
Dundadznieks 2015 Sērsnu  mēnesis 

1 

Šogad daudzu iemīļotais pasākums iesā-
kās ar klusuma brīdi. Īstenībā abi lielie pret-
meti — mūzika un klusums — reizē ir arī tik 
radnieciski. Un, lai kā mums sāpētu Viestura 
Rēriha  pāragrā aiziešana un lai cik smagi 
nolaidušies klusuma putna spārni pār Kolkas 
mūzikas dzīvi, Lielais režisors skaudri neno-
vēršamo bija iestudējis apbrīnojami meista-
rīgi: sestdien koncerts, svētdien — atvadīša-
nās no Viestura, turklāt datumā, kad Kolkas 
skolēnu pūtēju orķestrim aprit 40 gadu... 

Par koncertu. Nu jau tradicionālos novada 
mūzikas svētkus iezīmē divas vērtības, arī it 
kā pilnīgi pretējas, bet savstarpēji papildino-

šas, — tradīcija un pārsteigums. Grūti iedo-
māties koncertu bez Ilzes Sojas, Andra Pū-
polberga, Jāņa Simsona, Irinas Māgures, Val-
tera Laķevica, Gata Nierliņa. Atšķirīgas per-
sonības un izpildījums, un tieši tas veido pa-
sākuma neatkārtojamo buķeti. Organisks ir 
Aldis Pinkens, kam dabiski vedas piecelties 
no savas datordarbavietas, aizsoļot līdz skatu-
vei un piestrādāt masu skatos. Par kāda jaun-
politiķa trāpīgo parodējumu Saeimas zālē 
Aldim varētu iedot balvu kā labākajam otrā 
plāna aktierim.  

Tas viss — no vairāk vai mazāk jau zināmā 
un gaidītā. Bet netrūka arī jauku pārsteigu-

mu. Veiksmīgs atradums bija jauno Sensus 
dejotāju kustību apvienojums ar dziedāšanu 
uz skatuves kāpnēm koncerta ieskaņā. Pilnī-
gi negaidīts bija Sensus vadītājas Dainas Mi-
ķelsones vokālais priekšnesums — labs, pār-
liecinošs un ar skaudri aktuālu tematiku. Ar 
lirisku uzstāšanos iepriecināja Lindas Pav-
lovskas un Jāņa Simsona duets ar tautā pazīs-
tamo dziesmu no Aivara Brīzes un Elitas Vei-
demanes repertuāra Tikai nesaki nevienam. 
Mīļi bija videosveicieni un atskats fotogrāfi-
jās uz aizvadītajiem četriem gadiem koncer-
ta otrās daļas ievadā.  

Šo rindiņu autoru visvairāk uzrunāja Bai-
bas Dūdas izdzīvotā Mārtiņa Freimaņa dzies-
ma Kā aizdejot līdz rītam. Īpaši skaļi aplausi 
pauda skatītāju piekrišanu Mareka Borsuka 
vīrišķīgi patriotiskajai stājai un valpenieka 
Gunta Kārklevalka ironiskajai pieejai, aplieci-
not, cik svarīgi ir dziesmu trāpīgi pasniegt. 

Šajā gadījumā trešdaļu veiksmes sagādāja 
Guntis, trešdaļu tribīne un trešdaļu — Saei-
mas deputāti. Savukārt Ieva Zemīte no Sum-
burciema ar Raimonda Paula Pusdienu dzies-
miņu gan labi iekļāvās koncerta kopnoskaņā, 
taču ne tik labi pašas Ievas stilistikā. Ievai 
tika vērtīga skatuves pieredze, bet pavadoša-
jai grupai un mājiniekiem — krietns dau-
dzums kolas no lielveikala Topa. 

Koncertu raiti vadīja šarmantā Dzintra 
Tauniņa un romantiskais Valdis Šleiners. Par 
lielisku saldo ēdienu vēl pirms iespaidīgās 
svētku tortes ar piecām liesmojošām svecēm 
parūpējās Ilona Onzule Sivēna un Ruta Bērzi-
ņa Pūka lomā, aizrautīgi izspēlējot ciemos 
iešanu un dāvanu došanu.   

Inora koncerta ievadā mūziku raksturoja 
kā sirds un dvēseles skaistumu. Vakara no-
beigumā Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis 
īpaši pateicās pasākuma dvēselei Inorai. Bet 
šie svētki izdodas arī tāpēc, ka ar sirdi un 
dvēseli līdzi dzīvo visi skatītāji. Uz tikšanos 
Dundagā! 

Alnis Auziņš 

Dundagā 
16. III plkst. 11.00 Leģionāru atceres dienā 
noliksim ziedus un pakavēsimies atmiņās 
pie akmens Kurzemes stiprajiem vīriem. 
21. III plkst. 13.00 mazo vokālistu konkurss 
Dundagas Cālis un Gailis 2015. Nāciet un atbal-
stiet mazos dziedātājus! 
25. III Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena. Plkst. 14.00 atceres brīdis pie pie-
miņas akmens, 14.30 pils mazajā zālē Dzin-
tras Gekas dokumentālā filma Kur palika tē-
vi? (sk. 11. lpp.). 
28. III plkst. 19.00 pilī novada talantu kon-
certs Mēs tikāmies martā,  plkst. 22.00 balle ar 
grupu Sienāži. Ieeja uz koncertu 3 €, uz balli 
3 €, uz abiem kopā — 5 €. 
5. IV plkst. 13.00 Lielās dienas svinēšana tir-
gus laukumā (sk. 11. lpp.). 

Kolkas tautas namā 
23. III plkst. 15.00 dokumentālā filma Laimes 
ekonomika. Ieeja brīva. 
5. IV Lieldienu pasākums. 
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Sirds un dvēseles skaistums 
 

Tieši tā, iesākot piekto novada dziedošo talantu koncertu, sacīja pasākuma  na-
mamāte Inora Sproģe Kolkas tautas nama pārpildītajā zālē 7. III vakarā. 

Jaunības eliksīrs 

 Redaktora vārdi  

Gudrās zemēs mēdzot līdzās celt bērnudārzus un veco ļaužu mītnes. Man ko 
līdzīgu gribētos uzbūvēt avīzē, šoreiz — 8. un 9. lappusē.  

Priecājos, ka novadā ir ieceru pilni un darboties griboši juniori un seniori. Jau-
nību un vecumu nenosaka vis pases dati, pat ne datora prasmes. Gluži labi šīs atzi-
ņas izskanēja pils salonā — tikšanās reizē, ko uz pusgrauda rīkoja biedrība Ziemeļ-
kurzemes biznesa asociācija, Latvijas Lauku forums un biedrība Next. Vienā telpā varēja 
dzirdēt gan jauniešu domas, ka citu, pieaugušo pienākums ir viņiem radīt iespējas 
darboties, tomēr pārliecinošāk izskanēja to jauniešu viedoklis, kas paši gatavi šādas 
iespējas radīt, kas nozīmē arī uzņemties atbildību, rīkoties, riskēt. Ja tā padomā, 
mēs vai katru dienu sastopam gan jaunus vecos, gan vecus jaunos...  

Tieši spēja atbildēt par sevi, zinātkāre, alkas darboties aizrauj citus. Jebkurā 
vecumā. Tā ir jaunības eliksīra recepte. Un ir arī vecuma eliksīra recepte: stāvēt 
malā, nekad nekļūdīties un kritizēt.   

Alnis Auziņš  

3. lpp. 
Kā līdzsvarot trīs vaļus?  
Par pašvaldības budžetu.  

4., 5. lpp. Tūrisms mums, mēs — tūristiem.  

6., 7. lpp. 
Varbūt ieviest ciema kopējo govi?  
Iedzīvotāju aptauja beigusies.  

8., 9. lpp. 
Kas aizrauj pensionārus?  
Ko vēlas jaunieši?  

11. lpp. Viņa dzīve bija mūzikā...  

• Novada dziedošo talantu kopkoris noslēgumā dzied Raimonda Paula Mēmo dziesmu.                                                                                                        Ineses Dāvidsones foto 

Klausītāju simpātijas izpelnījās 
Mareks Borsuks ar Harija Zariņa 

dziesmu Par Latviju, 
Iveta Akmeņlauka ar Raimonda  

Paula un Guntara Rača dziesmu Vētra 
nāk un 

Guntis Kārklevalks ar Alberta Legzdi-
ņa un grupas Baltie lāči dziesmu  
Saeimzeļļi. 

Koncerta rīkotāju speciālbalva —  
Valteram Laķevicam. 
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
29.01.2015. lēmumu nr. 10. (prot. nr. 1, 11. §) 

Dundagas novada pašvaldības 
29.01.2015. saistošie noteikumi nr. 2 
Par grozījumiem Dundagas novada paš-
valdības 27.01.2010. saistošajos noteiku-
mos nr. 2 «Par ģenētiski modificēto kul-
tūraugu audzēšanas aizliegumu Dunda-
gas novadā» 

29.01.2015., Dundagā 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta 
trešo daļu 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 
27.01.2010. saistošajos noteikumos nr. 2 Par 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aiz-
liegumu Dundagas novadā šādus grozījumus: 

  
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā 

redakcijā: «1. Saistošie noteikumi nosaka 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēša-
nas aizliegumu visā Dundagas novada 
teritorijā uz nenoteiktu laiku». 

2. Svītrot saistošo noteikumu 2. punktu. 
3. Svītrot saistošo noteikumu 3. punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada paš-
valdības 29.01.2015. saistošajiem noteiku-

miem nr. 2 Grozījumi Dundagas novada domes 
27.01.2010. saistošajos noteikumos nr. 2 «Par ģenē-
tiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegu-
mu Dundagas novadā» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos tiek pagarināts aiz-
liegums ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Dundagas novadā, nenosakot 
termiņu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 
27.01.2010. saistošajiem noteikumiem nr. 2 
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu Dundagas novadā un 24.03.2010. 
saistošajiem noteikumiem nr. 9 Par grozīju-
miem Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. 
saistošos noteikumos nr. 2 «Par ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dunda-
gas novadā» Dundagas novada teritorijā ģenē-
tiski modificēto kultūraugu audzēšana aiz-
liegta līdz 2015. gada 31. janvārim. 

Dundagas novada dome 18.12.2014. sēdē 
ar lēmums nr. 310 16. § Par nodomu pagarināt 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Dundagas novadā nolēma atbalstīt 
nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski mo-
dificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas 
novadā, nenosakot termiņu. 

Lai pagarinātu aizliegumu ģenētiski modi-
ficēto kultūraugu audzēšanai Dundagas no-
vadā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus 
Dundagas novada domes 27.01.2010. saistoša-
jos noteikumos nr. 2 Par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas 
novadā. 

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

4. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Nemainās. 

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

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

   Runas vīriem ir spēks rokās  

Ģenētiski modificēto kultūraugu  
audzēšanas aizliegums  
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2012. g. 2013. g. 2014. g. Plānots 2015. g.

Ieņēmumi Izdevumi

Sociālie  pabalsti 

4,65%

Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti citām 

pašvaldībām

2,86%

Kapitālie izdevumi

2,310%

Pakalpojumi, 

komandējumi  un  

dienesta  braucieni

16,08%

Budžeta iestāžu nodokļa 

maksājumi, periodika, 

krājumi, materiāli, ko 

neuzskaita kodā 5000

9,96%
Subsīdijas un dotācijas

0,69%

Darba devēja VSAO  

iemaksas

12,67%

Atalgojumi

50,68%

Procentu izdevumi

0,10%

566 923 € 

35 1143 € 24 187 € 

3 700 € 

81 449 € 

16 3852 € 

100 854 € 

1 786 694 € 

446 605 € 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  
pēc ekonomiskajām kategorijām 2015. gadā 

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas  
eiro 2012.–2015. gadā 

Nenodokļu ieņēmumi

4,09%

Transferti* no valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm

0,60%

Transferti no valsts 

budžeta

31,91%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis

6,09%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis

55,39%

Pašvaldības budžeta 

transferti

1,91%

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadā 

1 932 753 € 

212 519 € 
142 714 € 

1 113 353 € 66 756 € 

21 093 € 

Sociālā aizsardzība

6,26%
Izglītība

44,64%

Ekonomiskā darbība

3,34%

Vides aizsardzība

12,26%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

4,96%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība

1,70%

Vispārējie valdības 

dienesti

12,85%

Atpūta, 

kultūra un reliģija

13,98%

Pamatbudžeta izdevumu plāns  
pēc funkcionālajām kategorijām 2015. gadā 

492 918 € 

452 881 € 

59 992 € 

117 843 € 432 172 € 

175 004 € 

1 573 810 € 220 787 € 

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns ir 
3 489 188 €, kas ir par 4% mazāks nekā ie-
priekšējā gada plāns. Pamatbudžeta izdevu-
mu plāns ir 3 525 40 €, kas ir par 3% mazāk 
nekā pērnais plāns.  61% no pamatbudžeta 
ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 6% ir 
nenodokļu ieņēmumi, bet 33% saņemtie 
maksājumi un dotācijas. Prognozētie ieņē-
mumi no  iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
2015. gadā ir par 19% vairāk nekā bija 2014. 
gada prognoze. Ieņēmumi no finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda 2015. gadā ir prognozēti par 

42% mazāk nekā pērnā prognoze. Saņemto 
maksājumu un dotāciju daļā ietilpstošās 
valsts budžeta mērķdotācijas astoņiem mē-
nešiem pedagogu darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas iemaksām ir samazinājušās 
par 100 070 €, to skaitā par 78 792 € pamata 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai. 

Pamatbudžeta izdevumi ir novirzīti šādi. 
Vispārējiem valdības dienestiem 452 881 € 

(13%), to skaitā novada domes administrāci-
jai 193 535 €, Kolkas pagasta pārvaldes admi-

nistrācijai 30 741 €, grāmatvedībai 93 829 €, 
Dzimtsarakstu nodaļai 14 721 €, dotācijām 
sabiedriskajām organizācijām 25 487 €, sav-
starpējiem norēķiniem starp citu novadu 
pašvaldībām par izglītības sniegtajiem pakal-
pojumiem 88 542 €, kredītprocentiem 
6 026  €;  

sabiedriskajai kārtībai 59 992 € (2%), to 
skaitā pašvaldības policijai 37 41 €, Bāriņtie-
sai 22 457 €, 

ekonomiskajai darbībai 117 843 € (3%), to 
skaitā Būvvaldei 22 694 €, transportam 
83 225 €, sabiedriski derīgā darba nodrošinā-
šanai 11 924 €; 

vides aizsardzībai 432 172 € (12%), to skai-
tā Saimnieciskajam dienestam Dundagā 
209 822 € un Kolkā 143 582 €, ielu apsaimnie-
košanai 93 612 €; 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošanai 175 004 € (5%), to skaitā nekusta-
mā īpašuma apsaimniekošanai 74 981 €, at-
tīstībai un plānošanai 86 709 €; 

atpūtai, sportam un kultūrai 492 918 € 
(14%), to skaitā sporta pasākumiem 19 698 €, 
Dundagas pagasta bibliotēkai 58 078 €, Kol-
kas bibliotēkai 17 741 €, Mazirbes bibliotēkai 
7 182 €, Kaļķu bibliotēkai 9 950 €, Vīdales 
bibliotēkai 8 650 €, Kubalu skolai – muzejam 
36 150 €, Dundagas pilij 148 669 €, Dundagas 
kultūras pasākumiem 78 195 €, Kolkas kultū-
ras pasākumiem 65 491 €, laikrakstam Dun-
dadznieks 28 114 €, Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem 15 000 €; 

izglītībai 1 573 810 € (45%), to skaitā 
pirmsskolas izglītības iestādēm — Kurzemītei 
274 447 €, Rūķītim 86 092 €, Dundagas vidus-

Par 2015. gada budžetu 
 

26. II domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Par Dundagas novada pašval-
dības budžetu 2015. gadam (sk. www.dundaga.lv).  

* Transferts — gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums. Transferta saņēmējs saņemto 
budžeta līdzekļu pārskaitījumu var izmantot gan izdevumu segšanai, gan pārskaitīšanai tālāk citam transferta saņēmējam. 
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skolai 573 605 €, projektam Skolas piens 
9 775 €, Kolkas pamatskolai 154 941 €, inter-
nātam Kolkā 21 260 €, Dundagas Mākslas un 
mūzikas skolai 196 767 €, Mazirbes internāt-
pamatskolai 256 923 €; 

sociālajai aizsardzībai 220 787 € (6%), to 
skaitā Sociālajam dienestam 60 534 €, pansi-
jai Jaundundaga 30 108 €, pabalstiem un soci-

ālajiem pakalpojumiem 130 145 €; 
kredītsaistībām 106 470 € (71,51% no fi-

nansēšanas) un 36 219 € (24,33% no finansē-
šanas) pamatbudžeta izdevumu pārsniegu-
ma par ieņēmumiem finansēšanai. 

Speciālo līdzekļu budžeta ieņēmumi ir 
131 601 €, bet izdevumi 164 019 €. Speciālo 
līdzekļu budžeta ieņēmumus galvenokārt 

(75%) veido autoceļu (ielu) fonda līdzekļi. 
32 418 € (77,57 % no finansēšanas) novir-

zīti speciālo līdzekļu budžeta izdevumu pār-
snieguma par ieņēmumiem finansēšanai. 

Dundagas novada pašvaldības ziedojumu 
un dāvinājuma budžeta finansēšanai noteik-
ti 5 675 €. 

Zinta Eizenberga, finanšu speciāliste 

— Likumā Par pašvaldību budžetiem 
17. pants paredz domes priekšsēdētāja ziņo-
jumu par attiecīgās pašvaldības izdevumiem 
saimnieciskajam gadam un tam sekojošiem 
diviem saimnieciskajiem gadiem. Ar šo ziņo-
jumu var iepazīties pašvaldības interneta 
vietnē pie februāra sēdes protokola.  

Sastādot 2015. gada budžetu, ievērojām 
divus plānošanas dokumentus: Dundagas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–
2030. gadam un Dundagas novada attīstības 
programma 2014.–2020. gadam. 

Ir būtiski, ka novada iedzīvotāju skaits 
pēdējos gados ir ievērojami sarucis — no 
2010. gada līdz šī gada janvārim par 324. Bet 
statistika atspoguļo tikai deklarētos iedzīvo-
tājus! Patiesībā kritums ir par kādu 1000!  

Tas vistiešāk izpaužas, sastādot budžetu, 
jo galvenais pašvaldības ieņēmums ir iedzī-
votāju ienākumu nodoklis. Tā likmes samazi-
nājums, kā arī minimālās algas pieaugums 
ievērojami apgrūtināja budžeta veidošanu.  

Jauno budžetu es sauktu par kompromisa 
budžetu. Tajā ir trīs lielas sadaļas: atalgo-
jums, uzturēšana un attīstība.  

Krīzes laikā dažādus izdevumus pamatīgi 
samazināja, ekonomiskajai situācijai uzlabo-
joties, pakāpeniski to atjaunoja. Tas ir nor-
māli, tikai, to darot, neņēma vērā, ka samazi-
nājies iedzīvotāju skaits, arī pakalpojumu 
skaits. Šogad plānotie ieņēmumi ir par 4% 
mazāki nekā pērnais ieņēmumu plāns.  

— Kā saprast «kompromisa budžetu»?  
— Tā, ka samazinās attīstības daļa. Novads 

pastāvēs, varam uzturēt visas iestādes, pildīt 

visam pašvaldības autonomās funkcijas un 
arī brīvprātīgās funkcijas, taču mazāk atliks 
attīstībai. Pieaug atalgojuma sadaļa, zināmā 
mērā arī uzturēšana. Tas ir galvenais secinā-
jums. 

Domes sēdē februārī visi 8 klātesošie de-
putāti balsoja par budžetu, ko nebiju pat 
gaidījis. Tas nozīmē, ka deputāti labi apzinā-
jās stāvokļa nopietnību. Vērtīgus papildu 
priekšlikumus iesniedza deputāte Gunta 
Abaja — kā nākotnē līdzsvarot atalgojumu, 
uzturēšanu un attīstību.  

