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To, cik pasākums ir iemīļots, rādīja jau 
prāvais auto skaits pie tautas nama, kā arī 
pārpildītā zāle, kurā pamanīju daudzus dun-
dadzniekus.  

Kuplākas kļūst  ne tikai skatītāju rindas, 
bet arī dalībnieku pulks. Tautas nama vadītā-
ja Inora Sproģe sacīja, ka ik gadu skaits bijis 
līdzīgs, bet šogad tomēr tas ir vislielākais — 
85. Starp tiem arī pasākumam visuzticamā-
kie, kas piedalījās sesto reizi, — Ilze Soja, 
Irina Māgure, Valters Laķevics, Elīza Sakni-
ņa, Mareks Borsuks, Jānis Simsons un Andris 
Pūpolbergs. Vairākkārt tajā uzstājušies arī 
Sandra Kokoreviča, Regīna Rūmniece kopā 
ar Vitu Bergu, Ingu Bērzkalni un Indru 
Zviedri un Gatis Nierliņš. Viņi visi publiku 
priecēja arī šoreiz. Otro reizi piedalījās Dzin-
tars Sakniņš.  

Dziedošo talantu konkursā Kolkā pirmo-
reiz uz skatuves kāpa Rūta Upnere, Kolkas 
Mūzikas skolas un Ventspils Mūzikas vidus-
skolas absolvente, kam šajā vakarā bija gods 
iejusties Maestro lomā. Viņas vieta bija pie 

klavierēm, un Rūtas solo numurs bija iemīļo-
tā melodija no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. 
Tāpat kā Rūta pirmoreiz pasākumā Kolkā 
uzstājās Lāsma Medne, ansamblis Sendienas, 
Dace Tapiņa, Inese Bernāne, «Kurzemītes» 
minkas, Kārlis Jansons, Agate Jete Miķelsone 
ar pavadonēm Anniju Paulu Heibergu un 
Rasu Saniju Kokareviču.  

Cik dažādas ir Maestro sacerētās dzies-
mas, tik dažādi bija arī priekšnesumi. Turklāt 
katrs, kurš uzstājās, bija ielicis tajā kaut ko 
savu. Netrūka ne nopietnu dziesmu, ne laba 
humora. Skatītāju atsaucība — fantastiska!  

Pēc publikas balsojuma noskaidrojās izpil-
dītāji, kas skatītājiem bija iepatikušies visvai-
rāk. Lainei Šmitei Dievs devis skaistu, dzidru 
un spēcīgu balsi, ko jaunā sieviete arī izkopj. 
Viņas izpildītā dziesma Es aiziet nevaru izska-
nēja spēcīgi un dziļi emocionāli. Laini uz 
klavierēm pavadīja Dace Šmite, vijoles spēlē-
ja Ieva Hermane un Kristīne Ralle.  

Lielas skatītāju simpātijas iemantoja arī 
Inetas Akmeņlaukas un Daces Tapiņas duetā 

nodziedātā Rasa un Annas Jansones, Jāņa 
Ūdra un Mūzikas skolas ansambļa priekšne-
sums — Dulla dziesma. Aug nākamie māksli-
nieki ar labām balsīm un atraktivitāti. Viņi 
uz skatuves jūtas kā zivis ūdenī! 

Un vēl kāds iespaidīgs priekšnesums, kam 
skatītāji atdeva savas balsis, bija Laimas Bor-
sukas dziedātā Melns ar baltu. Ar to koncertu 
atklāja, un Laimas uzstāšanos lieliski papildi-
nāja Sensus dejotājas baltos un melnos tēr-
pos. Tāpat priekšnesums sasaucās ar skatu-
ves dekorāciju — melnbaltajiem taustiņiem. 
Bet galvenais pluss, protams, bija Laimas 
spēcīgā un tembrāli neparastā balss. 

Man ļoti simpātisks šķita arī Kārlis Jan-
sons ar dziesmu Kurmis Burmis, iejūtoties 
paša kurmīša tēlā. Īpašā koncerta vērtība bija 
Kolkas koris, kas piedziedāja ne vienam vien 
dalībniekam. Ar interesi noskatījos Sendienu 
dziedāto un teatrāli iestudēto Maestro dzies-
mu popūriju un «Kurzemītes» minku graciozo 
priekšnesumu.  

Pasākumu raiti vadīja daiļā kolceniece 
Elīza Sakniņa un staltais dūmelnieks Krists 
Iesalnieks. Elīza paspēja gan pievienoties 
korim, gan kopā ar māsu Martu skanīgi du-
etā nodziedāt Nakts dziesmu.  

Pēc dalībnieku apbalvošanas zāle uzgavi-
lēja Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Al-

dim Pinkenam, kurš ne vien dzied Kolkas 
korī, bet pasākumā bija ielicis arī savu sirdi 
un aso prātu. Tādu pašu publikas mīlestību 
piedzīvoja koncerta galvenā rīkotāja Inora, 
kuru sveica un kurai atzinīgus vārdus veltīja 
izpilddirektora pienākumu izpildītāja Baiba 
Dūda.  

Uz tikšanos dziedošo talantu koncertā 
Dundagas pilī! 

Diāna Siliņa 
Ineses Dāvidsones foto 
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Novada vadības tikšanās  
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5. lpp. 
Atskats uz pērno gadu —  
ciemu braucienu apkopojums. 

5. lpp. Kolkas ūdens ir sakustējies.  

6. lpp. 
Anna Aizsilniece ietērpj Dundagas Māras 
netradicionālos tautastērpos. 

10. lpp. Jānis Zadiņš lopkopībā saskata iespēju. 

Dundagā 
19. III plkst. 18.00 pilī novada talantu 

koncerts Maestro. Ieeja uz koncertu 3 €. 
Plkst. 22.00 balle ar grupu Kalvadoss, ieeja 
3 €. 

25. III Komunistiskā genocīdu upuru 
piemiņas pasākums.* 

27. III Lieldienu svinēšana.* 
1. IV pilī Ziemeļkurzemes mūzikas sko-

lu stīgu nodaļu audzēkņu koncerts.* 
1. IV pilī tautas deju koncerts.* 

Kolkas tautas namā  
27. III plkst. 13.00 muzikāls uzvedums 

Neparastais groziņš, pēc tā šūpošanās, 
dziesmas, rotaļas, olu kaujas, radošās 
darbnīcas un garda Lieldienu zupa. 

 
* Precīzāk internetā un uz ziņojumu dēļiem. 

Koncerts Maestro  
 

12. III vakarā Kolkas tautas namā notika 6. novada dziedošo talantu koncerts.  
Šoreiz ar nosaukumu Maestro tas bija veltīts Raimonda Paula 80. jubilejai.  

Mazuļiem patīk rotaļāties. Ar gadiem 
dabisko spēles tieksmi un prieku bieži 
vien aizstāj pieaugušo spēlītes, hamele-
onu rotaļas. Iespējams, arī skolas vecu-
ma bērniem, kas datorspēles ir apguvu-
ši sen pirms daudzām citām mākām, 
gudru spēļu elementu mācību gaitā ir 
par maz.  

10. III Mazirbē divpadsmito reizi 
notika internātpamatskolu teātra svēt-
ki. Apbrīnojams ir šo skolu skolotāju 
darbs ar saviem audzēkņiem, reizēm 
pat no mācību gada sākuma, iestudējot 

ludziņas. Redzot bērnu azartu, atraisītī-
bu (jā!), mirdzumu sejās, patieso ieinte-
resētību tajā, ko paši rada uz skatuves, 
pārņem brīnuma izjūtas. Mana sirds 
saka — teātris ir labākais, ko internāt-
pamatskolu bērni savā bērnībā var pie-
dzīvot. Vai pat visā mūžā. Viņi noteikti 
gaida katru jaunu tikšanos Mazirbē. Un 
cik laimīgi spulgo bērnu acis, saņemot 
balviņas... 

Izturību un arī prieku visiem, kas ar 
šiem bērniem strādā. Paldies! 

Alnis Auziņš 

Dievkalpojumi 
Luterāņu draudzēs. Dundagas baznīcā 

Pūpolsvētdienā, 20. III, plkst. 11.00, Zaļajā 
ceturtdienā, 24. III, plkst. 18.00, Lielajā 
piektdienā, 25. III, plkst. 13.00, Pirmajās 
Lieldienās, 27. III, plkst. 11.00. Kolkas baznī-
cā 20. III plkst. 14.00, 25. III plkst. 16.00 
ekumenisks Krusta ceļš no luterāņu baz-
nīcas uz Kolkas katoļu baznīcu, 27. III 
plkst. 8.00. Mazirbes baznīcā 20. III plkst. 
11.00, 24. III plkst. 18.00, 25. III plkst. 
12.00, 26. III plkst. 22.00, 27. III plkst. 
11.00. Ģipkas baznīcā 27. III plkst. 14.00. 

Baptistu draudzēs. Dundagas baznīcā 
20. III plkst. 11.00, 25. III plkst. 11.00, 27. III 
plkst. 11.00. Pitraga baznīcā 27. III plkst. 
12.00, Vīdales skolā 27. III plkst. 12.00, Neve-
jas Jušos 26. III plkst. 14.00.   

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Ro-
mas katoļu baznīcā 20. III plkst. 14.00 
Krustaceļa lūgšana, 15.00 Svētā Mise un 
gavēņa laika dziedājums Rūgtās asaras; 25. 
III plkst. 15.00 Kristus ciešanu un nāves 
piemiņas dievkalpojums; 27. III plkst. 
15.00 Kristus Augšāmcelšanās Svētā Mise. 

Draudzē Prieka vēsts Dundagā 20. III 
plkst. 16.00, 27. III plkst. 16.00. 
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Apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.01.2016. 
sēdes lēmumu nr. 15 (prot. nr. 2., 16. §) 
 

Dundagas novada pašvaldības 
28.01.2016. saistošie noteikumi nr. 3 
Grozījumi Dundagas novada domes 
22.12.2010. saistošajos noteikumos 
nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības 
nolikums» 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu. 

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

1. Izteikt saistošo noteikumu II. nodaļas 
nosaukumu šādā redakcijā: «II. Domes 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, 
pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka pilnvaras». 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.1 
punktu šādā redakcijā: «25.1 Pašvaldības iz-
pilddirektoram ir viens  vietnieks, kas īsteno 
arī Centrālās administrācijas vadītāja viet-
nieka kompetenci. Pašvaldības izpilddirekto-
ra vietnieka kompetenci, kā arī tieši pakļau-
tās institūcijas nosaka pašvaldības izpilddi-
rektors. Pašvaldības izpilddirektora vietnie-
ku ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. 
Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora 

vietnieku slēdz pašvaldības izpilddirektors». 
3. Izteikt saistošo noteikumu 95. punktu 

šādā redakcijā: «95.  Domes priekšsēdētājs 
pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā vis-
maz reizi nedēļā un Kolkas ciemā vismaz 
reizi divās nedēļās. Apmeklētāji tiek pieņem-
ti vismaz divas stundas. 

Pašvaldības izpilddirektors un pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētā-
jus Dundagas ciemā vismaz divas reizes mē-
nesī un Kolkas ciemā vismaz reizi mēnesī. 
Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stun-
das. 

Domes deputāti pieņem apmeklētājus 
Dundagas ciemā un Kolkas ciemā vismaz 
reizi divos mēnešos. Apmeklētāji tiek pie-
ņemti vismaz divas stundas. 

Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas 
datumu un laiku amatpersona iesniedz Cen-
trālajā administrācijā vismaz divas nedēļas 
iepriekš. Centrālā administrācija nodrošina 
savlaicīgu minētās informācijas publicēšanu 
pašvaldības interneta vietnē. 

Institūciju vadītāji un domes atbildīgie 
darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar 
domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklē-
tāju pieņemšanas laika grafiku, kas izvieto-
jams uz informācijas stenda un publicējams 
pašvaldības interneta vietnē». 

4. Izteikt saistošo noteikumu 113. punktu 
šādā redakcijā: «113.  Pašvaldības izpilddi-
rektora, pašvaldības izpilddirektora vietnie-
ka un pašvaldības iestāžu izdotus adminis-
tratīvos aktus apstrīdēt var domē». 

 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem 
nr. 3 Grozījumi Dundagas novada domes  
22.12.2010. saistošajos noteikumos nr.  47 
«Dundagas novada pašvaldības nolikums» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai 
noteiktu: 1) ka pašvaldības izpilddirektoram 
ir vietnieks; 2) pašvaldības izpilddirektora 
iecelšanas un atcelšanas kārtību; 3) pašvaldī-
bas izpilddirektora vietnieka kompetenci. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. 2.1. Saskaņā ar likuma Par paš-
valdībām 68. panta pirmo daļu pašvaldības 
izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības 
iestāžu darbu. Tas nozīmē, ka padoto skaits 
ir aptuveni 13 (iestāžu skaits). 

Saskaņā ar pašvaldības nolikuma 25. pun-
ktu pašvaldības izpilddirektors īsteno arī 
Centrālās administrācijas vadītāja kompe-
tenci. Tas nozīmē, ka padoto skaits ir vēl 
aptuveni 25 (Centrālās administrācijas darbi-
nieku skaits). 

Šāds padoto skaits nav uzskatāms par opti-
mālu, tāpēc nepieciešams padotības īsteno-
šanu sadalīt. Kā atbilstošākais risinājums 
nolemts izveidot pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka amatu. Pašvaldības izpilddirektora 

vietnieka kompetenci, kā arī tieši pakļautās 
institūcijas noteiks pašvaldības izpilddirek-
tors — šāds risinājums atzīts par lietderīgā-
ko, jo tādējādi iespējams darba resursus ope-
ratīvi sadalīt. Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks īstenos arī Centrālās administrāci-
jas vadītāja vietnieka kompetenci. 

Ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora 
iespējamās kompetences plašumu, tiek pre-
cizēts arī pašvaldības nolikuma 95. punkts, 
kurš tiek papildināts ar pašvaldības izpilddi-
rektora vietnieka apmeklētāju pieņemšanas 
kārtību. 

Papildināts tiek arī pašvaldības nolikuma 
113. punkts, lai noteiktu, ka arī pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka izdotos administra-
tīvos aktus varēs apstrīdēt domē. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. 2016. gadā 
aptuveni no 15 253 līdz 17 048 € — atlīdzība 
izpilddirektora vietniekam. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Neietekmē. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Atsevišķas administratīvās procedūras veiks 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks, tam 
vajadzētu uzlabot administratīvo procedūru 
veikšanas ātrumu un kvalitāti, jo līdz šim 
pašvaldības izpilddirektoram bijis pārāk 
daudz padoto jomu un līdz ar to arī dalība 
pārāk daudzās administratīvajās procedūrās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 

Grozījumi pašvaldības nolikumā 

   Runas vīriem ir spēks rokās  

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.01.2016. 
sēdes lēmumu nr. 21 (prot. nr. 2., 22.§) 

 

Dundagas novada pašvaldības 
28.01.2016. saistošie noteikumi nr. 4 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta 
trešo daļu; likuma Par dzīvojamo telpu īri 36.1 panta 
pirmo un trešo daļu; likuma Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā 7. panta sesto daļu, 14. panta 
septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. 
panta pirmo daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. veidus, kādos pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
1.2. pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē 
personas un sniedz palīdzību; 
1.3. personu kategorijas, kuras ir tiesīgas sa-
ņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
1.4. kārtību, kādā personas reģistrējamas palī-
dzības reģistrā un izslēdzamas no tā; 
1.5. palīdzības sniegšanas kārtību. 
2. Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(turpmāk — palīdzība) tiek sniegta tikai Dun-
dagas novada administratīvajā teritorijā 
deklarētām un palīdzības reģistrā reģistrē-
tām personām. 

II. Palīdzības veidi 
3. Pašvaldība sniedz šādu palīdzību: 
3.1. pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšana; 
3.2. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo tel-
pu; 
3.3. palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu; 
3.4. pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres 
maksas un maksas par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai 
(turpmāk — dzīvokļa pabalsts); 
3.5. vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvoja-
mās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. 

III. Pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē 
personas un sniedz palīdzību 
4. Lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 
Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo 
telpu izīrēšanas komisija (turpmāk — komisi-
ja), izņemot lēmumu par dzīvokļa pabalsta 
sniegšanu, kuru pieņem saistošajos noteiku-
mos par dzīvokļa pabalstiem noteiktās insti-
tūcijas. Komisijas administratīvos aktus un 
faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības do-
mē, bet domes pieņemtos lēmumus un fak-
tisko rīcību var apstrīdēt administratīvajā 
tiesā. 

IV. Personu kategorijas, kas tiesīgas saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
5. Papildus likumā Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā noteiktajām personu katego-
rijām ar pašvaldībai piederošas vai nomātas 
dzīvojamās telpas īres tiesībām vispārējā 
kārtībā nodrošināmas: 
5.1. maznodrošinātas personas, kuras sasnie-
gušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgi 
invalīdi; 
5.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā 
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepiln-
gadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maz-
nodrošināta pensijas vecumu sasniegusi per-
sona vai maznodrošināta persona, kura ir in-
valīds; 
5.3. personas, kurām palīdzības nesniegšanas 
gadījumā pastāv būtisks veselības vai dzīvības 
apdraudējums un to konstatējusi un atzinumu 
par to iesniegusi kompetenta un neatkarīga 
institūcija. 
6. Ar saistošo noteikumu 3.2. un 3.5. punktā 
minēto palīdzību nodrošināmas tikai likumā 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
noteiktās personas. 
7. Saistošo noteikumu 3.4. punktā minētā 
palīdzība tiek nodrošināta saskaņā ar saisto-
šajiem noteikumiem par dzīvokļa pabal-
stiem. 

V. Kārtība, kādā personas reģistrējamas palī-
dzības reģistrā 
8. Persona, kas vēlas saņemt palīdzību: 
8.1. aizpilda Centrālās administrācijas izstrā-
dāta un komisijas apstiprināta parauga veidla-
pu (iesniegumu), kas publicēta pašvaldības 
interneta vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pa-
kalpojumi», vai iesniedz iesniegumu brīvā 
formā; 
8.2. sniedz pierādījumus par iesniegumā norā-
dītās informācijas patiesumu (ja šādi pierādīju-
mi nav pašvaldības rīcībā). 
9. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu 
atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību 
saistošo noteikumu 5. punktā noteiktajos 
gadījumos: 
9.1. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā perso-
na devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts 
vai pašvaldības dzīvojamo telpu citai personai 
un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu; 
9.2. piecus gadus pēc tam, kad ar attiecīgās 
personas piekrišanu tai piederošā dzīvojamā 
telpa pārdota vai citādi atsavināta un darījuma 
rezultātā šī persona zaudējusi lietošanas tiesī-
bas uz attiecīgo dzīvojamo telpu; 
9.3. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā perso-
na pasliktinājusi savus dzīvojamās telpas lieto-

šanas apstākļus, piemēram, apmainījusi to 
pret nepiemērotāku vai izmainījusi iemitināto 
personu daudzumu. 
10. Saistošo noteikumu 9. punktā minētā 
satura lēmums netiek pieņemts, ja tā pie-
ņemšanas rezultātā pastāv būtisks personas 
veselības vai dzīvības apdraudējums un paš-
valdības lēmumā sniegts argumentēts ap-
draudējuma pastāvēšanas izvērtējums. 

VI. Palīdzības sniegšanas kārtība 
11. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamās 
telpas 5. punktā minētajos gadījumos piedā-
vā īrēt reģistrācijas secībā, izņemot gadīju-
mus, ja dzīvojamā telpa atbilst kādam no 
turpmāk minētajiem kritērijiem: 
11.1. dzīvojamā telpa atrodas pagasta teritori-
jā; 
11.2. dzīvojamajai telpai ir centrālā apkure; 
11.3. dzīvojamai telpai ir ūdens piegāde dzī-
voklī. 
12. Saistošo noteikumu 11. punktā minētajā 
gadījumā dzīvojamo telpu vispirms piedāvā 
īrēt personai, kura atbilst visiem turpmāk 
minētajiem kritērijiem: 
12.1. ar to kopā dzīvo un tās apgādībā ir vis-
maz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā eso-
ša persona, maznodrošināta pensijas vecumu 
sasniegusi persona vai maznodrošināta perso-
na, kura ir invalīds; 
12.2. nav parādi pret pašvaldību. 
13. Ja saistošo noteikumu 12. punktā minēta-
jiem visiem kritērijiem neatbilst neviena 
persona, tad dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 
personai, kura atbilst pēc iespējas vairākiem 
no minētajiem kritērijiem. Ja ir vairākas per-
sonas, kuras vienādi atbilst kritērijiem, tad 
priekšroka no šīm personām ir tai, kura 
pirmā reģistrēta attiecīgā veida palīdzības 
saņemšanai. 

