur varēja aplūkot, kā ļoti senos 
laikos izskatījušies lielie dzīvnieki, piemē-
ram, mamuti un tīģeri. Aļģis Tomsons atzi-
na, ka visa ekskursija bijusi aizraujoša, ie-
spaidiem bagāta. Audzinātājai savukārt pār-
steigums zinātnes centrā Ahhaa bijis īsta 
skudru pūžņa šķērsgriezums. «Parasti esam 
pieraduši to redzēt no ārpuses, bet cik inte-
resants tas ir šķērsgriezumā, kur var redzēt 
skudras un visas viņu takas!» 

Izskanēja arī prieks par kopā būšanu un 
labo gaisotni, to, ka klases biedri atvērušies 
un atklājušies no citas puses. Skolēni arī se-
cināja, ka klasē viņiem ir draudzīgas attiecī-
bas un laba sadarbība. Viola Ieva ar prieku 
atcerējās vienmēr laipno un smaidīgo šoferi 
Edgaru Kārklevalku. Paldies viņam par iztu-
rību!  

Varu vien piebilst, ka zināms rādītājs ir 
arī Ģimeņu dienā iegūtā 1. vieta. 9. klases 
komanda tiešām bija Ģimeņu triecienvienība, 
jo tik daudz vecāku un vecvecāku pasākumā 
piedalījās varbūt vēl tikai 8. b klasē, kas uz-
varēja savā klašu grupā. 

Zināšanas un labi panākumi dažādos kon-
kursos ir apsveicama lieta, bet galvenais, 
protams, ir patiesas un cilvēcīgas attiecības. 
Tas, kurš prot tādas veidot un uzturēt, ir ba-
gāts. 

Diāna Siliņa 

   Par zaļu pat vēl zaļāks 

Ekskursija kā mācību stunda 
 

1. un 2. X Dundagas vidusskolas 9. klase devās braucienā uz Tartu. 

Sarunā gan pats atzīst, ka to spēj izdarīt, 
pateicoties pacietībai, ko, šeit strādājot, ie-
mācījies. Viņš teic, ka cilvēki ir dažādi un vi-
ņu prasības — arī. «Ne vienmēr esmu smai-
dīgs, taču, pārkāpjot bistro slieksni, pasmai-
du pat tad, ja to nemaz negribas, jo tas pie-
deras pie darba. Dusmīgs aiz letes nevar stā-
vēt».  

Edgars ir pabeidzis Dundagas vidusskolas 
9. klasi un, lai apgūtu kādu amatu, pēc tam 
mācījies Ventspils profesionālajā vidusskolā 
ēdināšanas servisu, tur klāt bijusi arī vidus-
skola. Labāk mācīties paticis Ventspilī, jo tur 
galvenais uzsvars likts uz profesijas apguvi. 
Vērtīgākais, ko tur iemācījies, — tas, kas no-
tiek aiz letes un virtuvē. Edgars tagad gatavo 
ļoti, ļoti reti, taču skolā bijušas trīs vai četras 
prakses un tad nācies to darīt. Vispirms ap-
gūta teorija, tad tā bijusi jālieto praktiski.  
Iespēja iziet praksi bijusi arī uzņēmumos. Ti-
kai jāparunājas, uzņēmēji labprāt nākuši 
pretī. Puisis praksi izgājis gan skolas virtuvē, 
gan Olimpiskajā centrā, Basketbola halles ka-
fejnīcā Bullītis.  

Edgaram nav bijusi doma atgriezties Dun-
dagā, bet tieši tā noticis. Viņš tajā laikā, kad 
atvēra bistro, bijis bez darba un izlasījis slu-
dinājumu. Pieteicies, un pieņemts darbā. Sā-
kumā virtuvē, bet, kad iepriekšējais bārme-
nis aizgājis, Edgaram piedāvāta viņa vieta. 
Puisis arī piekritis. Virtuvē paspējis nostrā-
dāt tikai... vienu dienu. «Bārmenim ir diez-
gan daudz pienākumu: apkalpot klientus, jā-
palīdz nomazgāt traukus un ēdamrīkus, jāsa-
tīra galdi, jāsalej sulas, jāpasūta bāra pusē 
preces, jāseko līdzi pārtikas preču derīguma 
termiņiem, pavadzīmes jāparaksta un jāiere-
ģistrē, nauda jāsaskaita un jāsarēķina, kases 
grāmata pareizi jāsaraksta... Vissarežģītākais 
ir uzturēt ēdamzālē un aiz letes tīrību. Esmu 
viens, man pašam jāizlemj, kas kurā brīdī ir 
galvenais, kas jāpaveic. Visgrūtāk ir pusdie-
nas laikā, jo tad ir daudz ēdāju. Rudenī un 
ziemā to ir mazāk. Pārsvarā nāk vietējie, arī 
dažādu uzņēmumu strādnieki, kam darba 
uzdevumi ir šai pusē. Kur nu bez skolēniem 
mācību gada laikā? Kuri nāk, tie to dara pa-

stāvīgi. Zinu pat, ko viņi pasūtīs. Visātrāk no 
ēdieniem bistro pazūd tie, ko visretāk gata-
vo, piemēram, kāpostu tīteņi. Vasarā bistro 
ir atvērts no plkst. 8.00 līdz 22.00, kad sākas 
rudens, — no 8. 00 līdz 20.00, svētdienās no 
9.00 līdz 18.00. Stundas ir garas. Strādāju 3 
dienas, tad 3 ir brīvas», stāsta Edgars.  