Nokārt degunus nav iemesla. Arī citām 
pašvaldībām budžetus veidot nebija viegli.  

— Palūgšu izvērst domes sēdē teikto par 
vidusskolu: skolēnu skaits pēdējos 15 gados 
samazinājies uz pusi, bet joprojām ieguldām 
naudu divās ēkās. Šis piemērs ir ļoti uzska-
tāms, bet līdzīgi ir daudzās jomās. Kāds ir 
risinājums jau tuvākā nākotnē, lai mazliet 
tālākā nākotnē novads nebankrotētu?  

— Pirmkārt, jāveic funkcionālā analīze 
visās jomās, ņemot vērā negatīvo dabisko 
pieaugumu, tāpat tas jāpatur prātā, vērtējot 
iestādes un struktūrvienības. Atbildīgi ir 
jāinvestē nekustamajos īpašumos. Piemēram, 
Kolkā atrodas sporta halle, kas ar to notiks? 
Pie kāda skolēnu skaita nākotnē Dundagas 
vidusskolā būs lietderīgi mācības rīkot vienā 
ēkā? Kā saglabāt vidusskolu, rūpējoties, lai 
vienlīdz labi mācītu valodas, matemātiku, 
dabas zinības un pārējos mācību priekšme-
tus? Novada nākotne ir atkarīga no Dunda-
gas, Kolkas un Mazirbes mācību iestāžu pa-
stāvēšanas.  

Otrkārt, jānoskaidro pašvaldības speciālis-
tu atbildība. Piemēram, mums nav viena 
atbildīgā par kultūru. Par to jādiskutē. Jāno-
skaidro, ko saprotam ar kultūru un ko ar 
izklaidi. Pašdarbības kolektīvi neapšaubāmi 
jāatbalsta, nedrīkst atraut naudu mūsu līdz-
dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos! Tā visa ir kultūra, tāpat rūpes 
par kultūras mantojumu. Bet mēs ierasti 
dāsni esam atbalstījuši svētkus, kas, manu-
prāt, visdrīzāk pieder izklaidei.  

Treškārt, ir jānosaka lielie mērķi, kuru 
sasniegšanai vajag lielus ieguldījumus neat-
karīgi no iedzīvotāju skaita.  

Analītiska analīze jāveic visās jomās. De-
putāti, saprotot, ka būs jāpieņem nepopulāri 
lēmumi, labprāt iesaistītos šajā procesā, strā-
dājot līdztekus ar izpildvaru un nozaru vadī-
tājiem.  

Viņi iedziļinājās daudzās iecerētās budže-
ta pozīcijās — vai tas vai cits  darāmais darbs 
tiešām ir tik nozīmīgs, varbūt to var atlikt un 
darīt ko citu? Tā, rūpīgi pārvētījot, atradām 
ap 20 000 €. Šo naudu pamatotas vajadzības 
gadījumā izlietosim, pieņemot konkrētu lē-
mumu. Labs piemērs bija naudas iedalīšana 
estrādes soliem.  

Funkcionālā analīze jāizdara noteikti šo-
gad, jo pirmsvēlēšanu gadā deputātiem pie-
ņemt nepopulārus lēmumus būs grūti. Ja 
nedarīsim neko, ja pakalpojumu skaits, auto-
nomo funkciju skaits samazināsies, bet atal-
gojums tikai augs, tad mēs bankrotēsim un 
mūs pievienos Ventspils vai Talsu novadam. 

— Tātad darbs izpildvarai? 

— Jā, atbildīgais ir izpilddirektors, bet 
lems deputāti. Iesaistīti būs iestāžu vadītāji. 
Pret funkcionālo izvērtējumu daļai darbinie-
ku var būt liela pretestība, tāpēc jāstrādā 
uzmanīgi, lai, izlejot lieko ūdeni, neizlietu arī 

bērnu. Varbūt kādā iestādē nākuši klāt jauni 
pakalpojumi? Tas vadītājiem jāpierāda. Seci-
nājumiem jābūt ļoti izsvērtiem. 

Investīcijas būs tikai dažādu projektu 
sagatavošanai. Dīķa projektu noteikti virzī-
sim tālāk. 

— Par kultūru un izklaidi: mūsu uzde-
vums ir skaidrot, kas ir kultūra, kas — izklai-
de, kādas ir izmaksas. Jāpulcina uz nopietnu 
apspriedi izpilddirektors, novada kultūras 
dzīves rīkotāji, par nozari atbildīgie deputāti. 

— Tā ir ļoti laba doma! 
— Tūlīt pēc budžeta apstiprināšanas no 

vairākiem deputātiem izskanēja neizpratne, 
kāpēc budžeta sagatavošanas gaitā viņi nav 
pietiekami informēti un pieaicināti. Tā kā 
izpilddirektors slimo, jājautā priekšsēdētā-
jam. 

— Vispirms gribu uzteikt finanšu speci-
ālisti Zintu Eizenbergu, kas profesionāli pa-
veikusi apjomīgu darbu, dažkārt saņemot 
nepelnītus pārmetumus. Zinta savu uzdevu-
mu — izveidot budžeta lielo rāmi — izdarījusi 
labi.  

Mēs esam daudz cietuši izpilddirektoru 
biežo maiņu dēļ. Tā mums, visiem pašvaldī-
bas darbiniekiem, ir dārgi maksājusi.  

— Jautājums — kāpēc tā ir noticis? 

— Nu, lūk. Tas ir lielais jautājums! Stāža 
ziņā jaunajam izpilddirektoram bija grūts 
uzdevums. Vairāk nekā četrus mēnešus taču 
bijām bez izpilddirektora, tātad jaunam iz-
pilddirektoram vienlaikus bija jāiedziļinās 
pagātnē nepadarītajā, jādzēš tagadnes 
ugunsgrēki un vēl jādomā uz priekšu — par 
budžetu. Piekrītot deputātu kritikai, tomēr 
uzsveru, ka tās bija objektīvas grūtības. Ceru, 
ka līdz 2017. gadam šādu maiņu vairs nebūs.  

 

 

Alnis Auziņš 

Deputāte Gunta Abaja, Mūsu novadam:  
— Budžetā paredzētie līdzekļi nodrošina 

visas pašlaik pašvaldībai izpildāmās funkci-
jas, bet tas nav attīstības budžets. Attīstībai 
paliek ļoti maz, varētu teikt — gandrīz ne-
maz. Tai paredzētas lietas, kas ļauj uzlabot 
pakalpojumus vai uzturēt tos labākā kvalitā-
tē.  

Būtiski bija tas, ka 26. II domes sēdē depu-
tāti tomēr parevidēja budžetu, izņemot ārā 

tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, bet nav tik 
steidzami. Mans uzstādījums bija, ka jāatrod 
finansējums parka estrādes soliņiem. Kom-
promisu radām — naudu atradām, atsakoties 
no kādām citām lietām. Nauda palika arī 
budžeta atlikumā, to vēl nedalījām, jo jāap-
skatās, kas jau budžetā ielikts, un jāsakārto 
pasākumi rīcības plānā prioritārā secībā, 
jāizrunā par visiem pasākumiem, lai deputā-
tiem būtu skaidrs. Tam jābūt politiskam lē-

mumam — izšķirt, kas ir prioritārs. Izpildva-
rai jānāk ar savu skatījumu, savu pamatoju-
mu. Nedrīkst pieņemt arī emocionālus lēmu-
mus.  

Budžets ir apstiprināts, bet darbs pie tā 
vēl jāturpina. Tas ir jāoptimizē, līdzekļi jā-
meklē gan iekšienē, gan piesaistot finanses 
no tiem avotiem, no kuriem nepaņemam tik, 
cik varētu.  

Man bija trīs ierosinājumi izpilddirekto-
ram saistībā ar budžetu. Pirmais priekšli-
kums — pārskatīt speciālistu un tehnisko 
darbinieku atlīdzības un pienākumu samēro-
jamību, manuprāt, ne visur  tā ir adekvāta. 
Varbūt būs kaut kas jāmaina, pieņemot arī 

nepopulārus lēmumus. Visi saprotam, ka 
iedzīvotāju skaits samazinās. Nevarētu būt 
tā, ka, iedzīvotāju skaitam samazinoties, 
palielinās saimnieciskie izdevumi. Varbūt 
atsevišķos gadījumos to var attaisnot, bet ne 
kopumā.  

Otrkārt, būtu jāpārskata ieņēmumi, darbī-
ba ar nekustamajiem īpašumiem. Jāsakārto 
ieņēmumu pamats, lai tie ir skaidri pārskatā-
mi un prognozējami, lai izdarām visu, ko 
varam. Trešais ierosinājums — šajā pusgadā 
veikt funkcionālo auditu, noskaidrojot, vai 
pašvaldība pilda visas savas funkcijas  atbil-

Apstiprināja  Dundagas vidusskolas, Dun-
dagas bērnudārza Kurzemīte, Kolkas pagasta 
pamatskolas, Kolkas pagasta bērnudārza 
Rūķītis izdevumu tāmi un viena audzēkņa 
izmaksas 2015. gadā no pašvaldības budžeta 
atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas 
izdevumiem. 

Pieņēma 26.02.2015. saistošos noteikumus 
nr. 5 Grozījumi Dundagas novada domes 
27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā». 

Grozīja novada domes 24.04.2014. sēdes 
lēmumā nr. 105. Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu īpašumam «Silmaļi», izsakot 
nolemjošās daļas 2.2. punktu šādā redakcijā: 
«2.2. neapbūvētai 5,0 ha lielajai zemes vienī-
bai ar kadastra nr. 8850 008 098 pēc pievie-
nošanas nekustamajam īpašumam Ventnieki 
ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0047 pie-
šķirt nosaukumu Ventnieki un noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi — zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība». 

Nolēma 23,29 ha zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 8850 004 0091 noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi — zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, un 34,49 ha zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0092 no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi — 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Rozīši zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 009 0118, sadalot 
to divās daļās. Apstiprināja zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu nekustamā īpa-
šuma Mežstrauti zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  8850 013 0060 sadalīšanai 2 
zemes vienībās. 

Pieņēma nolikumu Atbalsts vietējo iniciatī-
vu projektiem. Apstiprināja projektu konkursa 
Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā 
vērtēšanas komisiju: komisijas priekšsēdētājs 
Lauris Laicāns, priekšsēdētāja vietniece Zinta 
Eizenberga, Aiga Ūdre, Gunta Abaja un An-

dris Kojro. 
Grozīja novada domes 18.12.2014. sēdes 

lēmumu nr. 309 15.§ Ar lauksaimniecības zemi 
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komi-
sijas izveidošana, izsakot nolemjošās daļas 
punktu šādā redakcijā: «Izveidot ar lauk-
saimniecības zemi veikto darījumu tiesisku-
ma uzraudzīšanas komisiju (Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi uzraudzīšanas komi-
sija): komisijas priekšsēdētājs Lauris Laicāns, 
vietnieks Aldons Zumbergs, Sintija Gāliņa, 
Ilze Šteine un Guntis Kārklevalks». 

Apstiprināja novada domes saistošos no-
teikumus Par Dundagas novada pašvaldības 
budžetu 2015. gadam. Atcēla 24.05.2012. lēmu-
ma nr. 138 2. punktu — atļauju pašvaldības 
iestādēm un struktūrvienībām apstiprinātā 
budžetā veikt grozījumus pa kodiem par 
summām līdz 426,86 €. Atļāva iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem apstiprinātajā 
budžetā veikt grozījumus pa kodiem līdz 
400 €, pirms tam saskaņojot ar finanšu speci-
ālisti un izpilddirektoru. Grozījumi nākamajā 
domes sēdē jāiesniedz apstiprināšanai. 

Uzdeva pašvaldības izpilddirektoram: 
1)  novērtēt pašvaldībā strādājošo veicamo 

pienākumu un atlīdzības samērojamību. Va-
jadzības gadījumā sniegt precizējumus Amat-
personu  un darbinieku  darba samaksas noteiku-
mos un pašvaldības amatu katalogā, lai sama-
zinātu budžetā atlīdzībai atvēlēto finansēju-
mu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš —  
aprīļa domes komitejas sēde; 2) sagatavot 
priekšlikumus pašvaldības budžeta ieņēmu-
mu palielināšanai no pašvaldības nekustamo 
īpašumu iznomāšanas un apsaimniekošanas. 
Termiņš — maija domes komitejas sēde; 
3)  novērtēt pašvaldības veicamo funkciju iz-
pildes kvalitāti un sakārtot pašvaldības spe-
ciālistu amatu pienākumu aprakstus atbilsto-
ši to veicamiem pienākumiem un atbildības 
pakāpei, lai optimizētu pašvaldības darbu un 
likvidētu neaizpildītās vakances, samazinot 
budžetā atlīdzībai atvēlēto finansējumu. 
Termiņš — jūnija domes komitejas sēde. 

Izpilddirektora Visvalža Radeļa slimības 
laikā apstiprināja par izpilddirektora pienā-
kumu izpildītāju Saimnieciskā dienesta vadī-
tāju Andri Kojro, nosakot par pienākumu 
pildīšanu 30% piemaksu no Saimnieciskā 
dienesta vadītāja mēnešalgas. 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 26. februārī 

Kā līdzsvarot trīs vaļus? 
 

Jauno budžetu skaidro domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.  

Darbs jāturpina! 

 

Par pašvaldības budžetu lūdzu izteikties arī pārējo apvienību pārstāvjus. 

Nobeigums 10. lappusē. 

Vairāk par budžetu  
lūdzam skatīt  

interneta lapas  
www.dundaga.lv  

sadaļā Pašvaldība — Budžets. 
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Sērsnu  mēnesis Dundadznieks 2015 

Ceļotāju skaits pieaug 
Caur Dundagas Tūrisma informācijas cen-

tra durvīm pērn izgājis rekordliels apmeklē-
tāju skaits — 8492. Taisnība, tas ir kopā ar 
880 ģimeņu rallija dalībniekiem. Salīdzināju-
mam — 2006. gadā priecājāmies par 3270 ap-
meklētājiem, aizpērn — par 5665. Ievērojami 
palielinājies Latvijas tūristu skaits — 7489.  

Mārketings un novada jaunais logotips 
Visādi cenšamies reklamēt novadu. Pērn 

izdoti ceļveži kopā ar Kurzemes tūrisma aso-
ciāciju, kurā pašvaldība ir biedrs, un Kurze-
mes karte, kurā iekļaujamies ar 7 objektiem. 
Esam piedalījušies akcijā Apceļo Kurzemi un 
starptautiskā velotūrisma attīstības projektā 
un izdevuši ceļvedi 6 valodās, paši izdevuši 
savu informatīvo lapu latviski un angliski un 
novada prezentācijas materiālu — piramīdu, 
ko pērn dalījām starptautiskajā tūrisma iz-
stādē gadatirgū Balttour. Sagatavojām prog-
rammu piektajām Slīteres ceļotāju dienām 
(SCD) un automaršrutus pa mūsu novadu. 
Ance Remesa sāka darīt darbus, par kuriem 
agrāk vien sapņojām. Sākām vēstīt par sevi 
sociālajos tīklos un izveidojām jauno tūrisma 
mājaslapu www.visit.dundaga.lv. Lai gan visu 
sadaļu vēl nav pat latviešu valodā, esam pa-
pildinājuši lapu ar krievu valodu, paredzams 
tulkojums angļu, vācu valodā, nedaudz būs 
arī duņdžiņu izloksnē.  

Īpašais 2014. gada notikums — ģimeņu 
rallijs, liels pārbaudījums, ko visumā labi iz-
turējām. Vēl jāpiemin tūrisma firmu opera-
toru un baltkrievu, vācu un beļģu žurnālistu 
apmeklējumi ar labu atdevi. Kāds angļu žur-
nālists grib uzrakstīt grāmatu par Kurzemes 
katlu, tātad arī par mums.  

Darbojamies kopā ar Kultūras pili. Daudz 
vērtīga ierosina Baiba Dūda. Piemēram, iz-
veidot tūrisma zīmolu, par ko gadiem runā-
jam un pērn beidzot iesākām. Nu jau ir no-
vērtējams grafiskā dizainera Ainara Gaida 
radītais novada logotips. Ir viens vispārīgs  
visam novadam (skatīt 12. lpp.), bet būtība ir 
tāda, ka logotipu veido nemainīgā un mainī-
gā daļa. Atsevišķi logotipi ir pilij, Slīteres na-
cionālajam parkam, Lībiešu krastam, Kolkai. 
To varēs papildināt atkarībā no vajadzības.  

Turpmāk šādus logotipus lietosim ļoti pla-
ši, piemēram, kādam pasākumam, kā Skland-

raušu svētki, suvenīriem, t-krekliem, vizīt-
kartēm, mūsu TIC sienu noformējumam un 
tā joprojām. Ar jauno logotipu jau sevi pie-
teicām šogad Balttour februāra sākumā. Pir-
mais drukātais materiāls, kurā izmantojām 
A. Gaida darinājumu, bija kalendārs, ko izdā-

ļājām tūrisma informācijas centriem un ci-
tiem sadarbības partneriem. Kalendāru rak-
sturo katra mēneša īpašais nosaukums, kas 
atspoguļo galvenos pasākumus un svētkus, 
kas šogad iecerēti novadā.  Janvāris ir ziemas 
prieku mēnesis, aprīlis — putnu mēnesi, jū-
lijs — divu jūru un sklandraušu mēnesis, ok-
tobris — pils leģendu mēnesis, decembris — 
rokdarbu mēnesis. Turklāt uzsvērta ir lībiešu 
valoda. 

Plaši lietojot jauno logotipu, tuvākajos 2–3 
gados mūs sāks pazīt aizvien labāk.   

Infrastruktūra 
Dažādus stendus un zīmes esam ieguvuši 

Slīteres nacionālā parka  un Lauku ceļotāja 

projektos, paldies Veronikai un Edgaram 
Milleriem, kas raksta projektus Lībiešu kras-
tā, tāpat Kolkā un Dundagā un apkārtnē pa-
rādās jaunas norādes zīmes. Cenšamies ne-
laist garām iespējas, kad var dabūt naudu 
kartēm, norādēm.  Ja to nav, tad ceļotāji dažu 
labu objektu neatrod, tā, piemēram, ir gadī-
jies ar Zeltapsu dižakmeni. Dažiem bieži ap-
meklētiem objektiem trūkst stāvlaukumu.  

Jaunie ceļotājiem domātie maršruti aizsū-
tīti tūrisma firmām. Tie atrodami arī inter-
neta lapā PDF formā, un tos nodrukās. Ar-
vien vairāk ceļo Latvijas ģimenes, bet tieši 
ģimenēm ar bērniem mūsu novadā ir maz 
izklaižu iespēju. Labi, ka ir dzīvnieki — Pāces 
zirgi, Kļavnieku kazas, dabas takas un Ozola 
namiņš Šlīterē.  

No Eiro velo projekta līdzekļiem marķē-
jām Barona bōganu, kam piešķirts valsts stan-
darts, tāds tagad ir vēl diviem maršrutiem, 
un tos arī vajadzētu marķēt: no Dižjūras līdz 
Mazjūrai, ietverot Kolku, Košragu, Apakšce-
ļu, Dūmeli, Melnsilu un tad atpakaļ uz Kolku, 
un otrs — no Kolkas līdz Sīkragam cauri vi-
siem lībiešu ciemiem. Nedaudz naudas esam 
paredzējuši Kultūras pils budžetā, lai nozīmī-
gākos pagriezienos marķētu ar metāla zī-
mēm, pārējos posmos izlīdzoties citādi. Šo-
gad jānomaina novada karte centrā.  

Esam iekārtojuši telpas paši savā Tūrisma 
informācijas centrā — divus darba kabinetus 
un lielo zāli apmeklētāju grupai. 