VII. Noslēguma jautājumi 
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
zaudē spēku Dundagas novada pašvaldības 
domes 24.03.2010. saistošie noteikumi nr. 11 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada do-
mes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem 
nr. 4 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā 
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. veidus, kādos pašvaldība sniedz palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
1.2. pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē 
personas un sniedz palīdzību; 
1.3. personu kategorijas, kuras ir tiesīgas 
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-

šanā; 
1.4. kārtību, kādā personas reģistrējamas 
palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā; 
1.5. palīdzības sniegšanas kārtību. 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Pašvaldība vēlas paplašināt to 
personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt palī-
dzību, un vēlas precizēt kārtību, kādā palī-
dzība tiek sniegta. 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietek-
mi uz pašvaldības budžetu. Nav. 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā. Nav. 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietek-
mi uz administratīvajām procedūrām. Neie-
tekmē. 
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 

Administratīvajā komisijā 
 

26. I sēdē nr. 10 izskatīja 8 adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas. 

No tām: 1 lietu izbeidza (Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpuma kodekss (LAPK) 239. p. 
1. d. 7. punkts) — pagājuši LAPK 37. pantā 
noteiktie termiņi; 1 lietu par braukšanu pa 
sējumiem vai stādījumiem ar traktoru (LAPK 
100. p. 4. d.) — persona administratīvi sodīta 
ar 5 € naudas sodu; 1 lietu par fizisku vai 
emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 
172.2 p. 1. d.) — persona administratīvi sodīta, 
izsakot brīdinājumu; 4  lietas par alkoholisko 
dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 
dzērienu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis 
nepilngadīgais (LAPK 171.1p. 1. d.), — viena 
persona administratīvi sodīta, izsakot brīdi-
nājumu, divas personas administratīvi sodī-
tas ar 10 € naudas sodu, viena persona admi-
nistratīvi sodīta ar 20 € naudas sodu; 1 lietu 
par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atra-
šanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja pār-
kāpumu izdarījis nepilngadīgais un šīs darbī-
bas izdarītas atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171.1 p. 
2. d.), — persona administratīvi sodīta ar 35 € 
naudas sodu. 

Trīs personām jāsedz izdevumi par alkoho-
la koncentrācijas noteikšanu izelpotajā gaisā 
(pēc 02.06.2008. Ministru kabineta noteiku-
mu nr. 394 Alkohola, narkotisko, psihotropo vai 
toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība 14. 
punkta — ja izelpotajā gaisā konstatētā alko-
hola koncentrācija pārsniedz 0,5 ‰, 15,65 € 
pārbaudes izdevumus sedz pārbaudāmā per-
sona).                                              Dace Kurpniece 

Palīdzība dzīvokļa jautājumos 
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Apstiprināja SIA Kolkas ūdens iesniegtos 
tarifus Kolkas ciemā ūdensapgādei un kana-
lizācijai (sk. blakus!). Uzdeva SIA Kolkas ūdens 
publicēt pašvaldības interneta vietnē un 
vietējā laikrakstā Dundadznieks informāciju 
par noteikto tarifu. Palielināja SIA Kolkas 
ūdens pamatkapitālu ar Dundagas novada 
pašvaldības finanšu ieguldījumu — 22 375 € 
no budžeta atlikumā rezervētā finansējuma. 
SIA Kolkas ūdens un Centrālajai administrāci-
jai jāsagatavo un jāiesniedz dokumenti attie-
cīgajās institūcijās de minimis atbalsta sa-
ņemšanai. Uzdeva domes priekšsēdētājam 
un SIA Kolkas ūdens valdei sagatavot un ie-
sniegt Uzņēmumu reģistrā dokumentu par 
pamatkapitāla palielināšanu. Atcēla domes 
17.12.2015. lēmumu nr. 244 Par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu tarifiem Kolkā. 

Atbalstīja plānoto investīciju piesaisti 
zemes gabalā Saules ielā 16 atbilstoši projek-
tam Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas 
novadā. 

Atbalstīja iesaistīšanos projekta Birding 
Baltic pieteikuma sagatavošanā. Uzdeva At-
tīstības un plānošanas nodaļai uz Attīstības 
un plānošanas komitejas sēdi martā sagata-
vot sīkāku informāciju par iespējamiem paš-
valdības izdevumiem, īstenojot projektu un 
pēcāk uzturot tā infrastruktūru. Atcēla do-

mes 28.05.2015. lēmuma nr. 93 daļu par Stāv-
laukumu Kolkā.  

Nolēma slēgt sadarbības līgumus ar Rojas 
novada pašvaldību un Talsu novada pašval-
dību par Ziemeļkurzemes jauniešu kameror-
ķestra darbības nodrošināšanu 2016. gadā, 
paredzot saistību izpildei 1 027,74 € gadā; ar 
Talsu novada pašvaldību par sadarbību kul-
tūras jautājumos 2016. gadā, paredzot 
1131,37 € gadā; ar Talsu novada pašvaldību 
par 10.12. 2014. sadarbības līgumā nr. SA 
26/14 grozīšanu, paredzot 1600 € gadā bibli-
otēku koordinēšanai; ar Talsu novada paš-
valdības Izglītības pārvaldi, saistību izpildei 
paredzot budžetā 5172,00 €. Lai turpinātu 
uzsāktās profesionālās ievirzes izglītību vo-
lejbolā, nolēma noslēgt līgumu ar Talsu no-
vada sporta skolu par pakalpojuma saņemša-
nu, paredzot budžetā 1507,88 €. 

Apstiprināja bērnudārza Kurzemīte jauno 
nolikumu. 

Apstiprināja novada domes 25.02.2016. 
saistošos noteikumus nr. 7 Par grozījumiem 
28.01.2016. saistošajos noteikumos nr. 5 «Par Dun-
dagas novada pašvaldības 2015. gada budžeta 
izpildi». 

Apstiprināja SIA Dundagas veselības centrs 
vienas personas dienas izmaksas ilgstošajā 
sociālajā aprūpē 2016. gadā — 18,90 € ar higi-

ēnas precēm un 17,70 € bez higiēnas precēm. 
Noraidīja lūgumu atlīdzināt izdarītos ie-

guldījumus 23185,82 € ēkā Pils ielā 6, Dunda-
gā.  

Piekrita, ka SIA Talce smilts un smilts — 
grants atradnē Jaunkalni II iegūs šos izrakte-
ņus. 

Nolēma līdz 29.12.2021. pagarināt noslēg-
tos nomas līgumus Kolkas pagasta Zītaros  
(telpas nr. 2, 004-1 un 004-2) un Brigās (telpas 
nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 un 11). Uzdeva Privati-
zācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komi-
sijai noteikt telpu nomas maksu. 

Nolēma uzsākt Dundagas novada teritori-
jas plānojuma izstrādi, apstiprināja tam dar-
ba uzdevumu. Par plānojuma izstrādes vadī-
tāju apstiprināja Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāju Lauri Laicānu. 

Piekrita sadalīt nekustamos īpašumus 
Pārupes un Liepas. Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma Tierķi sada-
līšanai. Piešķīra nekustamajam īpašumam ar 
kadastra nr. 8862 002 0064 nosaukumu Agru-
mi. 

Anulēja ziņas par vienas personas dekla-
rēto dzīvesvietu Dundagas pagasta Plintiņu 
Apeņos.  

Noteica novada pašvaldībai piederošajam 
dzīvoklim nr. 11 Mazirbes Skolotāju mājā 2 
dienesta viesnīcas statusu. Uzdeva Nekusta-
mo īpašumu apsaimniekošanas un projektu 
ieviešanas nodaļai sagatavot dokumentāciju 
dzīvokļa statusa maiņai un nolēma slēgt 
dienesta viesnīcas telpu īres līgumu uz darba 
tiesisko attiecību laiku ar Dundagas pašvaldī-

bas kapitālsabiedrības Kolkas ūdens valdes 
locekli.  

Piešķīra domes priekšsēdētājam Gunāram 
Laicānam  2 kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu no 29. II līdz 13. III.  

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča  
 

Jauni tarifi ūdensapgā-
dei un kanalizācijai 

 

No 1. III stājas spēkā jaunie tarifi Kol-
kas ciemā un SIA Līcis–93. 

Dundagas novada domes apstiprinājusi 
SIA Kolkas ūdens, reģ. nr. 40003579893, Brigas, 
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-
3275, iesniegtos tarifa projektus: Kolkas cie-
mā ūdensapgādes pakalpojums 1,12 €/m3 

(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojums 1,17 
€/m3 (bez PVN); SIA Līcis–93 ūdensapgādes 
pakalpojums par tehniskā ūdens piegādi 0,49 
€/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpo-
jums 1,72 €/m3 (bez PVN). 

Tarifi aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
14.01.2016. lēmumu nr. 1/2 Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. 
Grozījumi tarifos ir saistīti ar investīcijām 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kolkā 
un pakalpojumu izmaksu palielināšanos.  

 

SIA Kolkas ūdens valdes loceklis Gints Muskars, 

tel. 28372887, 63223828,  
e–pasts kolkasudens@inbox.lv  

Domes sēdē 25. februārī 

   Ko tie nospriež, tas paliek  

Līdz 27. II ir īstenots ELFLA Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014–2020 pasākuma 
Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakšpasā-
kums Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē — mo-
dernizēta biezpiena ražošana, ir iegādāti un 
uzstādīti biezpiena izgatavotāji. Līdz šim 
vājpienu iepildīja trīs vannās, kur ietilpa 7,5 
tonnu vājpiena. Tagad pēc projekta īstenoša-
nas to vietā ir divi lieli biezpiena izgatavotā-
ji. Katrā ietilpst 6 tonnas, un tie aizņem ma-
zāku platību. Biezpiena izgatavotāji uzlabos 
strādnieku darba apstākļus. Tas vairs nebūs 
roku darbs, viss notiks automātiski. Tehnolo-
ģija būs cita. Ietaupīsies arī energoresursi. 
Iespējams, cisternās varēs gatavot siera 
graudus. Produktam vairs nebūs saskares ar 
ārējo vidi, un tam būs ilgāks uzglabāšanas 
termiņš. Projekta izmaksas ir 82 000 €. 

Piena pašlaik ir ļoti daudz. Mums paliek 
pāri, pārdodam gan pienu, gan vājpienu lie-
lākiem piena pārstrādes uzņēmumiem. Uz-

trauc ceļi, infrastruktūra, Latvijas izmirsto-
šais tirgus. Krītas piena cena. Mums vēl tā ir 
samērā stabila — 22 vai 23 centi par litru, 
atkarībā no kvalitātes. Paaugstinājušās prasī-
bas piena ieguvei. Ir saimniecības, kas neiz-
tur kvalitāti, jo nav dzesētāju, pienu uzglabā 
kannās, ir nesakārtotas piena mājas un ir vēl 
citi iemesli.  

Kad pirms 15 gadiem atnācu strādāt uz 
uzņēmumu, visas iekštelpas vēl nebija apgū-
tas. Tagad ir, un mums šeit nav vairs, kur 
attīstīties. Arī ārpusē ir maz iespēju, jo uzņē-
mums atrodas vēsturiskajā Dundagas terito-
rijā. Dodam darbu vairāk nekā 50 cilvēkiem, 
pērn apgrozījums bija pāri par diviem miljo-
niem un nodokļos valstij esam samaksājuši 
gandrīz 340 000 €. Jautājums ir — kādas ir 
uzņēmuma iespējas Dundagā attīstīties tā-
lāk? Par to būtu jādomā arī pašvaldībai. 

 

Uzklausīja Diāna Siliņa  

Attīstības un plānošanas  
nodaļas vadītāja  
Laura Laicāna komentārs 

 
Ņemot vērā kultūrvēsturisko mantojumu 

un topogrāfiskās īpatnības, Dundagas ciema 
centrā iespējas attīstīt jaunu ražošanu ir 
ierobežotas. 

Ēka Ernesta Dinsberga ielā 1 atrodas Dun-
dagas ciema centra valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides 
aizsargjoslā, tādēļ darbība jāsaskaņo ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju un jāievēro tieši kultūrvēsturiskās 
vērtības. 

2014. gadā pašvaldība izstrādāja Dundagas 
ciema valsts aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu individuālo aizsargjoslu projektu, kurā 
ap astoņiem valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem noteica samazinātas aizsarg-
joslas. 

Dundagas pagasta teritorijas plānojumā 
teritorija Ernesta Dinsberga ielā 1 ir iekļauta 
rūpnieciskās apbūves teritorijā, bet atseviš-
ķas prasības ir noteiktas tieši kultūrvēsturis-
kās apbūves saglabāšanai, lai tā iekļautos 

vēsturiskās apbūves ainavā. 
Viena no pašvaldības autonomajām fun-

kcijām ir sekmēt saimniecisko darbību savā 
teritorijā, līdz ar to pašvaldība var piedāvāt 
atbilstošu vietu uzņemējdarbības attīstībai 
un uzlabot infrastruktūru.  

Lauku attīstības programmā 2014.–2020. 
gadam ir noteikts, ka lauku pašvaldības varēs 
saņemt finansējumu lauku ceļu sakārtošanai, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību. Pasākumā 
atbalstīs lauku pašvaldību vietējas nozīmes 
grants ceļu izbūvi un pārbūvi, lai laukos vei-
cinātu uzņēmējdarbību, galvenokārt nodro-
šinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu 
saistītām darbībām (sk. šo pašu lpp.). 

Pašvaldība februārī ir iesniegusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai projekta konceptu, paredzot investēt 
rūpnieciskajā teritorijā Dundagā, Saules ielā 
16, arī izbūvēt ceļu, ūdens, kanalizācijas un 
elektroenerģijas infrastruktūru, kā arī attīrīt 
šo teritoriju. Ja konceptu apstiprinās, pašval-
dībai būs jāiesniedz projekta pieteikums un 
projekts jāīsteno līdz 31.12.2022. 

Jaunumi un problēmas pienotavā 
 

Par īstenoto ELFLA projektu un problēmām stāsta Piensaimnieku lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga (PLPKS) valdes priekšsēdētājs Guntis 
Pirvits. 

To paredz Ministru kabineta noteikumi 
nr. 491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība. Vairāk informāciju var meklēt 
www.lde.gov.lv — Lauksaimniecības datu cen-
tra interneta lapā, arī par reģistrēšanu.  

Pirms suņa reģistrācijas tam jābūt apzī-
mētam ar mikroshēmu (čipu). To dara serti-
ficēts veterinārārsts. Samaksu nosaka pakal-
pojuma sniedzējs. Jāčipo ir gan jaunie suņi, 
gan vecie, arī tādi, kas ir piesieti vai atrodas 
iežogojumā. Ar ievadīto mikročipu suns var 
dzīvot visu mūžu. 

Sods par suņa nereģistrēšanu paredzēts 
no 7 līdz 210 €, bet par atkārtotu pārkāpuma 
izdarīšanu tas būs jau no 210 līdz 350 €, juri-
diskām personām sods sniedzas līdz pat 
700 €.  

Reģistrāciju kontrolēs pašvaldība un Pār-
tikas un veterinārais dienests. Ja suns no-
mirst, tad datu bāzi vajadzētu  informēt par 
suņa nāvi. 

 

Marts ir atmodas laiks arī dzīvniekiem. 
Suns var aizskriet pat pie 10–15 kilometru 
attālas draudzenes. Tās tuvumā suns uzturas 
nenoteiktu laiku, pat bez ēšanas un dzerša-
nas. Kāzu laikā suņi bieži sapulcējas baros un 
nekontrolēti pārvietojas lielos attālumos. 

Suņu īpašnieki, gādājiet, lai suns neiz-
kļūst no tam paredzētās teritorijas, pārbau-
diet un kārtīgi piesieniet suni! Kuces īpaš-
niekiem ieteicams ar kuci ilgās pastaigās 
nedoties, jo klejojošie suņi var uzbrukt. 

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem suņu īpašnieku pienākums ir 
rūpēties, lai suņus regulāri vakcinētu pret 
trakumsērgu, lai suns neapdraud un netrau-
cē cilvēkus vai citus dzīvniekus, nepieļaut 
suņu klaiņošanu un atrašanos publiskajā 
teritorijā bez saimnieka klātbūtnes.   

 
Jānis Simsons, 
pašvaldības policijas vecākais inspektors 

Saimniek, sauc suni pie kārtības!  
 

Suņu saimnieki! 1. VII stāsies spēkā obligātā suņu reģistrācijas kārtība un visiem 
suņiem, kas sasnieguši 6 mēnešu vecumu, būs obligāti jābūt reģistrētiem vienotajā 
valsts reģistrā, kas ir lauksaimniecības datu centra pārziņā.  

Lauku ceļu nākotne 
 

Aicinām vietējos uzņēmējus 21. III 
plkst. 17.00 pašvaldības sēžu zālē Pils 
ielā 5–1, Dundagā, uz apspriedi par Lau-
ku attīstības programmā 2014.–2020. 
gadam plānoto pasākumu Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos, kas paredz atjaunot lauku ceļus 
pašvaldību lauku teritorijā. 

Apspriešanu rīko, lai uzņēmējus informē-
tu par rekonstruējamo pašvaldības grants 
ceļu posmiem, kas noteikti saskaņā ar paš-
valdības atlases kritērijiem, un izstāstītu par 
projekta tālāko virzību. Lauku attīstības 
programmā 2014.–2020. gadam ir noteikts, ka 
lauku pašvaldības varēs saņemt finansējumu 
lauku ceļu sakārtošanai, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību. Dundagas novadam ir piešķirta 
360 000 € liela kvota, kam pierēķināms 
36 000 € līdzfinansējums. Pasākumā atbalstīs 
lauku pašvaldību vietējas nozīmes grants 
ceļu izbūvi un pārbūvi, lai laukos veicinātu 
uzņēmējdarbību, galvenokārt nodrošinot 
piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistī-
tām darbībām. 

Plānotie atjaunojamie pašvaldības ceļi un 
to aptuvenais garums saskaņā ar pašvaldības 
atlases kritērijiem prioritārā secībā: Valpene
–Sabdagas 2,792 km, Ozzollapas–Pāce 3,710 
km, Mazās darbnīcas–Būdeni 5,843 km, Kube-

le–Stirniņi 1,300 km, Vecā skola–Dravnieki 
3,68 km, Sabdagas–Birzmalas 1,200 km, Eniņi
–Tuskas 1,117 km, Kaļķi–Plaģi 1,232 km, Ceļš 
nr. 1 – Vecmuiža 0,390 km. 

Novada  
teritorijas plānojums 

Saskaņā ar novada domes 25. II lēmu-
mu, protokols nr. 3, 17. §, Par Dundagas 
novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu, ir uzsākts izstrādāt novada 
teritorijas plānojumu un apstiprināts dar-
ba uzdevums. 

Par plānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināts Attīstības un plānošanas nodaļas vadī-
tājs Lauris Laicāns. Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei 
jāiesniedz novada pašvaldībā, Pils ielā 5–1, 
Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-
3270, vai Kolkas pagasta pārvaldē, Brigas, 
Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275, 
pašvaldības darba laikā līdz 30. VI. 

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzam norā-
dīt vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru 
vai e-pasta adresi, kā arī nekustamā īpašuma 
nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā 
zonējuma maiņas gadījumā. 

 

Lauris Laicāns, Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītājs, tel. 63237857, mob. 28693477, e-pasts: 
lauris.laicans@dundaga.lv 
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Sērsnu  mēnesis Dundadznieks 2016 

Turpinot pērn aizsākto praksi, avīzes Dun-
dadznieks redakcija uz jautājumu un atbilžu 
vakaru aicināja izpildvaras un lēmējvaras 
pārstāvjus un iedzīvotājus. Ļaudīm bija ie-
spēja uzklausīt un izjautāt priekšsēdētāju, 
izpilddirektora pienākumu izpildītāju, Saim-
nieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, ne-
kustamo īpašumu speciālistu Gunti Kārkle-
valku un Sociālā dienesta vadītāju Inetu 
Mauriņu.  

Nesen pieņemtais pašvaldības budžets 
bija galvenā tēma Baibas Dūdas izsmeļošajā 
stāstījumā. Novada Attīstības plāna un bu-
džeta sasaiste, budžeta sagatavošanas un 
pieņemšanas būtība un galvenie darbi, kas 
no tā izriet, aplūkoti iepriekšējās avīzes 
3. lappusē, tāpēc pie tiem nepakavēsimies. 
B. Dūda pauda prieku redzēt iedzīvotājus 
diezgan kuplā skaitā un pateicās klātesoša-
jiem par ieinteresētību mūsu kopīgajā dzīvē 
Dundagas novadā. «Kāds ir mērķis šādām 
tikšanās reizēm?» jautāja izpilddirektora 
pienākumu izpildītāja un pati arī atbildēja: 
«Vairāk dzirdēt un ieraudzīt. Dažādus darbus 
jau esam paredzējuši, bet no jums gribam 
uzzināt ko tādu, ko liksim aiz auss un ieplā-
nosim turpmākajam darbam». 

B. Dūda ieskicēja cerīgo sadarbību ar 
Ventspils pilsētu un novadu, arī satiksmes 
jautājumu, kurā ļoti svarīga loma būtu vis-
caur asfaltētam ceļam, kas būtu izdevīgi gan 
duņdžiņiem, gan ventiņiem. Tāpat runātāja 
iepazīstināja ar ieceri attīstīt infrastruktūru 
bijušās MRS krautuves rajonā, kur pašlaik 
atrodas būvmateriālu veikals, — tur gatavs 
darboties uzņēmējs, pašvaldība līdzfinansē 
projektu. Pašvaldība noteikti strādās pie tā, 
lai lietderīgi izmantotu tautas namu, par 
kuru patlaban it kā neviens īsti neatbild. 
«Mēs to saskatām kā brīvā laika pavadīšanas 
centru», sacīja B. Dūda un piebilda, ka ir uz-
sākts darbs, lai tiktu skaidrībā par ēkas teh-
nisko stāvokli. Savukārt Valsts Kultūrkapitā-
la fonda četrreiz gadā izsludinātie projekti, 
kas gan paredz nelielus finansējumus, tomēr 
ļauj pakāpeniski izdarīt vērā ņemamus dar-
bus, tā, piemēram, soli pa solim atjauno pils 
atsevišķas daļas. 