Kāpēc tomēr tik daudzi neiztur un aiziet 
no šī darba? Jaunietis atbild, ka viens no ie-
mesliem ir garās stundas, ne visi to var iztu-
rēt. «Jābūt pacietībai, sevi jāpieradina pie šā-
da režīma. Man jau arī reizēm negribas, bet 
ir jādara», saka Edgars. Otrs klupšanas ak-

mens — darbs ar kases aparātu. «Apmācot 
jaunos darbiniekus, saku — kases aparāts ir 
tāds liels kalkulators, galvenais ir iemācīties 
preču cenas un saspiest pareizās pogas. Tik-
ko kases aparāts sāk pīkstēt, tu apjūc, uz-

traucies, ja vēl ir gara 
rinda... Man pašam tā 
ir bijis. Jāspēj izsekot, 
kur pieļauta kļūda. Ie-
gaumēt cenas ir labs 
atmiņas treniņš», at-
klāj puisis. «Kad pie-
ņem jaunu bārmeni, 
apmācu viņu vismaz 
nedēļu, reti kuram 
pietiek ar trim die-
nām. Kad jaunais dar-
binieks apgūst darbu 
ar kases aparātu, esmu 
pacietīgs, jo atceros, 
kā pašam gāja, kamēr 
to apguvu. Ja apmācī-
tais darbinieks pēc 
tam atrod ko labāku, 
aiziet no bistro prom. 
Viena no problēmām 
ir arī tā, ka jaunieši, 
kas pabeidz skolu, nav 
motivēti strādāt», teic 
Edgars. 
Puisim darbs šeit pa-
tīk, tas atbilst viņa 
specialitātei. Pēc izglī-
tības jaunietis var 
strādāt par bārmeni, 
virtuves darbinieku 
un vadītāju. Interese 
par šiem darbiem ra-
dusies, mācoties 
Ventspilī. Viņš gan 
novērojis, ka skolā 

māca vienu, bet dzīvē notiek citādi. Mācību 
grāmatu saturs ir morāli novecojis, ir tur arī 
labas lietas iekšā, bet tās vairs neatbilst mūs-
dienām. Skolotāji jau gadiem māca un visu 
tik labi zina, ka skolēni neuzdrošinās uzdot 
pat jautājumus. Kaut vai piemērs ar kases 
aparāta apgūšanu. Pedagogi tā nobaida, un 
skolēniem tas liekas tik sarežģīti, ka viņi pat 
nepieļauj domu, ka varēs to apgūt. Pietrūkst 
iedrošinājuma. 

Atzinīgus vārdus Edgars veltī savam ko-
lektīvam. «Kopā ar kulinārijas ceha darbinie-
kiem un vadītāju esam vienpadsmit. Katrs 

citādāks. Esam vecumā no 19 līdz 50 gadiem. 
Katram savs vecums, sava pieredze. Jāmācās 
ar cilvēkiem saprasties, bet tas nav grūti, jo 
pašlaik mums ir draudzīgs kolektīvs. Šeit 
man ir kā otra ģimene. Izrunājamies, izsū-
dzam cits citam savas bēdas, pastāstam inte-
resantus dzīves gadījumus, pajokojam, rei-
zēm arī izstrīdamies. Galvenais ir neapvaino-
ties un nepalikt uz kādu dusmīgam, tad būs 
grūti strādāt. Mācāmies cits no cita arī dažā-
das dzīvei noderīgas lietas, piemēram, ko un 
kā kurš liek burciņā, gatavojot ziemas krāju-
mus. Darbā mācāmies cits citu iepazīt un uz-
ticēties, lūgt palīgā, ja vajadzīgs», atklāj Ed-
gars. 

Viņš uzsver, cik būtiski ir dzirdēt labu 
vārdu, īpaši no rīta, kad vēl visa diena 
priekšā. Tas motivē strādāt vēl labāk. «Arī 
mēs darbā, ja kaut kas ļoti labi izdevies, cits 
citu uzslavējam», saka Edgars.  

Dundagā puisis labprāt apmeklētu brīvda-
bas trenažieri, kas būtu brīvi pieejams un 
darbotos uz savu svaru. Tādi tagad ir Talsos, 
Ezera promenādē. Šie trenažieri lieti noderē-
tu arī ielu vingrotājiem. Tie varētu atrasties 
pie Mazās skolas. Ja tos ierīkotu pie Lielās sko-
las, tad trenažierus varētu izmantot sporta 
stundās, tādā veidā tās dažādojot. Edgars vē-
las, lai jauniešiem būtu vairāk brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju Dundagā. Pats viņš parasti 
to pavada, ciemojoties pie draugiem.  

Par novada dzīvi maz ko zina, uzskata, ka 
informācijas par to pietrūkst. Taču pats at-
zīst, ka mājas lapā aci iemetot reti, jo vis-
pirms izlasa lietas, kas vairāk interesē, un 
tad jau jādodas pie miera, lai varētu laikus 
piecelties un doties uz darbu. Reizēm noska-
tījies filmu, un tad no rīta grūti piecelties. 
Pašam dusmas, ka tā darījis. Pēc tam domā — 
nevajadzēja skatīties.  