Gidi 
Cenšamies iesaistīt skolēnus. Viņiem va-

sarā tā ir laba iespēja praktizēties un piepel-
nīties. Pieprasījums pēc vietējiem gidiem pē-
dējos trīs gados pieaug, arī pēc dabas gidiem, 
tāpēc apsveram iespējas piesaistīt jaunus. 
Trūkst vietējo gidu. Aroda īpatnība: kamēr 
neesi gids ar vārdu, tikmēr dienišķo maizi ar 
šo darbu vien nopelnīt ir grūti. Līdz tam jā-
nonāk. Aicinām pieteikties interesentus!  

Risināmais 
Gribētos izstādi par mūsu tūrisma uzņē-

mējiem, tā varētu būt arī mobila, uz dažā-
diem pasākumiem līdzi paņemama. Jāpapil-
dina un jāveido kvalitatīva fotobāze. Jāierīko 
kājnieku maršruts Dundagā — mazbānīša 
taka, jāmarķē velomaršruti.  

Jāveido kompleksie piedāvājumi ceļotā-
jam vienai līdz trim dienām. Vienā vietā sa-
maksājot, nopērk gulēšanas, ēdināšanas, 
daudzu objektu apmeklējumu pakalpojumu: 
darbnīcas, ekskursijas, izjādes, degustācijas... 
Jāveido savstarpējo norēķinu sistēma.  

Dundagā pietrūkst velonomas. Jāradina 
tūristus te viesoties arī ziemā. 

Balttour 2015 
Piedalījāmies visas trīs dienas, 6.–8. II. 

Mūsu mājražotāji pie 2,3 m gara galda rekla-
mēja reizē sevi un mūsu novadu. Paldies 
Dzintrai Jānbergai, Dženetai Marinskai, Edī-
tei Seipulei, Elmai Zadiņai, Kristīnei Savickai, 
Dacei Savickai un Gintam un Ingai Saliešiem 
no Mežlīdumiem! Liels paldies vienmēr palī-
dzēt gatavajam šoferim Gatim Blumbaham! 

Izstādē stāstījām par iespējām ceļot mūsu 
novadā, apmainījāmies ar jaunajiem tūrisma 
materiāliem gan starp Kurzemes tūrisma 
centriem, gan ar pārējiem. Izplatījām novada 
pasākumu kalendārus un jaunās brošūras 
dažādu tūrisma firmu un aģentūru vidū, kas 
rīko braucienus pa Latviju. 

Slīteres ceļotāju dienas  
un cita tuvākā nākotne 

Ceļosim jau sesto gadu. Programma pasā-
kumam, kas ierasti notiek jūnija pirmajā 
sestdienā un svētdienā, jāgudro vairākus ga-
dus uz priekšu. Centīsimies laikus plānot kat-
ram gadam savu īpašo tēmu. Šogad Ceļotāju 
dienas paies gardēžu zīmē. Celsim godā kuli-
nāro mantojumu.   

Jaunā veidolā iznāks jau pazīstamā lokā-
mā laiviņlapa — bērniem atkal būs, ko spēlē-
ties. Sākam strādāt pie maršrutu lapu dizai-
na.  Dažādi lūkosim izmantot jaunā dizaina 
elementus, arī internetvidē. Gatavosimies 
žurnālistu vizītēm. Piedalīsimies laivotāju 
projektā, proti, igauņu bāleliņiem, konkursa 
uzvarētājiem, balva būs viesošanās mūsu no-
vadā.  

Uzklausīja Alnis Auziņš 

   Visa dzīve man viens ceļojums  

No ziemas priekiem  
līdz rokdarbiem 

 

Par tūrismā padarīto un iecerēto stāsta Alanda Pūliņa un Ance Remesa. 

• Balttour 2015 Rīgā. Gints un Inga Salieši, Edīte Seipule un Dženeta Marinska.      Alandas Pūliņas foto 

Platība 
Notikušas izmaiņas SNP platībā: vecajā 

likumā platība bija 16360 ha sauszemes un 
10130 ha jūras akvatorija. Jaunajā likumā no-
teikts, ka ir 16414 ha sauszemes, bet jūras 
nav. Zemes platība palielinājusies pēc robe-
žu, to skaitā jūras krasta līnijas precizēšanas. 
Par jūras akvatoriju: 2000. gadā, kas Slīteres 
nacionālo parku dibināja, tā teritorijā iekļāva 
pieguļošo jūras platību līdz tā saucamajai 
10  m izobātai jeb 10 m dziļumam. Savukārt 
2010. gadā Latvijā nodibināja īpaši aizsargā-
jamās jūras teritorijas (AJT), to skaitā AJT 
«Irbes šaurums» un «Rīgas līča rietumu pie-
kraste», kas pārklājās ar SNP jūras daļu, tā-
pēc tagad vairs nevajag iekļaut parka terito-
rijā pieguļošo jūru. 

Zonējums 
 Izmaiņas notikušas SNP funkcionālajā 

zonējumā. Vecajā likumā bija 4 funkcionālās 
zonas: neitrālā, ainavu aizsardzības, dabas 
lieguma un dabas rezervāta zona. Jaunajā 
likumā ir 5 funkcionālās zonas: neitrālā, 

ainavu aizsardzības, dabas lieguma zona — 
brīvi jebkuram un jebkurā laikā apmeklēja-
mas, regulējamā režīma zona — apmeklēt 
varēs, bet ne visu gadu, stingrā režīma zo-
na  — apmeklēt var tikai ar ikreizēju admi-
nistrācijas atļauju. 

1. Neitrālās zonas (9. pants) ir vairākas un 
aizņem lielāku teritoriju. Tās noteiktas Dun-
dagas novada piekrastes ciemu blīvāk apbū-
vētajās daļās: Sīkragā, Mazirbē, Košragā, Pit-
ragā, Saunagā, Vaidē, Kolkā un Ūšos, nevis 
tikai Kolkā, kā bija līdz šim. Neitrālajā zonā 
zemju īpašniekiem samazināsies apgrūtinā-
jumi gan būvniecībā, gan mežsaimniecībā. 

2. Ainavu aizsardzības zona (8. pants), ku-
ras galvenais mērķis ir saglabāt piekrastes 
ainavu starp vēsturiski apdzīvotajām vietām, 
kļuvusi mazāka, jo paplašinājusies neitrālā 
un dabas lieguma zona. Arī ainavu aizsardzī-
bas zonā kā līdz šim ir pieļaujama būvniecība 
un saglabāti esošie mežsaimniecības ierobe-
žojumi. 

3. Dabas lieguma zonas (7. pants) aizņem-

tā teritorija kļuvusi nedaudz lielāka uz valsts 
zemju rēķina, zona neskar privātos īpašu-
mus, jo no lieguma zonas izslēgti privātie 
īpašumi starp Saunagu un Pitragu, tie iekļau-
ti ainavu aizsardzības zonā. 

4. Regulējamā režīma zona (6. pants) ir 
jaunums, jo līdz šim tādas zonas SNP nebija. 
Iekļautajās teritorijās režīms ir mīkstināts. 
Iepriekš Bažu purvā un Zilo kalnu kaļķainajā 
purvā bija stingrā režīma zona (dabas rezer-
vāta zona), kas apmeklēšanai bija liegta. Re-
gulējamā režīma zona noteikta, lai apsaim-
niekotu biotopus, un rudenī — ziemā, kad 
dabā beidzies mazuļu radīšanas un audzēša-
nas laiks, to varēs arī apmeklēt. 

5. Stingrā režīma zonā (5. pants), kurā ie-
kļauts Slīteres rezervāts un Zviedru meža 
masīva rezervāts, dabas vērtībām jāpaliek 
neskartām, tāpēc to apmeklēt drīkst tikai ar 
ikreizēju administrācijas atļauju. 

Meža apsaimniekošana 
Likuma 10. pants ienesis jaunumus, kas 

saistoši SNP meža īpašniekiem, ja zeme atro-
das ārpus parka neitrālās zonas. Cirst mežu 
turpmāk varēs saskaņā ar meža apsaimnie-
košanas plānu, kas ir nedaudz apjomīgāks 
dokuments par meža inventarizāciju, uz ku-
ras pamata meža ciršanas apliecinājumu 
Valsts meža dienestā Slīteres nacionālā par-
ka meža īpašnieki var saņemt patlaban. Meža 
apsaimniekošanas plāna saturu noteiks SNP 

individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi, kurus pieņems līdz 01.07.2016. 
Pašlaik meža apsaimniekošanas plānus zvēri-
nāti meža taksatori izstrādā saskaņā ar 
04.02.2014. Ministru kabineta noteikumiem 
nr. 67 Noteikumi par meža apsaimniekošanas 
plānu. Derīgi ir arī spēkā esoši meža apsaim-
niekošanas plāni. Meža apsaimniekošanas 
plāns atšķirībā no meža inventarizācijas ne 
tikai konstatē esošo stāvokli mežā, bet arī 
nosaka, kādi meža apsaimniekošanas pasā-
kumi veicami noteiktajā laika periodā. 

Aizsardzības un izmantošanas noteikumi  
Slīteres nacionālajā parkā 

Jaunā SNP likuma nodaļā Pārejas noteikumi 
teikts, ka Ministru kabinets līdz 01.07.2016. 
izdos likuma 3. panta otrajā daļā minētos Slī-
teres nacionālā parka individuālos aizsardzības 
un izmantošanas noteikumus. Pašlaik vadāmies 
pēc Ministru kabineta 13.03.2001. noteiku-
miem nr. 116 Slīteres nacionālā parka individu-
ālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā 
arī Ministru kabineta 16.03.2010. noteiku-
miem nr. 264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteiku-
mi. 

 

 

 

Andra Ratkeviča, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kurzemes reģionālās adminis-
trācijas sabiedrisko attiecību speciāliste 
 

 

Jauns likums 
 

25. II stājās spēkā jaunais Slīteres nacionālā parka (SNP)  
likums. Aicinām iepazīties ar pilnu likuma tekstu www.likumi.lv. 

Salīdzināsim veco un jauno likumu, pievēršot uzmanību tiem 
pantiem, kas varētu interesēt novada iedzīvotājus. 
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— Kāpēc piekritu šim atbildīgajam ama-
tam? Jau divus gadus pirms tam darbojos 
valdē, un bijām uzsākuši attīstīt biedrību. 
Iepriekšējā prezidente nolika mandātu, valde 
izvirzīja manu kandidatūru. Pēc ilgām pār-
domām piekritu. Atskatoties varu teikt, ka 
kopā ar jauno izpilddirektori Airu Andrikso-
ni un vēl 8 valdes locekļiem esam ražīgi pa-
strādājuši. 

Asociācijā ir 94 biedri — 10 individuālie, 
pārējie — Latvijas pilis un muižas. Mums  
visiem rūp kultūras mantojuma attīstība, kā 
to pareizi izmantot mūsu sociālekonomiska-
jai labklājībai, tūrisma attīstībai un visa kul-
tūras mantojuma saglabāšanai. Par to ir jārū-
pējas, jo valstī ne gluži visus normatīvos do-
kumentus  pieņem, ievērojot mūsu kopējo 
bagātību. 

Arī mums kā pilij vajag iekļauties kopējā 
musturdeķī. Mūsu mērķi  ir vareni, bet šad 
tad pietrūkst naudas, šad tad — zināšanu, un, 
tikai šīs jomas ļaudīm apvienojoties, varam 
valstiskā līmenī lobēt un attīstīt savas iece-
res. Tas man bija galvenais pamudinājums 
tik nopietni iesaistīties. 

Arī pašu biedrību vajadzēja attīstīt, un 
tagad pēc spraiga darba gada sapulcē  bijām 
gandarīti par padarīto un iedvesmoti darbu 
turpināt. Vairāki biedri izteica atzinību, ka 
biedrība no gandrīz dzīvot nespējīgas orga-
nizācijas ir kļuvusi par rosīgu, pievilcīgu 
biedrību. Pērn ar kopīgu enerģiju asociācijas 
kuģi ievirzījām dziļākos ūdeņos, šogad ar 
īpašu gudrību jādomā, ko tieši ieguldīt. Jau-
nums kopsapulcē bija tas, ka ievēlējām palī-
gus — reģionālos līderus, Kurzemē — Apriķu 
muzeja direktori Ainu Cērmani.  

Prieks, ka esam iekustinājuši kopdarbībai 
arī kolēģus Lietuvā un Igaunijā. Pērn maijā 
Mežotnē pirmoreiz tikās Baltijas valstu Piļu 
un muižu asociācija, parakstījām saprašanās 
memorandu un visu gadu esam uzturējuši 
sakarus.  

Pašlaik strādājam pie vērtīgas un vērienī-
gas idejas — vēlamies Latvijas pilīs un muižās 
attīstīt amatnieku darbnīcas. Mūsu pilis un 
muižas jau attīstās, interjeru veido pareizi, 
bet bieži vien nav satura, ar ko to piepildīt. 
Tāpat trūkst kopīga tūrisma produkta. Tāpēc 
gribam ar projektu piedalīties Centrālā Balti-

jas jūras reģiona projektu fondā. Arī mūsu 
pilī būtu labi izveidot seno amatu darbnīcu, 
lai kļūtu pievilcīgi paši sev un viesiem. Vie-
niem pašiem mums naudas nepietiek, jāmek-
lē jaudīgi sadarbības partneri.  

Svarīgi ir arī veicināt piļu un muižu sa-
draudzību, apmainīties pieredzē. Pērn ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkojām 
piecus tālākizglītības seminārus kultūras 
mantojuma jomā. Tie bija vērtīgi, jo varējām 
piesaistīt ekspertus praktiķus, labākos speci-
ālistus Latvijā. 

Arī pati tādējādi gūstu labu iespēju papil-
dus izglītoties. Ar zinošākām acīm varu pa-
raudzīties uz mūsu pili kā kultūras un vēstu-
res mantojuma objektu, kā to pareizāk attīs-
tīt, lai, aktīvi darbojoties, kaut ko neizdarītu 
greizi.  

Mūsu biedrība attīstās. Kopsapulcē bija 
ieradušies daudz biedru, vairāk nekā puse 
balsstiesīgo, sapulce bija ļoti darbīga, labvēlī-
ga, izskanēja konstruktīvi priekšlikumi turp-
mākajam. Esam rīkojuši atklātas valdes sē-
des, un mūsu sēkla kritusi auglīgā augsnē. 

Tas man pašai ir prasījis darbu, laiku, un 
bez pašvaldības domes atbalsta, priekšsēdē-
tāj Gunāra Laicāna un izpilddirektora Visval-
ža Radeļa atbalsta tas nebūtu iespējams. Mēs 
sava novada attīstības stratēģijā esam pare-
dzējuši aktīvi piedalīties profesionālo asoci-
āciju darbā. Esmu arī aizdomājusies, vai šo 
darbu turpināt, bet kopā ar valdi sapratām, 
ka mums jāmainās, atbildība koleģiāli jāpa-
dala. Turklāt vispirms jāizaudzina nākamais 
vadītājs.  

Esmu gandarīta par pērn paveikto, un sa-
skatu vēl vairāk asociācijai jēgu. Esam izau-
guši no uzskata mēs, biedri, un jūs, asociācija 
līdz tam, ka lielākā daļa biedru domā un saka 
mēs, asociācija. Asociācija ir tik stipra, cik tās 
vadība, savukārt valde ir tik stipra, cik stipri 
ir tās biedri. To arī visu gadu centos attīstīt 
un stiprināt.   

Tikšanās kādā no asociācijas biedru objek-
tiem ir laba izdevība to iepazīt tuvāk. No Tu-
raidas muzejrezervāta, kas lepojas ar 250 000 
apmeklētājiem gadā, var daudz ko pamācī-
ties. Arī Dundagas pils ļaudīm derētu tur aiz-
braukt un pamācīties.  

Esam uzlabojuši asociācijas mājaslapu, 
pati ieguldīju laiku, iesaistot kolēģus.  

Dundagas pilī esam iecerējuši konferenci, 
iespējams, jau šoruden. Šim nolūkam esam 
uzrakstījuši projekta pieteikumu Valsts kul-
tūrkapitāla fondam. Konferences ideja ir at-
klāt kultūras mantojuma un tūrisma kopdar-
bības efektu — sinerģiju, tā nozīmi reģiona 
izaugsmei. 

Gada laikā ir paveikts daudz, iekustināti 
daudzi pasīvie biedri. Mūsu asociācija attīs-
tās tā, kā jātop labam zīmējumam — vienmē-
rīgi, pārlieku smalki neizstrādājot vienu vie-
tu un citu atstājot novārtā. Priecājos, ka mūs 
aizvien labāk pazīst un līdz ar to — arī Dun-
dagas pili, jo uzstājoties vienmēr uzsveru 
savu piederību. Par to patiesi lepojos, ka 
mēs, nelielas pašvaldības pārstāvji, varam 
būt tik nozīmīgi Latvijas kontekstā. 

 

Uzklausīja Alnis Auziņš  

Pērnajā gadā ir krietni pieaudzis piena 
apjoms: auguši ganāmpulki, palielinājusies 
ražība. Tas ir radījis problēmu pārdot saražo-
tos piena produktus. Turklāt neviens nevarē-
ja paredzēt ar Krieviju saistītās problēmas. 
Tas nekas, ka mums nav tiešu sadarbības lī-
gumu ar lielo kaimiņvalsti. Tiem, kam tas ir 
bijis, nav vairs Krievijas noieta tirgus, un vi-
ņu saražotā produkcija paliek tepat. Tas at-
saucas uz visiem piena ražotājiem Latvijā. 

Otrkārt, ir jūtams — vai nu samazinājies cil-
vēku skaits, vai arī viņiem nav pirktspējas. Ir 
liela piena pārprodukcija. Tāpēc būtiski sa-
prast, kurus produkcijas veidus tirgū pērk.  

Arī daudzi zemnieki jautā, kāpēc neražo-
jam jaunus produktus. Ja nav liela noieta tir-
gus, tad jebkurš jauns produkts sadārdzina 
un sadrumstalo visus procesus.  

Visvairāk pirktie no mūsu produktiem ir 
sviests, krējums un biezpiens. No valdes nā-
kušas dažādas idejas, arī ražot vairāku veidu 
biezpienu. Parastā biezpiena produkcija ir 
vājpiena biezpiens un 9% pilnpiena biez-
piens. Pamēģinājām vēl klāt arī 18% pilnpie-
na biezpienu un secinājām, ka tad nepērk 
vairs deviņprocentīgo.  

Paldies Dievam, mums ir savas tirdzniecī-
bas vietas. Tad vieglāk ir kontrolēt naudas 
plūsmu. Labi produkciju pērk mūsu veikalos 
Dundagā, Talsos un Ventspilī. Bažījāmies, vai 
nezaudēsim pircējus, kad remontēsim veika-
la telpas Talsos, taču tā nenotika — sākumā 
pēc remonta pircēju skaits samazinājās, bet 
pakāpeniski tas atkal pieauga iepriekšējā lī-
menī. Acīmredzot mūsu produkcija ir pietie-
kami iecienīta. Tā ir bez konservantiem un 
augu taukiem, bet līdz ar to uzglabāšanas 
termiņš ir īss. 14. II Kauguros atvēra jaunu 
tirdzniecības centru Līgo, kur sava vieta būs 
arī mūsu produktiem. 

Vēl aizvien braucam ar vecajām GAZ-53 
piena mašīnām. Ar vecajām var izbraukt tos 
ceļus, pa kuriem ar lielajām nevar izgrozī-
ties. Arī pie pienotavas lielās netiek klāt. Tas 
viss ir infrastruktūras jautājums. Pie jau-
najām fermām der arī jaunās mašīnas. Taču 
mums vēl ir daudz mazo zemnieku. Ar vi-
ņiem ir izveidojusies laba sadarbība. Mazo 
zemnieku skaits nedaudz ir sarucis, varbūt 
pa kādam pārtraukuši piena ražošanu. Taču 
piena apjoms 2014. gadā, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu, pieaudzis par 15%. Vistālākie 
punkti, kur braucam pēc piena, ir Strazde 
Talsu novadā un Pope Ventspils novadā.  