Tālāk sekoja jautājumu un atbilžu daļa. 
Iedzīvotājus pārsvarā interesēja un uztrauca 
saimnieciskas un sadzīviskas lietas. 

Vairāki nopietni jautājumi bija Jaundun-
dagas iedzīvotājiem. Lielāka problēma ir 
milzīgā smirdoņa no attīrīšanas iekārtām. 
Rudenī izpļauta grāvja mala, bet visa zāle 
sakritusi grāvī, tas aizaug, veidojies purvs, 
un ūdenim nav, kur aizplūst. «Varbūt grāvi 
vajag iztīrīt?» jautāja Vija Purmale. «Vasarā 
vispār logus nevar atvērt. Mēs neprasām 
daudz, tikai svaigu gaisu. Ceram, ka pie 
mums kāds atbrauks un apskatīsies». 

B. Dūda šo, tāpat kā citus jautājumus pie-
rakstīja un solīja raudzīt, lai visu, ko var 
vērst par labu, arī izdarītu. G. Kārklevalks 
sacīja, ka projektā nav bijis pārāk veiksmīgs 
risinājums. Savulaik ražotājs teicis, ka viss 
būs kārtībā, taču tā nav. «Uz turieni aizbrau-
cu ik pārnedēļu un kopā ar notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu projektētājiem cenšamies 
rast risinājumu», sacīja nekustamo īpašumu 
speciālists. Otra jaundundadznieku bēda — 
aplamais uzraksts uz pieturas, kas vēstī par 
slimnīcu, lai gan divus gadu desmitus tās 
vairs nav! Tagad sveši ļaudis prasa vietējiem, 
kur atrodas Jaundundaga, bet daži pat meklē 
medicīnisko palīdzību... Pēc tikšanās Andris 
Kojro ziņoja, ka grāvis ir iztīrīts un uzraksts 
nomainīts — Jaundundaga. 

Vēl jaundundadznieki norādīja, cik atšķi-
rīgi ceļu uzturētāji izturas pret Mazirbes un 
Kolkas ceļu. Pirmais allaž esot «kā ar zobu 
birstīti nopucēts, jo tur kungi galā dzīvo, bet 
uz Kolku...»  

Atsevišķa tēma bija publisko vietu apgais-

mojums. Vai 1905. gada ielai ir apgaismo-
jums?«Kādreiz bija», atbildēja A. Kojro un 
sacīja, ka internetā un avīzē aptaujāti iedzī-
votāji un gaidīta lielāka atsaucība. «Es ļoti 
gaidīju, ka atsauksies kāds no 1905. gada 
ielas. Neviens!» sacīja Saimnieciskā dienesta 
vadītājs, iepazīstinot arī ar tuvākajām iece-
rēm. Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem 
(LVM) paturpinās tālāk apgaismojumu par-
kā. Šogad arī atjaunos apgaismojumu Ernesta 
Dinsberga ielā. Ir izstrādāts tehniskais pro-
jekts apgaismojumam Upes ielai un Saules 
ielai. Vīdales ielā Latvenergo ļaus nedaudz 
paturpināt apgaismojumu. Uz 1905. gada 
ielas pusi kļūs nedaudz gaišāk.  

Izskanēja jautājums, vai visām ielu spul-
dzēm tik tuvu jādeg un kā ir ar diennakts 
tumšo laiku. Andris Kojro skaidroja, ka Meža 
ielā visas spuldzes vairs nedeg. Andreja Upī-
ša ielā naktī deg dažas spuldzes. Ielu apgais-
mojums Dundagā gadā izmaksā 80 000 €, bet 
Saimnieciskais dienests ievieš elektrību tau-
pošās spuldzes.  

Vesela vaicājumu kopa skāra nepļautas, 
nesapostas teritorijas, neizzāģētus kokus. 
Iedzīvotāji pieminēja 1905. gada ielu, veikala 
Top! malu pie tirgus, Anstrupes kapus un arī 
kapliču, kur nav, kur apsēsties, dubļus parkā 
saistībā ar LVM jaunbūvi, iesūnojušos piemi-

nekļus centrā. Kāda iedzīvotāja sūrojās par 
gadiem ilgi aizdambētu kanalizāciju un no-
tekūdeņiem, kas ieplūst mājā. G. Kārklevalks 
atbildēja, ka grūtības sagādā vecās komuni-
kācijas, kas nav iezīmētas nevienā plānā, bet 
priekšsēdētājs teica, ka te jāiesaista būvin-
spektors. G. Kārklevalks vēl uzsvēra, ka šīs 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem savstar-
pēji jāvienojas par mājas apsaimniekošanu 
un jārūpējas, lai virsūdeņi un kanalizācijas 
notekūdeņi nenonāk pagrabā, tas ir, lietus 
ūdeņi jānovada no mājas pamatiem un jāsa-
remontē mājas kanalizācijas stāvvadi, lai tie 
nenonāktu pagrabā, bet tiktu aizvadīti uz 
centralizēto kanalizācijas sistēmu. 

A. Kojro skaidroja, ka ceļu nodalījuma 
josla, no ceļa ass uz katru pusi 6 metri, ir 
pašvaldības pārziņā, un teicās pievērsties arī 
1905. gada ielai. Iepriecinoši ir tas, ka no 
februāra vidus Dundagā uzņēmējam ir pacē-
lājs, kas ļaus arī operatīvi uzlikt un noņemt 
dekorus, arī iztīrīt daudzdzīvokļu māju no-
tekcaurules. A. Kojro atzina, ka LVM jaunbū-
ve parkā nezināmu iemeslu dēļ ir nobīdīju-
sies uz celiņa pusi, ir dubļi un ir grūti tur 
apiet. Iedzīvotāji par to jau ziņojot. G. Lai-
cāns piekrita, ka Anstrupes kapličā vajag 
soliņus. 

A. Kojro iepazīstināja ar citiem paredza-
majiem labiekārtošanas darbiem — turpinās 
atjaunot ietves, bet pie slūžām Autoceļu di-
rekcija atjaunos margas. Mazās skolas sporta 
laukumā, kur pludmales volejbola vajadzī-
bām savesta jūras smilts, ar Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācijas un Lauku atbalsta dienes-
ta atbalstu paredz ierīkot augstāku žogu, lai 
bumba neskrietu pārāk tālu prom. 

Alfons Šulcs pārmeta, ka dažādas firmas, 
kas Dundagā strādā, neko nepabeidz līdz 
galam. Izņēmums — elektriķi, kas iekārtoja 
apgaismojumu. «Visi atstāj pusratā, un An-
dris ar saviem darbiniekiem iet nopakaļ un 
dara. Es eju pa Dundagu ar savu sunīti un 
visu redzu!» sacīja vērīgais dundadznieks. 
G. Laicāns atzina, ka firmas diemžēl ir dažā-
das, un B. Dūda skaidroja, ka vajadzība izslu-
dināt iepirkumus negarantē, ka uzvarēs pats 
labākais un godprātīgākais. Ar šo lietu saska-
ras visas pašvaldības Latvijā. 

Oskars Skarbinieks jautāja, vai pie Lielās 
skolas nevar ierīkot gulošos policistus. A. Kojro 
skaidroja, ka šajā vietā tas nav iespējams, un  
G. Laicāns piebilda: «Kādreiz domājām, ka 
varēsim izveidot apvedceļu, bet tā laikam 
nenotiks. Dundaga diemžēl nav pilsēta».  

A. Šulcu arī interesēja, kurā novadā atro-
das Dundagas vidusskola. G. Laicāns izskaid-
roja, ka Dundagas novadā. Šulca kungs pauda 
neapmierinātību, jo tur «nekas nenotiek. 
Visi lieveņi sabrukuši, — jā, vienu tagad ir 
paredzēts remontēt... Un kāds celiņš ved uz 
sporta zāli, kaklu var nolauzt. Kubalos — tur 
gāž iekšā nezin kādus līdzekļus».  

B. Dūda atbildēja, ka tiešām vienu lieveni 
saremontēs un nauda paredzēta arī klašu 
remontiem. Gunta Abaja, kas arī atradās zālē, 
piebilda, ka skolai diemžēl nevar piesaistīt 
Eiropas Savienības (ES) finansējumu, bet 

pašvaldība katru gadu atvēl naudu telpu 
labiekārtošanai. Savukārt Kubalu skolā–
muzejā ir ieguldīta ES nauda ar simtprocen-
tīgu atbalsta finansējumu. «Vai muzejam 
nevajadzēja to paņemt? Tā nebija pašvaldī-
bas budžeta nauda, un citam mērķim to iz-
mantot nevarēja», sacīja deputāte.  

Pašvaldības norisēs ieinteresētais Šulca 
kungs arī vēlējās zināt, «kāpēc budžetā tā 
apdalīti invalīdi un pensionāri». B. Dūda vēl-
reiz izklāstīja budžeta izveides principus: 
saņem iesniegumus, tos virza pēc piederības 
komitejās, aizmuguriski neko nedara, jo visas 
sēdes ir publiskas. Piešķirt finansējumu, kam 
ienāk prātā un jebkuru summu, to pašvaldība 
nedrīkst, pirmkārt, prasītājam jābūt,  piemē-
ram, biedrībai. Pašvaldība arī lūdza prasītā-
jiem izstrādāt sīku tāmi, savukārt deputāti, 
skatot budžeta iespējas, lēma saglabāt finan-
sējumu iepriekšējā gada līmenī. Priekšsēdē-
tājs uzsvēra, ka «visi šie piešķīrumi ir pašval-
dības brīvprātīgās funkcijas». Arī vēlāk izska-
nējušais jautājums — būtu labi, ja pašvaldība 
nākamajā budžetā iekļautu līdzekļus pirts 
celtniecībai — saņēma atbildi, ka tā ir privātā 
uzņēmēja lieta, un G. Abaja apliecināja, ka 
uzņēmējdarbībai paredzams atbalsts. 

A. Šulcs pauda neizpratni, kā var Stacijas 

dārzā ierīkot laukumu, jo «vai bērni varēs 
ciest tos šausmīgos vējus, kas tur pūš?» Ta-
māra Kaudze, kas šajā vietā ir bijusi, tādu 
vēju problēmu neapzinājās, bet jautāja ko 
citu — globālāku. Proti, iedzīvotāju skaits 
samazinās — daļa aizbrauc, daļa deklarējas 
citur. «Ko pašvaldība domā darīt, kāds ir 
rīcības plāns, lai iedzīvotājus atturētu aiz-
braukt no novada?» vaicāja Kaudzes kundze.  

Domes priekšsēdētājs paskaidroja, ka viss 
ir atkarīgs no darbavietām, bet tās rada uz-
ņēmēji, nevis pašvaldība. Izsmeļoši atbildēja 
B. Dūda: «Domāju, ka mēs labi saprotam, ka 
jautājums ir sarežģīts. Tas viss ir sazobē. 
Mums, pašvaldībai, katram darbiniekam 
jādara savs darbs pēc iespējas labāk. Mums ir 
Attīstības plānā paredzētās aktivitātes, taut-
saimniecības izaugsme, un šogad mēs plānu 
pārskatām, lai saprastu, ko darām labi, ko ne 
tik labi, kas jādara tuvākajā laikā. Ir dažādi 
kavējoši objektīvi un subjektīvi iemesli. Kaut 
ko kavē valsts ierēdniecība, ir tāda lietā kā 
cilvēka faktors. Daudzās maiņas pašvaldības 
vadībā arī neko labu nav devušas. Nāka-
mais — esmu redzējusi, kā ir veidojusies uz-
ņēmējdarbības padome, kā uzņēmēji pulcē-
jušies. Diemžēl tas palika bez turpinājuma, 
viņu vidū neatradās neviena līdera, lai gan 
pašvaldība ir mudinājusi. Ļoti vajadzētu uz-
ņēmēju un pašvaldības sadarbību, lai kopā 
spriestu un rastu risinājumus. Droši vien 
nevajag mest plinti krūmos un atkal to rosi-
nāt. Jā, reizēm arī pietrūkst ļaužu iniciatī-
vas».  

G. Abaja, papildinot B. Dūdas sacīto, stāstī-
ja par Lauku fonda finansējumu  darbavietu 
radīšanai, reizē iepazīstināja ar ANO un  Lat-
vijas Universitātes pētījumiem, kas vēsta, ka 
2020. gadā Latvijā būs par 7% iedzīvotāju 
mazāk nekā pašlaik. «Ir tādi globālie procesi, 
kuriem pašvaldības nespēj nostāties pretī», 
sacīja G. Abaja. «Mūsu novadā pēc četriem 
gadiem varētu būt zem 4000 iedzīvotāju. 
Pašlaik tiešām daļa aizdeklarējas, īpaši jaunā 
paaudze, kas patiesībā dzīvo Rīgā, un viņi ir 
spiesti tur deklarēties, lai nebūtu jāmaksā 
daudz lielāka īres nauda. Varbūt mums sekot 
Rīgas piemēram un izstrādāt savus saistošos 
noteikumus», rosināja deputāte.  

Pusotru stundu ilgā sapulce apliecināja 
klātienes tikšanos lietderību abām pusēm. 
«Vai ir cerība, ka būs kāda atbilde?» — šķiet, 
ka daudzu vārdā jautāja V. Purmale. Uz to 
Baiba Dūda atbildēja: «Būs rīcība!»  

Un tā jau ir bijusi — grāvis Jaundundagā 
iztīrīts, uzraksts nomainīts un koki apzāģēti. 

 

Alnis Auziņš 
 
 

Pēc vienotiem  
principiem 

 

25. II domes sēdē apstiprināja SIA 
Kolkas ūdens tarifus Kolkā (sk. 2. lpp.). 
Tie pēc iepriekšējo tarifu sabiedriskās 
apspriešanas un kolcinieku priekšlikumu 
iesniegšanas tika mainīti.  

 

Deputāti nolēma, ka pašvaldība tarifu 
aprēķinā kompensēs ūdens attīrīšanas filtru 
uzturēšanas izdevumus un tarifu nepalieli-
nās vairāk kā par 75%, kas būtu analoģiski 
tarifu palielināšanai Dundagas ciemā.  

Kā pastāstīja viena no lēmuma sagatavo-
tājām, pašvaldības finanšu speciāliste Zinta 
Eizenberga, tieši nevar salīdzināt stāvokli 
abos ciemos, jo Dundagā ir vairāk iedzīvotā-
ju, ūdens un kanalizācijas tīkli sakārtoti un 
ūdens kvalitāte ir krietni labāka, tomēr vajag 
stingrus principus, pēc kā noteikt ūdensap-
gādes un kanalizācijas tarifu pieaugumu. 
Tarifi nav pārskatīti kopš Kolkas pagasta 
padomes laikiem un, pēc šodienas aprēķi-
niem, ūdensvada tīklā padotā ūdens kubik-
metrs sadārdzinās 2,67 reizes, bet savākto 
notekūdeņu kubikmetrs — 3,31 reizes. Tā kā 
tas ir straujš kāpums, pašvaldība ir gatava 
nākt pretī, daļēji kompensējot tarifu pieau-
gumu. Nākotnē jāstrādā, lai ūdeni precīzi 
uzskaitītu, jāslēdz līgumi ar pakalpojuma 
ņēmējiem. Nav pieļaujams, ka ūdeni izman-
to, nenoslēdzot līgumu. Zudumi rodas, jo 
ūdens jāsaražo vairāk, nekā par to samaksā.  

 

Diāna Siliņa  

• «Man ir vēl viens jautājums!»                                                                                                                 Diānas Siliņas foto 

Vairāk dzirdēt, ieraudzīt, darīt 
 

15. II pēcpusdienā Dundagas pilī ar iedzīvotājiem tikās novada domes priekšsēdē-
tājs Gunārs Laicāns, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Baiba Dūda un speciālisti. 
Ieradušies bija 15 lielciema un tuvākās apkaimes iedzīvotāji. 

   Lauzīsim galvas dotajā virzienā!  
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Jau pēc budžeta pieņemšanas kopā ar 
izpilddirektora pienākumu izpildītāju Baibu 
Dūdu, Attīstības un plānošanas nodaļas vadī-
tāju Lauri Laicānu, Saimnieciskā dienesta 
vadītāju Andri Kojro, nekustamo īpašumu 
speciālistu Gunti Kārklevalku un Sociālā die-
nesta vadītāju Inetu Mauriņu atskatījā-
mies — ko no ciemos pārrunātā un ierosinātā 
izdevies izdarīt, kas vēl gaida risinājumu un 
ko dažādu iemeslu dēļ nevar izdarīt.  

Iedzīvotājus pārsvarā interesē saimniecis-
kā dzīve, ceļi, aizlaisti īpašumi, grausti, teri-
torijas labiekārtošana, transports, atkritumu 
apsaimniekošana, sabiedriskā kārtība. Dažas 
no šīm tēmām ir tādas, ka ar vienu skaidroju-
mu var atbildēt uz daudzu ciemu iedzīvotāju 
jautājumiem. 

Ceļi pieder gan valstij, gan pašvaldībai. Tā, 
piemēram, ceļš uz Kaļķiem ir valsts ceļš, un 
Latvijas valsts ceļu (LVC) speciālisti atbild par 
tā uzturēšanu. Pašvaldība ziņo LVC par ceļu 
slikto stāvokli. LVC ceļi ir sadalīti pēc uzturē-
šanas klasēm. Kaļķu ceļam uzved granti, 
pielabo, diemžēl negreiderē gana operatīvi. 
Pašvaldība savu grants ceļu rekonstrukcijā 
šogad ieguldīs 40 000 €. Ceļu uz Kaļķu kapiem 
pašvaldība atjaunoja pagājušā gada rudenī. 
Ceļu Avotiņi–Kalēji remontēs līdz 2,8. kilomet-
ram. Apgaismojuma ierīkošanai pie autopie-
turas Pācē pašlaik nav risinājuma, jo arī tur 
ir valsts ceļš. 

Daudzu ciemu iedzīvotāji bija norūpēju-
šies par privātīpašumiem — graustiem. Do-
me 28. I sēdē pieņēma saistošos noteikumus 
Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošī-
bu apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Šogad 
Būvvalde apsekos novadu, lai noteiktu šādas 
ēkas, un nākamgad tām piemēros paaugsti-
nātu nodokli. 

Daudzkārt tikšanās reizēs bija pieminēts 
pašvaldības policijas darbs, arī saistībā ar 
nodokļu nemaksātājiem. Policija pie tā strā-
dā, neapzinīgajiem sūta vēstules un turpina 
to darīt. B. Dūda uzsvēra, ka jāpieņem darbā 
otrs pašvaldības policijas inspektors, kam 
noteikti jādzīvo novadā, lai uzlabotu sabied-
risko kārtību. 

Lielāku ciemu iedzīvotāji izteica vēlmi 
apmeklēt galvenos pasākumus Dundagā. 
A. Kojro skaidroja, ka norīkot autobusus nav 
grūti, tikai pašiem iedzīvotājiem laikus jāzi-

ņo un arī ... jāgrib braukt. Pašvaldība tā jau ir 
rīkojusies, diemžēl gadās, ka autobusu aizsū-
ta, bet no visa ciema atbrauc 2–3 cilvēki... 

Iepriecinoši, ka gana daudz rosināto jau-
tājumu guvuši virzību, ir jau atrisināti vai 
drīzumā būs atrisināti. 

Tā Kaļķu iedzīvotājiem svarīgi bija no-
skaidrot Kaļķu bibliotēkas turpmāko atraša-
nās vietu. Ar pašvaldības gādību bibliotēka 
no aprīļa būs jaunā mājvietā Ozolos. B. Dūda 
uzsvēra, ka pašvaldība ir apņēmusies papla-
šināt ciemu bibliotēku darbu ar papildu fun-
kcijām, lai tās vairāk kļūtu par kultūrizglītī-
bas centriem. 

Kaļķos izskanēja tēze, ka Dundagā nav 
pietiekami daudz vietu, kur ģimenēm ar 
bērniem pastaigāties, kā arī jānomaina mar-
gas tiltam pie pils. Pašvaldības rīcībā tagad ir 
vairāki teritorijas labiekārtošanas projekti 
(Baznīcas laukums, pils apkārtne, sk. arī ie-
priekšējās avīzes 3. lpp.) un šogad tādus iz-
strādās bērnu laukumam pie Kurzemītes un 
Stacijas dārzam. Tiltam budžetā ir paredzēts 
apsekojums, kas ļaus saprast, ko darīt tālāk. 

Kaļķenieki arī aicināja sapost Dundagas 
tirgus laukumu, ierīkot glītas nojumes. Tir-
gus laukumā ir ierīkotas apjumtas tirdzniecī-
bas vietas, un pašlaik to skaits ir pietiekams. 
Varbūt jāpadomā, kā tās iezīmēt, kas būtu 
svarīgi tad, kad pulcējas daudz tirgotāju. 