Liels prieks Edgaram ir par labo apgais-
mojumu pie gājēju pārejas centrā, pie bistro. 
Tas tiešām lieti noder! 

Dzīve ārzemēs viņu nesaista. Puisis uzska-
ta, ka nekā labāka tur nav. Varbūt nopelnīsi 
vairāk, taču darba stundas ir tikpat garas kā 
šeit un dzīves dārdzība — lielāka. Ne visiem 
tur aizbraukušajiem ir veiksmes stāsti. Ir pat 
traģiski atgadījumi. Kāpēc nepalikt te, kur ir 
visa tava dzīve? 

 
Diānas Siliņas teksts un foto 

Strādāt ar smaidu un pacietību 
 

Gandrīz no pašas bistro Vecā pirts atvēršanas līdz šai dienai — trīs gadus un trīs 
mēnešus — par bārmeni strādā jauns vīrietis Edgars Šteinbergs. Viņu nevar nepama-
nīt — laipns, smaidīgs, tiek galā ar dažādām situācijām. Šķiet, dzimis bārmenis.  

1. X desmit Dundagas vidusskolas sko-
lēni 1999. - 2000. g. dzimušo grupā veik-
smīgi startēja starpnovadu Atklātajā sko-
lēnu olimpiādē sportā Jauno vieglatlētu 
kauss. 

Komandu kopvērtējumā gan meitenes, 
gan zēni ieguva 2. vietu. Māra Elīza Sila 
šķēpa mešanā izcīnīja 1. vietu, Elza Digna 
Klēvere — otro. Anete Anna Savicka 60 m 
barjerskrējienā bija otrā, bet Dana Grau-
ze — trešā. Mārtiņš Majevskis lodes grūša-
nā, kā arī 60 m barjerskrējienā, Matīss Kar-
delis 60 m barjerskrējienā un Ģirts Paegles-
kalns šķēpa mešanā ieguva 2. vietu. Kristi-
ānam Ozolam 3. vieta šķēpa mešanā. Zēnu 
komandā piedalījās arī Aleksis Ernests Dē-
vits.  

Savukārt vieglatētikas sacensībās Vi-
dusskolu kauss piedalījās desmit 1996.–
1998. g. dzimušie skolēni. Tajās meitenes 
izcīnīja 1. vietu. Andželai Leperei 1. vieta 
šķēpa mešanā un augstlēkšanā, trešā vieta 
Līvai Bricei 60 m barjerskrējienā, Klintai 
Lanai Bērentei tāllēkšanā, Lainei Šmitei 
šķēpa mešanā. Komandā vēl startēja Dita 
Elīna Sila un Laine Brice. Zēni ieguva 4. vie-
tu. Trešā vieta Jānism Zvirbulim 1000 m 
skrējienā, Ilmāram Antmanim 60 m barjer-
skrējienā. Komandā vēl piedalījās Kurts Da-
ne un Roberts Nierliņš.  

Šajās sacensības, kas notika Talsos, sko-
lēnus pavadīja sporta skolotājas Una Sila 
un Skaidrīte Motmillere. 

Ziņas no vidusskolas interneta vietnes 

Vidusskolas  
panākumi sportā 
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Īss, ražīgs darba posms Dundagā 
Kad Dundagas slimnīcas pirmā vadītāja 

Elizabete Amatniece devās uz Rīgu, viņu šajā 
amatā nomainīja ķirurgs Eduards Smiltens. 
Tolaik slimnīcā jau bija 25 gultas, taču perso-
nāls iesākumā bija pavisam neliels — tikai 
viena māsa, Irēna Kļaviņa, un divas sanitā-
res. Slimnīcas budžets 1948. gadā tā laika 
naudā bija 200 000 rubļu. Dakteris vienmēr 
bijis aizrautīgs un dažādu ieceru pilns, un 
tieši īsajā Dundagas posmā uzrakstījis lugu 
Difterija (Difterīta?) kungs ar tādu aprēķinu, lai 
katram slimnīcas darbiniekam būtu pa lo-
mai, un ludziņa esot nospēlēta tautas namā. 
Iespējams, spēlēts ir arī slimnīcā. 

Dakterim bieži vien atbrauca pakaļ slim-
nieka piederīgie, un tad zirgu pajūgā vaja-
dzēja doties reizēm pat tālos ceļos. Brīžos, 
kad mācās virsū snaudiens, dakterim par 
spilvenu kalpoja stingrs ādas koferītis ar in-
strumentiem. Kad Eduards jau bija apprecē-
jies ar Ainu, jaunais sievas tēvs, ieraudzījis 
čemodāniņu, bijis patiesi pārsteigts: no ku-
rienes tas? Izrādās, drīz pēc kara Rīgas tirgū 
Eduards bija nopircis Ainas tēva koferi.  

Jau studiju laikā E. Smiltens bija strādājis 
par brīvprātīgo pie profesora Paula Stradiņa, 
un profesors viņu aicināja uz Rīgu, jo pilsētas 
2. slimnīcā trūka speciālistu. Līdztekus Edu-
ardam P. Stradiņš sapulcināja arī citus ār-
stus — bijušos leģionārus un par to vēlāk da-
būja ciest. 1948. gada maijā Smiltens no Dun-
dagas aizgāja, un viņu galvenā ārsta amatā 
nomainīja Klaudija Sokolova. Ainas kundze 
atceras, ka vienu reizi — jau krietnu laiku 
pēc kāzām — Eduards ar veco moskviču viņu 
atvedis parādīt Dundagas slimnīcu.  