Esam iesnieguši Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) projekta pieteikumu par biezpiena ra-
žošanas modernizāciju. Vēl vajag LAD atzi-
numu, tad gada beigās uzsāksim projektu. Uz 
konkursu darbu izpildei pieteikušās arī fir-
mas no Čehijas, un viena no tām arī uzvarē-
jusi.  

Pateicoties čehu uzņēmēja, firmas Intero 
Chmelan direktora Jana Dostalas un mūsu no-
vada vadības ieinteresētībai, ir izveidojusies 
sadarbība starp Dundagas pašvaldību Latvijā 
un Žambergas pašvaldību Čehijā. 2009. gadā 
čehu uzņēmumi pagatavojuši un speciālisti 
mūsu PLPKS uzstādījuši vairākas modernas 
iekārtas. 

Diāna Siliņa 

 

Piensaimnieku  
panākumi un problēmas 

31. I augstu apbalvojumu saņēmis Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga valdes priekšsēdētājs Guntis Pirvits. Vi-
ņam Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas gada noslēguma pasākumā 
pasniedza Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu par kooperācijas un uzņēmējdar-
bības veicināšanu laukos, apdzīvotības un darba nodrošināšanu, sekmējot lauksaim-
nieku stabilitāti, modernizāciju un attīstību. Kā klājas PLPKS, stāsta G. Pirvits.  

Uzziņai 
 

PLPKS Dundaga apvienojušies 103 bied-
ri, un tas ir lielākais piena pārstrādes ko-
operatīvs Latvijas Ziemeļrietumos. G. Pir-
vits PLPKS valdes priekšsēdētājs ir kopš 
1998. gada. Pats viņš galdā liek visus 
PLPKS produktus, visvairāk sviestu, krēju-
mu un vājpiena biezpienu.   

Mūsu pils  
Latvijas piļu un muižu saimē 

 

25. II Turaidas muzejrezervātā kopsapulcē pulcējās Latvijas piļu un muižu asociāci-
ja. Mūsu pils direktore Baiba Dūda jau otro gadu ir šīs asociācijas prezidente jeb bied-
rības Latvijas piļu un muižu asociācija valdes priekšsēdētāja. Vārds Baibai! 

Pasākuma mērķis bija diskusijās atklāt 
rīcības, kas būtu jāveic vietējās attīstības 
stratēģijā pēc 2015. gada, lai spēcinātu Zie-
meļkurzemes biznesa asociācijas (ZBA) teri-
torijas pagastu dzīves kvalitāti un tūrisma 
attīstību, kā arī apzināt kopīgās un atšķirī-
gās iezīmes un sadarbības iespējas Ventspils, 
Dundagas un Talsu novadu pagastu tūrisma 
attīstības veidošanā. Semināru rīkoja biedrī-
ba Latvijas Lauku forums (LLF) Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētā projektā, turpi-
not vietējās rīcības grupas teritorijas pētīju-
mu Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociāci-
ja» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala 
izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana.   

Sākumā sanākušos aizrāva augstskolas 
Turība lektors Armands Muižnieks, kas tūris-
mā darbojas jau 25 gadus. Pēc tam savas ie-
rosmes tūrisma attīstībai Ziemeļkurzemē 

izteikt aicināja LLF Kompetenču centra vadī-
tājs Valdis Kudiņš. 

A. Muižnieks teica, ka šeit ir klusā Kurze-
me, bet daba un klusums ir viena no tūrisma 
tendencēm pasaulē. Tātad to vajag izman-
tot. Viņš rosināja aizdomāties, kas būtu tā 
rozīnīte, ko tūristi šeit saņem. «Ļaudis no 
informāciju cilvēkiem mainās uz sajūtu cil-
vēkiem», secināja lektors. 

Skarbi bija viņa konstatējumi, ka reizēm 
tik daudzi nav savās īstajās vietās un ka lat-
vieša nelaime ir tā, ka viņš ir «pats sev reži-
sors» un grib kopēt jau to, kas ir. Par vienu 
no lielākajām problēmām Latvijā tūrisma 
jomā A. Muižnieks nosauca informācijas ap-
riti. Ziņām ir jābūt nemaldinošām! Tāpat 
svarīgi, lai tūrisma piedāvājumi ir pieejami. 

Lektors uzsvēra, cik būtiski, lai tūrisma 
uzņēmējiem patiktu tas, ko paši dara, lai vi-
ņi cilvēkus uzņemtu ar mīlestību un būtu 

uzticami sadarbībā ar citiem. «Labāk strādā-
ju ar pāris uzticamiem, nevis desmit, ar ku-
riem nervus bendēt», atzina A. Muižnieks. 
Kā labo paraugu lektors minēja sadarbību ar 
Ungurmuižu, kas rīko austeru vakarus ar 
tiem vien piemītošo gaisotni, sajūtām, stās-
tiem. 

Otrā pasākuma daļa vērtīga bija ar to, ka 
tajā satikās kaimiņpagastu ļaudis, kas ieinte-
resēti tūrisma attīstībā mūsu pusē. Netrūka 
ne problēmu uzskaitījuma, ne lielisku ieros-
mju, kā pagarināt un dažādot tūrisma sezo-
nu. Aktualizējās jautājums par cilvēku, kas 
var šīs idejas īstenot, koordinēt sadarbību. 
Klātesošie atzina, ka daļēji to dara ZBA vadī-
tāja Gunta Abaja. Viņa savukārt uzskata, ka 
tam jābūt jaunam cilvēkam, kas te dzīvo, 
labi pārzina vietējos un kura sirds ir piederī-
ga šai pusei.  

Kā noslēgumā sacīja V. Kudiņš, šeit neat-
risināsim visas problēmas, bet esam iekusti-
nājuši dažas, lai nokļūtu līdz stratēģijai. Viņš 
izteica prieku, ka klātesošie redz ZBA kā vie-
nu no koordinējošajiem mehānismiem, tas 
dod biedrībai uzticēšanās kredītu darbu tur-
pināt. Darāmā jau netrūkst!  

Diāna Siliņa 

Lai sirds piederētu šai pusei!  
 

Klusā Kurzeme, sadarbība, cilvēkmīlestība, uzticamība un sajūtas — to saklausīju 
tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās reizē 27. II Mazirbē, Lībiešu tautas namā, 
kur bija pulcējušies vairāk nekā 20 apmeklētāju.  

Labākie lauksaimnieki 
 

20. II Talsu tautas namā Talsu, Dun-
dagas, Mērsraga un Rojas lauksaimnieki 
un viņu partneri  atskatījās uz pērn pa-
veikto un sumināja labākos.  

 

Mūsu novada lauksaimnieki saņēma arī 
Dundagas pašvaldības diplomus: Ainars Šim-
permanis par centību un panākumiem zem-
nieku saimniecības Brauskas attīstībā; Zadiņu 
ģimene par sekmīgu darbu lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozarē; Diāna un Edgars 
Pētersoni par aktīvu iesaistīšanos Eiropas 
Savienības LEADER projektu īstenošanā un 
bioloģiskās saimniecības attīstībā;  i/k Lienī-
tes par centību un neatlaidību saimniecības 
vadīšanā; Silvija Reine par veiksmīgu lauk-
saimniecības produkcijas ražošanas uzsākša-
nu. 

Lielu paldies lauksaimniekiem par iegul-
dīto darbu, darba mīlestību, sasniegtajiem 
rezultātiem un ieguldījumu novada lauk-
saimniecības attīstībā saka lauku attīstības 
konsultante Ilze Šteine.  

Sirsnīgi apsveicam!  
Diāna Siliņa 
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1. Kurā ciemā jūs dzīvojat? 
Paskaidrojums: pirmais skaitlis iekavās no-

rāda atbilžu skaitu internetā, otrais — papīra 
anketās. Pārstāvēti ir 16 ciemi no 44. Dunda-
ga 24 (12+12), Kaļķi 17 (0+17), Vīdale 15 
(1+14), Mazirbe 15 (0+15), Kolka 8 (7+1), Sab-
dagas 2, Saustere 2, Valpene 2, Cirstes 1, 
Jaundundaga 1, Kārļmuiža 1, Laukmuiža 1, 
Pitrags 1, Puiškalnciems 1, Sīkrags 1, Sum-
burciems 1. 

* 4 Mazirbē, pa 1 Dundagā un Jaundundagā. 
** Piebilde: tādu nav. 
† No tiem 1 Dundagā. 
‡ Piebilde: neorganizētie. 
§ Piebilde: mežacūkas regulāri uzrok takas, pļavas un 

veloceļu Sīkrags–Mazirbe. 
¶ No tiem 9 Mazirbē; piebilde: par daudz. 
|| Piebilde: izteiktos viedokļus neievēro. 

3. Nosauciet 1–3 pasākumus, 
ko vajadzētu īstenot jūsu cie-
mā šajā gadā! 

Dundaga, arī mazie ciemi. 
Sakārtot veco kultūras namu (Dundagā). 
Izveidot jauniešu centru (2×), lai tie nopir-

ktie galdi un citas lietas, kas saistītas ar spor-
tu, nebūtu pieejamas tikai pašvaldības darbi-
niekiem, bet lai jaunieši varētu iet un nodar-
boties ar sportu. 

Uzlikt norādes — Valpenes kapi un Valpe-
nes piramīda (pretī fermai). Izveidot stāvlau-
kumu pie Valpenes piramīdas. 

Atjaunot sporta dienu. Sporta svētkus 
Dundagā.  

Vismaz sakopt volejbola laukumu un uz-

likt tīklu. Pilnveidot sporta laukumu infra-
struktūru. 

Uzlabot zemes ceļu segumu, sakopt ceļ-
malas. 

Virzīt Dundagas dīķa tīrīšanas projektu. 
Sakārtot laukumu pie pils, dīķa apkārtni, 

laukumu ģimenēm ar maziem bērniem (2×). 
Uzlabot parka infrastruktūru — soliņi, at-

pūtas vietas, strūklaka. 
Kādus pasākumus bērnudārza grupiņām 

un 1.–4. klašu skolēniem. 

Ierīkot bezvada interneta piekļuves pun-
ktus Dundagas centrā un pils zālē. 

Uzlabot kultūras dzīvi. Konkursu par sa-
koptāko sētu novadā! 

Kultūras pasākumus, kuri būtu tikai Dun-
dagai un kuri piesaistītu tūristus! 

Rīkot ģimeņu dienas pasākumus, bērnu 
svētkus (2×), novadnieku dienu. Brīvdabas 
izrādes, pasākumi (5×), arī Dundagas ama-
tierteātra izrādes, Dundagas svētki (2×). Kon-
certus (Uģa Rozes). Bērnu svētkus. 

Uzlabot ceļu stāvokli.  
Klaiņojošo suņu jautājums. 
Atjaunot veco spēkstaciju. 
Ciema ļaužu kopā sanākšanas vakars — 

sapazīšanās, kopīgu darbošanās ideju ap-
spriešana, ciema kopējās govs ieviešana — 
katrs pa kārtai aprūpē, un visiem būtu piens! 
(Izcēlums mūsu. Red.) 

Viss jau ir ieplānots, bet būtu jāsakārto 
Imanta Ziedoņa piemiņas vieta Skolotāju 
birzs. 

Sarīkot dziedāšanas pasākumu — katrs 
dalībnieks vai nu izlozē un iemācās doto 
dziesmu, vai nāk ar savu izvēlēto dziesmu. 

Visa vecuma talantu konkurss dzejā, mū-
zikā u.tml. 

Kolka 
Bērnu svētki Kolkā. 
Sakārtot Baltijas zivs teritoriju (Kolkā). No-

drošināt glābšanas iespējas jūrā un uguns-
dzēšamo mašīnu. Pilnīgi nesakārtota teritori-
ja, nav nopļauta, nav infrastruktūras. 

Jūras svētkus stadionā. 
Turpināt ietves izbūvi. 
Turpināt ūdenssaimniecības rekonstruk-

ciju. 
Noturēt un atbalstīt Kolkas skolu. 

Vīdale. 
Pasākumus pensionāriem (2×). 
Neapmeklēju pasākumus. 
Vairāk aktīvu pasākumu iedzīvotājiem! 
Jāņu nakts balle. 
Uz svētkiem balles. 
Lieldienu pasākumu bērniem.  
Sporta dienu (6×), makšķerēšanas sacensī-

bas. 
Vīdales skolas absolventu tikšanās (2×). 
Atpūtas vakars, vecuma neierobežojums.  
Izveidot interešu grupu. 
Ziemassvētku pasākums. 
Izvizināt ar gaisa balonu. Izjādes ar zir-

giem un karieti priekš maziem bērniem, to 
nav daudz, bet tomēr ir. 

Kaļķi 
Iztīrīt aku Kaļķu kapos, katru vasaru nav 

ūdens (2×). 
Sakārtot sporta laukumu pie Mežābelēm 

(3×). Ierīkot jauniešiem kārtīgu sporta lauku-
mu (5×). Izveidot trešo sporta laukumu — 
reālo! Sarīkot sporta dienu, svētkus (4×). 

Uzlikt zīmi apdzīvota vieta Puiškalnciemā. 
Kaut ko bērniem un vecākiem. Ziemas-

svētku balli, Jāņus (uz Dundagu nav iespējas 
tikt). 

Mazirbe. 
Pagarināt apgaismojumu līdz krustoju-

mam (2×).  
Iedegt ciema lielo egli arī šogad (2×).  
Teātra izrādi.  
Labu kino brīvā dabā. 
Lībiešu svētki augustā. 
Apmaksātu kultūras darbinieku. 
Attīstīt satiksmi Mazirbe–Ventspils. Labā-

ku satiksmi. 
Lībiešu tautas namā pašdarbnieku teātra 

izrādi.  
Bušu zvejniekiem (iebraucējiem) lekciju 

par apkārtnes tīrību. 
Balles, diskotēkas. 

Mazirbe, Sīkrags 
Pēc programmas (14.–20. g.) prioritāte M–

S–1 un S–2 par ceļu sakārtošanu — inventari-
zēt. Nevienā programmā nav ceļu sakārtoša-
na uz Seskiem (ap 40 īpašumu). Publicēt ceļu 
līdzekļu izlietojumu pēc plānotā 2014. gadā 
(93 tūkstoši) un ceļu plānu un izlietojumu 
pēc novadītā finansējuma 2015. gadam (99 
tūkstoši). 

4. Vai jūsu ciemā vai tuvākajā 
teritorijā iedzīvotājiem vaja-
dzētu izveidot ciema valdi? 

Vajag 20 (no tiem Vīdalē 9, Mazirbē 4, Kol-
kā 1, Kaļķos 2,); nevajag 38; grūti pateikt 26. 
Piebildes. Vismaz pārvaldnieku (Dundagā), jo 
Andris Kojro tā jau ir pārslogots.  

Kolkā tā ir, un tai jāturpina darboties. 

Ja vajag ciema valdi, lūdzu, miniet kandidā-
tus! 

Jāskatās, kurš vēlas darboties. 
Nav jēgas. 
Sīkragā. Reālu pienesumu dotu pagasta 

valde ar noteiktu skaitu. Pašreiz problēmas 
un aktualitātes mazajos ciemos akcentē bied-
rības. 

Sausterē. Ciemā darboties gribošo un pā-
rējos iesaistoša ļaužu kopā sanākšana un dar-
bība būtu ļoti laba lieta. Taču sadarbība, pēc 
pieredzes ar pašvaldību, būtu visai neiespēja-
ma, bezjēdzīgi tērēts laiks. 

Dundagā. Doma nav slikta, tā, manuprāt, 
vairāk uzzinātu iedzīvotāju domas un rastu 
kopējus ieteikumus, risinājumus dažādiem 
jautājumiem. Sarmīte Zumberga, Sandra Bra-
že, Velga Eizenberga, Aigars Zadiņš, Lauris 
Laicāns, Gvido Židavs. 

Iespējamiem kandidātiem pašiem jāvēlas 
būt valdē, lai pasākumam būtu jēga. 

Vīdalē. Santa Nagla, Imants vai Valda Lu-
deviki, Smaida Endzele, Lauma Ludevika, An-
da Bērzkalne. 

Uzņēmīgus, tālredzīgus vietējos. 
Mazirbē. Inese Ūdre, Andris Kandis, Ed-

gars Millers. 

 5. Cik reizes pēdējā gadā esat 
vērsušies pašvaldībā, lai risinā-
tu savus jautājumus? 

Ne reizi 36; 1–3 reizes 32; 4–5 reizes 9; vis-
maz 6 reizes 3. Piebilde: pašvaldībā lūkoju ri-
sināt jautājumus, kas skar visas sabiedrības 
intereses! 

6. Kā parasti sazināties ar paš-
valdību (iespējamas vairākas 
atbildes)? 

Vēršoties tieši pie amatpersonām 37; zva-
not konkrētam speciālistam 36; apmeklējot 
speciālistu 25; rakstot vēstules pa pastu 5; 
rakstot epastā 6; izmantojot interneta viet-
nes Dundagā un Kolkā 2; nesazinos 7. 

7. Kas jums visvairāk nepatīk 
pašvaldības darbā? 

Birokrātija 17; darba organizācija 15; dar-
binieku kvalifikācija 7; sadarbība ar iedzīvo-
tājiem 27; cita atbilde 9. 

Piebildes.  
Dažreiz liekas, ka šie tik sēž un neko neda-

ra, izņemot krēsla izsēdēšanu...  
Viss apmierina.  
Tukšvārdība, nesaimnieciskums, finanšu 

līdzekļu neefektīva, nepārdomāta izsaimnie-
košana. (Nepatīk) pašvaldības policija.  

Nesen mani sūtīja no viena darbinieka pie 
otra, lai risinātu manu jautājumu, bet otrs, 
izrādās, arī nebija īstais, aizsūtīja pie trešā. 
Nekompetence dažos jautājumos. Kopumā 
darbs apmierina, darbinieki vismaz pārzina 
savu darbu, bet ne vienmēr zina, kurš var 
palīdzēt, ja pašam tas nav iespējams. 

Pašvaldībā iegriežos ļoti reti. 
Tādi kā «Kaļķi» nevienu neinteresē. 
Augstprātība pret parastajiem iedzīvotā-

jiem. 
Ļoti slikts jurists un viņa pakalpojumi. 
Savstarpējās attiecības starp darbiniekiem 

un deputātiem. 

8. Kurās jomās pēdējā gadā 
darbs ir uzlabojies? 

Administrācijas 14; kultūras 32; sociālajā 
4; būvniecības 1; saimnieciskajā 12; pašvaldī-
bas policijas 16; avīzes 30; cita 5. 

Piebildes.  
Nekādās. 
Nav uzlabojies. 
Neredzu izmaiņas, vienīgi avīze kļuvusi 

lasāma. 
Grūti pateikt. 
Satiksme (Mazirbe). 

9. Kurās jomās pēdējā gadā 
darbs ir pasliktinājies? 

Administrācijas 17; kultūras 13; sociālajā 
16; būvniecības 4; saimnieciskajā 11; pašval-
dības policijas 18; avīzes 2 (vienā anketā jau-
tājuma zīme); cita 6. 

Nejūtu, ka būtu pasliktinājies. 
Nav. 
Grūti pateikt. 
Visās jomās saskatu stagnāciju un pašap-

mierinātību, sava krēsla sargāšanu, nespēju 
saskatīt trūkumus savā darbā, īsti atbildīgs 
neviens ne par ko nejūtas. 

Nav saiknes, vienotas rīcības un pēctecī-
bas starp darbiniekiem, starp deputātiem un 
sabiedrību, un problēmas saskaldās, un 
priekšlikumi pārvēršas formalitātēs un no-
grimst arhīva materiālos. 

Jurista pakalpojumi. 

10. Citi ieteikumi pašvaldībai 

Dundaga un daži mazie ciemi 
Neizpārdot novadu krieviem! 
Vajag būt draudzīgākiem savā starpā, 

beigt kašķēties un nopietni strādāt. 
Vairāk domāt un strādāt sistemātiski, ne-

vis atsevišķu interešu gadījumiem. 