Vairākās tikšanās reizēs V. Radelis klāstīja 
par dīķa lielo projektu. Dome budžetā ir pa-
redzējusi naudu tehniskā projekta izstrādei. 
Tā kā daļa teritorijas atrodas a/s Latvijas 
valsts meži īpašumā, tad šo jautājumu pašval-
dība risinās kopā ar mežiniekiem. 

Ciemu iedzīvotāji arī lūdza labāk izplānot 
skolēnu braucienu maršrutus. Kā skaidroja 
A. Kojro, labāk  izplānot braucienu maršru-
tus kā pašlaik ir sarežģīti.  

Saklausījām arī pamatotu vēlmi pēc ziņo-
jumu dēļiem, kas ir ļoti vajadzīgi ceļotājiem. 
Gan mūsu tūrisma speciālistes, gan Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītājs apliecināja, 
ka sācies darbs, lai izveidotu novadā vienotas 
zīmes, norādes un ziņojumu dēļus. Budžetā 
ieplānots tādus stendus šogad novietot Kolkā 
un Mazirbē.  

Gan Vīdalē, gan vēl dažos ciemos rosinā-
jām iedzīvotājus dibināt interešu kopas. Liels 
prieks, ka vīdalnieki arī nodibināja biedrību 
un jau daudz ko vērtīgu ir padarījuši. Lai 

iedvesma citiem — pitradzniekiem, kaļķenie-
kiem, pāceniekiem, sevišķi tiem, kam pieder 
zeme ap Pāces dīķi! 

Pācē iedzīvotāji bažījās par bīstamo koku 
pie pieturas. Tas ir nozāģēts. 

Tikšanās reizēs ļaudis vaicāja par jaunu 
grupiņu Kurzemītē. Tāda kopš rudens darbo-
jas. 

Mazirbē uzzinājām, ka akās trūkst ūdens, 
cilvēki nevar nomazgāties un izmazgāt veļu. 
Sociālā dienesta vadītāja I. Mauriņa ir runā-
jusi ar skolas direktori Ilzi Kriķīti. Direktore 
gatavo lēmumprojektu domei, un šim jautā-
jumam jābūt atrisinātam līdz vasarai — in-
ternātpamatskolā par maksu šos pakalpoju-
mus varēs saņemt.  

Kolkas ūdens jautājums bija viens no gal-
venajiem šajā ciemā. Par to rakstījām ie-
priekšējā avīzē un rakstām tagad, šķiet, bei-
dzot šis vezums ir cerīgi iekustējies. 

Paši jautājām, vai iedzīvotāji saņem Dun-
dadznieku, un pārsvarā saņēmām apstiprinā-
jumu ar dažiem izņēmumiem. Pitraga, Kol-
kas un Mazirbes ciemam īpaši papildus nogā-
dājam avīzi. Ja kaut kur pietrūkst, lūdzam 
ziņot. 

Saimnieciskā dienesta vadītājs sola līdz 
pavasarim ierīkot atkritumu tvertnes Dunda-
gā, liepu alejā, savukārt, atbildot uz pitradz-
nieku jautājumu, ka ciemā nav nepārprota-
mas norādes uz jūru, Kolkas pagasta pārvald-
nieks Aldis Pinkes skaidro, ka ir uzlikta zīme, 
lai nebrauktu, kur nedrīkst, bet Dabas aizsar-
dzības pārvalde ir uzlikusi zīmi, īstenojot 
autostāvlaukuma projektu. A. Pinkens arī 
sola līdz vasarai pārzīmēt Sīkraga centra 
stendā aplam iezīmēto ceļu uz Viļņiem. Viņš 
arī norāda, ka Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija vēstulē apliecinājusi, 
ka šī ciema centrā esošie kapi neatbilst pie-
minekļa statusam. Šī teritorija tagad ir ie-
kļauta regulāri apkopjamo vietu sarakstā. Pie 
kapiem, kas joprojām darbojas, pārvaldnieks 
sola laikus pielikt ziņas par kapu svētkiem. 
Savukārt Kolkas zvejnieki, pēc A. Pinkena 
skaidrojuma, pavasaros visdrīzāk joprojām 
brauks uz Sīkragu makšķerēt, bet, sākoties 
vasarai, nekārtību, ja tādu pamanīs, novērsīs. 
Kolkas jauniešu uz savu roku izveidotās at-
pūtas vietas ciemā vairs nav, pārvaldnieks 
teic uz vasaras sākumu aprunāties ar ieinte-
resētajiem iedzīvotājiem par viņu vajadzī-
bām un iespējām. 

Valpenē iedzīvotāji pauda neapmierinātī-
bu ar jaunās estrādes izbūvi. Pērn decembra 
avīzē vēsturisko parku speciāliste Ilze Māra 
Janele atzina parka estrādi par veiksmīgu un 
skaidroja, ka lietainā laikā arī ideāli uzbūvētā 
estrādē peļķes diemžēl krājas. 

Nevejnieki sūrojās, ka uz viņu ciemu nav 
nekāda sabiedriskā transporta. Saimnieciskā 

dienesta vadītājs skaidro, ka skolēnu auto-
buss brauc divreiz dienā. 

Priekšlikumi organizēt zēniem Dundagā 
futbola nodarbības vērtējama atzinīgi — bet 
tā ir pašu iedzīvotāju ierosme. Laukumi ir 
kārtībā!  

Paliek arī jautājumi uz priekšdienām. 
Vairākos ciemos vaicāja par iespējām 

jaunajām ģimenēm tikt pie mājokļa. Vīdalē 
resurss ir skolas ēka, kurā, kā saka A. Kojro, 
varētu ierīkot arī vienu dzīvokli, ja rastos 
tāda vajadzība. Nekustamo īpašumu speci-
ālists G. Kārklevalks vēsta, ka, ierakstot ze-
mesgrāmatā Vectūļus, tos var piedāvāt iegā-
dāties, bet arī atzīst, ka likumi neļauj tā iedot 
dzīvokļus jaunajām ģimenēm, kā gribētos. 

Pācei, bet patiesībā Dundagai un daudza-
jiem ceļotājiem vasarā ir svarīga labiekārtota 
peldvieta kilometrus 5 no novada centra. Par 
to aizsākās runas Pācē. A. Kojro un L. Laicāns 
skaidro, ka pašvaldībai pie tā jāstrādā, jāapzi-
na pievadceļi, īpašnieki, jādabū atļaujas... Nu 
ko, ik pa laikam būs jāapjautājas. Pašam gri-
bas peldēties. 

Valpenieku ierosinājumu sapost tūristu 
iecienīto piramīdas apkārtni Saimnieciskais 
dienests atbalsta, te tikai viena bēda — zeme 
zem piramīdas jāiegūst pašvaldība īpašumā, 
lai varētu likumīgi lietot pašvaldības naudu. 
Grūtākais ir sazināties ar īpašnieku, un jāpie-
bilst — kā daudzos citos līdzīgos gadījumos... 

Pitradznieks Gaidis Bērziņš rīkoja pašval-
dības darbiniekiem tikšanos Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijā, lai 
risinātu jautājumu par teju 40 km pludmales 
piederību, ko būtu lietderīgi iegūt pašvaldī-
bas īpašumā. Aizsākās sarakste, lai pašvaldī-
ba iegūtu līguma projektu no ministrijas... 

Gari un plaši piekrastes ciemos bija aplū-
kots grāvju un ūdeņu jautājums, un iedzīvo-
tāji un speciālisti palika katrs pie savas pār-
liecības. Neatrisināts un tuvākajā nākotnē 
diemžēl tāds arī paliks Kolkas sporta halles 
jautājums. Lai pabeigtu, vajag milzu naudu, 
lai gatavu uzturētu, — arī dārgi... Domei jā-
lemj. 

Ko noteikti nedarīs.  Apsveicami, ka Neve-
jā, Jušos, ir māja ar skatuvi, un, kā norāda A. 
Kojro,  pašvaldība reizēm nevejniekiem teh-
niski palīdz, bet māksliniekus turp gan neve-
dīs. Tas prasa līdzekļus. Pašvaldība arī neierī-
kos veloceliņu Pāce–Dundaga. Te sarosīties 
var paši vietējie. 

Ko piebilst? Tikšanās bija lietderīgas. 
Daudz kas ir uzzināts, daudz vēl darāmā, kā 
to apliecināja arī Dundagas tikšanās. Kā sacī-
ja B. Dūda, jāseko rīcībai. Mēs par to ziņosim. 

 
 

Atskatījās un apkopoja Alnis Auziņš 
 

Ciemu tikšanos apkopojums 
 

Pērn redakcija rīkoja tikšanās dažādos novada ciemos, aicinot līdzi izpilddirektoru, 
kas 8 gadījumos no 9 bija Visvaldis Radelis, un kādu tautas kalpu. Šo izdevību izman-
toja visi deputāti un kopumā 100 iedzīvotāju. Galvenais bija iespēja iedzīvotājiem vai-
cāt. Uz vairākiem jautājumiem izpildvaras pārstāvji atbildēja uzreiz, citus vien uzklau-
sīja.  

Par iespējām Kolkā iegūt normālu dzera-
mo ūdeni izstāstīja speciālists Jānis Prols. Par 
Kolkas ūdens attīstības iespējām ir spriests 
vismaz pēdējos 50 gadus. J. Prols pirmoreiz 
bijis uz apspriedi Kolkā jau 1980. gadā. Viņš 
atklāja, ka šis ciems un tā tuvākā apkaime ir 
vienīgā vieta Latvijā, kur nav pieejams nor-
māls dzeramais ūdens — tāds ūdens, kurā 
pārsvarā ir tikai divvērtīgā dzelzs, kas ir 
viegli attīrāma. Kolkas pusē ir purva ūdens, 
ko attīrīt ir ļoti grūti. Virszemes ūdeņu 
nav — nav ne upju, ne ezeru. Attīrīt jūras 
ūdeni būtu ļoti dārgi. Teorētiski pastāv ie-
spēja savākt lietus ūdeni, bet tas prasītu lie-
lus ieguldījumus, un nokrišņu daudzums 
gadā ir visai niecīgs, turklāt vismaz puse 
vasarā iztvaiko, savukārt ziemā — sasalst.  

J. Prols uzsvēra Kolkas īpatnību — šajā 
apvidū ir tā saucamā apglabātā pazemes 
ieleja, un te notiek augšup ejošo sāļo ūdeņu 
filtrācija. Tas nozīmē, ka urbuma litrā ir trīs 
līdz četri grami sāls, līdzīgi kā ir Siguldas 
minerālūdenī.  

Speciālists norādīja, ka pastāv divas iespē-
jas dzeramā ūdens ieguvei. Kilometrus 15 no 
Kolkas var dabūt normālu ūdeni, bet to atgā-
dāt līdz Kolkai no tehniskā viedokļa ir sarež-
ģīti. Ja vilktu ūdensvadu, tad būtu jāšķērso 
ne tikai privātās zemes, bet arī Slīteres Naci-
onālais parks. Vadāt cisternās būtu ļoti dār-
gi.  

Ģeoloģijas zinātņu doktors sacīja, ka paš-
laik Kolkā attīra ūdeni ļoti sarežģīti, un tas 
izmaksā dārgi. Viņa ieteikums ir izdarīt ur-
bumu un attīrīt minerālūdeni, kura galvenās 
sastāvdaļas ir nātrijs un hlorīdi, uzsverot, ka 
attīrīt minerālūdeni varētu būt lētāk nekā to 
ūdeni, ko attīra patlaban. 

J. Prols atzīmēja, ka pirms 15 gadiem Kol-
kas pagasta domei skaidrojis, ka ciema 
ūdensapgāde ir valsts problēma. Zinātnieks 
teica: «Tas ir unikāli, jo nevienā citā Latvijas 
reģionā šādu grūtību ar ūdensapgādi nav. 
Mūsu konstitūcijā arī ir runa par elementā-
riem izdzīvošanas jautājumiem, un ūdens 
jautājums tāds ir. Savulaik gan arī pats Kol-

kas pagasts pārāk lielu ieinteresētību problē-
mas risināšanās neizrādīja.  

Mēs šodien neesam pie sasistas siles. Tā 
sile nekad nav bijusi. Bet šo problēmu varēja 
un vajadzēja sākt risināt vismaz pirms 20 
gadiem. Tomēr labi, ka jūs pie tā esat atgrie-
zušies. Lai pretendētu uz valsts budžeta vai 
arī Eiropas Savienības finansējumu, jums 
vajag tehniski ekonomisko pamatojumu. 
Latvijā ir četras piecas firmas, kas ar to no-
darbojas». 

Atstājot izvēli novada ziņā, J. Prols pauda 
savu nostādni par labu urbumam, kam jābūt 
pēc iespējas tuvāk ekspluatācijas tīklam.  

Gints Muskars, jaunais SIA Kolkas ūdens 
valdes loceklis, arī uzsvēra, ka ir jāizšķiras 
starp cauruļvadu vilkšanu vismaz 15 kilo-
metrus un urbumu, un klāstīja savus apsvē-
rumus par labu urbumam. Pirmkārt, cauruļ-
vadi izmaksātu daudz dārgāk, pa ceļam līdz 
Kolkai nebūtu neviena klienta, un tarifi atkal 
ievērojami paaugstinātos. Urbuma dziļums 
varētu būt līdz 200 metriem, iespējams, arī 
mazāks. Varbūtība, ka urbumā iegūtu sliktu 
ūdeni, ir ļoti niecīga.  

To apstiprināja arī J. Prols. Pazemes ūdeņi 
Latvijā ir daudz pētīti, un gandrīz nekad nav 
problēmas ar radioaktīvajiem metāliem, 
nedz metāliem kā tādiem. Ir daudz dzelzs un 
mangāna, bet to ir vienkārši attīrīt.  

J. Prols vēl piebilda, ka atgriezeniskā os-
moze ir visreālistiskākā metode, lai dabūtu 

normālu produktu, un tās izmaksas nākotnē 
samazināsies. Turklāt, ja sāļu sastāvs konkrē-
tā urbuma ūdenī izrādīsies samērā vienkāršs, 
tad izmaksas varētu vēl ievērojami samazi-
nāties.  

G. Muskars pastāstīja, ka urbuma izmak-
sas vidēji ir ap 100–150 € metrā, un mūsu 
gadījumā vajadzētu divus ekspluatācijas ur-
bumus. Visa urbšana kopā ar izpēti varētu 
izmaksāt līdz 50 000 €. Valdes loceklis uzsvē-
ra, ka, urbumā iegūto ūdeni attīrot, tarifu 
varētu pazemināt vairāk nekā divas reizes. 
Otrs svarīgais uzdevums: sākt mainīt vecos 
cauruļvadus: «Daļu naudas, ko deputāti iezī-
mēja Kolkas ciema ūdens problēmas risinā-
šanai, jāieliek tīkla attīstībā, daļa — arī izpē-
tes jautājumā».  

J. Prols apliecināja, ka teorētiski Kolkai 
pietiktu ar vienu urbumu, jo tāds dod 5–6 
litrus sekundē, taču rezervei vajag arī otru. 

J. Prols un G. Muskars atbildēja uz deputā-
tu jautājumiem. Gunārs Laicāns apliecināja, 
ka turpmāk sparīgi jādarbojas, lai tiktu pie 
tehniski ekonomiskā pamatojuma, un ierosi-
nāja dibināt darba grupu. Savukārt G. Mus-
kars solīja sagatavot darba plānu un likt 
priekšā apsvērt, cik lietderīgi ir izdarīt dziļ-
urbumu.  

Sekosim notikumu gaitai! 
 

Alnis Auziņš 

Par Kolkas ūdeni 
 

12. II Līkajā muižā darba apspriedē par Kolkas ūdens jautājumu pulcējās domes 
priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, deputāti Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Kolkas pagasta 
pārvaldnieks Aldis Pinkens, bijušais SIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers, 
jaunais Kolkas ūdens valdes loceklis Gints Muskars un ģeoloģijas zinātņu doktors Jā-
nis Prols. 
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Sērsnu  mēnesis Dundadznieks 2016 

Dabas, miera un  
harmonijas valstība 

— Televīzijas raidījuma Uzvelc tautastērpu! 
pirmajā sērijā janvārī redzējām divas Dunda-
gas Māras, Silu un Šleineri, visai savdabīgos 
tautastērpos, ko darinājusi māksliniece Anna 
Aizsilniece. Pēc tam vairāki dundadznieki 
apjautājās — kas tā par mākslinieci? No Dun-
dagas? Bet nav taču te dzimusi, skolojusies. 
Nezināma... Mūsu telefonsarunā apstiprinā-
jāt, ka bērnība jums tomēr saistās ar Dunda-
gu. 

— Liela daļa! Esmu rīdziniece. Kad beidzās 
mācību gads, vecāki, kas strādāja Rīgā, mani 

iesēdināja autobusā, un es braucu uz lau-
kiem — pie vecmammas māsas jeb tantes. 
Viņa dzīvoja Dundagā, Pļavu ielā divi, blakus 
Sporta ielai un sporta laukumam. Mammas 
dzimta gan cēlusies no Latgales, bet kara lai-
kā tā atceļojusi uz šo pusi. Dažreiz uz Dunda-
gu atbraucu arī ziemas brīvlaikā. 

— Tātad Dundaga patika? 
— Ļoti! Visas bērnības atmiņas saistās tieši 

ar Dundagu, nevis Rīgu. Par Dundagu varu 
stāstīt un stāstīt... Man nelika strādāt, bet 
ļāva būt vienai — pašai. Es gan kā tāda aste 
gāju nopakaļ, skatījos, ko pieaugušie dara. 
Un man bērnība veidojās ļoti harmoniska. 
Pļavu ielā viss bija mazs: mājiņa — divas ista-
bas un virtuvīte, saimniecība, kartupeļu dār-
ziņš, jā, arī gotiņa, cūciņa. Tante Marija Ce-
rus dzīvoja ar Voldemāru Dūmiņu, kas strā-
dāja Daiļradē. Pati tante sākumā bija strādāju-
si sīrupfabrikā, pēc tam par pavāri skolā — 
gan pils ēdnīcā, gan jaunajā ēkā. Es vēl rei-
zēm piepalīdzēju.  

Vietā, kur tantei bija māja, agrāk bija atra-
dies ķieģeļu ceplis. Parokoties varēja atrast 
ķieģeļu lauskas. Arī vāciešu lietas no kara 
laikiem. Palūdzu, lai tēvs izrok, tur bija trau-
ki, vāzes. Bija arī liels akmens, un pēc leģen-
das no turienes pa pazemes eju varēja nokļūt 
pilī... 

Kā vienīgais bērns ģimenē acīmredzot jau 
no mazotnes biju ļoti pašpietiekama. Man 
patika savā nodabā klaiņot, tā ļoti labi ju-
tos — pilnīgā brīvībā, ļoti tuvu dabai. Mani 
draugi bija smilgas, skudras, žagatu bērni, 
truši būdiņās... Citreiz paliku viena mājās, un 
man vajadzēja pieskatīt, lai vanags nemedī 
vistas. Vienu dienu sēžu pļavā, un metru no 
manis izlien lapsa, viena uz otru skatāmies.  

Gājām uz Dundagas dīķi peldēties — toreiz 
tur bija daudz vēžu. Tagad taka aizaugusi. 
Mazajā dīķītī pie mājas ķēru karpas. Man bija 
no lazdas uztaisīta makšķere, galā svins, āķis. 

Vispirms zivīm iebaroju maizi, tad turpat 
zem dēļiem savācu sliekas. Ar kādu azartu es 
makšķerēju! Tas ir baigais kaifs — kā met, tā 
velc, un ir — liela zivs! Divdesmit minūtēs 
man ir pilna bļoda ar zivīm.  

— Tagad zivis diezin vai tā var dabūt... 
— Jā, vai nu kļuvušas gudrākas, vai arī to 

nav tik daudz.  
Vienu gadu uznāca slimība ievām, visas 

bija vienos tīklos. Netālu uzkalniņos auga 
spradzenes. Gājām uz mežu avenēs. Braucām 
uz jūrmalu. Uz Mazirbi pēc zivīm, bet tur ar-
mijas nožogojuma dēļ nebija tik skaisti kā 
Ģipkā. Jā, Ģipka arī kļuva īpaša. Roju man 

nepiedāvāt! 
Kādureiz abi ar Voldi stāvējām pie durvīm 

un redzējām dīvainu lidojošu objektu. Vara-
vīkšņaina piramīdiņa bīdījās pa debesīm.  

Sporta ielā cilvēkiem piederēja kādas pa-
dsmit govis, un katram no tās ielas pa kārtai 
vajadzēja ganīt. Kad bija tantes kārta, gāju 
līdzi. Man tad deva ķieģelīti ar sviestu, govju 
maizi. Tā bija visgaršīgākā, tāpat cūkām vārī-
tie kartupeļi ar visu mizu, aizdurvē. Kad 
slauca govi, sēdēju blakus ar krūzīti un dzēru 
siltu pienu… 

Kad atvaļinājuma laikā atbrauca mani ve-
cāki, tad kāva un šmorēja vistu, cepa torti. 
Dārziņā pie flokšiem klāja garo galdu. Terīnē 
pasniedza zupu. Reti kurš tā prata gatavot kā 
Maņas tante! Garšīgāk nekā mana mamma. 
Nu ja, lauku gaiss, akas ūdens, dzīvā uguns… 
Rudenī kāva cūku, klētiņā žāvēja gaļu. Vien-
mēr atcerēšos to smaržu.  