 

 

Ainas un Eduarda iepazīšanās  
Ainas kundze atklāj, ka tikai pavisam ne-

sen meitai Zaigai izstāstījusi viņas vecāku vi-
sai īpatnējo daudzpakāpju iepazīšanos. 

Eduarda tēvs bija tālbraucējs kapteinis, un 
Eduards piedzima Mariupolē 7 bērnu ģime-
nē. Savukārt Aina dzīvoja labiekārtotās lau-
ku mājās Smārdes pusē, viņas tēvs bija veik-
smīgs agronoms. Aina un Eduards pirmoreiz 
satikās tieši pirms 70 gadiem — 1944. gada 
13. X pievakarē mājās iegriezās grupa latvie-
šu leģionāru, viņu vidū arī Eduards. Drīz pēc 
tam Ainas vecāki pameta mājas un devās 
bēgļu gaitās dziļāk Kurzemē. Irlavā, viņu ap-
mešanās vietā, kādu dienu durvis ver Edu-

ards Smiltens. Pilnīgi nejauši! Taču nu ir ie-
mesls pastaigāties. Aina tad vēl ir pavisam 
jauna, vēl nebeigusi vidusskolu. Pēc kāda lai-
ciņa Ainas ģimene turpat Irlavā pārcēlusies 
uz citām mājām, un kādu dienu tur ierodas 
sūtnis — Eduards lūdzot, vai negribot ar div-
riteni aizbraukt satikties. «Brīnos, ka vecāki 
mani laida!» Aina atceras. «Eduards īrēja 
gultasvietu, visu nakti nosēdējām viņa stūrītī 
un runājāmies, turpat aiz deķīša bija viņa 
saimniece. Viņš bija ķirurgs, virsnieks, devi-
ņus gadus par mani vecāks».  

Aina pēc kara pārcēlās dzīvot pie mam-

mas māsas Rīgā. Tur jau Eduards viņu apzi-
nāti uzmeklējis un, Rīgā iebraucis, allaž ap-
ciemojis. «Es tā pārdomāju — nekādas bries-
mīgas mīlas scēnas mums nekad nebija, bet 
kāds mūs abus salika kopā... 1948. gadā, kad 
man bija 20, mēs apprecējāmies». 

Vēlāk no vīra Aina uzzinājusi, ka pēc kapi-
tulācijas viņš kopā ar diviem draugiem slē-
pies Kurzemes mežos. Viņiem daudz palī-
dzējis dakteris Kļaviņš, kura sieva vēlāk strā-
dāja Dundagas slimnīcā par virsmāsu, un arī 
Pauls Stradiņš. Tuvojoties ziemai, viņi nolē-
muši legalizēties. 

«Represijas Eduards nepiedzīvoja, bet tā 
ēna visu laiku sekoja. Biogrāfijā viņš norādī-

ja, ka strādājis vācu armijas hospitālī. Par le-
ģionu nezināja pat abi mūsu bērni. Eduards 
ārsta diplomu bija ieguvis LU 1943. gadā, bet 
pēc kara viņš dabūja pārlikt eksāmenus un 
pabeigt Rīgas Medicīnas institūtu.  

Domāju, ka viņa darbavieta Dundagā nebi-
ja nejauša. Tā bija nomale, nost no acīm, un 
šo iespēju visdrīzāk viņam izkārtoja dakteris 
Kļaviņš, kas līdzēja vairākiem bijušajiem ār-
stiem leģionāriem iesākt strādāt savā aro-
dā», spriež Aina kundze.  

Uroloģijas nodaļas vadītājs 
Stāsta Aina Smiltena: «Pauls Stradiņš drīz 

vien piedāvāja Eduardam doties uz Ļeņingra-
du — mācīties urologu kursos. Domāju, ka 
tas arī bija gudrs gājiens — uz kādu laiku 
prom no acīm, turklāt uzlabot biogrāfiju.  

1954. gadā Eduards izveidoja Uroloģijas 
nodaļu un vadīja to vairāk nekā trīs gadu 
desmitus. Viņš izgudroja nierakmeņu skaldī-
šanas metodi. Dēls Ivars kļuva par urologu 
tāpat kā tēvs, tagad apkalpo arī Talsu nova-
du un ārstē arī dundadzniekus.  

Eduards bija ļoti darbīgs. Stradiņos viņš 
ierīkoja strūklakas, bet pagrabā izveidoja 
muzeju un klubu, iesaistot arī slimniekus. 
Viņš uzsvēra, ka tie, kam ir akmeņi, vajag 
kustēties. Muzeju un klubu svinīgi atklāja, 
viņš par to saņēma diplomu, diemžēl tagad 
tas viss ir palaists vējā. 

Eduards konsultēja arī Rakstnieku Savie-
nībā un ārstēja Andreju Upīti, kas pēc ne-
veiksmīgas operācijas bija uz gultas. Eduards 
reizi nedēļā gāja pie viņa. Reiz kāda māsiņa 
ieminējās, lai taču iestāstot Upītim, ka jā-
brauc uz Ameriku pēc tādām zālēm, ko te 
nevar dabūt. Un Eduards patiešām aizbrauca 
un satika arī savus radus! Vēlāk noskaidro-
jās, ka divas astes arī bijušas līdzi. Pēc tam 
vēl viņu tramdīja čekisti, un tas dikti spēlēja 
uz nerviem.  