Pašvaldības darbs 
 

Jā, kāds tas ir iedzīvotāju skatījumā? Uz janvāra Dundadzniekā publicēto anketu pē-
dējās atbildes saņēmām 20. II. Pavisam bija atbildējuši 93 iedzīvotāji — 29 internetā, 
64 — papīra anketās. Paldies tiem, kas atsaucās! Visi nav aizpildījuši visas sadaļas, kā, 
piemēram, «sieviete/vīrietis» u.tml., tāpēc kopējā matemātika nav 93.  

   Lauzīsim galvas dotajā virzienā!  

2. Cik apmierināts esat ar katru 
no šīm jomām? 

Ļoti ap- 

mierina 

Drīzāk  
apmie-

rina 

Drīzāk  
neap- 

mierina 

Ļoti  
neap-

mierina 

Grūti  
pateikt 

Satiksme ar novada centru, Kolku 12 32 16 5 13 

Ceļu (konkrēti posmi) un ielu  tehniskais stāvoklis 6 21 28 18 4 

Iespēja iegādāties  pirmās nepieciešamības preces 12 45 11 7* 1 

Iespējas atrast darbu novadā 3 9 23 30 11 

Komunālie pakalpojumi 10 28 6 5 24** 

Atkritumu apsaimniekošana 13 35 8 6 14 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 4 10 13 7 35 

Bibliotēkas 32 29 7 2 9 

Būvniecības jautājumi 5 10 5 6 41 

Drošība ciemā un citur novadā 6 34 24 9 7 

Tīrība, sakoptība ciemā un citur novadā 19 41 17 5† 4 

Gaisa tīrība pie ražošanas objektiem 7 28 8 4 30 

Trokšņu līmenis 13 40 7 0 17 

Vasarnieku un tūristu uzvedība 10 33 9 4‡ 22 

Klaiņojoši suņi, kaķi un citi mājdzīvnieki 3 21 24 20 8 

Meža dzīvnieku postījumi 5 8 15 30§ 5 

Iespēja nodarboties ar sportu un aktīvo atpūtu 9 16 16 14 23 

Kultūras un izklaides pasākumu  
pieejamība, kvalitāte, biežums 18¶ 14 20 9 7 

Vidējā izglītība 12 41 5 1 15 

Pamatskolas izglītība 13 37 3 3 9 

Pirmsskolas izglītība 16 35 3 2 12 

Veselības aprūpe 15 40 13 2 5 

Sociālā palīdzība 5 25 12 8 26 

Pieejamā informācija par pašvaldības darbu 13 38 15 3 10 

Pašvaldības un tās iestāžu darba laiks 15 45 6 0 11 

Iedzīvotāju apkalpošana novada domē un Kolkas pagasta 
pārvaldē: ātrums, atsaucība, skaidrība 10 37 10 3 15 

Iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā,  
izteikt savu viedokli 6 25 15|| 5 27 
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Jāizvērtē darbinieku kvalifikācija, atbilstī-
ba ieņemamajam amatam un štatu vietu ne-
pieciešamība. 

Pārmaiņas ir pamanītas pašvaldības darba 
organizācijā, operatīvāk pieņem lēmumus. 
Atzinīgi vērtēju kultūras darbinieku padarī-
to. Priecē Tūrisma informācijas centra mā-
jaslapas izveide un tūristu apmeklējums 
Dundagā. Redzams, ka novada tēlu populari-
zē aizvien vairāk. Turpināt darbu, vairāk uz-
klausot un pievēršot uzmanību ciema iedzī-
votājiem, dibināt un īstenot jaunas ciema 
tradīcijas un nostiprināt jau esošās vērtības. 

Kūtri, neieinteresēti, katrs domā tikai par 
savu labklājību, nevis iedzīvotājiem. 

To, ko solāt, arī izdariet, nevis tukši runā-
jat! 

Sakārtot Talsu ielu, bērnu atpūtas lauku-
mu. 

Bērniem rotaļu laukumu. Sakārtot bērnu-
dārza teritoriju. 

Vajag daiļdārznieku! 
Biežāk tikties ar iedzīvotājiem! 
Darīt zināmus darbus, ko darīsiet! 
Beidzot sakārtot dīķi! (2×) 
Beidzot atzīt Jaundundagu par apdzīvotu 

vietu. Sakopt attīrīšanas iekārtas, lai ne-
smird! 

Varbūt pilī vēl vienu sapni piepildīt — ka-
fejnīcu vai ēstuvīti?! 

Visu izšķir satiksme! 
Sakārtot vēsturiskās ēkas un pieminekļus. 
Darbavietas! 
Dundagā veterināro aptieku. 
Uzlabot pārtikas kvalitāti Topā un Aibē. 
Ļoti nepatīk policista J. Simsona meloša-

na, rupjība, visatļautība, netaktiskums, varas 
demonstrēšana, bravūra, faktu sagrozīšana 
un interpretēšana, neadekvāta rīcība. Novēlu 
katram pašam parunāt ar sevi un savu sirds-
apziņu. 

Pārbaudīt, vai pašvaldības dzīvokļos dzīvo 
visas deklarētās personas, darīt to zināmu 
īrniekam, kuram dzīvoklis piešķirts, lai vi-
ņam nav jāmaksā par vēl kādu nepiederošu 
personu, kas nav laikus izrakstījusies. Risināt 
šo jautājumu, izrakstīt šo personu. 

Vīdale. 
Uzlabot saimnieciskā dienesta darbību 

mūsu ciemā. 
Biežāk pievērst uzmanību grantētajiem 

ceļiem. 
Nenoraidīt iedzīvotāju ierosinājumus un 

vajadzības pēc principa: es arī savā laikā sa-
skāros ar šādām problēmām, kāpēc lai tagad 
būtu citādi. Īsāk, es tā dzīvoju senāk, kāpēc 
lai tu šobrīd dzīvotu labāk.  

Rast iespēju, lai vietējie iedzīvotāji skolas 
zālē varētu nodarboties ar ārstniecisko vin-
grošanu fizioterapeita uzraudzībā. 

Strādāt ar atdevi citiem, nekā priekš se-
vīm... 

Kaļķi 
Rūpēties vairāk par Kaļķu iedzīvotājiem, 

jo mēs arī esam cilvēki! 
Lūdzu sakārtot ceļu Dundaga–Kaļķi (7×), 

tas ir drausmīgs, tāpat pašvaldības ceļus.  
Sakārtot aku pie Lateves kapiem (2×).  
Vai bija jēga ieguldīt naudu jauna sporta 

laukuma ierīkošanā, ja tas stāv, ieaudzis zālē, 
būtu labāk sakārtojuši veco sporta laukumu, 
kur jauniešiem sportot (2×). Atrisināt jautā-
jumu par sporta laukumu (3×), volejbols 
vienmēr bijis cieņā. 

Atrisināt Vārpnieku jautājumu, lai arī 
mums būtu kāda saieta vieta (2×). 

Rast iespēju biežāk, reizi ceturksnī, paš-
valdības pārstāvjiem un deputātiem, arī soci-
ālajiem darbiniekiem tikties ar mazo ciemu 
iedzīvotājiem (2×). 

Kur paliek humānās palīdzības preces?  

Mazirbe 
Nomainīt juristu. 
Biežāk tikties ar iedzīvotājiem. 
Vairāk par cilvēkiem padomāt, ne par sa-

vām kabatām. 

Sīkrags, Mazirbe. 
Gada notikumos 2014 (avīzē) nepietiekami 

bija atspoguļota Randalist kultūras pieejamī-
bas pasākumi piekrastē, kā rezultātā iestrēga 
jautājums par atbalstu un līdzfinansējumu 
no budžeta kultūras pieejamībai piekrastē, 
Mazirbē 2015. gadā. Lai vienotu abus pagas-

tus kopējam darbam, vajag: 1) izveidot teri-
toriālu komiteju; 2) izveidot štata vienību — 
atbildīgo par kultūras pieejamību novadā, 
kopā ar sabiedrisko attiecību speciālistu 
(štata vienība), kaut vai pusslodzi apvienojot. 
Pārskatīt priekšlikumus, kas adresēti domei 
Ziemeļkurzemes piekrastē (31.03.2014.)! Pati 
dzīvoju pēc principa — mūžu dzīvo, mūžu 
mācies, aktīvi darbojos sabiedriskajās orga-
nizācijās, izstudēju avīzi, analizēju pašvaldī-
bas lēmumus un salīdzinu tos ar likumu  
normām un kontekstā ar pašvaldības un de-
putātu dotām atbildēm, kas dažkārt krasi 
atšķiras no iepriekš minētā un reālajiem fak-
tiem. Lai būtu sabiedrībai noderīga, piekopju 
lauku tūrismu iespēju robežās lauku mājās 
Jaunklāvi.  

11. Jūsu dzimums? 
Sieviete 63, vīrietis 21.  

12. Jūsu vecums? 
Līdz 18 gadiem 2; 19–24 gadi 7; 25–34 gadi 

8; 35–49 gadi 22; 50–59 gadi 18; 60–80 gadi 24; 
85 un vairāk 0. 

13. Nodarbošanās un mācības 

Nodarbošanās (algots darbs) un vieta! 
Dundagas pagastā 27; Kolkas pagastā 13; 

Rīgā 2; citur 6 (Norvēģijā; Ventspilī; braukāju 
pa visu Latviju); nedaru to 14. Paskaidrojumi: 
pensionārs 5, mājsaimniece 1. 

Nodarbošanās veids (mācos) un vieta! 
Dundagas pagastā 3; Kolkas pagastā 0; Rī-

gā 1; citur 3; nedaru to 32. 

Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas 

izglītības iestādi 
Dundagas pagastā 14 (1 — mazbērns ap-

meklē skolu); Kolkas pagastā 3; Rīgā 3; citur 
3; nedaru to 19. 

Ko liecina vērtējumi? 
Kopā savelkot plusus («ļoti apmierina» un 

«drīzāk apmierina») un mīnusus («drīzāk 
neapmierina» un «ļoti neapmierina») un at-
metot «grūti pateikt», aina dažādās jomās ir 
šāda. 

Satiksme ar novada centru, Kolku: +44 
pret  −21.  

Ceļi un ielas: +27 pret −46.  
Pirmās nepieciešamības preces: +57 pret 

−18.  
Darba iespējas: +12 pret −53.  
Komunālie pakalpojumi: +38 pret −11.  
Atkritumu saimniecība: +48 pret −14.  
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana: +14 

pret −20.  
Bibliotēkas: +61 pret −9.  
Būvniecība: +15 pret −11.  
Sabiedriskā kartība, drošība: +40 pret −33.  
Tīrība: +60 pret −22.  
Gaisa tīrība pie ražošanas objektiem: +35 

pret −13.  
Troksnis: +53 pret −7.  
Vasarnieku uzvedība: +43 pret −13.  
Klaiņojoši suņi un kaķi: +24 pret −44.  
Meža zvēri: +13 pret −45.  
Sports un aktīvā atpūta: +25 pret −30.  
Kultūra un izklaide: +32 pret −29.  
Vidējā izglītība: +53 pret −6.  
Pamatskolas izglītība: +50 pret −6.  
Pirmsskolas izglītība: +51 pret −5.  
Veselības aprūpe: +55 pret −15.  

Sociālā palīdzība: +30 pret −20.  
Informācija par pašvaldības darbu: +51 

pret  −18.  
Pašvaldības iestāžu darba laiks: +60 

pret  −6.  
Apkalpošana domē un  

Kolkas pagasta pārvaldē: +47 pret −13.  
Iespēja piedalīties pašvaldības lēmumu 

pieņemšanā un izteikt viedokli:  
+31 pret −20.  

Jomas, kurās ir lielākie plusi un samērā 
mazi mīnusi, iedzīvotāji novērtējuši visatzi-
nīgāk, kā bibliotēkas, visa izglītības nozare, 
iestāžu darba laiks, troksnis, arī veselības 
aprūpe. Lielāko neapmierinātību izraisa ceļi, 
darba iespējas un meža zvēru postījumi.  

Anketās ir visai liela neapmierinātība ar 
pirmās nepieciešamības precēm, toties samē-
rā atzinīgi novērtēta atkritumu saimniecība, 
kas vēl nesen bija neapmierinātības galvgalī. 
Protams, 93 atbildes nav viss spriest spējīgais 
novads, bet ieskatu tas dod. 

Nedaudz atkārtojas 3. un 10. punkta atbil-
des — ierosinātie pasākumi konkrētā ciemā 
un citi ieteikumi pašvaldībai. 

Katrs pats var salīdzināt 8. un 9. jautāju-
mu — kas, pēc respondentu domām, uzlabo-
jies un kas pasliktinājies pašvaldības darbā. 
Secinājumi — katra paša, novada izpildvaras 
un politiķu ziņā. 

Iecerētā saruna ar izpilddirektoru Visval-
di Radeli par aptaujas rezultātiem ir jāatliek 
viņa slimības dēļ. 

 

Apkopoja Alnis Auziņš 
 

 

• No iedzīvotāju ierosinājumiem: izvizināt cieminiekus ar gaisa balonu un ieviest ciema kopējo govi.                                                                   Andra Soma zīmējums 
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Pasākums pulcēja 10 Dundagas jauniešus, 
pa trim jauniem cilvēkiem no Ances un Tār-
gales, kā arī vienu tiņģernieku. 

Šādu tikšanos toni pirmām kārtām nosaka 
tās vadītāji. Uzslava abiem — Vilim Būverim 
un Paulai Āboliņai-Ābolai no biedrības Next. 
Runājot auditorijai saprotamā valodā, viņi 
īpaši lika pie sirds galveno domu: pārmaiņas 
sākas ar tevi. Tu pats esi sabiedrības resurss, 
un aplam ir gaidīt, kad tev kāds uz paplātes 
pienesīs klāt vaļaspriekus, darbavietas, nau-
du un vispār idejas, kas ir visa iesākumā. 

Šo rindiņu autors atcerējās, ka viņš pats 
pirms 40 gadiem savā dzīvoklī pie sienas bija 

piespraudis plakātu, no kura bārdains Kārlis 
Markss viedi apgalvo: «Līdz šim filozofi pa-
sauli ir tikai dažādi izskaidrojuši, bet uzde-
vums ir to pārveidot». Par laimi, dzīves gaita 
70. gadu jaunieti ir pārliecinājusi par pretējo, 
proti, ka ar Dieva palīgu kaut cik var pārvei-
dot tikai pats sevi. Un te, seminārā un disku-
sijā, abi vadītāji, paši jaunieši  — P. Āboliņai-
Ābolai ir tikai 23 gadi! — pārliecinoši saka to 
pašu. Sāc ar sevi!  V. Brūveris cita starpā bil-
da — ir jau pareizi uzsvērt infrastruktūras 
izšķirīgo lomu, tomēr reizēm to pārspīlējam. 
Vispirms ir cilvēks ar savu ideju, degsmi, vēl-
mi pēc pārmaiņām sevī un sev tuvajā vidē. 

Tad, pulcinot sev līdzās citus aizrautīgos, do-
mubiedrus, radīsies arī pašvaldības atbalsts, 
tad būs pamats ieguldīt naudu infrastruktū-
rā. Un ne otrādi!  

Manuprāt, ļoti svarīgi, ka šādas patiesības 
pauž jauni cilvēki, kuriem nekādi nevar pār-
mest onkuļa pozīciju. Paula un Vilis iepazīs-
tināja arī ar Ideju māju, kas darbojas Aizputē 
un ko veido un vada paši jaunieši, kopīgi 
spriežot, ko un kā darīt atbilstoši savām inte-
resēm, minot konkrētas darbības, kā A-
zīmola projektu, arī sabilnieku halles akciju, 

kas neizmaksāja tikpat kā neko, ventspilnie-
ku jauniešu mājas pasākumu. Visu piemēru 
nolūks — iedrošināt klātesošos pa īstam līdz-
darboties pašu dzīvē. 

Arī darbs grupās, rosinot Dundagas un 
tuvākas apkaimes jauniešus paust dažādās 

vēlmes un arī izpratni, ko viņiem gribētos 
redzēt savā dzīvesvietā, bija ar tādu pašu ie-
virzi. Savā ziņā pat mazāk svarīgas ir pašas 
ieceres, vai tas būtu mākslīgais ledus vai 
jauniešu pašu vadīts jauniešu centrs, kā tas 
izskanēja divās dundadznieku grupās, būtis-
kāk ir apzināties, kas tu pats esi vēlamo pār-
maiņu un izloloto sapņu sākums. 

Tikšanās gaitā tās vadītāji uzsvēra arī ko-
munikācijas jeb saziņas lomu. Tu, jaunietis, 
esi tas, kurš aizsāk un turpina dialogu ar visu 
līmeņu lēmumu pieņēmējiem, nevis uzmet 
lūpu, ka tevi neatceras un neuzaicina, teik-
sim, uz domes vai komitejas sēdi. Sāc darīt 
un tad prasi, kodolīgi formulēja Paula Āboli-
ņa-Ābola. 

Visi klātesošie un arī tie, kas šajā reizē kā-
du iemeslu dēļ netika, var ielūkoties biedrī-
bas Next interneta lapā, kā arī ar savu ideju 
aizmetņiem un jautājumiem griezties pie  
Paulas vai Viļa, — ticiet man, internetā jūs 
viņus uziesiet!  

Alnis Auziņš 

— Kolkas pagasta pensionāru apvienības 
Sarma dibināšanas sapulce un vēlēšanas bija 
1997. gadā. Mani ievēlēja valdē. Tad iepriek-
šējā vadītāja Līvija Ķenga beidza darbību, un 
mani pierunāja uzņemties Kolkas pensionāru 
vadību. Es gan uzreiz pateicu, ka nekāda ru-
nātāja neesmu. Tikai tad apņemos būt par 
vadītāju, ja nebūs jārunā! Tā arī notika. Mans 
runasvīrs bija Beneventa Ružāne. 

— Runāšana ir svarīga, bet rīcība — vēl 
svarīgāka. Kāda 12 gados — tik ilgu laiku esat 
vadījusi Sarmu — bijusi darīšana? 

— Kamēr nebija izveidojies novads, gājām 
sveikt pensionārus 80, 85 gadu jubilejās un, 
sākot ar 90 gadiem, katru gadu. Bija saraksts, 
kas jāpērk, kur jādodas, braucām uz visiem 
pagasta ciemiem. Sākumā valdes locekļi paši 
sameta naudu, vēlāk deva pašvaldība. Pēc 80 
gadu sasniegšanas jubilāriem katru gadu pa-
sniedzām paciņas, skolas bērni brauca līdzi 
ar priekšnesumiem. Arī skola bija ko izgata-
vojusi apsveikumam. 

Kopš novada izveides vairs tā nenotika. 

Tagad gan naudiņas atkal ir pietiekami, bet 
sveikt vairs nesveicam. Laikam tādēļ, ka 
sveikšana savulaik pārtrūka. Derētu jau tā kā 
atsākt. Savus gados cienījamākos pensionā-
rus gan cenšamies atcerēties. Samērā nesen 
apmeklējām Hildu Heldi Košragā. Viņai jau 
pāri 90! Esam apciemojuši sirmo skolotāju 
Ilgu Brūveri Mazirbē.  

Katru gadu braucam ekskursijās. Aizvadī-
tajā gadā bijām divās, tepat pa tuvāko apkai-
mi, aizpērn devāmies tālāk — uz Lesteni, 
pirms tam bija ļoti jauks brauciens uz Vents-
pili. Bet krietni senāk mēs, desmit Kolkas 
pensionāri, desmit dienas iepazinām Zviedri-
ju. No šī pulka puse vairs nav mūsu vidū... 

Ierasta lieta ir mūsu balles. Paši rīkojam 
divreiz gadā, un tas nav lēts prieks, jo muzi-
kanti izmaksā daudz. Uz ballēm ierodas kādi 
30 cilvēki. Pamaz. Paši divreiz gadā braucam 
ciemos pie mūsu draugiem — viesojamies 
pensionāru klubos Dundagā, Rojā, Lubē, Val-
demārpilī, Talsos. Tagad gan mūsu apvienībā 
palikuši vien kādi 80 pensionāri, no tiem pa-
šiem liela daļa nav aktīvu. Daudzi jau miruši. 
Citreiz tikai astoņi cilvēki ir ar mieru braukt 
uz balli! Kādreiz Sarma kopumā pulcēja ap 
200 biedru. 