Vecu lietu,  
krāsu un smaržu pasaule 

— Televīzijas raidījumā stāstījāt, ka visas 
lietainās dienas vadījāt bēniņos. 

— Tur mētājās vecas grāmatas, iemācījos 
veco druku. Un Ulmaņlaiku kleitas, kurpes, 
koferi un veci grozi! Droši vien no turienes 
nāk tas, kāpēc man patīk ņemties ar vecām 
mantām. Tā smarža! Tur bija arī vecmammas 
lietas, viņas zīda un samta kleitas. Ļoti 
mīksts samts, kā peļu ādiņa, ne tāds, kā taga-
dējais. Akadēmijā mācoties, vecās kleitas 
pāršuvu, bet joprojām atceros, kādas tās bija. 

Istabā bija 50. gadu mēbeles ar apaļiem 
stūriem, pats vienkāršākais komplekts. Un 
dīvāns ar paceļamiem galiem kā mākoņiem. 
Uz tā krustdūrienu tehnikā izšūti spilveni. 
Stilizēts saulīšu raksts no tā laika žurnāliem, 
tādi toreiz bija daudziem. Uz galda melni zel-
tīta sega ar ķīniešu namiņiem un zivīm. Reiz 
tādu ieraudzīju Rīgā, antikvariātā, un nopir-

ku.  
Īpaša vieta Dundagā man ir garais 

[patērētāju biedrības] veikals, tur bija jāiet 
gandrīz katru dienu. Katram veikaliņam sava 
smarža. Mana mīļākā maize bija karaša — 
apaļa, pelēka maizīte. Pirkām arī formas 
maizi, radziņus. Mazā piebūvītē pārdeva sal-
dējumu no Ventspils. No kastes lika vafelītēs. 
Garšīgākais saldējums, kāds Latvijā ir pie-
ejams.  

Tas gan man nepatika, ka pirms iešanas uz 
veikaliem tante mani dikti sapucēja, un tad 
bija jāklausās, kā viņa stāsta pa ceļam satik-
tām paziņām, kas es tāds par radu bērnu... 

Pagājušajā rudenī mēs tur filmējām. Koki 
ieauguši durvīs. Tāds paradokss, pati centrā-
lākā vieta, bet tagad — vispamestākā... Gara-
jam veikalam aizmugurē, kur bija sagāde, 
kur brauca ar zirgiem, rosījās čigāni, bija 
troksnis, kustība, — nekā tur vairs nav...  

Apvainošanās un izlīgšana 
— Vai uz Dundagu, sapņu zemi, braucāt 

arī pēc skolas gaitām? 
— Kad apprecējos, vairs nebraucu tik bie-

ži. Tomēr bija radies ieradums — kā maija 
beigas, tā jāpako somas un jābrauc ārā no 
Rīgas. Kad tantei nomira vīrs, viņa māju pār-
deva un pārcēlās pie dēla uz Saldu.  

— Bet jūs joprojām turpināt braukt šurp. 
Bez pieturas punkta, bez naktsmājām Dun-
dagā? 

— Katru vasaru vairākas reizes. Reizēm 
pat tikai izbraucu cauri. Sudrabvītoli te šķiet 
daudz sudrabaināki nekā citur, varbūt agrāk 
tie bija tikai vairāk noputējuši. Gar dīķmalu 
auga dzeltenas margrietiņas. Tagad tur 
pļauj... 

Māja jau piederēja citiem cilvēkiem, bet es 
aizvien biežāk braucu uz Dundagu. Atbraucu, 
staigāju ap māju, man vienkārši to vajadzēja 
sajust. Ieelpot to gaisu. Sākumā braucu un 
raudāju pie saviem bērziem un flokšiem. Ja 
pati veidotu dārzu, tad stādītu parka rozes, 
flokšus, kreses un pujenes, visu to, kas bija 
pie tās mājas. Vienu laiku pat gribēju māju 
atpirkt, bet man pietrūka līdzekļu.  

Atceros, ka mežā ir apsūnojuši laukakme-
ņi, un mēs tur lasījām baravikas. Un man vi-
su laiku gribējās vēlreiz aiziet līdz tiem ak-
meņiem. Pagājušajā vasarā biju. Meža ceļš ir 
aizaudzis, neviens vairs tur nestaigā, jābrien 
pa garu zāli cauri krūmiem. Pie mežmalas 
ūpji sasveicinājās. Atcerējos, ka jāiet pa taku, 
pa diagonāli uz meža otru malu. Taču es jutu, 
ka tālāk nevar iet. Tur ir pilns ar meža zvē-
riem un ir bīstami. Man vēlāk stāstīja, ka no 
meža nākot lieli mežacūku bari rakņāt dār-
zus. Atradu ozolu un akmeņus pašā mežmalā 
turpat, kur stāvēju. Tas bija mistiski, jo man 
bija palicis prātā, ka tiem jāatrodas daudz 
tālāk.  

— Bet, ja būtu iespējams, vai jūs gribētu, 
lai te jums būtu neliels īpašums? 

— Tēvam ir astoņdesmit gadu, tā jau pie 
viņa iznāk reti aizbraukt. Māja, īpašums, tas 
tomēr piesien.  

Pagājušoruden vecmammas māsa nomira. 
Pirms tam Saldū tikāmies, visu ko runājām. 
Viņa dažreiz tika pārmetusi, ka reti pie viņas 

braucu. Es savukārt stāstīju, cik man bijis 
sāpīgi, ka vairs nebija iespēja dzīvot Dunda-
gā, ka man ir atņemts kaut kas ļoti svarīgs. 
Teicu — es pie tevis braucu bieži — uz Dun-
dagu, vienmēr pie tevis.  

TV režisorei arī vecāki dzīvo Dundagā. 
Kad Zane teica, ka jāfilmē pie dabas, vispirms 
sacīju, ka man patiktu Ģipkā. Tad Zane iemi-
nējās par saviem vecākiem Dundagā, un man 
uzreiz bija skaidrs, ka tai jābūt Dundagai. Tas 
man ir svarīgāk! Ja nofilmētu šo vietu, ābeļ-
dārzu kopā ar tā iedvesmotajiem augļiem, tā 
būtu kā pateicība un reizē atvadīšanās no 
nostalģiskās pieķeršanās, lai būtu zināma 
nobeigtība.  

— Kā literātam, kas noraksta kaut ko sva-
rīgu no sevis nost, un tad tā ir pabeigtā pa-
gātne. 

— Jā. Ar tādu nolūku arī braucu. Sarunāju 
ar mājas pašreizējo īpašnieci Zeltīti, viņa pie-
krita, gribot pati redzēt. Pirms tam gan man 
bija grūti saņemties. Slimoju, nekādi nespēju 
izveseļoties, veselu nedēļu klepoju. Atcēla 
vienu filmēšanu, pirms otras joprojām nebija 
spēka salikt tērpus. Iedomājos — ja man vēl 
jāiet aukstumā, ārā... Patiesībā sapratu, ka 
man nav nekādu pateicības jūtu. Tā joprojām 
bija visīstākā skrobe. Biju ļoti apvainojusies 
uz tanti, ka viņa ar mani nerēķinājās. Kāds 
mans draugs, psihologs, palīdzēja vēlreiz at-
tīt visu atpakaļ un saprast, ka tante jau neva-
rēja citādi rīkoties. Un aizvainojums aizgāja. 
Atbraucu jau ar lielu vieglumu. Es to biju pa-
laidusi vaļā, vairs nemāca skumjās noskaņas, 
tas bija izdzīvots. Ja tagad man atdotu māju 
par velti, diezin vai to vairs gribētu. Tā ir 
mainījusies, tā ir cita māja. Reanimēt bijušo 
nevar. Jā, no mājas saglabājusies tikai čaula. 
Mēs tur filmējām. Veco ābeļdārzu, egļu žogu, 
vēja nolauzto bērzu.  

Dundaga mani joprojām velk pie sevis, bet 
tas jau ir citādi, kaut kas ir pārveidojies. Ta-
gad atklājas jaunas vietas, citas mājas un cil-
vēki. 

Lietu otrreizējā dzīve 
— Par jums var izlasīt, ka esat «koncep-

tuālā zīmola Recycled.lv dizainere»... 
— Māja Pļavu ielā, bijušais Dundagas vei-

kals, tas viss ir kļuvis pamests, neaktuāls. Bet 
tādā veidā tie iekļaujas dzīves ciklā,  kur vie-
nam jāaiziet, lai rastos vietā jauns. Man likās 
skaisti to parādīt kā fonu savam darbam. 

Lietas man ieslēdz atmiņas. Arī, kad aiz-
braucu uz tēva māju pie Madonas, bēniņos ir 
manas vecās drēbes. Es tās paturu rokās, tās 
ir kā atslēga uz citu dzīves posmu, uzreiz at-
ceros visādas sīkas epizodes. 

— Tomēr Madonas puse jums nav tik tu-
va? 

— Abām mājām gan ir zināma līdzība, bet 
gaiss un augi ir citi. Kad braucu uz šo pusi, 
man jau aiz Talsiem ieslēdzas šīs īpašās sajū-
tas. 

— Jūs pieminējāt bēniņus, veco lietu stās-
tu, un tas laikam tagad atspoguļojas jūsu, 
mākslinieces, darbībā. 

— Pabeidzu Lietišķās mākslas skolu, deko-
ratoru nodaļu, un Mākslas akadēmijā grafis-
ko dizainu. Ar tērpiem sāku aizrauties samē-

Daru tā, kā jūtos 
 

Saruna ar mākslinieci Annu Aizsilnieci ir televīzijas raidījuma rosināta. Teikšu uzreiz: 
Anna ir viens no neparastākajiem cilvēkiem, kādu esmu sastapis. Māksliniece no Die-
va žēlastības, un es esmu gatavs strīdēties ar Remarku, kurš par pēdējo romantiķi no-
sauca Gotfrīdu Lencu. 

• Kad vāca sienu, man bija savs koka grābeklītis, un, nesot sienu mājās uz 2 garām kārtīm, es varēju sēdēt kau-
dzei virsū kā austrumu princese.                                                                                         Foto no A. Aizsilnieces albuma 

   Ar Dundagu sirdī  

• Starp diviem bērziem, no kuriem viens tagad nolūzis, vienmēr karājās šūpuļtīkls, kurā, satinusies segā, lai ne-
kostu odi, lasīju grāmatas. Blakus ir divi kaimiņu bērni, kurus nepazīstu.                Foto no A. Aizsilnieces albuma 
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rā nesen. Gadus divdesmit noformēju grāma-
tas — visādas smukas. Tad pasaulē parādījās 
mode — taisīt visu ko no vecām lietām. No 
šķīvjiem lampas, no kaut kā viena ko citu. 
Mani tas aizrāva. Gribēju kaut ko darīt ar ro-
kām. Tā kā mācēju šūt, tad izlēmu pārstrādāt 
humpalu drēbes. Tad sapratu, ka es to daru 
naivi, neprofesionāli. Man radās iespēja mā-
cīties Itālijā, un atbraucu mājās ar kreklu 
kleitām, kas bija mans diplomdarbs. Rīgā ma-
ni sākumā nesaprata. Tas bija kas neredzēts, 
cilvēki nezināja, kā to vērtēt. Inga Šteimane 
gan novērtēja un Mākslas telpā piedāvāja 
rīkot izstādi.  

Pēc skates Rīgas modes nedēļā mani uzai-
cināja piedalīties Berlīnes modes skatē. Pa 
septiņiem gadiem bija tapušas četras kreklu 
vakarkleitu kolekcijas ReChic un Cita Klasika, 
kā arī kolekcija Break Fest no vīriešu žaketēm 
un četras nedaudz atšķirīgas kolekcijas  
T-unika no t-krekliem, kuras varēja nopirkt 
latviešu dizaineru veikalos Rīgā. Jaunākā ko-
lekcija saucas Etnogrāfija, kas tapa divus ga-
dus, jo tur bija sarežģītākas detaļas, izšuvumi 
un ornamenti, kas nepadodas tik ātri kā tikai 
sašūt kopā kreklus. Bet gandarījums bija 
liels. Saņēmu arī Modes un Stila balvu par kre-
atīvāko gada skati.  

Pēdējo gadu iepauzēju, vairs nezinu, vai 
joprojām gribu turpināt darīt to pašu. Jābūt 
sajūtai, ka nevar nedarīt. Taisīt kolekciju ti-
kai tāpēc, ka tirgus prasa… 

— Bet tā jau ir mākslā vispār — jādara ti-
kai tad, kad nevar nedarīt. 

— Jā, kad nespēj aizmigt, kā gribas darīt. 
— Kā Ausekļa dzejolī Lai top!, kur muļķais 

folklora velns, sagrābis dūņas mutē, tās ne-
jaudā vairs noturēt, un tās ar milzu sparu 
sprūk ārā, un rodas kalni un lejas...  

— Jā, tad sprāgst ārā. Nevis ar prātu izdo-
māt.  

— Tā sakrita, ka TV bija šādas ievirzes rai-
dījums? 

— Jā, bet Agnese Kleina manus tērpus zi-
nāja jau iepriekš.  

— Kā pareizi formulēt otrreizējās dzīves 
piešķiršanu vecām lietām? 

— Parasti lietoju anglisko nosaukumu, es 
gribu, lai lidojums būtu plašāks, globālāks. 
Lietu otrreizējā dzīve jeb transformācija, tā 
varētu teikt. 

— Uzvelc tautastērpu! raidījumā janvārī to 
varēja redzēt. Piemēram, skaista tautiska 
sakta un citi tradicionāli rotājumi — tā šķiet 
pa gabalu, bet tuvplānā izrādās, ka izmantoti 
kaut kādi zobrati, zāģi, santīmi! Vai tas šokē? 

— Kādiem šķiet, ka tāda pieeja tautastēr-
piem ir zaimošana. Tā jau es tos komentārus 
nelasu, netīšām izlasīju. Man patika viena 
atbilde: Dziesmu svētkos sporta stadionā iz-
dejo ģeometriskas figūras 19. gs. oriģinālos 

tērpos. Vai tas nešķiet dīvaini? 

Radīšanas spēks un  
nedzīvās prāta konstrukcijas 

— Radīšana rodas neatkarīgi no tā, ko do-
mājam. Tas spēks ir gudrāks. Kāpēc kokiem 
ir sēklas, kāpēc tās uzdīgst un viss turpinās, 
to izprast ir lielākā dzīves gudrība. Cepties 
par tautastērpiem, turēties pie dogmām, tās 
ir cilvēka prāta iluzoras konstrukcijas. Lep-
nība tur apakšā. Īstenībā ir tikai vien dieviš-
ķais spēks, kas veido pasauli. Es negribu te 
tādā filozofijā ieslīgt, tikai pateikt, ka nevaru 
riņķot biznesa ritenī. Tas ir bezjēdzīgi. Tas 
rada piesārņojumu, viss mārketings mākslīgi 
spiež cilvēku kaut ko pirkt, daudzās sistēmas 
atņem cilvēkam spēju domāt pašam. 

— Bet, neļaujoties tirgus diktāta ritenim, 
jums tomēr dienišķajai maizei pietiek. 

— Tā varētu teikt.  
— Arī degvielai, lai atbrauktu līdz Dunda-

gai. 

— Taisnība. Dīvaini, ka degvielai parasti 
iznāk. Reizēm aizbraucu arī līdz Ģipkai, sega 
līdzi, paguļu līdz četriem mašīnā un tad ska-
tos saullēktu jūrā. 

Visvērtīgākais manā dzīvē ir bijusi bērnī-
bas pieredze ar dabas sajūtu, ar dabu viens 
pret vienu. Nevis ar pļāpām, ar lielīšanos, ar 
visādām sacensībām. Jā, izpratne rodas ap-
klustot, sajūtot.  

Kā pār mani nāca tautastērpu ideja... Tā 
nebija mana. Man prasa, kā es ko tādu izdo-
māju. Es to nemaz neizdomāju. Gribēju pēc 
iespējas vienkāršāk un asprātīgāk uztaisīt, 
piemēram, Bārtu vai Nīcu. Roka pati ņem un 
dara. Nakts vidū pamostos un zinu, kā jāpār-
griež dažas pītas jostas siksniņas, lai rastos 
Nīcas kāzu vainags.  

— Izklausās līdzīgi tam, ko kādreiz teica 
Aleksandrs Pelēcis, proti, ka viņš pats neko 
neraksta, viņam ir diktētājs. Viņš tikai ne-
drīkst tam pretoties.  

— Tā ir. Un cilvēkam īstenībā vajag ļoti 
maz. Vajadzības veido vide, kurā augam. Tev 
vajag to un to, un to... Bet vajag tik maz. Bēr-

nus kādreiz pārņem panika, 
ka nav tā un tā... 

— Un kā ar to tikt galā? 
Nosargāt nevar... Kā iedot 
gudrību? 

— Nevar iedot. Gudrību 
dod nevis pamācības un aiz-
liegumi, bet vērošana, sevis 
izpratne.  

Paldies Dievam, ka mana 
tante man neko nesačakarē-
ja. Ļaut būt pašam, tas ir la-
bākais, ko bērns var saņemt.  

— Un kāpēc tautastērpos 
bija jābūt Mārām? 

— Ar Kultūrkapitāla fonda 
naudu varēju izdot katalogu. 
Man šķita, ka attēliem klāt 
vajag tekstu. Gribēju Andra 
Akmentiņa dzeju, bet nesa-
nāca. Un tad nosapņoju, ka 
rakstu Mārām, Laimām un 
Dēklām, vaicājot, kas ir sie-
višķība. Pamodos un domāju: 
cik muļķīgs jautājums, kāds 
stereotips! Bet tā arī neko 
labāku neizdomāju un es to 
patiešām pajautāju, izmanto-
jot sociālos tīklus. Atsaucās 
apmēram 60, to skaitā arī 
viena Dēkla. Kādas 25 atbil-
des izmantoju. Viena Māra, 
folkloriste, atbildēja visai 
šerpi: nav laika rakstīt, sēnes 
jācep. Man tas šķita tik sie-
višķīgi, ka arī izmantoju grā-
matā.  

— Sievišķīgi un latviski. 
— Jā. Televīzijas ierakstā par Mārām nepa-

skaidroja. Laimu Dundagā laikam nav. 

Vārds un uzvārds,  
kas maina  
raksturu… 

— Jūs pašu viegli sameklēju internetā. 
Pārsteigumā sapratu — ja mēs būtu tikušies 
pirms trim gadiem, tad sarunātos nevis ar 
Annu Aizsilnieci, bet ar Ingrīdu Zāberi... 

— Jā, 2014. gada sākumā nomainīju vārdu 
un uzvārdu. Mans vīrs bija pazīstams māksli-
nieks — Vilnis Zābers. Bērnībā mani sauca 
par Ingu. Vēlāk tā nesauca gandrīz neviens, 
lielākoties par Ingrīdu, bet šis vārds man ne-
kad nebija paticis, kaut kas ciets, smags, tāds, 
kas spiež grīdā. Arī atraitnes statuss man ne-
bija viegls… Sākot taisīt tautastērpu kolekci-
ju, sākumā domāju, ka Aizsilniece, manas 
vecmammas uzvārds, varētu būt mans 
pseidonīms. Daudzām manā dzimtā ir bijis 
vārds Anna. Man vienmēr ļoti paticis šis 

vārds. Arī nav viegls, tomēr maigāks.  
Kad saņēmu vēstuli, ka vārds un uzvārds 

ir mainīts, pēkšņi sapratu, ko esmu sastrādā-
jusi. Kā lai tēvam pasaku? Braucu pie viņa ar 
smagu sirdi, jo tuvāk mājai, jo lēnāk. Bet mā-
jā ciemiņi, visi sēžam pie galda. Tēvs jūt, ka 
neesmu savā ādā, prasa, kas man kaiš. Saku: 
«Izejam ārā, jāparunājas!» Un tad pasaku, ka 
nomainīju uzvārdu: «Tavas mammas meitas 
uzvārdu». «Ak tā? Nu labi. Labi, ka šis uz-
vārds atgriežas šajā mājā». Bet es turpinu, ka 
esmu mainījusi arī vārdu. «To nu gan tev ne-
vajadzēja. Bet tu jau ar saviem izlēcieniem 
mani nepārsteigsi!» Tad man kā akmens no 
sirds novēlās.  

— Bet vai draugi, paziņas sākumā nejau-
ca? 

— Kā kurš. Vēl tagad daudzi automātiski 
pārsakās. Man pašai bija interesanti vērot, kā 
Anna dažādās situācijās rīkojas citādi, nekā 
to būtu darījusi Ingrīda. Anna mazāk apvai-
nojas.  

Alnis Auziņš 

• Anna Aizilniece.                                                                     Ilzes Vanagas foto 

Māra Elīza: — Mani uzaicināja raidījuma 
režisore Zane Penēze. Piekritu uzreiz, jo man 
patīk tautastērps. Dziedu Dundagas vidus-
skolas korī, dejoju jauniešu deju kolektīvā. 
Piedaloties koncertos un Dziesmu svētkos, 
arī velku tautas tērpu.  

Filmēšanās notika pie mājas, pretī Pūpo-
liem. Pūpolos māksliniece Anna Aizsilniece un 
viņas asistente mani ietērpa stilizētā tautas-
tērpā. Jutos tajā labi. Īpaši interesanta bija 
veste, kas veidota no viensantīmniekiem un 
zobratiem. Bija arī divi vainagi: viens dari-
nāts no apģērba jostas, otrs — no biksēm un 
sprādzēm. Galā tikām pāris stundās. Vēlāk 
skatījos raidījumu, un man tas patika.   