Eduards uzrakstīja doktora disertāciju un 
pavisam neilgi pirms nāves saņēma Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda doktora zinātnisko 
grādu. Memuārus neatstāja, lai gan atmiņas 
sāka rakstīt. Starp citu, viņam bija labs, ār-
stiem netipiski salasāms rokraksts. Ir jau pa-
likuši arī fotoalbumi, domāju, ka tur varētu 
būt arī par Dundagas posmu, bet es tam aiz-
vien vēl nespēju pieķerties klāt... 

Bet es esmu ļoti bagāta. Man ir divi bērni, 
pieci mazbērni un desmit mazmazbērni!» 

 
 

Alnis Auziņš 

Par dakteri Eduardu Smiltenu 
 

Dundagas slimnīcu (1946–1998) esam pieminējuši vairakkārt, vispirms jau, par 
Jaundundagu rakstot. Slimnīca 52 pastāvēšanas gados piedzīvojusi 10 galvenos ār-
stus, tostarp tādus izcilus speciālistus kā Vili Purmali un dundadznieku Vilni Blumber-
gu. Bet šoreiz par otro no viņiem — Eduardu Smiltenu (1918–1992), kas slimnīcā strā-
dāja 1947.–1948. gadā. Nesen Rīgā uzklausīju daktera kundzi Ainu, kas labprāt dalī-
jās atmiņās par savu dzīvesbiedru. Par tikšanos paldies Gunāram Laicānam, kuram ir 
nodoms bijušās slimnīcas ēkā izveidot visiem galvenajiem ārstiem piemiņas istabu.  

   Atpakaļlaiks 

Paldies pašvaldībai, kas braucienam pie-
šķīra riteņus, un Baibai Dūdai, kas sarūpēja 
suvenīrus dāvanām Kuldīgas mājražotājiem. 

Mājražošana ir labs veids, kā cilvēkiem se-
vi nodarbināt un vēl gūt ieņēmumus ģime-
nes uzturēšanai. Lielākoties tas arī ir ģime-
nes bizness, kurā sadarbojas vairākas pa-
audzes. Tomēr vissvarīgākais ir uzdrīkstē-
ties, un par to vēlreiz pārliecinājāmies, tie-
koties ar Kuldīgas novada uzņēmīgajiem ra-
žotājiem.  

Rendā mūs sagaidīja vīnogu un ķirbju 
audzētājs Valdis Bierands, kura uzņēmumā 
līdztekus mājas vīnu ražošanai nodarbojas ar 
vērtīgās ķirbju eļļas ieguvi no kailsēklu ķir-
bjiem. Pašu eļļu gan iegūst Austrijā, bet gata-
vā produkcija atgriežas Latvijā. 

Kuldīgā apmeklējām koka skrejritenīšu 
ražotni Dip–dap. Šo ģimenes uzņēmumu gri-
bas saukt par īpašu veiksmes stāstu, kas ar 
savu ekoloģisko un daudzfunkcionālo iepa-
kojumu jau paspējis iegūt vairākas prestižas 
balvas pasaulē. Tikāmies arī ar mūsu novad-
nieku Gunti Kļaviņu, kas pārstāv jaunu uzņē-
mumu, kurā ražo brokastu pārslas no Latvijā 
audzētiem produktiem. Prieks, ka abi uzņē-
mumi darbības attīstībai piesaistījuši Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu, piedaloties pro-
jektu konkursos. 

Apmeklējām Kuldīgas zemnieku saimnie-
cības Baļļas veikaliņu, kur tirgo gan pašu ra-
žoto medus produkciju, biškopjiem paredzē-
to inventāru, gan arī citu ekoprodukciju 

skaistumkopšanai. Saimniecība ir arī Kuldī-
gas jaunā mājražotāju kooperatīva Kuldīgas 
labumi biedrs. 

Ar savu veiksmīgo pieredzi, padomiem un 
ieteikumiem par kooperatīva dibināšanu da-
lījās Kuldīgas labumu vadītāja Elīna Voika. 
Reizēm nezināmais biedē, tāpēc pašam uz-
sākt uzņēmējdarbību nav viegli. Taču, ja bai-
ļu sajūta ir pārvarēta un mājražotājs redz, ka 
viņa produkciju pircēji slavē un izpērk, tālāk 
darboties jau ir vieglāk. Liels atbalsts ir arī 
citu mājražotāju paraugs, kas iedvesmo vai-
rāk nekā lekcija. Apmeklējām kooperatīva 
mājražotāju veikaliņu. 

Likums noteic, ka mājražotāji drīkst pār-
dot preci tikai pa tiešo patērētājam. Tas no-
zīmē, ka pašlaik mājražotājs drīkst tirgū pār-
dot tikai savus, bet ne citu mājražotāju pro-
duktus. Tas savukārt sarežģī preču noietu 
mājražotājiem no attālākiem novadiem, arī 
tādiem kā Kuldīga vai Dundaga, jo katram 
atsevišķi ar saviem produktiem jādodas, pie-
mēram, uz Rīgu. Tāpat mājražotāju produk-
tus nedrīkst pārdot veikalos. Tādēļ jau pir-
majā rīkotajā sapulcē Kuldīgas mājražotāji 
secinājuši, ka jādibina kooperatīvs, lai tā vei-
kalā mājražotāji varētu pārdot savu preci. 
Zemkopības ministrija teic, ka patlaban jau 
izstrādājot noteikumus, lai mājražotāji varē-
tu pārdot savu preci personai, kas to piegādā 
gala patērētājam.  