— Ja mazliet sauktu atmiņā bērnību, jau-
nību un darba gadus? 

— Bērnība un agrā jaunība pagāja Latgalē, 
Gaigalavas pagasta Kozoru sādžā. Vēlāk mā-

cījos Cēsīs skolotāju institūtā. Kļuvu par ma-
temātikas skolotāju. Mans vīrs arī ir no Lat-
gales. Viņš dabūja darbu Dundagas MRS, un 
es pati no 1957. līdz 1963. gadam nostrādāju 
Dundagā — Mazajā skolā. Sāku mācīt bērniem 
aritmētiku. Bet viss darba mūžs man pagāja 
Kolkas skolā, kurā nostrādāju no 1964. līdz 
1988. gadam. Dundagā bija pagrūti iedzīvo-
ties. Kolkā tas izdevās vieglāk.  

Jāatzīst, ka agrāk mani stipri vien vilka 
atpakaļ uz dzimto pusi, un, kamēr vīrs vēl 
brauca tālākus gabalus, devāmies apraudzīt 
dzimto pusi. 

— Kā tagad vadāt dienas?  
— Risinu krustvārdu mīklas, adu zeķes, 

paskatos dažus televīzijas kanālus, ko mums 
rāda — pirmo, reģionālo. Mums ir pavisam 
simbolisks dārziņš un visiem mājas iemītnie-
kiem kopīgs ābeļdārzs. Mēs esam ļoti drau-
dzīga māja! Rudenī sapulcējamies sulas spie-
šanas talkā. Sievas ir vairāk nodarbinātas, 
ābolus lasot, vīri — spiežot. Manam vīram ir 
labas rokas, viņš ir uzmeistarojis ābolu sulas 
iegūšanai vajadzīgos aparātus. 

Bet galvenais — mums abiem ar vīru ir 
divi dēli, trīs mazbērni un pieci mazmazbēr-
ni! 

Pie Antoņinas Kurmes Kolkā  
tēju dzēra un fotografēja Alnis Auziņš  

Baibai tēva mājas ir Muņos. Uz Dundagu 
pārcēlusies 1960. gadā, sākot strādāt un reizē 
mācīties vakara vidusskolā. Strādājot Patērē-
tāju biedrībā par mācekli, Rīgā pabeigta ko-
operatīvā skola.  

Baiba atzīst, ka viņu interesē viss — puķes, 
rokdarbi, vietējā vēsture. Bērni tālu prom, 
datoram laika neatliek, bet darboties gribas. 
Tā vien šķiet, ka zinātkāram cilvēkam pati 
dzīve arī piedāvā dažādas iespējas... 

— Nesen uzzināju, ka Strazdē sarīkots 
krāmu tirdziņš. Kāpēc mēs Dundagā nevarē-
tu? 

— Jā, kāpēc nevarētu? 

— Nu ja, vasarā jāpamēģina. Ar pašvaldību 
jau jāsaskaņo. Tā vēl tikai ir ideja. 

— Bet ar to viss sākas — ar ieceri un apņē-
mību!  

— Nu ja. Skolā mācoties, man bija grūti 
runāt auditorijas priekšā. Kad bijām jauni, 
1989. gadā, Dundagā darbojās ģimeņu klu-
biņš. Reizi mēnesī notika balle. Mans uzde-
vums bija reģistrēt biedrus. Kad dziedāju 

korī, tad biju kasiere.  
Kad pagājušajā vasarā kopā ar novada 

mājražotājiem aizbraucu uz Kuldīgu un Pa-
ņevežu, ieraudzīju daudzus rosīgus cilvēkus, 
tas arī mani uzrunāja. Pašai jādara un jāaici-
na citi!  

— Tas ir jauki, ja tā var mainīties un no 
kautrīga malā stāvētāja pārvērsties par rosī-
gu rīcības cilvēku. Kā jūsu interešu kopu lai 
dēvē? 

— Domubiedru grupa. Neesam oficiāls 
nodibinājums, bet nosaukums ir. Nobalsojām 
par Vārpu. Īstenībā kopš pagājušā gada de-
cembra esam divi pulciņi. Ik pa divām nedē-
ļām pirmdienās tiekamies tie, kurus interesē 
Dundagas vēsture, ik pa divām nedēļām treš-
dienās sapulcējas rokdarbu cienītājas. Pa-
jumte mums ir tautas namā, kur pensionāru 
biedrība Dundangas Sendienas ierīkoja telpas. 

— Cik daudz katrā pulciņā esat un ko īsti 
darāt?  

— Pašlaik esam 15 līdz 17 dundadznieces, 
kuras interesē vecie laiki. Gribam par tiem 
uzzināt pēc iespējas vairāk. Esam noklausīju-
šās Valentīnas Kronbergas stāstījumu par 
Sīrupfabriku, viņas tēvs atstājis interesantus 
pierakstus, un Pētera Sāmīša atmiņas par 
Patērētāju biedrību.  

— Bet kungu jūsu vidū nav? 

— Kungus uzaicinām šo to pastāstīt. Ja 
kādam kungam ir interese piedalīties, lai 
nāk!  

— Nenoknābāsiet? 

— Mēs pašlaik esam miermīlīgas meitenes.  

— Kādas vēl ir tuvākās ieceres? 

— Gribam runāt par Pāces vilnas fabriku, 
par mazo bānīti. Martā jāuzaicina ciemos 
represētā Gunta Šteine.  

— Un kā ar rokdarbiem? 

— Arī decembrī iesākām. Mēs, pensionāri, 
ciemojoties Tiņģerē, iepazināmies ar patīka-
mu kundzi, kas labi pieprot rokdarbus. Tā kā 
pašas gribam ko jaunu iemācīties, tad uzaici-
nājām viņu pie mums. Tā nu Veriņa katru 
otro trešdienu brauc uz Dundagu un ierāda 
ko jaunu. Pēc tam mājās turpinām. Esam 
kādas 6–7 rokdarbnieces. 

— Vai jūs zināt, ka Mazirbē ir rokdarbnie-
ču pulciņš Kamolītis? 

— Neesmu dzirdējusi. 
— Jums derētu sazināties ar bibliotekāri 

Sniedzi Švāģeri, varētu braukt viens pie otra 
ciemos.  

Bet sakiet, vai jūsu interešu pulciņu darbs 
noris līdztekus Dundagas pensionāru klubam 
Sendienas? 

— Sendienām ir pašiem savs un labi zināms 
darbības lauks: balles, teātris un ekskursijas. 
Mums atkal izveidojušās savas mazas grupi-
ņas. Vasarā varbūt tiksimies tikai reizi mēne-
sī. Un vasarai jau ir sava iecere. Noskatoties 
filmu par latviešu jūrskolām, ko mums parā-
dīja Gundega Lapiņa, radās doma ar busiņu 
izbraukāt pa tām vietām. Ir jauki dzīvot at-
miņās!  

Alnis Auziņš 
 

 

• Agrāk papīra tūtes locīja tā!       Diānas Siliņas foto 

Sāc darīt un tad prasi, kodolīgi 
formulēja Paula Āboliņa–Ābola. 

Ne runātāja, bet darītāja 
 

Pērn valsts svētkos pašvaldības Pateicības rakstu saņēma arī ilggadējā Kolkas pen-
sionāru vadītāja Antoņina Kurme. Kad pēc pāris nedēļām apciemoju Kurmes kundzi, 
viņa savas pilnvaras jau bija nodevusi Benitai Osei. Tas gan nemazina padarītā vērtību 
un netraucē lūgt Kurmes kundzi pakavēties atmiņās.  

   Lai sarma mirdz! 

Mani ļoti interesē... 
 

Zinātkāri un darboties griboši cilvēki ne tikai paši dzīvo krāsaināk, bet ierosina arī 
citus. Viņi negaida, kad viņus kāds nāks un organizēs, viņi paši rīkojas. Pagājušā gada 
nogalē mani uzrunāja Baiba Tendere — vai nevarētu ievietot avīzē aicinājumu nesēdēt 
mājās. Sapratu, ka dzimst jauna ierosme. 

Jauniešu līdzdalība ... pašu dzīvē  
 

Biedrība Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija, Latvijas lauku forums un biedrība Next 
19. II plkst. 16.00 Dundagas un apkaimes pagastu jauniešus aicināja uz diskusiju Dun-
dagas pils salonā. Kādas ir jaunu ļaužu iespējas aktīvi rīkoties vietā, kurā viņi dzīvo? 

   Par zaļu pat vēl zaļāks  
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— Kad vienojāmies par sarunu, tu vēl biji 
parlamentāriete, tagad vairs ne...  

— Katru dienu ir 7–8 stundas, un gandrīz 
katrā mācību priekšmetā uzdod mājasdar-
bus, tā ka brīvā laika atliek pavisam maz.  

— Ko tu guvi no skolēnu pašpārvaldes? 

— Prieku, ka varu ko darīt skolas un citu 
labā, ka citiem no tā ir prieks. Arī apziņu, ka 
esi tā kā mazliet augstāk par citiem. Tā ir! Un 
vēl — kolektīvs ir labs, patīk atmosfēra. Sē-
žam pie liela galda, katrs izsaka savu viedok-
li. Svarīgi, ka mēs arī ko varam dabūt gatavu. 

— Pašpārvaldei galvenais ir izdomāt un 
novadīt pasākumus? 

— Jā, Valentīna dienu, Ziemassvētku balli, 
nakts trasīti. Tā bija ļoti laba, iekārtojām 7–8 
punktus visā Dundagā. Parkā bija visintere-
santāk, bija jāiet cauri dubļiem. 

— Vai parlamenta sēdēs vienmēr pulcēja-
ties tikai jaunieši? 

— Reizēm piedalās direktora vietnieks 
audzināšanas darbā Dinārs Neifelds, bet viņš 
ļauj mums darboties pašiem. Gadās, ka skolo-
tāji mūsu ieceres neatbalsta, tā sākotnēji bija 
arī ar nakts trasīti, un tad Dinārs noderētu. 
Diemžēl viņš ir ļoti aizņemts. 

— Cik daudz jūs draudzējaties ar citu sko-
lu audzēkņiem, parlamentāriešiem? 

— Satiekamies pasākumos Talsos, esam 
strādājuši vairākās grupās. 

— Vai tas, ko darāt ārpus mācībām, ir viss, 
ko jūs varētu gribēt? Pirms gadiem 10 dun-
dadznieki cieši draudzējās ar dāņu skolu...  

— Atceros, pati tad mācījos mazajās klasī-
tēs. Būtu jau interesanti — jauna pieredze, 
uzlabotu angļu valodu, iepazītu citu kultūru, 
skolu, iegūtu jaunus draugus. 

— Kādas tev šķiet iespējas uzjundīt tādas 
vai citas idejas? Teiksim, kāds ierosina, lie-
lum lielā daļa parlamentāriešu nospriež, ka 
tas ir vērtīgi. Ko tālāk? 

— Jāaptaujā pārējie skolēni. Pēc tam vis-
drīzāk jāiet pie Dināra. Savā ziņā tā ir ar kat-

ru pasākumu. 
— Bet ja virzība iesprūst? Savukārt jums ir 

pārliecība, arī pārējo skolēnu atbalsts, ka 
iecerei ir jēga un jums to ļoti vajag. 

— Nezinu. 

— Varbūt piketēt?  
(Paula par atbildi smaida.) 

— Vai ir mēģināts? 

— Nav. 

— Labi, es te drusku muļķojos, jo mudinu 
jūs apzināties savas iespējas. Vai tu zini, ko 
darīsi nākamajā mācību gadā? 

— Vēl īsti ne. Varbūt došos uz Ventspili 
mācīties viesnīcu personāla un grāmatvedī-

bas lietas. Varbūt palikšu Dundagā. 
— Šeit tev ir mājas, ģimene, draugi. Kam 

Dundagas vidusskolā vajadzētu būt tādam, 
lai tava izvēle nosliektos par labu tai? 

— Tieši pašā skolā, neņemot vērā pārējās 
vietas Dundagā, pietrūkst dažādu pulciņu. 
Labi, mums ir volejbola treniņi un franču 
valodas pulciņš, un šaha pulciņš, bet man 
tomēr gribas ko vairāk. Mēs, jaunieši, Dunda-
gā esam tiešām atraktīvi, zinātkāri un apņē-
mības pilni, protams, arī radoši. Pēc manām 
domām, skolai vajadzētu rīkot dažādas pre-
zentācijas, piemēram, uzrunājot skolēnus 
beidzējus, kā vislabāk izvēlēties turpmākos 
ceļus, piedāvāt testus, aicināt pieredzējušus 
cilvēkus, kuri dotu padomus, motivāciju at-
tīstīties un kāpt augšup pa karjeras kāpnēm. 
Lielākā daļa skolēnu tiešām vēl nezina, kurp 
doties un kur mācīties pēc 9. un 12. klases! 

Jaunums mūsu skolā ir stipendijas vidus-
skolēniem. Par to man ir prieks, bet es vēl 
vairāk priecātos, ja arī mazākām klasēm tā-
das būtu, jo tas noteikti veicinātu vēlmi mā-
cīties un izcelties citu skolu vidū. Noteikti 
skolā vajadzētu vācu valodas pulciņu, ļoti 
labprāt mācītos arī šo valodu. Volejbols skolā 
ir ļoti populārs sporta veids, bet varētu ie-
viest vēl kādu citu, lai tie, kas vēlas, apgūtu, 
piemēram, arī basketbolu, tenisu, badminto-
nu... Arī datoru programmēšanas apguve un 
citas ikdienai noderīgas un tiešām vajadzīgas 
lietas saistībā ar datoriem noteikti nenāktu 
par ļaunu, jo pašlaik lielākajā daļā darbavietu 
cilvēkiem ir jāmāk veikli darboties ar dator-
programmām. Vārdu sakot, daudz dažādu 
pulciņu sevis pilnveidošanai un attīstīšanai, 
kā arī izklaidei!  

Alnis Auziņš  
Gunāra Gertnera foto 

Izvēles priekšā 
 

Vidusskolas 9. klases audzēkne Paula Skaidiņa ir aizrāvusies ar šahu, spēlējusi vo-
lejbolu, franciski prot pateikt, kā viņu sauc, cik gadu un kur viņa dzīvo.  

— Kad likvidēja Tiņģeres pamatskolu, bija 
jāizvēlas — Valdemārpils vai Dundaga. Dun-
dagā jau mācījās liela daļa tiņģernieku, tur-
klāt izlasīju, ka te ir pulciņi, kas mani varētu 
interesēt: teātra sports un šahs. Taisnība, uz 
tiem gan neaizgāju, jo no Tiņģeres bija grūti 
izbraukāt. 

Skolēnu parlamentā neesmu. Cik man 
stāstījuši, tur bieži vien neuzklausa atšķirīgu 
viedokli. Patlaban ļoti daudz laika aizņem 
mēģinājumi, skates un koncerti Dun–dang 
jauniešu grupā. Taisnība, uzskatu — ja labi 
saplāno laiku, varētu izvēlēties vēl kaut ko. 
Kad Dundagā vēl darbojās jaunsargi, es arī 
piedalījos.  

— Vai Dundagas vidusskola, tavuprāt, ir 
pietiekami interesanta pamatskolas absol-
ventam? 

— Tas vairāk atkarīgs no  jaunieša intere-
sēm. Ja sporto, tad jā.  

— Bet volejbols nav gluži viss sports. 
— Taisnība. Vairāki ir ieminējušies, ka 

gribētu nodarboties ar florbolu.  

— Vai to var panākt? 

— Ja ļoti vēlētos, tad jā.  Jārunā ar skolotā-
jiem par telpām. Daudz ko var paši panākt! 

— Ko tu secināji pēc semināra jauniešiem 
pils salonā? 

— Redzot, ko jaunieši Latvijā ir panākuši 
tikai ar savu gribu un ieinteresētību, uzska-
tu, ka arī Dundagā ir lielas iespējas. Jā, varbūt 
daļa nav tik aktīvi un nevēlas tādi būt. It kā 
gaida grūdienu. Kad seminārā bija jāliek do-
mu kartes, abām Dundagas grupām bija arī 
līdzīgi punkti. Jauniešiem, kas nepiedalās 
pulciņos, ārpus skolas vajag, ko darīt, vajag 
sporta laukumu, zāli. 

— Bet pašu iniciatīvai ir liela nozīme? 

— Noteikti.  

— Tu piedalies projektā Esi līderis!. Lūdzu, 
pastāsti sīkāk!  

— Projektā 10. un 11. klašu skolēni divos 
gados tālmācībā apgūst biznesa pamatus. 
Pavisam būs septiņas grāmatas, un par katru 
jāraksta ieskaite. Pašlaik lasām pirmo — par 
etiķeti, ģērbšanos, manierēm. Interesanti. 

Beidzot vidusskolu, saņemsim apliecību par 
šo kursu. 

No mūsu klases esam apmēram puse. Man 

tas likās noderīgi, jo pagaidām vēl nezinu, ko 
darīšu tālāk, tāpēc ņemu pretī visu, ko varu. 

 

Alnis Auziņš  

Ir tikai jāgrib! 
 

Tiņģernieks Artis Znots–Znotiņš no 5. klases mācās Dundagas vidusskolā. Puisis ir 
aizrāvies ar tautiskajām dejām un piedalās jaunajā projektā Esi līderis!. 

Audzinātāja Sarmīte Dinsberga: «Klasē 
mācās 17 skolēni. Ir 4 teicamnieces — Žanete 
Bergmane, Evelīna Bernāne, Anna Iesalniece 
un Kate Nierliņa — un 3 labinieces: Alise 
Ceple, Līga Emerberga un Eva Zvirbule. Ne-
daudz, lai piepulcētos šim pulciņam, pie-
trūkst Markam Aukmanim, Alisei Dozbergai, 
Megijai Līgai Majevskai un Annai Līnai Nei-
feldei. 1. semestrī nesekmīgo nav».  

Teicamnieces un labinieces atzinās, ka 
grib labi pabeigt skolu, studēt un iegūt labu 
darbu. Meitenes gan teica, ka mācīties ir 
viegli, bet ... nepatīk. Audzinātāja tam īsti 
nepiekrita, norādot, ka varbūt nepatīk  mācī-
ties kādu priekšmetu. Gribēju uzzināt, kuri 
tad ir iemīļotākie, un skolnieces nosauca 
mūziku, vizuālo mākslu, informātiku, mājtu-
rību, jo patīk rokdarbi, kā arī sportu, kur, kā 
teica Alise, nav jādomā ar galvu. Audzinātā-

jas viedoklis atkal atšķīrās: viņasprāt, nedo-
mājot diez vai tautas bumbas spēlē skolā 
meitenes būtu uzvarējušas. Par labajām sek-
mēm esot prieks, to meitenes apstiprināja.  

Audzinātāja savus skolēnus raksturoja kā 
labus un atvērtus, kas ir ļoti aizņemti un 
nevar visu paspēt. Viņa pastāstīja: «Tikko 
pēdējā stundā noskan zvans, skolēni dodas  
uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolu 
(DMMS), volejbola treniņiem, teātra sporta 
pulciņu. Lai pagūtu apmeklēt konsultācijas 
un sagatavotos kādam ārpusklases pasāku-
mam, darbs jāorganizē ļoti rūpīgi. Tas discip-
linē skolotāju un skolēnus.  

Esmu vienmēr uzsvērusi, cik svarīgi apgūt 
pamatu. Ja tas būs, tad arī māju uzbūvēs. 
Tikko nebūs pamatzināšanu un pamatpras-
mju, vidusskolā būs grūti un tālāk — vēl grū-
tāk. Tas, ko tagad apgūst, ieliek pamatu.  