Māra: — Man piezvanīja kāda dundadz-
niece, kurai pazīstama raidījuma režisore, 
kas Dundagā meklējusi Māru. Sūtīju pie kai-
miņienes — Māras Zadiņas, bet jauna un 
smuka Māra jau bija izvēlēta, tāpēc tagad 
viņa meklēja vecu un smuku. Tad nu tā biju 
es. Nodomāju — ja tā, tad tā. Piekritu.  

Norunātajā dienā visu izdarīju un gaidīju. 
Pienāca jau laiks iet uz kūti, bet filmētāju kā 
nav, tā nav. Zvanīju un jautāju, ko man da-

rīt — vai pārģērbties kūts drēbēs un iet ap-
kopt saimniecību, vai vēl gaidīt. Nē, nē, tūliņ 
būšot klāt. Tad nu sabrauca vesela komanda, 
arī māksliniece pati. Biju jau sagatavoju-
sies — matus sakārtojusi un uzkrāsojusies. 
Tad mani mēģināja dižistabā apģērbt. Tā kā 
neviena veste man negāja riņķī, bija jāap-
mierinās ar lielu, platu blūzi, kurai pāri uzli-
ka sagšu, un kaklā uzkāra zāģi ar zila stikla 
acīm. Pa gabalu izskatās kā īsta sakta. Tikai 
pienākot tuvāk, var ieraudzīt detaļas, no kā 
gatavots. Bija jau tumšs, tāpēc filmēja pie 
siltumnīcas, kur vislabāk atstarojās gaisma.  

Filmēšana ilga kādu pusstundu, un man 
tas bija neliels, bet interesants piedzīvojums.  

Man stilizēta tautastērpa iecere patīk. Par 
šo lietu esmu domājusi jau pasen. Kad tirgo-
jos Lībiešu svētkos, ar prieku vēroju kora 
Lōja apģērbu — lībiešu tautastērpus. Arī tir-
gotājiem piestāvētu stilizēts tautastērps. 
Preces varētu būt saliktas grozos. 

Kurš gan no mums var atļauties īstu? Tas 
ir ne tikai dārgs, bet arī smags un prasa rūpī-
gu kopšanu. Agrākajos laikos taču arī sievie-
tes tautastērpu turēja godam un vilka tikai 

svētkos. Ikdienā ģērbās vienkāršāk. Arī mēs 
varētu tirgojot vilkt, piemēram, linu kleitas 
ar kādiem tautiskiem rotājumiem. Tas būtu 
interesants akcents, lai piesaistītu tūristus.  

Tautai jābūt ar pašapziņu. Noskatījos, kā 
Londonā musulmaņi dodas uz mošeju — ģēr-
bušies savos tautas tērpos, ar pašapziņu. 

Ikdienā viņi ir klerki un ārsti, tad arī staigā, 
eiropeiski ģērbušies, taču uz mošeju sapošas 
tautas tērpos. Kāpēc mēs nevarētu pa Londo-
nu staigāt latviešu tautastērpos? Cits citu pa 
gabalu ieraudzītu un uzreiz pazītu.  

 

Uzklausīja Diāna Siliņa 

«Tautai jābūt ar pašapziņu» 
 

Pirmajā raidījumā Uzvelc tautastērpu! piedalījās arī divas dundadznieces — devīt-
klasniece Māra Elīza Sila un Kļavnieku saimniece Māra Šleinere.  Abas labprāt dalījās 
ar piedzīvoto. 

• Māra Sila Annas Aizsilnieces tautastērpā.                                                                                 Foto no M. Silas albuma 

Visvērtīgākais manā dzī-
vē ir bijusi bērnības piere-
dze ar dabas sajūtu, ar da-
bu viens pret vienu. Nevis 
ar pļāpām, ar lielīšanos, ar 
visādām sacensībām. Jā, 
izpratne rodas apklustot, 
sajūtot.  
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Sērsnu  mēnesis Dundadznieks 2016 

Pirmā projektu nedēļas diena notika 
pirms skolas salidojuma, un viens uzdevums 
5.–9. klašu skolēniem bija kopā ar vecākiem 
mājās izpildīt anketu. Vajadzēja sadarboties, 
pasēdēt un padomāt — kas ir Dundagas per-
sonības, kas Dundagas novadam ir tipisks un 
ar ko tas atšķiras no pārējiem Latvijas nova-
diem, atcerēties mūsu puses nozīmīgākās 
vēsturiskās personības un to piemiņas ie-
mūžināšanu novadā. Iepriecinoši, ka, atbil-
dot uz jautājumu par Dundagas personībām, 
pieminēti mūsdienu cilvēki, ne viens vien. 
Meklējot novada īpatnējo, piemēram, 6. b 
klase bija atradusi 15 faktus! Radās iecere — 
katrai klasei, izmantojot savas anketas, iz-
veidot priekšstādi. 

Februārī pirmajā projektu nedēļas dienā 
5.–9. klašu skolēni iepazinās ar drošības 
jautājumiem, otrajā dienā devās tuvāk iepa-
zīt Dundagas pili vai Kubalu skolu–muzeju. 
Pa pili viņus brīnišķīgā ekskursijā izvadīja 
Ruta Bērziņa. Savukārt Kubalu skolā–muzejā 
skolēnus ar lielisku stāstījumu iepriecināja 
vecākā muzeja speciāliste Marta Ratkevi-
ča, — kāda bijusi skola, kāds bijis skolēnu 
dzīves veids, kā viņi te pa nedēļu nakšņojuši 
un ēdienu ņēmuši līdzi uz visu šo laiku. Sko-
lēnus izbrīnīja manteļskursteņa telpā ieku-
rinātā uguns — kas tā par skolu, kur tādi 
dūmi! Protams, pieminēts tika arī autodi-
dakts Ernests Dinsbergs. Daļa skolēnu aizgā-
ja arī uz Līko muižu, kur varēja pasēdēt pie 

deputātu galda un tikties ar domes priekšsē-
dētāju Gunāru Laicānu un izpilddirektora 
pienākumu izpildītāju Baibu Dūdu. Arī tas 
skolēniem licies interesanti.  

Gan pilī, gan muzejā, gan Līkajā muižā 
skolēni uzmanīgi klausījās stāstītajā, jo vi-
ņiem iepriekš bija dots uzdevums savākt 
materiālus priekšstādei. Kā bija sacījusi sko-
lotāja Inese Ķiršakmene, te nu skolēni drīk-
stēja izmantot stundās aizliegto — dažādas 
savu mobilo telefonu iespējas, kā arī 3D fo-
toaparātus. 

Pēdējā dienā skolēni gatavoja priekšstā-
des un piedalījās sporta skolotāju rīkotajās 
jautrajās stafetēs.    

10. un 11. klase gatavoja zinātniskās 
pētniecības darbus un piedalījās videodarb-
nīcā, ko skolai bija piedāvājusi Ventspils 
jauniešu dome. Tas bija ventspilnieku un 
igauņu kopīgs projekts par videofilmu vei-
došanas popularizēšanu jauniešiem. Mūsu 
vidusskolēni apguva videouzņemšanu un 
veidoja vairākas filmas par skolas problē-
mām. Tās piedalīsies arī konkursā. 

Visu cieņu Ingai Leistmanei, kas nema-
nāmi pieslēdzās projektu nedēļai un daudz 
tajā palīdzēja! Viņa arī izveidojusi disku, 
kurā apskatāmas visu klašu veidotās priekš-
stādes. Projekta mērķis ir sasniegts ar uzvi-
ju — ir veicināta patriotiskā audzināšana, kā 
arī mediju un informācijas prasmes.  

Leonoru Jurševsku Dundagā zināja arī 
bijušā Talsu rajona un tālākas apkārtnes ļau-
dis. Studējot Fizkultūras institūtā, Leonora 
bija mācījusies arī baleta studijā, bet neatlai-
dību, enerģiju un vijīgumu mantojusi no 
mammas besarābietes.  

Pirms 70 gadiem sākot darbu Dundagas 
vidusskolā, skolotāja tur mācīja sportu, vin-
grošanu un akrobātiku, sāka darboties kultū-
ras dzīvē, drāmas kolektīvā. Jauniešu uzru-
nāta, izveidoja deju kolektīvu. Deja un tās 
mācīšana arī kļuva par viņas dzīves piepildī-
jumu. Skolotāja bija sirsnīga, bet arī prasīga. 
Mēģinājumos un koncertos pati mūs pavadī-
ja uz klavierēm. Ar Leonoras vadīto deju 
kolektīvu esam sekmīgi piedalījušies vairā-
kos Dziesmu un deju svētkos. Skolotāja Dun-
dagā ir izaudzinājusi vairākas dejotāju paau-
dzes.  

Dubultjubilejā satikāmies Rojas kapsētā. 
Tie, kas vairs nedzīvo Dundagā, jau sagaidīja 
atbraucējus. Haralds Bergs bijušajām deju 
partnerēm dāvāja ziedus.  Atmiņās par sko-

lotāju un dejošanu viņas vadībā dalījās Vaira 
Kamara, Pārsla Tracmane un Biruta Jānber-
ga. Arī Dun–dang senioru grupas dejotāju 
Aivara Freimaņa un Ulda Freiberga mammas 
bijušas Leonoras pirmā deju kolektīva meite-
nes. Nu jau viņas ir aizsaulē, bet dēli turpina 
dejot. Līvzemes melodija Sandras Cirveles 
flautas izpildījumā pārskrēja pāri kapsētai 
un, šķiet, aizlidoja līdz mākoņu maliņai.  

Domās kopā ar mums bija arī Leonoras 
pirmā deju kolektīva dalībnieki: Edgars Ozo-
liņš, Marija Motmillere un Fricis Napskis. 
Gan jau Edgars Liepājā pārlapoja veco albu-
mu ar fotogrāfijām. Marija, būdama slimības 
gultā, vēl aizvien dejo savās domās. Pirmie 
mēģinājumi un koncerti joprojām spilgtā 
atmiņā ir Fricim. Viņš ar dejotprasmi iedves-
mojis mazbērnus un mazmazbērnus. Ne velti 
Friča mazmeita Daina Miķelsone ir kļuvusi 
par deju skolotāju!  

Paldies visiem, kas piedalījās piemiņas 
pasākumā!  

  Lappusi sagatavoja Diāna Siliņa 

Leonoru Jurševsku pieminot 
 

4. II pēcpusdienā vairāku paaudžu dundadznieki Rojas kapsētā pieminēja skolotā-
ju Leonoru Jurševsku. Viņai apritētu 95 gadi, bet viņas pirmajam Dundagā izveidota-
jam deju kolektīvam paliek 70. Stāsta Mārīte Jurča, viena no dejotājām. 

  Par zaļu pat vēl zaļāks  

Jēgpilnā nedēļa  
 

Projektu nedēļas pirmā vidusskolā diena bija rudenī, bet pārējās — no 24. līdz 26. 
II. Klausoties Dinārā Neifeldā, vidusskolas direktora vietniekā audzināšanas darbā, ir 
tieši tā, kā sacīja bibliotekāre Inga Leistmane: «Projektu nedēļai bija saturs un jēga».  

Ginta: — Mani interesē vēsture, tāpēc 
gribēju zināt, vai vēlos ar to saistīt savu 
nākotni. Ēnoju Latvijas Nacionālās vēstures 
muzejā vēsturnieci. Uzzināju, ka vēsturnieki 
muzejā glabā dažādas lietas. Tas reizēm var 
šķist pat komiski, piemēram, tortes Cielaviņa 
kārba, bet ar laiku tādas tortes var nebūt, un 
tad kārba būs vēstures lieciniece. 

Kad muzejs saņem kādu lietu, tai klāt ir 
numurs, kas precīzi jānoraksta, uz kartītes 
jāuzraksta, kas tas par priekšmetu, kāds 
izskatās, kurā vietā muzejā rodas, ja iespē-
jams, pievieno arī fotogrāfiju. Kartīti ieliek 
kartotēkā, bet mantu — lielā skapī. Neko 
nedrīkst sajaukt, jo citādāk to varēs meklēt 
kā adatu siena kaudzē — priekšmetu muzejā 
ir miljoniem. Par vēsturnieku muzejā var 
strādāt tikai ļoti kārtīgs, strādīgs, centīgs un 
zinātkārs cilvēks. Darbs nemaz nav tik 
viegls. Sapratu, ka muzeja vēsturniece ne-
gribētu būt. Būtiski, lai katrs strādā to dar-
bu, kas viņu saista.  

Šogad sāku mācīties ķīmiju, un tā man 
patīk. Skolotāja Aija Pētersone prot ieinte-
resēt, labi un saprotami izskaidrojot un ie-
dvesmojot, ka ikkatrs var ķīmiju iemācīties.  

Vēl mani saista psiholoģija. Ēnot centīšos 
katru gadu, lai saprastu, kas man patiešām 
patīk un ar ko saistīt nākotni.  

Ģirts: — Pieteicos uz vakanci Ventspils 
Mūzikas vidusskolā. Ēnoju dundadznieku 
Rihardu Hermani, kurš turpina apgūt bungu 
spēli. Vēlējos iepazīt šo skolu, lai tur mācī-
tos. Izstaigājām skolu, kas atrodas vairākās 
ēkās. Piedalījos nodarbībā, kur Riharda sko-
lotājs mācīja spēlēt bungas. Pats marimbu 
spēlēju jau sesto gadu. Ir nedaudz apnicis, 

vēlos apgūt ko jaunu. Man ir sacīts, ka ta-
lants ir, tikai tas jāizkopj.  

Vērtīgākais bija iepazīšanās ar daudziem 
jauniem cilvēkiem, arī Ventspils Mūzikas 
vidusskolas direktoru, mācību daļas vadītāju 
un skolotājiem.  

Patrīcija: — Tā kā mans sapnis ir kļūt par 
diplomāti, pērn pieteicos ēnot Ārlietu mi-
nistrijas Eiropas departamenta direktori, 
bet šogad — ārlietu ministru Edgaru Rinkē-
viču. Mani arī apstiprināja. Domāju, ka izde-
vās ēnot ministru tāpēc, ka biju precīzi for-
mulējusi motivāciju, biju iepriekš piedalīju-
sies dažādos konkursos, piemēram, Eiropas 
eksāmenā un prezidentūras testā, kur kļuvu 
par vienu no trim uzvarētājiem. Tajā pieda-
loties, biju satraukusies un nebiju par sevi 
nemaz tik pārliecināta, bet, kad nokļuvu 2. 
kārtā, jutos priecīga. Finālā Eiropas Savienī-
bas (ES) mājā mūsu atbildes vērtēja žūrija. 
Tur guvu vērtīgu pieredzi. Bija dažādi jautā-
jumi, piemēram, jānosauc ES iestāžu priekš-
sēdētāji, jāpazīst attēlos redzamās ēkas, kas 
atrodas Eiropā. Vēl savā motivācijas vēstulē 
pieminēju, ka mani interesē valodas, vēstu-
re un dažādas kultūras. Arī tas bija būtiski, 
lai nokļūtu pie ārlietu ministra. 

Ēnoju E. Rinkēviča kabinetā, kur aprunā-
jāmies un jautājām, piemēram, kas viņa 
darbā ir emocionāli visgrūtākais, kā redz 
Latviju pēc 10 gadiem un kāds ir ministra 
paša viedoklis bēgļu jautājumā. Kopā pus-
dienojām, pēc tam devāmies ekskursijā pa 
Ministru kabinetu. Varējām satikt arī bijušo 
premjerministri Laimdotu Straujumu. Ēno-
jot ieguvām jaunu pieredzi, iepazinos ar šīs 
profesijas pozitīvo un arī negatīvo pusi. 

Vidusskolēni ēno 
 

Par Ēnu dienā 10. II pieredzēto stāsta 8. a klases skolniece Ginta Egle, desmitklas-
nieks Ģirts Treinovskis un vienpadsmitklasniece Patrīcija Stare. 

Kā norādīja pasākuma vadītājs Krists Ie-
salnieks, bērnu prasme dziedāt jau pārsniedz 
cāļu un gaiļu dziedāšanu. Kļūt par Dundagas 
balss pavēlnieku vēlējās 22 dalībnieki. Slimības 
dēļ gan 3 nepiedalījās. Visus atbalstīja pārpil-
dīta zāle.  

Dalībniekus vērtēja žūrija: Talsu Mūzikas 
skolas pedagoģes un koru vadītājas Sandra 
Lielanse un Agrita Priedniece, kā arī kora un 
ansambļa vadītāja no Tiņģeres — Baiba Pipa-
re. Pirms apbalvošanas S. Lielanse sacīja, ka 
uzvarētājs ir ikviens, kas kāpj uz skatuves, 
bet B. Pipare aicināja visus turpināt dziedāt, 
jo ikviens ir savas balss pavēlnieks.   

Diplomus un krāsainus balonus dabūja 
katrs, tomēr kā jau konkursā vērtētāji izvir-
zīja arī Dundagas balss pavēlniekus. Grupā no 5 
līdz 7 gadiem tā bija Līga Keita Klauberga, 
kas uzstājas jau no 2 gadu vecuma, katru 
gadu piedalās mūsu mazo vokālistu konkursā 
un bija kļuvusi par Cāli 2014. Viņa, iejūtoties 
circenīša lomā, dziedāja dziesmu Circenītis. 
Spēlējot flautu, kopā ar meiteni uzstājās Lin-
da Pavlovska, kas Līgu Keitu arī bija sagata-
vojusi, un meitenes lielā māsa Daniēla Dam-
berga, spēlējot  vijoli.  

8 līdz 12 gadus veco grupā par Dundagas 
balss pavēlnieci kļuva Anna Jansone no Kol-

kas. Viņa ir iemīļojusi vasaru un kopā ar savu 
klasesbiedru Jāni Ūdri bija izvēlējusies dzies-
mu ar tādu nosaukumu. Annas skolotāja ir 
Inora Sproģe. Vērtētāju īpašā balva tika Val-
teram Napskim, tāpēc ka «viņš ir mazs, foršs 
zirnītis». Par zirnīti arī bija zēna dziesmiņa. 
Valteru bija mācījusi gan Rudīte Baļķīte, gan 
Inga Apškrūma.  

Kā pēc nosaukuma Dundagas balss pavēl-
nieks 2016 un īpašās vērtētāju balvas piešķir-
šanas jutās to saņēmēji? Protams — priecīgi! 
Līga Keita atzinās, ka nav nemaz bijusi tik 
pārliecināta, ka kļūs par Dundagas balss pavēl-
nieku. Kā pastāstīja viņas māmiņa Sindija 
Damberga, Līgai Keitai ir labas sekmes mācī-
bās, viņa apgūst vijoļspēli Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolā (DMMS), individuāli mācās 
dziedāt pie skolotājas L. Pavlovskas un 
DMMS apmeklē vēl Mākslas nodaļu.  

Anna gan bija cerējusi kļūt par Dundagas 
balss pavēlnieci, jo viņa pirms dažiem gadiem 
bija veiksmīgi piedalījusies konkursā, iegūs-
tot nosaukumu Cālis. Annai līdztekus dziedā-
šanai patīk arī slidot, spēlēt kokli, jāt ar zirgu 
un lasīt. Anna ar prieku piedalās Bērnu žūri-
jā. Kad visas grāmatas mājās izlasītas, viņa 
ķeras klāt pastkastītē ieliktajiem žurnāliem 
un avīzēm. Kā teica viņas mamma Rudīte 
Jansone, Anna ir mājās visčaklākā laikraksta 
Dundadznieks lasītāja — viņa to izlasa pirmā. 
Meitene pieminēja, ka arī viņas opis Viesturs 
Rērihs cītīgi lasījis mūsu novada izdevumu.  

Mazais, foršais zirnītis Valters, kurš vēl iet 
bērnudārzā, bija cerējis uz balvu, bet vienlai-
kus tā bijusi arī  pārsteigums.  

Paldies visiem par jauko uzstāšanos, vecā-
kiem par atbalstu un skolotājiem — par ie-
guldīto darbu!  

Prasme pavēlēt balsij 
 

27. II pilī pirmoreiz notika mazo vokālistu konkurss Dundagas balss pavēlnieks.  

• Kolhoza Dundaga deju kolektīvs 70. g. sākumā Sabilē pie kultūras nama. 1. rindā no kreisās: Jolanta Juršev-
ska, Baiba Freiberga, Vera Latko, Lija Daumante, Daina Freiberga, Gundega Alkšbirze, Vizma Jankevica un Mā-
rīte Jurča. 2. rindā no kreisās: Josifs Gavrons, Aivars Freimanis, Ziedonis Jākobsons, Leons Kuzmins, vadītāja 
Leonora Jurševska, Pēteris Lavrenovs, Uldis Freibergs, Kārlis Švedenbergs un Jānis Latko.                                      

Foto no M. Jurčas albuma 
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Priekšroka — grāmatai 
Helēna, tāpat kā viņas jaunākā māsa Kristī-

ne, septītklasniece, lasa no 1. klases. Pirmā 
grāmata ar skaistiem attēliem par lelli Bārbi-
ju spilgti iespiedusies atmiņā. Māsas to lasī-
jušas reizes piecas. No Mazajā skolā lasītā 
Helēnai vislabāk patikušas Mazais spociņš un 
Mazā raganiņa, arī Kapsētas grāmata — par 
mazu zēnu, kas dzīvojis kapos un tur izau-
dzējis spociņu. Mazajā skolā pie audzinātājas 
Birutas Kinčiusas bijis jālasa un pierakstu 
burtnīcā jāieraksta grāmatas nosaukums un 
autors, kā arī galvenie notikumi.  