Pie Baibas Cines pārliecinājāmies, ka hobi-
ju iespējams pārvērst par peļņas avotu, kas 

priecē daudzus gardēžus, Baiba ir mājražotā-
ja, kas cep cepumus un tortes. Rīga Food iz-
stādē mazo ražotāju pārtikas produktu kon-
kursā Tautas garša viņa konditorejas izstrā-
dājumu grupā ar saviem riekstu un dzērveņu 
cepumiem ieguvusi pirmo vietu. 

Viesojāmies ģimenes uzņēmumā Alias Pro-
ducts (skatīt foto!), kas audzē strausus un ra-
žo strausu gaļas desas. Arī šis uzņēmums Rī-
ga Food izstādē gaļas izstrādājumu grupā ie-
guvis pirmo vietu ar savu produkciju — auk-
sti kūpinātu strausu gaļas desu. 

 Jautrs un omulīgs izvērtās noslēguma pa-
sākums Alsungā pie maizes un sklandu raušu 
cepējas Skaidrītes. Raušu cepšana grūtības 
nesagādāja, jo mūsu novada raušu cepēja El-

ma izcēlās ar sava amata prasmi, kurā teica-
mi izskolojusi arī savu mazmeitu Kristīni.  

Brauciens izdevās idejām bagāts, intere-
sants, vērtīgs un radošs. Kā atzīst paši dalīb-
nieki — labi paraugi iedvesmo, dod mudinā-
jumu darboties — tas ir lielākais ieguvums 
no šāda kopā pavadīta laika.  

Lai dotu arī savu artavu novadam, kopīgi 
ar novada kultūras darbiniekiem 5. XII 
esam iecerējuši sarīkot novada mājražotāju 
un amatnieku Ziemassvētku tirdziņu Dun-
dagas pils pagalmā. 

Lai mums kopīgi izdodas sagādāt prieku 
citiem un pašiem sev! 

 

Ilze Šteine 
Daces Savickas foto  

Mājražotāji krāj pieredzi 
 

6. X mūsu novada mājražotāji brauca raudzīt Kuldīgas novadā iespēto. Turpinām 
tēmu, ko aizsākām septembrī — 17. (188.) numurā. 

• Pie Dundagas slimnīcas 1948. gadā. Pirmais no kreisās Eduards Smiltens. Foto no Imanta Tamsona albuma 
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Tā zelta rudeni vērta vēl krāsaināku — pa 
Dundagu un tās apkārtni, piestājot 14 kon-
trolpunktos, trīs stundas staigāja 21 koman-
da, kāda, tērpusies baltos kombinzonos, ci-
ta — zaļos vai dzeltenos krekliņos. Kādai ko-
pīgā pazīme bija vienādas mugursomas, ci-
tai — rudenīgi skaistas kastaņu krelles. Klases 
bija rūpīgi gatavojušās, jo katrs skolēns bija 
aicinājis līdzi arī vecākus, vecvecākus, brāļus, 
māsas, brālēnus, māsīcas un krustvecākus.  

Vistālākais punkts atradās Vecmuižā, kur 
laipni sagaidīja novada vadītājs Gunārs Lai-
cāns, uzdodot atminēt seno laiku priekšme-
tus, kas glabājas viņa muzejā, un izmēģināt 
nest ūdeni ar nēšiem. Vēlāk kāds puisītis no 
sākumskolas teica, ka viņš atpazinis dzirkles, 
jo tās bija redzējis Pāces vilnas fabrikā, kad 
no bērnudārza devušies pārgājienā.  

Pārsvarā kontrolpunkti bija izvietoti Dun-
dagā. Saliņā pie skolotāja Imanta Brusbārža 
bija jānojauc un jāuzslej telts, jāpārvietojas 
pa virvēm un jāatpazīst augi. Arī parkā gaidī-
ja pāris sportisku atrakciju ar lielo auklu un 
krāsainām bumbiņām. Pils pagalmā nācās 
kalpot baronam un baronesei: sazāģēt vienu 
kilogramu malkas krāsnij un sašķirot pa krā-
sām pupiņas. Pie luterāņu baznīcas, lai no-
pelnītu uzdevumu lapiņu, komandai, uzdo-
dot jautājumus, vajadzēja atminēt kapteiņa 
iecerēto Ziemsvētku dāvanu. Tās bija tik da-
žādas! Vispieticīgākie bija divi tēti: viens vē-
lējās šokolādi, otrs — piparkūkas.  

Tiesneši Ina Petrovica, Sandra Lepere un 
Ģirts Jānbergs pārvietojās ar velosipēdiem, 
pieskatot komandas, bet pēc tam saskaitīja 
iegūtos punktus.  

Pēc maršruta visi atgriezās skolas pagal-
mā, kur nobaudīja gardu soļanku, ko bija iz-
vārījušas skolas pavāres. Kamēr vēl tiesneši 
skaitīja punktus, skolas priekšā uzstājās mū-
su lieliskie ielu vingrotāji. 