Virzu skolēnus uz to, lai neparādītos kādā 
mācību priekšmetā ieraksts «nav vērtēju-
ma». Var kaut kas neizdoties un saņemt 
«neieskaitīts», bet, ja nav vērtējuma, tad 
skolēns darbu nav padarījis. Tā nedrīkst būt. 
Esmu nedarīšanu centusies izskaust gan ie-
priekšējā audzināmajā klasē, gan šajā. Dar-
bam jābūt padarītam — tas arī ir pamats. 

Daudz runājam, kā pareizi mācīties. 
Audzināšanas stundā skolēni aptaujā atklāja 
mācīšanās paradumus un līdz ar to vairākas 
nianses, par ko ir vērts runāt. Piemēram, 
visiem bija jāuzraksta savs dienas režīms. 
Aplūkojām, vai skolēnam, pēc tā vadoties, 
pietiek laika mācībām, pulciņiem un arī at-
pūtai. Jau agrāk skolas metodiskajā padomē 
esam izstrādājuši materiālu, kā pareizi mācī-
ties katru priekšmetu. Arī par to runājam 
audzināšanas stundās.  

Gatavojam pašvērtējuma kartes, kurās 
skolēni ieplāno, kāda atzīme būs noteiktā 
mācību priekšmetā, pēc tam analizē, kāpēc ir 
vai nav sasniegts rezultāts. Pēc pēdējās ap-
taujas skolēniem bija jāuzraksta, kas kādā 

priekšmetā nav izdevies, kas jāizdara, lai 
neapgūtais vai nesaprastais nepaliktu uz 
semestra beigām. Laikus skatos, lai viņi ap-
meklē konsultācijas. Daudzi skolēni nesa-
prot, kāpēc tās vajag. Viņi domā, ka tur var 
tikai pārrakstīt nesekmīgos darbus. Taču 
konsultācijās skolotājs paskaidro to, ko sko-
lēni nav sapratuši! Tā ir iespēja apgūt ne-
skaidro. Skolēniem ir citas prioritātes — da-
žādi pulciņi, tāpēc nav viegli viņus pārlieci-
nāt, ka jāapmeklē konsultācijas.  

Lielā noslogojuma dēļ arī grūti viņus ie-
saistīt skolas pasākumos, bet vienmēr ir sko-
lēni, kuri gatavi atteikties no kādas ārpus-
stundu nodarbības, lai aizstāvētu klases go-
du. Tāpat divus gadus pēc kārtas mums ir 
izdevies vecākiem klasē sarīkot skaistu Zie-
massvētku koncertu, kurā skolēni radoši 
izpaudās tajā, ko apguvuši DMMS, teātra 
sportā, moderno deju grupā Sensus, mūzikas 
stundās. Vecāki ļoti priecājās». 

Diāna Siliņa 

 

    

Pamats nākotnes mājai 
 

Iepriekšējā numurā rakstījām par Dundagas vidusskolas 12. klases teicamniekiem 
un labiniekiem. Pamatskolā ar labiem mācību rezultātiem izceļas 6. a klase.  

• Artis pašā vidū.                                                                                                                               Alda Pinkena foto 
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stošā kvalitātē. Tā ir speciālistu atbildība — 
sakārtot amata aprakstus, iestāžu nolikumus 
un struktūrvienību reglamentus, lai ir skaid-
ri zināms, kurš par ko atbild. Jāprasa atbildī-
ba, ja neko nedara. Pašlaik pašvaldībā ir vai-
rākas vakantas vietas. Ilgstoši tā nevar būt — 
ja ir vakance, tad jāpamato, ja vajag speci-
ālistu, tas ir jāmeklē, lai būtu atdeve.  

Deputāte Smaida Šnikvalde, Novadnieki:  
— Novada iedzīvotājiem viens no svarīgā-

kajiem pašvaldības lēmumiem ir budžeta 
pieņemšana, jo tas nosaka, kādi pakalpojumi 
un finanšu līdzekļi būs pieejami, kādi ne, kā 
pašvaldība plāno pildīt uzliktās funkcijas. 
Protams, vēl nav bijis tāds gads,  kad var 
apmierināt visas vajadzības, jo to vienmēr ir 
vairāk par iespējām. Tāpēc arī iestāžu vadītā-
jiem deva norādes budžetu veidot iepriekšējā 
gada līmenī, iekļaujot tikai iestāžu uzturēša-
nas izmaksas. Atlikušo daļu sadalīs pēc pri-
oritātēm. Apkopojot visu iestāžu iesniegtās 
vēlmes, kuras iestādes norādīja kā risināmas 
vajadzības, summa sasniedza vairāk nekā 600 
000 €. Tāpēc svarīgi bija izlemt par tām pri-
oritātēm, kuras noteiksim šogad. Diemžēl 
palika nesadzirdēta deputātu vairākkārt 
izteiktā vēlme — iepazīstināt ar budžeta tap-

šanas gaitu un prioritātēm. Tā kā naudas 
šogad ir mazāk nekā iepriekšējos gados, tad 
jo īpaši svarīgi bija to novirzīt tiešām visne-
pieciešamākajām vajadzībām.  

Novada funkciju nodrošināšana nav ap-
draudēta, bet attīstībai naudas nav. Taču, lai 
novads pastāvētu, tam ir jāattīstās. Paskaid-
rojums: šogad tikai 30 000 € bērnudārza Kur-
zemīte jaunās grupas remontam un 18 000 € 
parka estrādes soliņu ierīkošanai. Cerības 
varam likt uz Eiropas Savienības projektiem, 
tāpēc steidzīgi jārisina projektu vadītāja 
jautājums, — šī speciālista mums ilgstoši nav. 

Lai arī budžetu pieņēmām, tomēr es kā 
deputāte neesmu pilnībā apmierināta ne ar 
budžetu, ne ar tā sagatavošanas gaitu. Lai 
gan bija ļoti daudz laika, lai izstrādātu labu 
budžetu, analizējot, diskutējot gan ar iestāžu 
vadītājiem, gan deputātiem, šī iespēja palika 
neizmantota. Un tā jau kuru gadu! Jautājums 
ir gan par atalgojuma samēriem — atalgoju-
mam aiziet vairāk nekā 50% no visa budžeta, 
gan par to, kādā veida budžetā papildus ie-
stāžu uzturēšanas izmaksām iekļāva konkrē-
tus pasākumus un prioritātes, — kas tuvāk, 
tam arī tika. Tāpēc mēs, atsevišķi deputāti, 
iepazīstoties ar   budžetā papildus iekļauta-
jām prioritātēm, sēdē pieprasījām tās pār-
skatīt un vienoties, kas tiešām atstājams un 

ko var īstenot vēlāk. Tādējādi atrasto naudu 
novirzījām estrādes soliņu uzstādīšanai, ku-
riem iepriekš budžetā nauda nebija iedalīta, 
un tā atstāta rezervē konkrētu projektu iz-
strādei (kad būsim noteikuši prioritātes), lai 
būtu gatavi piedalīties Eiropas Savienības 
projektu konkursos. 

Tā kā daļu budžeta dokumentu saņēmām 
tikai sēdes rītā, tad nebija iespējas pilnīgi 
iepazīties ar visu budžeta dokumentu paketi, 
bet bija skaidri redzams, ka arī tur ir lielas 
rezerves. Tāpēc prasījām pieņemt atsevišķu 
lēmumu, kas liek izpildvarai nekavējoties 
veikt konkrētus pasākumus budžeta optimi-
zācijas plāna izstrādei.  

Deputāts Ansis Roderts, Mēs varam:  
— Skatoties skaitļos, šis budžets šķiet 

viens no neveiksmīgākajiem novada vēsturē, 
jo attīstībai atvēlēt izdevās pavisam niecīgu 
summu. Tomēr domāju, ka tieši šoreiz ir 
ielikts labs pamats budžeta veidošanas kultū-
rai. To sasniegt esmu izvirzījis par vienu no 
savām politiskajām prioritātēm. Manuprāt, 
tik atbrīvota un saliedēta izpildvaras sadar-
bība, kāda bija šajā reizē, nav piedzīvota. 
Saprotu, ka izpilddirektors nav paspējis visu 
padarīt, kā varbūt gribējās deputātiem un 
iestāžu vadītājiem, tomēr, kamēr viņš uztu-
rēs savu iesākto kursu — rūpēsies par salie-

dētību un līdzvērtīgu attieksmi pret visiem, 
jautājumu risināšanu pēc būtības, nevis 
draudzības — es viņu atbalstīšu.  

Paldies Guntai Abajai par svarīgiem 
priekšlikumiem, pieņemot lēmumu par bu-
džetu. Mums priekšā stāv grūts un nepopu-
lārs uzdevums — optimizēt novada darbību. 
Iedzīvotāju skaits pastāvīgi samazinās, tomēr 
atsevišķās jomās darba uzdevumi paplašinās. 
Uzskatu, ka izglītība (pulciņi, brīvā laika 
pavadīšana bērniem), kultūras pasākumi 
(īpaši tie, kas vērsti arī uz ārpus novada audi-
toriju) būs jomas, kurās ir visbīstamāk aiz-
rauties ar optimizēšanu. Ir arī jomas, piemē-
ram, pašvaldības policija, kur vairs nav ko 
optimizēt, varbūt vienīgi likvidēt… Savukārt 
ir arī tādas struktūras kā Sociālais dienests ar 
visām tam piederošām institūcijām, kur ir 
daudz būtisku un grūtu jautājumu, kas prasa 
steidzīgu risinājumu. Tāpēc visiem jāuzloka 
piedurknes un jāķeras pie nopietna darba, lai 
šajā gadā novads tiktu pie kaut kādas skaidrī-
bas un uzlabotas pārvaldības. Īpaši svarīgi 
visiem ir turēties pie sadarbības, objektivitā-
tes un nesavtīguma. Man ir cerība un vēlē-
jums, lai šis gads, par spīti drūmajiem skait-
ļiem, varētu būt viens no gaišākajiem un 
augšupejošākajiem.  

 

Deputātus izteikties lūdza Alnis Auziņš 

Nobeigums no 3. lappuses. 

Sociālais dienests pieņem apmeklētājus 
Dundagā Talsu ielā  7 pirmdienās 9.00–

12.00 un 13.00–18.00, trešdienās 9.00–12.00 
un 13.00–16.00, piektdienās 9.00–12.00, tālr. 
63200803 un 26618686, 

Kolkā Brigās ceturtdienās 8.00–12.00 un 
13.00–14.00, mēneša pirmajā otrdienā 14.00–
15.30, tālr. 63220551 un 26618686. 

Sociālās palīdzības saņemšanai  
vajadzīgie dokumenti  

Dzīvesvietu apliecinošs dokuments — 
izziņa, īres līgums u.c. 

Darbspējīgām nestrādājušām personām 
jāuzrāda Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) izdota izziņa par bezdarbnieka vai 
darba meklētāja statusa piešķiršanu. 

No ieslodzījuma atbrīvotām personām 
jāuzrāda dokuments par atbrīvošanos no 
ieslodzījuma vietas. 

Rēķini un čeki par pakalpojumiem vai 
iegādātajām precēm. 

Ģimenes ārsta apliecinājums par iesnie-
dzēja veselības stāvokli un ieteikumi par 
nepieciešamajiem pakalpojumiem un palī-
dzību.  

Deklarācijas aizpildīšanai un  pabalsta  
pieprasīšanai vajadzīgie dokumenti 

Izziņas, kas apliecina: 
Fienākumus no algota darba pēc nodokļu ap-

rēķināšanas, atlīdzības, stipendijas, kompen-
sācijas, alimentus, uzturlīdzekļus (ja uzturlī-
dzekļus persona nesaņem, jāiesniedz tiesas 
izziņa par uzturlīdzekļu piedziņu); 

Fienākumus no saimnieciskās darbības 
(subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstī-

bai), autoratlīdzības un honorāra, nekustamās 
un kustamās mantas nomas un pārdošanas; 

Fsaņemtos dāvinājumus, mantojumus, divi-
dendes un laimestus par pēdējiem 3 mēne-
šiem; 

Fatsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka 
sniegto materiālo atbalstu ģimenei par pēdē-
jiem 3 mēnešiem; 

Fciti ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem. 

Ģimenes (personas) līdzdarbības pienākumi: 
Fsniegt pilnīgas nepieciešamās  ziņas; 
Fatļaut  Sociālā   dienesta   darbiniekiem   ap-

meklēt   ģimenes (personas)  pastāvīgo dzī-
vesvietu; 

Fuzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, 
naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēša-
nai; 

Fierasties, lai apspriestu pieprasījumu vai veik-
tu vajadzīgos pasākumus lēmuma pieņemša-
nai par sociālās palīdzības sniegšanu; 

Fapmeklēt ārstu medicīniskiem izmeklēju-
miem, ja to vajag lēmuma pieņemšanai; 

Fpakļauties ārstēšanai un atveseļošanās pasā-
kumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palī-
dzību sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja 
paredzams, ka tas uzlabos personas veselības 
stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos; 

Fciti pienākumi pēc vienošanās ar sociālo dar-
binieku. 

Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā 
stāvokļa novērtēšana un atzīšana par trūcīgu 

Tiesības pieprasīt ģimenes (personas) 
ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstības 
novērtēšanu trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam  ir personām, kuras savu dzīvesvie-

tu ir deklarējušas Dundagas novadā. 
Ģimene (personu)  atzīstama par trūcīgu, 

ja tās ienākumi uz katru  ģimenes locekli 
pēdējo 3 mēnešu laikā  nepārsniedz  128,06 €  
un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 
kredītiestādēs; nepieder vērtspapīri, izņemot 
privatizācijas un kompensācijas sertifikātus; 
nav parādsaistību; nepieder īpašums, kuru 
var izmantot ienākumu gūšanai; nav palī-
dzētspējīgu apgādnieku; ja tā nav noslēgusi 
uztura līgumu;  neatrodas pilnā valsts vai 
pašvaldības apgādībā; nav izsniegusi aizde-
vumu. 

Vērtējot neņem vērā 5 ha lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 5 ha meža un vienu 
mājsaimniecībai piederošu autotransporta 
līdzekli. 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss  
To piešķir uz 3 mēnešiem, ja ģimene 

(persona) saņem Garantētā minimālā ienā-
kuma (GMI) pabalstu; uz 6 mēnešiem pārē-
jām ģimenēm (personām); 

Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) 
var atkārtoti vērsties Sociālajā dienestā ar 
lūgumu noteikt tās atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam. 

Piešķiramo pabalstu veidi 

Pabalsti trūcīgām ģimenēm (personām)  
GMI pabalsts 49,80 €. 
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts: komunāla-

jiem maksājumiem — 50% no mēneša mak-
sas, bet ne vairāk kā 30 € mēnesī, malkas 
iegādei 85 € gadā. 

Pabalsts veselības aprūpei — ārstēšanas 
izdevumi 50% no izdevumiem, bet ne vairāk 
kā 75 € gadā. 

Recepšu medikamentu iegādes izdevu-
mi  — 50% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 
45 € gadā. 

Pabalsts bērna izglītībai mācību līdzekļu 

iegādei — 15 € gadā. 
Pabalsts ēdināšanas pabalstu segšanai 

skolēniem. 
Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 

pirmsskolas izglītības iestādē. 
Pabalsts aprūpes mājā nodrošināšanai — 

30–75 € mēnesī. 
Pabalsts ārkārtas situācijā, ja stihiskas 

nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu 
dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt sa-
vas pamatvajadzības — līdz  300 €. 

Pabalsts apbedīšanai — 100% no apbedīša-
nas izdevumiem, bet ne vairāk kā 150 €. 

Speciālie pabalsti 
Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā — 

75 € par pirmo bērnu, 110 € par otro bērnu, 
150 € par trešo un katru nākamo bērnu. 

Pabalsts personai pēc atgriešanās no ie-
slodzījuma — līdz 45 €. 

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm — ēdināša-
nas izdevumu segšana izglītības iestādē. 

Pabalsts atsevišķām sociālajām grupām — 
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, bēr-
niem bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušiem bērniem. 

Pabalsts noteiktu vecuma sasniegušai 
personai — vienreizējs pabalsts, sasniedzot 
80, 90 vai 95 gadu vecumu, ir 30 €; sasniedzot 
100, 105 vai lielāku vecumu, tas ir 100 €. 

Pabalsts politiski represētajām personām 
vai nacionālās pretošanās kustības dalībnie-
kiem — svētku pabalsts, atzīmējot LR prokla-
mēšanas gadadienu, — 30 €. 

Pabalsts personas nāves gadījumā — pa-
balsta apmērs 75 €, ja par mirušo izmaksātais 
valsts noteiktais pabalsts apbedīšanai nepār-
sniedz 550 €. 

 

Dundagas novada Sociālais dienests,  
Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dunda-
gas novads, LV-3270, tālr. un fakss 63237851,  mob. 
tālr. 26618686,  www.dundaga.lv 

Sociālā palīdzība novadā 
 

Dundagas novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz 
sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Atgādinām par dienesta darbību, iedzī-
votāju tiesībām un pienākumiem.  

Redaktors, iepazīstinājis ar saviem līdz-
biedriem, dalījās pārdomās par šādu tikša-
nos, arī par aptauju nozīmi. Tikai tad, ja tik-
šanos un aptauju ierosinātāji ir gatavi anali-
zēt iedzīvotāju priekšlikumus un jautājumus, 
atbildēt, skaidrot un reāli rīkoties, tikai tad 
tam visam ir jēga. Pretējā gadījumā tā ir vien 
tvaika nolaišana un darbības imitācija, kas 
plaisu starp iedzīvotājiem un pašvaldību 
tikai padziļina. Patlaban rīkot šādus braucie-
nus ir lietderīgi — izpildvara ir ieinteresēta 
uzzināt, ko tauta elpo un domā, un avīze ar 
prieku uzņemas starpnieka lomu.  

Savukārt iedzīvotājiem lūgums apsvērt, 

ko viņi paši katrs savā vietā var izdarīt, ko 
iesākt, un tad, ja vajag, lūgt pašvaldības at-
balstu. Tā, piemēram, dibināt interešu kopu 
vai sarīkot bijušās skolas absolventu tikšanos 
var tikai paši vietējie. 

Izpilddirektors V. Radelis, pakavējies pie 
pirmās tikšanās ar iedzīvotājiem Kaļķos un 
bibliotēkas pārcelšanu no Vārpniekiem uz citu 
ēku — tāda iespējamība esot, pievērsās anke-
tu atbildēm, kas skar Vīdali. Jautājumā par 
ciema valdi izpilddirektors pauda, ka pietik-
tu ar vienu diviem rosīgiem vīdalniekiem, 
kas pārstāvētu ciemu un būtu regulārā sazi-
ņā ar izpildvaru. Tālāk V. Radelis skaidroja, 

ka lielus pasākumus Vīdalē nerīkos, toties 
varētu līdzēt ar autobusu, lai nokļūtu uz pa-
sākumiem kādā no novada centriem. Ne velti 
vēlāk ciemiņi atcerējās, ka ciema nosaukums 
nozīmē vidu, un šis ģeogrāfiskais izvietojums  
ir ciema priekšrocība. Vēl izpilddirektors 
piemetināja, ka vienā anketā minētā ierosme 
izvizināt cieminiekus gaisa balonā drīzāk 
uzskatāma par sarkastisku joku... 

Vīdales lielais pluss ir bijusī skolas ēka, 
kurā ieguldīti Eiropas Savienības projektu 
nauda un ko varētu pilnvērtīgāk izmantot. 
Gan senioriem, gan junioriem, gan rīkojot 
dažādas nometnes. Viesi ieteica padomāt — 
vai nav vērts nodibināt biedrību, kas mūsdie-
nās ir labs un plaši izplatīts veids, kā dažā-
dām ierosmēm iegūt naudu. 