Helēna un Kristīne arī kā ekspertes Bērnu 
žūrijā lasa kopš 1. klases. Helēna to dara tā-
pēc, ka patīk lasīt un Bērnu žūrija piedāvā 
grāmatas, ko pašai varbūt nemaz neienāktu 
prātā izvēlēties, ir iespēja iepazīties ar ār-
zemju un arī latviešu rakstnieku darbiem.  

No šī gada Bērnu žūrijas darbiem Helēna kā 
interesantākās novērtēja Rakeles Džeremilo 
Palasio grāmatu Brīnums, stāstu par zēnu 
Augustu, kuram no bērnības bija izkropļota 
seja. Sākumā viņš mācījās mājās, bet pēc tam 
devās uz skolu. Zēns baidījās, ka tur viņu 

apsmies, un sākumā tā arī bija, bet pēc tam 
viņš ieguva draugus. Grāmata māca, ka cil-
vēks vispirms ir jāiepazīst, nevis jāvērtē tikai 
pēc izskata. Vēl Helēnai pie sirds bija gājusi 
Oidiras Avas Olafsdotiras grāmata Astoņu 
ziedlapu roze, kurā aizrāvis sižets, kā galvena-
jam varonim dzīve izvērtās pilnīgi citādāka, 
nekā viņš bija domājis.  

Helēna Bērnu žūrijā turpinās lasīt arī nā-
kamgad. Viņa ļoti vēlētos izlasīt Kasandras 
Klēras The Mortal Instruments sērijas pēdējās 3 
daļas, kas vēl nav tulkotas latviski. Pirmās 
trīs jau ir pieveiktas. Grāmatām ir grods si-
žets, tā ir par ēnu medniekiem un viņu izdo-
māto vēsturi. 

Ja ir jāizvēlas starp grāmatu un filmu, tad 
Helēna vispirms izlasa darbu un tikai pēc 
tam noskatās ekranizējumu. Grāmatas tā 
nebojā redzi, un tajās ir vairāk uzrakstīts, kā 
varoņi darbojas un jūtas.    

Lielajos lasītāju svētkos ļoti iepriecinājusi 
muzikālā daļa ar Agneses Rakovskas un pa-
vadošo mūziķu uzstāšanos. 

 

Kurš uzzīmējis sirsniņas?  
Skolotāja Jolanta pastāstīja, kā viņas klase 

kļuvusi par Bērnu žūrijas ekspertiem: 
«Pirmajā skolas dienā ieraudzījām, ka mums 
klasē pie sienas izaugušas zirņu pākstis, bet— 
tukšas, bez neviena zirnīša. Mācību gadā 
vajadzēja katram izlasīt 200 lappuses un pāk-
stis aizpildīt. Katra grāmata atbilstu vienam 
zirnītim. Pagāja mēnesis, un lielākajai daļai 
bērnu jau bija 200 lappuses izlasītas. Bez 
lasīšanas jau nu nekā... No rudens Bērnu žūri-
jā jau piedalījās Romans Gorjunovs, Emīls 
Grīnerts, Agnese Ivanova, Viktorija Kārkle-
valka, Annija Trūle, Amanda Veide un San-
dijs Zumbergs. Uzmundrināju arī pārējos: 
Markusu Bubneli, Ievu Kēnigsvaldi, Elēnu 
Kravčēnoku, Mariju Hannu Kristiņu, Henriju 
Vaici. Bija palicis decembris, pēdējais mēne-
sis, kurā jāpaspēj Bērnu žūrijas grāmatas izla-
sīt. Sarunājām ar bibliotekārēm, un viņas par 
mums parūpējās. Atnesām grāmatas arī uz 
klasi. Tur lasījām cits citam priekšā, lasījām 
pa divi. Pārrunājām izlasīto. Pieveicām grā-
matas un dabūjām vēl 200 lappuses klāt. Nu 
jādomā, ko lasīsim vēl atlikušajos mēnešos. 
Kopīgā lasīšana brīnišķīgi sasaucās ar mūsu 
šī gada klases audzināšanas tēmu Ko mēs va-
ram darīt kopā? Izrādījās, ka varam arī lasīt, 
un kopā tas ir jautrāk.  

Iespaidīgs bija A. Rakovskas un pavadošo 
mūziķu koncerts. Pēc tam varēja ar dziedātā-

ju arī nofotografēties. Īpašu dāvanu no Agne-
ses saņēma Markuss Bubnelis. Pirms brauk-
šanas uz Lielajiem lasītāju svētkiem mēs kla-
sē uzrakstījām dziedātājai jautājumus un ko 
nu vēl katrs vēlējās viņai teikt, bet Markuss 
izdarīja ko tādu, kas Agnesi ļoti aizkustināja, 
un dāvanā saņēma viņas disku angļu valodā. 
Markus, pastāsti lūdzu!» 

Zēns atzinās, ka bija uzzīmējis divas sarka-
nas sirsniņas, kas sadevušās rokās. Agnese 
jautājusi, kurš uzzīmējis sirsniņas? «Tad man 
bija jākāpj uz skatuves, biju sakautrējies», 
teica Markuss. Kā sapratu no klasesbiedru 
stāstītā, Markusa darbiņš krasi kontrastējis 
ar kādu citu bērnu uzrakstītajiem pieprasīju-
miem, lai Agnese iedodot viņiem savu disku. 
Viņš bija rīkojies pilnīgi pretēji — pats bijis 
devējs, un tāpēc arī — saņēmējs.  

Lielākajai daļai bērnu patikušas visas izlasī-
tās grāmatas. Klasē visvairāk iemīļotā bijusi 
Tjerī Roberešta Vilks, kurš izvēlās no grāmatas 
un Pijas Lindenbaumas Brigita un brāļi aļņi. 
Visi ar sajūsmu atcerējās pasākumu Talsos. 
Nākamajā gadā Lielajos lasītāju svētkos sko-
lēni labprāt vēlētos satikt Antru Stafecku, 
Lauru Reiniku, Raimondu Paulu un Kristapu 
Porziņģi, kā arī grupu Olas un Bermudu divstū-
ris. Tad jau laikam arī nākamajā mācību gadā 
visi gatavojas būt par Bērnu žūrijas eksper-
tiem. Lai lasītprieks turpinās!  

Diāna Siliņa  

Lasītprieks 
 

23. II uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Talsu sporta namā devās arī mūsu novada 
čaklākie Bērnu žūrijas eksperti. Stāsta vidusskolas 9. b klases skolniece Helēna Emer-
berga, kā arī 2. a klases audzinātāja Jolanta Ģērmane un viņas skolēni. 

Šoreiz Dunduriņš vēlējās doties ceļojumā, 
aicinot līdzi arī bērnus, bet tad attapās, ka 
viņš nekur nevar tikt, jo ziema bijusi silta, 
nav varējis pagulēt, grozījies, grozījies, līdz 
spārnu vairs nav! Kur bez spārniem ceļosi?  

Taču mājās jau arī ir vislabāk! Te dziesmi-
ņu Lācēns muzikants nodziedāja Kristiāna 
Ekere ar māmiņu Dagniju un Amanda Dmit-
rijeva ar māmiņu Agiju, Loreta Anzenava 
Circenīša Ziemassvētkus veltīja brālītim Ben-
džaminam, Tomam Bumbierim pa jokam 
sanāca alfabēts, Ance Enija Salceviča kopā ar 
māmiņu Evitu priecājās par lietutiņu, bet 
Tomass Beņislavskis sacentās ar savu zirni, 
ko lēja rītā un vakarā, zirņa lomā iejūtoties 
lielajam brālim Adrianam. Pirmoreiz Dundu-
riņa vēsturē priecēja akrobātikas triki, ko 
rādīja Agate Jete Miķelsone. Gatavojušies bija 
vēl vairāki bērni, diemžēl saslimuši.  

Kad nu priekšnesumi bija beigušies un visi 
mazie dunduriņi diplomus un dāvanas 

saņēmuši, kājās cēlās citi kukaiņi, pārsvarā 
visi ragaiņi, kuros varēja pazīt Kurzemītes 
audzinātājas un darbiniekus, lai sveiktu arī 
pašu Dunduriņu 15. dzimšanas dienā. Dinārs 
Neifelds, lielākais ciemos atnākušais 
kukainis, novēlēja tētiem un mammām 
saglabāt vēlmi būt kopā ar bērniem gan 
bērnudārzā, gan mājās, bet bērniem — izaugt 
par dunduriem, kas tālu daudzina Dundagas 
vārdu. 

Pēc pasākuma mēs ar Dināru labprāt 
uzzinājām par Dunduriņa mērķiem un 
pirmsākumiem. Kurš gan labāk par tiem 
varētu pastāstīt, ja ne pats pasākuma 
radītājs, kas 15 gadus iejūtas Dunduriņa 
ādā, — Rudīte Baļķīte?  

Pašreizējā Kurzemītes vadītājas vietniece 
izglītības jomā toreiz tikai gadu bija 
nostrādājusi par mūzikas skolotāju. Nu jau 
Dunduriņš ir bērnudārza Kurzemīte stabila 
vērtība. Tas radies, lai veicinātu bērnu un 

vecāku sadarbību, kopā būšanas prieku un 
atklātu jaunus talantus, kā arī, lai vecāki 
labāk izprastu, kādas sajūtas pārņem 
uzstājoties. Dunduriņam bērns gatavojas kopā 
ar vecākiem, Rudīte un pēdējos 5 gadus arī 
Inga Apškrūma tikai palīdz.  

Mazo vokālistu konkurss Cālis un Gailis 
savulaik bija domāts dziedošajiem bērniem, 
bet ko lai iesāk pārējie? Kā lai viņi mācās 
uzstāties publikas priekšā? Dunduriņā bērni 
arī skaita dzejoļus, stāsta anekdotes, 
demonstrē frizūras un kleitas, breiko un 
jūtas lepni, ka varējuši uzstāties.  

Pirmajā Dunduriņā 2002. gadā uzstājās 34 
bērni. 15 gados pasākumā piedalījušies 152 
bērni, uz skatuves kopā ar bērniem kāpušas 
16 mammas. Šajos gados visbiežāk Dunduriņu 
atbalstījušas Bergmaņu, Silu, Bogdanoviču, 
Raļļu, Bērzkalnu, Klaubergu un Miķelsonu 
ģimenes. 

Kāpēc izvēlēts tieši tāds nosaukums? 
Vārds Dunduriņš sākas tieši tāpat kā vārds 
Dundaga. Abi dun. Dunduriņš ir ļoti 
neatlaidīgs, pat uzmācīgs kukainis — tikmēr 
riņķo apkārt, kamēr savu panāk. Arī bērnam 
jādīc tik ilgi vecākam apkārt, kamēr tas 

atsaucas. 
No Dunduriņa radusies ideja iesaistīt 

vecākus — veidot un rādīt priekšnesumus 
saviem bērniem.  Viens no spilgtākajiem bija 
vecāku gatavotais pārsteigums Ziemassvēt-
kos. Tad viņi arī izbaudījuši, ko nozīmē 
lampu drudzis, un noteikti sākuši labāk 
saprast savus bērnus, kam jāuzstājas. Nu jau 
vecāki ik pa laikam pārsteidz bērnus 
grupiņās, paši uzstājoties.  

Dunduriņ, daudz laimes dzimšanas dienā 
un daudz radošu ieceru!  

Diāna Siliņa  
 

Bērna bagātība un laime ir viņa ģimene — 
vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, tie, kuri 
kopā ar viņu lasa pasakas, dzied un rotaļājas, 
tā bērna zināšanu pūru papildinot katru die-
nu. 

Paldies vecākiem, kuri palīdzēja bērnam 
bagātināties, nokļūstot uz mūsu mazās Dun-
duriņa skatuves. Pateicoties jums, mēs baudī-
jām brīnišķīgu koncertu. 

Jūsu Dunduriņš 

Dunduriņa jubilejā 
 

4. III bērnudārzā Kurzemīte 15. reizi zumēja Dunduriņš un mazie dunduriņi. 

Pēdējos gados tūristu plūsma pastāvīgi 
palielinājusies par 5–10% gadā. Pagājušais 
finanšu gads SIA Kolkasrags ir noslēdzies ar 
pluss zīmi, un pērn mūs apmeklējuši 60 000 
ceļotāju, no tiem 45% ārzemnieku, 55% paš-
māju ceļotāji, pēc samēriem pieaugušas abas 
daļas.  

Ārzemju tūristu piesaistei svarīgas ir žur-
nālistu vizītes, sižeti ārzemju TV kanālos un 
sociālajos tīklos. Ja filmē vācieši, lietuvieši 
vai krievi, tad atdevi ir grūti pateikt, jo viņi 
jau tā mūs visai kupli apmeklē. Toties fran-
cūžu pieplūdumu pēc filmēšanas jutām acīm-
redzami. Viņiem īpaši iepatikušās Laimes 
mājas, kas ir kļuvušas par savdabīgu Ziemeļ-
kurzemes simbolu. Mums jau jūnijā visas 5 
bija rezervētas jūlijam un augustam, tāpēc 
sūtījām viesus kaimiņiem, bet izrādījās, ka 
arī Melnsila kempingā visas 13 mājas jau ir 
aizrunātas. Paldies Tūrisma attīstības valsts 
aģentūrai (TAVA), ar kuru ārzemju žurnālisti 
vispirms sazinās, un TAVA palīdz nodibināt 
tālākus sakarus atbilstoši ārzemnieku intere-
sei.  

Jāatzīmē problēma — posmā no Kolkas 
līdz Ventspilij jūlijā un augustā pietrūkst 
naktsmāju, plūsma aiziet mūsu novadam 

secen. Tas ir tādēļ, ka piekrastē pietrūks tū-
risma attīstībai atļautu, piemērotu vietu, 
attīstību ierobežo likumi, ilgi jāsaskaņo at-
ļaujas. Viens no būtiskākajiem faktoriem — 
gadā pa īstam noslogoti ir tikai divi mēneši, 
uzņēmējam ilgi jāgaida, lai ieguldījumi atpel-
nītos. 

Par veiksmīgu darbību jāuzslavē Signe 
Dišlere. Pītagos nedēļas nogalēs brauc tūristi 
arī ārpus īstās sezonas, arī Dženetai Marin-
skai nesezonā viesu netrūkst. Rūpīgi lolots 
pastāvīgo klientu loks — tie ir ilgu gadu laba 
darba augļi.  

Viens no apgūstamiem virzieniem ir vese-
lības stiprināšana un atjaunošana. Šim nolū-
kam der gan vasara, gan ziema. Priecājos, ka 
jauni, enerģiski saimnieki ir ripo pirtij Kol-
kasraga līča pusē. Vēl jāatzīmē, ka Lībiešu 
krastā labi sokas Mazirbes mācītājmuižai, ne 
tikai vasarā, un Jura Rubeņa kristīgās medi-
tācijas centram. Tie ir spilgti piemēri, kas 
pierāda — ja ir īsta vērtība, tad viesi būs vi-
sos gadalaikos. Parasti aktīvie ceļotāji nedē-
ļas nogalēs skatās, ko var izbaudīt 100 kilo-
metru attālumā no Rīgas. Mēs esam 160 līdz 
190 kilometru tālu, tāpēc jābūt īpašam pama-
tojumam, lai tik tālu dotos. 

Katru gadu aizvien vairāk cilvēku vēlas 
aizkļūt līdz Kolkas bākai, ideālā gadījumā — 
apmeklēt pašu unikālo būvi. Tur jau brauc ar 
jūras laivām, paldies Dženetai par grupu 
organizēšanu Ceļotāju dienās, tomēr piepra-
sījums ir krietni lielāks. Te paveras darba 
lauks laiviniekiem ar laivām. 

Martā sapulcēsimies kopā vairāki intere-
senti, lai spriestu par Kolkas nākotnes attīstī-
bas vīziju, galvenajiem virzieniem — kā attīs-
tīt tūrisma infrastruktūru, stāvlaukumus, 
jaunus objektus, takas, norādes. 

Kolkasraga apmeklētāju centrā ceļotāji 
jau novērtējuši Wi-Fi internetu, kas ir par 
brīvu, kā arī skārienjūtīgo ekrānu. Tas darbo-
jas no pērnā gada un ļauj ātri un ērti samek-
lēt tūristam vajadzīgo.  

Jāuzteic Dabas aizsardzības pārvalde — 
īstenojot projektu, ir atjaunotas Kolkasraga 
takas. Paldies Slīteres Nacionāla parkam — 
Dacei Sāmītei, Dzintaram Ozolam, Ērikai 
Kļaviņai — un Pretpils vīriem par godprātīgu 
un kvalitatīvu darbu! Paldies arī dabai, vējam 
un jūrai, kas no raga uz Kolkas ciema pusi 
veido vienmēr mainīgo vētras taku. Ceļotāji 
to allaž apjūsmo, gāztie koki ir ļoti fotogēnis-
ki, īpaši zeltainajos saules staros. 

Kopā ar Aigaru Keheru veidosim jaunu 
vides objektu saistībā ar saullēktiem un saul-
rietiem. Kādu tieši? Lūdzu, nedaudz pacietī-
bas! Gribam arī uzlabot saules paneļu apgais-
mojumu ragā. Eiropas Savienības projekts ir 
beidzies, bet esmu atradis prasmīgu firmu, 

kas uzlabos ekoapgaismojumu, un Jūras svēt-
kos būs apgaismojums līdz rīta gaismai. 

Ar katru gadu palielinās ļaužu skaits, kas 
nelielās grupās ar velosipēdiem vai kājām 
ceļo pa Latvijas piekrasti. Projektā 1836 — tik 
kilometru gara ir Latvijas robeža — iecerēts 
līdz valsts 100 gadu jubilejai izveidot maršru-
tu apkārt Latvijai, mazliet plašākā joslā nekā 
tikai robežas līnija, domātu kājāmgājējiem, 
velosipēdistiem un autobraucējiem. Projekta 
koordinators Enriko Plivčs, viesodamies 
Ventspilī un Dundagā, pastāstīja, ka Latvijas 
valsts meži atbalstījuši ieceri ceļu marķēt ar 
stabiņiem. Novada iedzīvotājus 15. V aicinām 
Kolkasragā uz labdarības koncertu, kas at-
klās šo kustību. Pēc tam vasarā būs koncerti 
katru nedēļas nogali dažādās Latvijas piero-
bežas pašvaldībās. Uzstāsies viesmākslinieki, 
kas aktīvi un radoši darbojas kustībā 1836.  

Priecājos, ka šogad Kolkasragā būs ceļotā-
jiem domāts stends ar Dundagas novada tū-
risma pērlēm. Mums aktīvi jādaudzina savi 
tūrisma pakalpojumi! Aicinu novadniekus  ar 
saviem ražojumiem, īpaši nedēļas nogalēs, 
lietot tirdzniecības vietu Kolkasragā, tā iz-
mantojama par brīvu. 

Raženu, viesmīlības piepildītu tūrisma 
sezonu, enerģisku pavasari, saulainu un 
skaistiem notikumiem bagātu vasaru! 

 
Uzklausīja Alnis Auziņš 

Kolkasrags gaida ceļotājus 
 

Par izdarīto, iecerēm un vēl veicamo stāsta SIA Kolkasrags rīkotājdirektors Jānis 
Dambītis un 15. V aicina Kolkasragā uz kustības 1836 labdarības koncertu. 
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— Kāpēc sāki saimniekot un kāpēc pārņē-
mi tieši lopkopību? Vai tēvam abas nozares 
bija par daudz? Vai esi atklājis, ka tev ir vai-
rāk ķēriena uz lopiem? 

— Tēva vadībā sāku strādāt jau no 2011. 
gada. Palēnām izmēģināju, kā tas ir — audzēt 
liellopus. Pašam bija laiks novērtēt, vai to 
gribu nopietni darīt vai ne. Piecus gadu tā 
darbojoties, biju apliecinājis gan sev, gan tē-
vam, ka interese ir nopietna un darbs arī pa-
dodas.  

— Vai vari izstāstīt, kāpēc to dari? Kur ir 
tas smeķis?  

— Man patīk šāda darba vide. Tā ir iespēja 
tādos apstākļos izdzīvot dienu, kur katra ir  
neatkārtojama. Mainās gadalaiki, laikapstākļi 
un veicamie darbi atbilstoši sezonai. Ar to 
esmu uzaudzis, un tad jau tik daudz izvēļu 
nemaz neatliek. Šajā vidē ir arī jādarbojas. 
Tad nu paliek mežsaimniecība, laukkopība 
vai lopkopība.  

— Bet lopi tev labāk patīk vai padodas? 
— Drīzāk jau visa pamatojums ir ekono-

miskie nosacījumi un pieejamie resursi, kas 
nosaka, ar ko vispār ir iespēja šeit uz vietas 
nodarboties. Noteikti sava loma ir tam, ka 
trīs iepriekšējās paaudzes ar to nodarboju-
šās, un mani vecāki un vecāmamma ir tepat 
vien līdzās. 