Un tad pēc pateicības vārdiem visiem da-
lībniekiem bija pienācis laiks paziņot koman-
das, kas savā klašu grupā ieguvušas visvairāk 
punktu. Starp pirmajām četrām klasēm tas 
bija izdevies 1. b klases komandai Tīne 
(Vēsma Frišenfelde), 5. — 8. klašu grupā 1. 
vieta 8. b klases komandai Marinētie gurķīši 
(Una Sila), 9. — 12. klašu grupā vislabāko re-
zultātu bija sasniegusi 9. klases komanda Ģi-
meņu triecienvienība (Inta Freiverte). Katra no 
šīm komandām ieguva 75 € dāvanu karti vie-
su namā Krūziņi. Visas komandas saņēma 
garšīgu un smaržīgu kliņģeri.  

Tas, ka vislabāk veicās tieši šīm koman-
dām, mani nepārsteidza, jo, sekojot līdzi vi-
dusskolā notiekošajam, esmu pamanījusi, ka 
gan 8. b, gan 9. klase rosīgi un ar labām sek-
mēm piedalās dažādos konkursos. Liela nozī-
me bija gan komandu saliedētībai, gan pras-
mei sadarboties, bet jo īpaši vecāku un vec-
vecāku atsaucībai piedalīties.  

Savukārt vairāki 1. b klases vecāki jau pēr-
najos Ziemassvētkos saviem bērniem bērnu-
dārzā sagādāja skaistu pārsteigumu — muzi-
kālu izrādi par eņģeļiem. Nu viņi atkal bija 
pulcējušies, lai kopā ar bērniem atklātu Dun-
dagu no jauna. Kā pastāstīja Paulas Betijas 

māmiņa Zinta Rozefelde, tik labs rezultāts 
bijis pārsteigums, jo visu darījuši lēnām un 
prātīgi.   

Bet kas vislabāk paticis 1. b klases skolē-
niem? Alisei Tīnai Sulai — gājiens uz muzeju, 
kur var apskatīt senās lietas, jo viņa ar tēti 
jau tur reiz bijusi. Denisam Rūdolfam Valci-
ņam — cienāšana ar gardo kliņģeri.  

Starp visiem izcēlās 13. klases komanda, 
ko pārstāvēja skolotāja Vita Krauze un pagā-
jušā gada absolventi. Studente Madara Enzele 
atklāja, ka ļoti gribējuši satikties un piedalī-

šanos pasākumā saska-
tījuši kā iespēju. Viņa 
arī atzina, ka tas bijis 
ļoti labi sarīkots.  

Kādas sajūtas pie-
dzīvoja pati iniciatore, 
Dundagas vidusskolas 
atbalsta biedrības va-
dītāja Tamāra Kaudze? 
«Fantastiski! Redzēju, 
ka mēs varam! Ja visu 
izdara laikus, ir arī at-
griezeniskā saite. Pū-
les, ko ieguldījām, lai 
pasākums notiktu, ir 
pārvērtušās dubultā 
un trīskāršā priekā un 
milzīgā gandarījumā. 
Paredzējām 250 dalīb-
niekus, taču iesaistījās 
vairāk nekā 400. Tas ir 
lielisks iesākums, un 

tieši tādēļ nedrīkstam apstāties — iesāktais 
kā kamolītis jāritina uz priekšu. Ja ir skolas 
direktores, skolotāju un vecāku atbalsts, tad 
lielas lietas izdarāmas. Dalībnieki Ģimeņu 
dienā noķēra komandas sadarbības garšu, to, 
ka saliedētībā un sadarbībā ir liels spēks. Nā-
kamajā rudenī un arī turpmāk jāorganizē 
šāds lielisks pasākums kā Ģimeņu diena. Sa-
vukārt Mazās skolas bērniem apsolījām, ka arī 
nākamgad, pēdējā skolas dienā, būs vecāku 
koncerts. Vēlamies, lai šie pasākumi Dundagā 
kļūst par tradīciju. Lai tie notiktu, ir jātiekas 

ar visām iesaistītajām pusēm, jāuzklausa un 
jārunā, galu galā jāsadarbojas.  

Projektā Vecāku, skolēnu un pedagogu sadar-
bības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā, 
ko īstenojām ar LR Kultūras ministrijas un 
Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta 
centra palīdzību, notika trīs veidu semināri, 
kurā izglītojās gan pedagogi, gan vecāki. Ģi-
menes diena bija kā eksāmens, ko visi iesais-
tītie nokārtoja ar izcilību. Īpašs prieks, ka pa-
sākumā piedalījās arī audzinātājas Vitas 
Krauzes absolventu klase. Tas nozīmē, ka vi-
ņiem skola saistās ar pozitīvām emocijām.  

Uzreiz pēc pasākuma bērniem skolas zālē 
notika diskotēka, savukārt vakarā visiem pie-
augušajiem — balle. Arī šāda veida atpūta ir 
nepieciešama, jo tieši neformālā gaisotnē 
mēs varam iepazīt viens otru tuvāk, kopā at-
cerēties dienas spilgtākos mirkļus un no sirds 
izdejoties!  

Liels paldies manai atbalsta komandai — 
Ilonai Znots-Znotiņai un Lāsmai Zingnikai, kā 
arī visiem, kas atsaucās un piedalījās!» 