Vīdalnieki sūrojās gan par aizaugušiem 
īpašumiem un graustiem tepat centrā (uzreiz 
pēc tikšanās izpilddirektors aizbrauca tos 
apskatīt), gan par to, ka jauniem cilvēkiem 

ciemā nav mājvietu, ja kāds sadomātu te 
apmesties uz dzīvi, gan par to, cik laika un 
naudas prasa nogādāt bērnus uz bērnudārzu. 
Te nu G. Abaja iepazīstināja ar modeli, ka 
cilvēkiem iespējams mājās pieskatīt līdz pie-
ciem bērniem, par to saņemot pat zināmu 
atlīdzību. Lai tas notiktu, vispirms cieminie-
kiem jāapzina savi cilvēkresursi, taču pieska-
tītājs var būt ne tikai vidējās paaudzes pār-
stāvis, bet arī no vecāka gadagājuma, viņam 
nav jābūt ar pedagoģisku izglītību, turklāt ne 
obligāti sievietei... Taisnība, vispirms jāmā-
cās kursos, taču izpilddirektors uzreiz iedro-
šināja, ka pašvaldība būtu gatava tādus ap-
maksāt, jo atbalstīt šādu modeli ir izdevīgi. 
Izteiktā ideja dažus vietējos darīja apcerīgi 
ieinteresētus, un jau pēc oficiālās daļas viņi 
vēl iztaujāja deputāti par dažādām niansēm.   

Uz tikšanos — droši vien marta otrajā 
pusē kādā citā ciemā! 

Alnis Auziņš 

Vīdalē 
 

14. II ciema bibliotēkā ar 6 vietējiem iedzīvotājiem tikās avīzes redaktors Alnis 
Auziņš, redaktora vietniece Diāna Siliņa, deputāte Gunta Abaja un izpilddirektors Vis-
valdis Radelis.  
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Rojā starp sākumskolniekiem Kolkas sko-
las 1. un 2. klasei (Crazy Dolls — Bučas) labā-
kais novērtējums. Vidējā, pamatskolas, gru-
pā ar 12 priekšnesumiem piedalījās 1 grupa 
no Dundagas, 3 no Kolkas, pārējie no Rojas 
un Mērsraga. Augstākos punktus ieguva 
Dundagas vidusskolas 8. b klase (Vengaboys 
— Shalalala), tad sekoja Kolkas puiši ar Aron-
Chupa — I’m an Albatroaz, dalītā trešajā vietā 
bija kolcinieki Kate un Marta jeb Rihards 
Lepers — duets Sandra. Pavisam tuvu galve-

najām balvām bija arī Kolkas puiši ar Dada 
Life. Starp vidusskolēniem skatītāju simpāti-
ju balvu ieguvušajā grupā varēja 
«sazīmēt» Kolkas skolas absolventus Kriste-
ru Soju un Janeku Biti! 

Žūrijas galveno balvu vidusskolēnu grupā 
ieguva Dundagas vidusskolēni ar Marka 
Ronsona dziesmu. Priekšnesumu lieliski 
kuplināja Kolkas skolas absolventi — Jānis 
Zvirbulis un Ilmārs Antmanis. 

 

Dzintra Tauniņa 

No 9. līdz 13. II izstādē Prodexpo 2015 Mas-
kavā SIA Līcis-93 saņēmis divas zelta meda-
ļas  — vienu par Kolkas cehā ražotajām špro-
tēm eļļā un otru par Ģipkas cehā ražotajām 
šprotēm eļļā Rīgas zelts. Apsveicam! 

11. II Dundagas vidusskolēni ēnoja dažādu 
profesiju pārstāvjus tepat Dundagā, novadā, 
kā arī Rīgā. Tas prasīja jauniešu lielu patstā-
vību, saskarsmes iemaņas, sazinoties ar uz-
ņēmumiem un iestādēm,  pamatojot savu 
izvēli ēnošanai, iesaistīšanos ēnojamā profe-
sionāļa darba kārtībā. Skolēni ēnoja ārlietu 
speciālistus, TV producentus, zvejniekus, 
mežu nozares speciālistus, personāla vadī-
bas speciālistus, automehānikas speciālistus, 
ēdināšanas uzņēmuma darbiniekus, deju 

studijas vadītāju, pašvaldības saimnieciskā 
dienesta vadītāju, pašvaldības policistus. Par 
to sīkāk nākamreiz. 

12. II vidusskolā notika konkurss — Popie-
las paveids Popanova. 

13. II Kolkas pamatskolas pasākumā Drau-
dzības diena skolēni iepazina cits citu tuvāk, 
iesaistoties interesantās spēlēs, kurās pieda-
līties aicināja direktora vietniece ārpuskla-
ses darbā Dzintra Tauniņa.  

13. II Kolkas tautas namā koncertēja Kol-
kas koklētāji un Dundagas dejotāji.  

13. II četru novadu Kultūras darbinieku 
dienā Talsos sveica arī novada Centrālās 
bibliotēkas vadītāju Rutu Emerbergu 25 dar-
ba gadu jubilejā un vecāko bibliotekāri Dai-
gu Muželovsku 40 gadu darba jubilejā. 

No 16. līdz 27. II bērnudārzā Kurzemīte 
bija apskatāma izstāde Es augu vesels. Darbu 
autori —  bērni kopā ar vecākiem. Savukārt 
24. II plašu programmu piedāvāja Atvērto 
durvju diena.    

25. II vidusskolā konkursā Erudīts 9.–12. 
klasēm vispārākā izrādījās 12. klases koman-
da (audzinātāja Mārīte Pēterhofa), 2. vietu 
izcīnīja 9. klases komanda (Inta Freiverte), 
bet dalītā 3.–4. vieta 11. klases un 10. klases 
komandai (Inese Freimute un Inese Ķiršak-
mene). 26. II vidusskolā noskaidroja pašus 
erudītākos 5.–8. klašu grupā. Visvairāk pun-
ktu ieguva 7. a klases komanda (Lienīte Ie-
salniece), tai sekoja 8. b klases komanda 
(Una Sila), 3. vietā ierindojās 7. b klases ko-
manda (Sandra Salceviča). Abus konkursus 
vadīja direktora vietnieks audzināšanas 
darbā Dinārs Neifelds. 

No 25. līdz 27. II vidusskolā notika projek-
tu pusnedēļa. Tajā 9. un 12. klases skolēni 
devās uz konsultācijām, 10. un 11. klases 
skolēni gatavoja un aizstāvēja zinātniskās 
pētniecības darbus, bet 5.–8. klases skolēni 
spēlēja vecās, labās galda spēles un centās 
novērtēt šīs nodarbes plusus.   

Apkopoja Diāna Siliņa 

«Dundadznieks» Nr. 3 (196)  
2015. gada marts. 

 

Dundagas novada pašvaldības izdevums, 
iznāk reizi mēnesī, reģistrācijas nr. 000702696. 

 

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

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gunta 
Abaja, Baiba Dūda, Gunārs Laicāns, Lauris Lai-
cāns, Aivars Miška, Aldis Pinkens, Visvaldis 
Radelis, Diāna Siliņa un 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: 1500 eks.  
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

Cerību kausā 
 

Latvijas atklātajā jaunākā skolas vecuma 
komandčempionātā šahā, kas 21. un 22. II 
risinājās Rīgas šaha skolā, piedalījās arī 
dundadznieki. 

Mūsu komanda Dundagas torņi bija stip-
rāka nekā citus gadus, diemžēl palikām bez 
I galdiņa, jo Dāvim Alkšbirzem bija jāizšķi-
ras starp šahu un bumbu spēlēm.... Matīss 
Vīskna pie II galdiņa ieguva 3 punktus, Ro-
berts Ludeviks pie III galdiņa 4, Tīna Auk-
mane pie IV galdiņa — 3 punktus, visi 7 
kārtās. Kopējā ieskaitē labākais rezultāts 
Robertam — dalīta 22.–31. vieta 79 dalībnie-
ku konkurencē. 

Alnis Auziņš 

Dundadznieku kausā 
14. II Dundagas vidusskolas sporta zālē 

sporta klubs Dundaga rīkoja volejbola sa-
censības Dundadznieku kauss, kam šogad 
apritēja pieci gadi. 

Turnīrā piedalījās sešas jauktās volejbola 
komandas, kuras vienoja sauklis «Tiem, 
kam Dundaga sirdī!» Pirmo vietu spraigā 
fināla spēlē izcīnīja komanda Dundžiņi  —  
Dairis Drīksne, Jānis Filips, Ģirts Jānbergs, 
Kaspars Kristiņš, Dace Krūziņa, Aivars Pek-
mans, Jānis Zīle un Aigars Zvirbulis —,  aiz 
sevis atstājot Dundagas mežus. Trešo vietu 
ieguva komanda Auto Kada, ceturto — 13. 
bloks, piekto — Dundagas vidusskola un sesto 
— Kurekss.  Kausa organizatori un dalībnieki 
saka lielu paldies atbalstītājiem: Dundagas 
novada pašvaldībai, IK LUUX, SIA Kurekss, 
SIA Dundagas meži, SIA  Auto Kada, SIA Jaun-
emari, SIA Eko bloks, SIA RB&B. 

Ance Freiberga 

   Raibs kā...  

Re, kur nāca  
Lielā diena! 

 

Uz Lielās dienas svinēšanu aicinām 
5. IV plkst. 13.00 Dundagas tirgus lau-
kumā. 

Katrs gads ir kā aplis, kurā ik pa laikam 
atgriežamies atkal tajos pašos svētkos, 
ievērojam gadu desmitiem zināmas tradī-
cijas un atkal kā pirmo reizi gūstam par 
tām prieku. 

Tā ir arī ar pavasara atmodas svētkiem. 
Pēc garās ziemas visi gaida Lielo dienu, 
kas iezīmē saules uzvaru pār tumsu un 
dabas atmodu. 

Tāpēc arī mēs 5. IV kopā dziedāsim, 
dejosim, šūposimies, krāsosim un ripinā-
sim olas, gatavosim putnu būrīšus. Būs vēl 
daudz citu pārsteigumu, ko še neminēsim, 
jo — kas tad tie būtu par pārsteigumiem, 
ja iepriekš izpļāpāsies!? 

Ruta Bērziņa 

Popiela Rojā  
 

Labākie no Kolkas pamatskolas un Dundagas vidusskolas 20. II pārstāvēja savas 
skolas Popielā Rojas kultūras centrā. 

Piedāvāju friziera pakalpojumus, neizejot no 
mājas. Individuāli pēc jūsu vēlmēm un vajadzī-
bām. Tel. nr. 27609600.  

Kur palika tēvi? 
 

25. III plkst. 14.30 pilī Dzintras Ge-
kas 2014. gada dokumentālā filma. 

Viņi — stiprie latviešu tēvi kā ozoli — 
pirms 1941. gada izvešanām uz Sibīriju 
bija mūsu tautas zieds. Viņi audzināja bēr-
nus, strādāja savai Latvijai. Bet stiprie vīri 
palika Soļikamskas un Vjatlaga nāves no-
metnēs, kaut bērni viņus vēl ilgi gaidīja. 
No 1941. gadā izsūtītajiem tēviem dzīvi 
palika tikai astoņi procenti. Filmā Kur pali-
ka tēvi? būs arī Jēkaba Graudiņa stāsts par 
spēju izdzīvot 50 grādu bargajā salā un 
badā. 

Scenārija autors Ēriks Lanss, operators 
Aivars Lubānietis. Pētera Vaska un Jura 
Karlsona mūzika. 

Konkursa kopējais finansējums ir 4000 €. 
Biedrības, nodibinājumi un reliģiskas orga-
nizācijas  var pretendēt uz finansējuma sa-
ņemšanu vienam projektam, un tā apmērs 
nedrīkst pārsniegt 1000 €.  

Projektu pieteikumus pretendenti var 
iesniegt pašvaldībā: Pils ielā 5-1, Dundagā, 
Kolkas pagasta pārvaldē: Brigas, Kolkā, slēg-
tā aploksnē ar norādi Vietējo iniciatīvu projek-
tu konkursam vai arī elektroniski  — normatī-

vajos aktos noteiktajā kārtībā, elektroniski 
parakstītu.  

Plašāk par konkursu: www.dundaga.lv 
sadaļā Pašvaldība — Projekti — Vietējo iniciatī-
vu projekti.  

 

Lauris Laicāns,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs, 
tel. 63237857, mob. 28693477,  
e-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv 

Kolkas baznīcai  
ir ūdens! 

 

Dundagas novada dome un deputāti 
piešķīra 990 € ūdens spices ierīkošanai pie 
Kolkas luterāņu baznīcas. Ļoti liels pal-
dies pašvaldības priekšsēdētājam Laicāna 
kungam un deputātiem par sapratni! 
Ūdens būs ne tikai baznīcas vajadzībām, 
bet arī daudzajiem ekskursantiem, lai 
veldzētos. 

Mūsu draudzes pateicība Kolkas pagas-
ta pārvaldei — tās vadītājam Aldim Pinke-
nam par palīdzību projekta izstrādē, Evai 
Frišenfeldei — dokumentu noformēšanā, 
Ilmāram Gleglu — par elektrības pievadi 
ūdens sūknim.  

Veselību, izturību, veiksmi turpmākajā 
pašvaldības darbā! 

Draudzes vārdā Vija Ernštreite 

18. III plkst. 10.00 Dundagas pils mazajā 
zālē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs kopā ar Lauku atbalsta dienestu aicina 
uz bezmaksas informatīvo semināru 2015. 

gada aktualitātes lauku uzņēmējiem. Progra-
mā: tiešie maksājumi 2015. gadā; jaunā Lauku 
attīstības programma 2015.–2020. gadam; 
valsts subsīdiju aktualitātes un citi jautājumi.  

 

Ilze Šteine, lauku attīstības konsultante 

Notikušais 

Viesturs Rērihs 
08.09.1954.–03.03.2015. 

 

Tas ir 3. 
marta vaka-
ra mirklis, 
kad Mūžības 
dzīvā, mie-
rīgā gaismā 
Tavs mūžs 
kļuva par 
visu vienā — 
c i e š a n ā s , 
m ī l e s t ī b ā , 
a t k l ā s m ē , 
dzejā… 

Trauslais 
p a v a s a r a 

taurenītis loga stiklā atgādināja par Tavas 
dzīves patieso vērtību, kas kā zvaigznīte 
iemirdzējās 1954. gada 8. septembrī Ģib-
zdes Jaunburtnieku mājās un kļuva notīs un 
melodijās ierakstīts, kas reizē bija gan Tava 
Elpa, gan Darbs, gan Mīlestība. 

40 mūža gadus no Dž. Verdi līdz latviešu 
tautas dziesmu apdarēm Tu dalījies ar 
mums muzicēšanas priekā, mācot gan sa-
viem «mazajiem nebēdņiem», kā Tu viņus 
sauci, gan jau pieaugušajiem no paaudzes 
paaudzē, atdodot sevi grūtam, bet skaistam 
pūtēju orķestra vadītāja darbam. Tas ierak-
stīts cilvēku sirdīs. 

Tavs darbs nav saskaitāms, tas ir vienga-
balains dzintara grauds, kurā sakausēts 

Tavs Mūžs, tāpēc arī Tev pieder skolēnu, 
vecāku, ciema cilvēku mīlestība, atzinība 
un cieņa. Un ne tikai Kolkā… 

Viestur, Tu mums esi  atklājies kā ru-
dens cilvēks, un tajos mīt zeltainu lapu 
gaišums. Ļaudīs smējējs un mēļotājs, bet 
patiesībā Tev plecos bij smagums kā misiņa 
zvans, kuru Tu neskandināji visiem, lai 
sadzird. Sarežģīts kā kailo zaru vijums, 
izdzīvodams daudz pagriezienu un krust-
punktu, ilgodamies pēc Lielās Patiesības. 
Tu stingri stāvēji uz Zemes un bieži lūko-
jies Debesīs, koku galotnēs. Varbūt Tu sa-
skatīji nākamgada pumpuru, no kura iz-
augs jauna lapa, kuram Tu mācīsi pasauli 
ieraudzīt mūzikas skaņās. Tu savā darbā 
vienmēr biji domās par nākotni, bet, lai tā 
būtu skanīga, Tu sevi ziedoji šodienai, kat-
ra minūte Tev bija piepildīta ar darbu. 

Atmiņu ugunskurā pelni mums vienmēr 
būs silti, atliks vien noliekties, uzpūst elpu, 
atkal dzims siltums, un tie uzziedēs Tavā 
sirds cilvēcībā, Tavā neviltotā vienkāršībā. 

Re, zvaigzne nokrita! 
Un putns izdziedāja 
Visu mani pašu. 
Tas putns nebij Manis pilnvarots. 
Un nu es ilgi, ilgi nerunāšu — 
Tik liels un milzīgs klusums man ir dots. 
                                                  Imants Ziedonis 

 

Mīļo Viestur, Tev gaišam jābūt Ceļam! 
 

Kolcinieki 
 

Rīgas lībiešu ansamblis Līvlist  
sūta pēdējos sveicienus  

ilggadējai ansambļa dziedātājai,  
Vaides lībietei Skaidrītei Mediņai. 

Jumālõks īe rānda, mõtsā, kilā ni! 
Tūļki laijõ kānda, pūgõs puŗŗiži. 
                                                  Kōrli Stalte 

Nu, ardievu! Krastā paliek kāpas, mežs. 
Visu lemts man atstāt, vēji burā dveš. 
                                                  Kārlis Stalte 

Projektu konkurss 
 

Novada pašvaldība no 9. III līdz 10. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu 
konkursam Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem. Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā 
termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.  
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Iepazīsimies — Ainara Gaida radītais Dundagas novada logotips! Turpmāk tas rotās 
dažādus iespieddarbus, suvenīrus, to izmantos svētku noformējumā, turklāt katrā 
atsevišķā gadījumā tas atšķirsies, jo logotipam ir paredzēta nemainīgā un mainīgā 
daļa. Tūrisma lietpratējas Alandas Pūliņas novēlējums — jauno logotipu plaši lietot, 
lai tuvākajos gados mūs pazītu aizvien labāk.    

Avīzes redakcijas rīkotā tikšanās ar iedzīvotājiem Vīdalē. Izpilddirektors Visvaldis 
Radelis (pirmais no kreisās): «Mēs cenšamies jūs uzklausīt un izprast, bet saprotiet 
arī mūs! Jums sāp jūsu mazais pirkstiņš, bet man jādomā par abām rokām un galvu!»  

Rūdolfa Liepiņa foto 

13. II Draudzības dienā Kolkas pamatskolā audzēkņi izspēlēja iepazīšanās spēli. 
Ko padomātu fotomirklī notvertais puisis labajā pusē, ja viņam piemistu paraboliskā 
redze? Neliec treknu izsaukuma zīmi!                                          Annas Dāvidsones foto 

 

 

 

Tas nekas, ka Rīgas Dinamo par kausu necīnās! Mūsu novadā netrūkst tādu, kas 
katru pavasari piedalās izslēgšanas cīņās. Attēlā redzams stirnu āzis ar pūkainiem 
radziņiem februāra otrajā pusē, kad tie vēl aug, ir jūtīgi un ievainoti var asiņot. Marta 
vidū — aprīļa sākumā augšana beigsies, un āži ragus strīķēs pret zariem, lai no ragus 
sedzošās ādas atbrīvotos. Tad tie derēs riesta izslēgšanas cīņām. Uh!  

Viļņa Skujas foto 

20. II Talsu tautas namā četru novadu lauksaimnieku pasākumā Dundagas nova-
da lauku attīstības konsultante Ilze Šteine sveic z/s Brauskas īpašnieku Ainaru Šim-
permani. Ainara sencis zemi no barona iegādājies par zelta naudu. Tagad Aināram ir 
gan zeme, gan jauns zelts — pieci bērni.                                                 Edgara Lāča foto 

13. II Kolkas tautas namā kopīgā koncertā vienojās Du-da un Ko-ko jeb Dun–dang 
dejotāji un Kolkas koklētāji. Kā attēlā redzamo vārdos paustu maestro Anšlavs Eglī-
tis? Iespējams, ka tā: «Kad šo skatu redzu es,/ Pēdas iesāk kutēt./ Vai nav brīvas 
meitenes?/ Likšu grīdai putēt!»                                                              Alda Pinkena foto 