Kā man sacīja kāda mamma — nez vai la-
bāku Ģimeņu dienu iespējams sarīkot. Novē-
lam — lai nākamā būtu tikpat laba un aizrau-
joša! Paldies visiem par lielisko kopdarbu, bet 
īpaši Tamārai par tā rosināšanu! Garainim, 
kas veicina vārīšanos, ir milzīga nozīme!  

 

Diāna Siliņa, autores 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, Visvaldis Radelis, 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 

    Vienotībā  spēks! 

Izcili nokārtotais eksāmens 
 

11. X Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība rīkoja Ģimeņu dienu. 

• Ielu vingrotāju šovs 
• Bērni min mīklu pie luterāņu baznīcas. 

Diānas Siliņas foto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lidija Siliņa 
05.05.1920.–11.10.2014.  

 
«Es dundadzniekus pazīstu pēc viņu kai-

tēm», mūsu pirmajā sarunā pirms 12 ga-
diem ar smaidu teica vējaviete Lidija Siliņa. 
Un kā gan citādi, ja trīs gadu desmiti, precī-
zāk, no 1959. līdz 1991. gadam, nostrādāti 
Dundagas aptiekā.  

Varētu pajautāt arī otrādi. Pēc kā dun-
dadznieki pazina Lidiju Siliņu? 

Pēc nelokāmības un stingras stājas. Teik-
tais varēja patikt, varēja nepatikt, bet Lidi-
jas kundzei bija savs pamatots viedoklis par 
visu.  

Pēc tāda, tik dabiska patriotisma, kādu 
tagad laikam vairs neatrast. Brīvās Latvijas 
laikos augušajai vidzemniecei pat nebija 
īpaši ieaudzināts, tas bija asinīs tikpat paš-
saprotami kā darba tikums, kā absolūts go-
dīgums cilvēku saskarsmē, kā vienīgā iespē-
jamā mīlestība pret mūža draugu.  

Lidija Siliņa bija kaismīga lasītāja, lieliska 
vēstures zinātāja, apveltīta ar izcilu atmiņu, 
kas sarunās ļāva brīvi no galvas deklamēt 
mūsu klasiķus.  

Viņa prata sevī ar cieņu glabāt miesas un 
dvēseles sāpes, ar to nevairojot līdzcilvēku 
tāpat jau piesāpināto, sarežģīto ikdienu. 

Lidijai Siliņai piemita īpašs, gudrs hu-
mors, kas brīžam pārtapa smalkā ironijā. 
Tiem, kas to prata novērtēt, viņa kļuva par 
saistošu sarunu biedru, pēc kura klātbūtnes 
tiekties aizvien no jauna. Reiz, kad Lidijas 
kundze ar smaidu citēja «Trīs draugu» va-
rones Zalevska kundzes trāpīgās, asprātīgās 
dzīves atziņas, uz mirkli iedomājos — ieska-
nas radniecīga stīga dzīves tvērumā, ko labi 
raksturo pašas ilggadīgās aptiekas vadītājas 
atziņa, teiktais pirms gada, kad Lidija Siliņa 
saņēma pašvaldības augstāko apbalvojumu 
«Par mūža ieguldījumu»: «Dažādos apstāk-
ļos viens un tas pats cilvēks var būt ļoti ne-
jauks, bet citreiz redzi, ka viņam ir gan 
sirds, gan saprašana. Pēc vienas reizes vai 
notikuma nevar par cilvēku izteikt galējo 
spriedumu». Ļoti īpatnējais, neatkārtoja-

mais dzīves tvērums, dzīves garša pievilka 
daudzus dundadzniekus, lika meklēt vi-
ņiem Lidijas kundzes tuvumu, bet atseviš-
ķos gadījumos tas izpaudās pavisam tieši — 
vecās aptiekas māja gluži kā Zalevska kun-
dzes apartamenti dažādos laikos vairākiem 
cilvēkiem spiedīgos apstākļos ir devusi pa-
jumti uz ilgāku vai īsāku laiku. 

Lidija Siliņa ir beigusi Madonas vidussko-
lu, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē 
studējusi farmāciju, bet 1948. gadā apcieti-
nāta par «dzimtenes nodevību» — par me-
žabrāļu atbalstīšanu. No piespriestajiem 25 
gadiem stingrā režīma nometnē ziemeļos 
pavadīti astoņi. 

Ar Lidiju Siliņu aiziet tas laikmets, kas 
nesa līdzi pirmskara Latvijas gaišumu — in-
teliģenci, mieru, nacionālo pašapziņu. Līdz 
ar tādiem cilvēkiem tas neglābjami zūd, un 
laimīgi ir tie, kam bijusi izdevība ar to kaut 
nedaudz saskarties. 

Aptieka, aptiekas dārzs, Ievleju dārzs. 
Grāmatas, filmas. Aizrautīga sēņošana! Un 
sarunas, sarunas. Tā bija Lidijas Siliņas dzī-
ve dažādos laikposmos Dundagā, kopumā te 
pavadot 55 gadus. Un neapšaubāmi arī Ans-
trupes kapi, kur atdusas viņas tik pāragri 
un netaisni šai dzīvē atņemtais dzīves-
biedrs Jānis. Un tagad viņi satiksies. 

 

Alnis Auziņš 
 

Ilga Jaunbirze (1931) 
Teodors Lēmanis (1935) 

Dainis Ozoliņš (1973) 
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