Lopkopībā uzskatu sevi par iesācēju, tādēļ 
daudz vēl jāmācās. To arī daru — neklātienē 
Kandavas valsts tehnikumā un aktīvi izman-
toju iespējas zināšanas papildināt Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra rīko-
tos semināros.  

— Kāds ir tavs ganāmpulks? 
— Ganāmpulkā ir 13 slaucamas govis, 12 

zīdītājgovis. Kopā ar teliņiem un buļļiem pa-
visam ir 53 galvas.  

— Ko šāds apjoms nozīmē? Vai tas ir labi 
pašlaik, vai nākotnē gribi to palielināt? 

— Plāns ir kāpināt ražošanas apjomu, pa-
lielinot gan piena, gan gaļas liellopu skaitu. 
Kā prioritāro nozari plānoju attīstīt piena 
ražošanu. Dundagā tomēr ir senas piensaim-
nieku kooperācijas un pārstrādes tradīcijas. 
Tas ir pamats, uz kura iespējams attīstīt lie-
lisku esošo piena pārstrādes uzņēmumu. Ga-
ļas liellopi ir labs atspaids saimniecībai paš-
reizējā attīstības stadijā.  

— Piena ražošanā vismaz pēdējos gados ir 
vērojamas lielas cenu svārstības... 

— Jā, nozarē ir liela cenu korekcija, un 
tieši tagad, kad esmu pārņēmis saimniecību. 
Pašreizējā piena iepirkuma cena 23 centi par 
litru nenosedz pašizmaksu. Neviens arī ne-
pateiks, vai ir sasniegts pats zemākais 
punkts. Tomēr, lūkojoties nākotnē, vajadzē-
tu iet uz augšu, jautājums tikai, cik ilgu laiku 
tas prasīs un kādā veidā panākt rentablu ra-
žošanu pašreizējā ekonomiskajā realitātē. 

— Piens un piena produkti tomēr būs va-
jadzīgi, un cenas kāps? 

— Pienu un tā produkciju vajadzēs, un 
tam ir augošs pieprasījums nākotnē, tomēr 
cenu attīstība nav prognozējama pašreizējo 
globālo notikumu apstākļos. 

— Patlaban gan dzirdams, ka ir piena lop-
kopji, kas nezina, kā savilkt galus kopā, un 
pat bankrotē vai arī uzsāk ko citu. Sapro-
tams, ka Latvijā ir atšķirīgi apstākļi un arī 
katram zemniekam ir savs stāsts. 

— Tā ir. Kopīgā iezīme ir tā — patlaban 
grūti klājas tiem, kas ieguldījuši savu saim-
niecību modernizācijā.  

— Tas ir, zemniekiem jāatmaksā kredītu 
nauda, bet iepirkuma cena par piena litru 
krīt lejā. 

— Nu ja. Ņemot aizdevumu, cilvēki ņēma 
vērā piena iepirkuma cenu konkrētajā brīdī. 
Tagad, pārdodot pienu zem pašizmaksas, 
katrs piena litrs nes zaudējumus.  

— Tev tāda sloga nav? 

— Kredīti jau ir, bet tie ir pašreizējam stā-
voklim atbilstoši. Jautājums jau ir, cik ilgi 
tādos apstākļos nāksies strādāt. Neieguldīt 
līdzekļus saimniecības attīstībā — tas nozīmē 
lēnu bankrotu. Cenšos prātīgi salāgot vaja-
dzību ieguldīt attīstībā, paturot prātā ne-
skaidro ekonomisko situāciju. 

— Lūko izsvērt risku? 
— Jācenšas. Pasaule ir tik mainīga... Diez 

vai kāds paredzēja, ka nonāks līdz šādam brī-
dim. Sakrita apstākļi ar Krievijas embargo un 

pasaules ekonomiskajām problēmām. 
— Bet degvielas cenu kritumu lauksaim-

nieks nejūt kā labvēlīgu apstākli? 
— Tas ir pozitīvi, bet joprojām nesedz ie-

nākumu kritumu. Citās nozīmīgās lopkopī-
bas materiālu izmaksās cenu samazinājumu 
neizjūtu. 

— Vai ir tā, ka graudkopība ir vairāk atka-
rīga no dabas apstākļiem, no tā, kāds laiks 
valda gadalaikos?  

— Jā, graudu audzētāji ir vairāk atkarīgi 
no laikapstākļiem. Lopkopim galvenais ir, lai 
būtu pietiekami daudz barības ziemā. Domā-
ju, ka ar pašreizējām lauksaimniecības platī-
bām pat sliktos laikapstākļos spētu sagādāt 
nepieciešamo barības apjomu. Jā, šajā ziņā 
pašlaik risku nesaredzu. Ir citi — dažādas sli-
mības un traumas, jo dzīvs organisms ir 
dzīvs organisms. Ir iespēja veikt dažādus 
profilaktiskus pasākumus, bet pret visu ne-
kad nevar nodrošināties. 

— Līdzīgi kā cilvēks, ja grib, var potēties 
pret gripu, bet īstas garantijas nav? 

— Apmēram tā. Risku var tikai samazināt. 
Liela vērība ir jāpievērš profilaktiskiem pasā-
kumiem, lai nodrošinātu atbilstošu lopu tu-
rēšanu un līdzsvarotu ēdināšanu. 

— Ko vispār mūsdienās nozīmē būt zem-
niekam? Pirms gadiem četrpadsmit, kad pir-
moreiz runāju ar tavu tēvu, Aigars teica, ka 
viņam vairāk iznāk braukt ar koferīti apkārt 
nekā ar traktoru pa savu lauku, kaut gan gri-
bētos, lai būtu otrādi. Kā ir tev? Vai darba-
dienu vairāk pavadi «ar koferīti» vai pie da-
tora, vai tomēr pie lopiem? 

— Neapšaubāmi, saimniecības administrē-
šana aizņem daudz laika, un es pats to arī 
daru. Man pie lopiem lielu palīdzību sniedz 
mamma. Lauksaimniecība mūsdienās prasa 
ļoti plaša profila zināšanas no saimnieka. Ir 
jābūt mehāniķim, agronomam, finansistam, 
mazliet vetārstam un vēl labam menedže-
rim. Iznāk kārtot daudz lietu, arī «ar koferī-
ti», arī sēdēt pie datora, bet arī fiziskais 
darbs ir liela daļa no saimniecības ikdienas. 

— Cik tev pašlaik gadu? 
— Divdesmit deviņi. 
— Tātad, kad tu sāki strādāt zem tēva 

spārna, tev bija divdesmit četri, nesen biji 

beidzis mežiniekus Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē. 

— Jā, un strādāju mežsaimniecības noza-
rē, kur ieguvu neatsveramas zināšanas un 
darba pieredzi, kas deva pārliecību par sa-
vām spējām organizēt un vadīt pašam savu 
saimniecību. Darbs pie tēva tad bija kā brīvā 
laika pavadīšana līdztekus oficiālajam dar-
bam. Par naudu, ko nopelnīju pamatdarbā, 
iegādājos lopus.  

— Tu izdarīji nopietnu izvēli par labu lop-
kopībai. Kā tas ir tīri no finansiālās drošības 
viedokļa? Vai izšķiršanās par savu uzņēmēj-
darbību neietver vairāk riska? Valsts darbā, 
ja ir pieklājīga alga un to saņem katru mēne-
si noteiktā datumā, tas ir stingrs pamats. Arī 
tur ir iespējas attīstīt karjeru. Taisnība, jā-
ņem vērā konkrētā sistēma, spēles noteiku-
mi, savā ziņā vienmēr būsi lielas mašīnas sa-
stāvdaļa... 

— Protams, finansiāla drošība un karjeras 
iespējas ir nozīmīgs faktors, lai neko nemai-
nītu. Bet, esot darba ņēmējam, ir jāstrādā, lai 
sasniegtu konkrētā uzņēmuma mērķus un 
prioritātes, un tas objektīvi rada ierobežoju-
mus pašrealizēties, kas man ir svarīgi. Dros-
mi pieņemt šādu lēmumu deva gūtā darba 
pieredze, kas radīja zināmu pārliecību par 
savām spējām. 

— Labi, tagad tu pats esi kungs un saim-
nieks, sākot ar savu ikdienas ritmu, darbalai-
ku, ar atbildību par savu biznesa stratēģiju 
tuvākam un tālākam laikam. Algots darbs un 
vadīt savu saimniecību, tie ir divi dažādi dzī-
vesveidi, vai ne? 

— Dzīvesveids, protams, ir atšķirīgs, bet, 
lai gūtu panākumus, kā vienā tā otrā varian-
tā apstākļi nemainās. Tas ir konsekvents un 
atbildīgs darbs, lai sasniegtu mērķi. Es redzē-
ju iespēju, un tas man bija svarīgāk par ie-
spējamo risku palikt bez finanšu seguma. Es 
jau labi apzinājos, ko nozīmē lauksaimniecī-
ba. Tikai no paša pieņemtiem lēmumiem būs 

atkarīga izdošanās. Mani lēmumi, mana at-
bildība. Tas man ir svarīgi. Izmantot iespēju. 

— Pēc divpadsmitās klases tev tādas 
skaidrības nebija? 

— Nē, vismaz ne tādā ziņā, ka tā būtu 
lauksaimniecība. Tad jau es to būtu studējis. 
Tajā vecumā lauksaimniecību uztvēru kā no-
darbošanos, ar ko var izdzīvot, ne pelnīt un 
attīstīties. 

— Tad pašreizējās grūtības tomēr nav tik 
lielas? 

— Tās nav lielākas vai mazākas par tām, 
kādas jau ir bijušas un vēl būs. Uzskatu, ka 
vienmēr, pēc zināma laika, atšķirīgu apstāk-
ļu dēļ notiks cenu korekcijas, no kurām ne-
var izvairīties. Šis apstāklis būtu jāņem vērā. 

— Cik tava gadagājuma cilvēku darbojas 
lauksaimniecībā tā, kā tu? Es domāju mūsu 
novadu un pilnu atbildību. 

— Ir jauni cilvēki, kas palīdz vecākiem vai 
radiniekiem, bet tādu, kas būtu paši pārņē-
muši vai uzsākuši, tiešām nezinu. Ļoti ceru, 
ka nebūšu vienīgais izņēmums un pēc laika 
būs vēl citi, kas saskatīs iespējas dzīvot un 
pelnīt ar lauksaimniecību šeit uz vietas Dun-
dagā.  

— Bet kā ir ar skolas ievirzi? Kad tu mācī-
jies, tad bija uzņēmējdarbības pamati? 

— Bija, un tas ir labi. Ļoti labi atceros sko-
lotājas Sarmītes Dinsbergas vadītās diskusi-
jas par finanšu plānošanu. Vēlāk jau zināša-
nas papildināju LLU. 

— Tev tomēr aizmugurē ir iepriekšējās 
paaudzes. Ne jau visiem tāda ir. 

— Jā, paaudzes galvenais pienesums ir zi-
nāšanas un pieredze. Tas ir pats svarīgākais 
resurss tieši šajā sākuma posmā. Ja nav šāda 
resursa, zeme un tehniskais nodrošinājums 
vēl negarantē izdošanos. Svarīgi saprast, ka 
lauksaimniecība nekādā gadījumā nav ātra 
uzrāviena bizness. Pozitīva bilance parādās 
pēc gadiem un arī tad, ja nav pieļauti sasteig-
ti lēmumi, kurus arī es būtu gana daudz pie-
ņēmis, ja nebūtu šādas aizmugures. 

— Tātad zemniecība ar tai raksturīgo 
smagnējību. 

— Jā, un šī nozare, kā jebkura cita, arī pra-
sa pārdomātas un konsekventas darbības. 
Smagnējību šai nozarei iedod lēnais dabis-
kais ražošanas cikls, kur secinājumus pēc 
pieņemtiem lēmumiem vari izdarīt ne ātrāk 
kā pēc gada vai diviem. Tas arī nosaka, ka 
lēmumi jāizdara izsvērti jau šodien. 

— Būt pašam kungam un saimniekam no-
zīmē arī plānot savu darbalaiku. Tīri teorē-
tiski tu varētu strādāt septiņas dienas nedēļā 
no rīta līdz vakaram un varbūt arī kauties ar 
domām, ka tik un tā visu nespēj pietiekami 
labi padarīt. Tevi gan svētdienās var redzēt 
baznīcā. Bet kā tev izdodas sevi organizēt? 
Vai atliek laiks vaļaspriekam? 

— Pagaidām saimniekošanas apjoms nav 
tik liels, ar paša ģimenes spēkiem un vēl palī-
giem izdodas tikt galā. Pārstrādājies neviens 
nav. Saimniecība ir mans pašreizējais hobijs 
un darbs. Pārējo laiku veltu ģimenei. Man 
svarīgi ir kopā pavadīts laiks ar sievu un 
meitiņu. Kopā ar sievu cenšamies pilnvērtīgi 
pavadīt laiku ar mūsu draugiem. 

Alnis Auziņš 

«Es redzēju iespēju» 
 

Zemnieku saimniecību Jaunsniķeri Jānis Zadiņš vada kopš pērnās vasaras sākuma. 
Tēvam Aigaram palikusi graudkopība, Jānis pievērsies lopkopībai. Jauni un pilna laika 
lauksaimnieki mūsu novadā diemžēl ir retums. Tas vien šķita iemesls, lai mēs tiktos. 
Jānis gan nemaz nav pateicīgākais sarunas biedrs — apdomīgs kā jau tas zemniekam 
klājas, paskops atbildēs. Iespējams, ka šis ir gadījums, ka pilnvērtīga materiāla tapša-
nai man kādu nedēļu būtu jāēno Jaunsniķeru īpašnieks — jādzīvo līdzās no rīta līdz va-
karam. Tomēr arī saruna redakcijā, manuprāt, atainoja Jāņa uzskatus, izvēles, nākot-
nes redzējumu. 

• Jānis Zadiņš ar Ventu.                                                                                                                Foto no J. Zadiņa albuma 

Neieguldīt līdzekļus saim-
niecības attīstībā nozīmē 
lēnu bankrotu.  

   Pie mums, uz zemēm  

Svarīgi saprast, ka lauk-
saimniecība nekādā gadīju-
mā nav ātra uzrāviena biz-
ness. 

Sumināti  
labākie lauksaimnieki 

 

26. II Talsu tautas namā pulcējās 
Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas 
lauksaimnieki un viņu partneri, lai at-
skatītos uz pērn paveikto un suminātu 
labākos. 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
reģionālās pārvaldes pateicību saņēma Jānis 
Zadiņš par mērķtiecību un centību zemnie-
ku saimniecības Jaunsniķeri attīstībā. 

Paldies arī Jurģim un Kristīnei Ludevi-
kiem, Mārai un Ivaram Šleineriem, Santai 
Pētersonei par labu un apzinīgu darbu lauk-
saimniecībā, Ingum Gāliņam par drosmi un 
apzinīgu darbu, uzsākot uzņēmējdarbību 
lauksaimniecībā. 

Lielu paldies zemkopjiem par darba mī-
lestību, ieguldīto darbu, sasniegtajiem re-
zultātiem un ieguldījumu novada lauksaim-
niecības attīstībā saka lauku attīstības  kon-
sultante 

Ilze Šteine 
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Gadskārtējās Ziemassvētku sacensības 
Kuldīgas šaha skolā 28. XII pulcēja jaunos 
šahistus no Liepājas, Ventspils, Dundagas un 
Kuldīgas. 

Iesācēju grupā no mūsējiem vislabāk vei-
cās Emīlam Grīnertam, kas nezaudēja nevie-
nā partijā un 18 dalībnieku vidū ieguva 3. 
vietu un medaļu. Emīls izpildīja IV sporta 
klases normu. Atbilstība jaunajai pakāpei 
gan vēl jāapliecina ar darbu un rezultātiem 
turpmāk. Ar 4 punktiem 6. vietu ieguva In-
gars Blumbergs. Divi neizšķirti, divas uzva-
ras un trīs zaudējumi deva 3 punktus un 12. 
vietu pirmziemniekam Vilim Čoderam. Vilis 

apsteidza vairākus gados vecākus dalībnie-
kus un visus savus vienaudžus. 

Ceturto sportu klašu grupā Robertam Lu-
devikam 4,5 punkti no 7 iespējamiem deva 6. 
vietu 24 dalībnieku konkurencē. Robertam 
jāsāk lūkoties III sporta klases virzienā. 

Savukārt trešo sporta klašu grupā Matīss 
Vīksna ar 3 punktiem ierindojās 11. vietā 16 
dalībnieku vidū. Lai progresētu, vairāk jā-
spēlē! 

Nopietnāks pārbaudījums bija Kurzemes 
skolēnu sporta spēlēs Kuldīgā 18. I. 

Sacensības notika divās vecuma grupās — 
vecāko grupā spēlēja 2000.–2004. gadā dzi-

mušie, jaunāko — 2005.–2008. gadā dzimušie. 
Vecākajā grupā mūsu Matīss Vīksna ar 4 
punktiem no 7 iespējamiem ierindojās dalītā 
8.–16. vietā 31 dalībnieka konkurencē. Jau-
nākajā grupā spēkiem mērojās 26 šahisti. 
Ingars Blumbergs ieņēma 16. vietu, Roberts 
Ludeviks 17. vietu — abiem pa 3 punktiem, 
Emīls Grīnerts ierindojās 21. vietā, Vilis Čo-
ders — 23. vietā — abiem pa 2 punktiem. 
Mūsu komanda palika septītā 9 vienību vidū. 
Jāpiebilst, ka mūsējie jaunāko grupā arī bija 
visjaunākie, — pārsvarā te spēlēja 2005. gadā 
dzimušie. 

12. II pilī norisinājās Dundagas vidusskolas 
atklātais čempionāts, pavisam pulcējot 26 
šahistus no Dundagas, Kuldīgas un Vents-
pils. 

Matemātikas olimpiādes dēļ III sporta 

klases grupa palika bez mūsu Matīsa Vīk-
snas, šeit spēkus mēroja tikai ciemiņi. Iesā-
cēji un IV sporta klases spēlēja kopā, bet 
vērtēja katru grupu atsevišķi. Ar 4,5 pun-
ktiem no 7 iespējamiem Roberts Ludeviks 
bija 4. gan kopējā ieskaitē, gan IV sporta 
klases ieskaitē. Tikpat punktu un 5. vieta 
Emīlam Grīnertam. Roberta kopumā labo 
sniegumu izbojāja zaudējums pēdējā kārtā. 
Te atkal bija vietā teiciens: nevis pretinieks 
uzvarēja, bet pats izdarīja visu, lai pazaudē-
tu. Uzvara būtu devusi gan 2. vietu, gan III 
sporta klasi... Toties Emīla rezultāts ir ļoti 
atzīstams. 

Starp iesācējiem Ingus Blumbergs bija 
trešais labākais, tūlīt aiz Ingara ierindojās 
Vilis Čoders.  

Alnis Auziņš 

Jauno šahistu cīņās 
 

Vairākas sacensības aizvadījuši jaunie šahisti. 

Sportā 
 

10. II Talsu sporta hallē notiekošajā Talsu 
novada atklātajās skolēnu sacensībās volej-
bolā 6.–7. klašu (2002.–2003. gadā dzimušie) 
un 8.–9. klašu grupā (2000.–2001. gadā dzi-
mušie) zēniem un meitenēm atzīstamus 
panākumus guva dundadznieki — no 4 ko-
mandām trīs izcīnīja pirmo vietu.  

Dundagas vidusskolas spēlētāji — Ma-
tīss Majevskis, Madars Mauriņš, Dāvis Alkš-
birze, Markuss Ekers, Kārlis Blūmentāls, 
Aleksis Fesenko, Nils Kuģinieks un Edijs 
Kārkliņš — bija visspēcīgākie 6.–7. klašu 
grupā. 8.–9. klašu grupā uzvaru ieguva gan 
zēni — Kristiāns Ozols, Aleksis Dēvits, Alek-

sis Rozenbergs, Matīss Kardelis, Niklāvs 
Lazovatijs, Aksels Niklāvs Balmanis, Raitis 
Blūmentāls un Tomass Ceplis —, gan meite-
nes — Māra Elīza Sila, Elza Digna Klēvere, 
Helēna Emerberga, Anete Lukševica, Elīne 
Kučere un Simona Majevska. Skolēnus sa-
censībām gatavoja skolotājas Una Sila un 
Skaidrīte Motmillere. Apsveicam!  

23. II Vaiņodē Latvijas skolēnu 69. sparta-
kiādē tautas bumbā Kurzemes novada zē-
niem 1. vietu izcīnīja mūsu vidusskolas ko-
manda. 

Tajā pašaizliedzīgi un veikli spēlēja Klāvs 
Alkšbirze, Elvis Engelbergs, Aleksis Gorju-
novs, Lauris Bleive, Markuss Alkšbirze, Ad-
rians Ozols, Arnolds Bergmanis, Normunds 
Kārklevalks, Indars Asars un Ernests Jaun-

ķierpis. Zēnus sagatavoja sporta skolotājas 
Una Sila, Skaidrīte Motmillere un Gundega 
Lapiņa. Apsveicam!  

12. III Talsos notika pašvaldību sporta 
spēļu ziemas posms. Dundadznieki ieguva 1. 
vietu dambretē (Māris un Māris Mitleri), 3. 
vietu šahā (Alnis Auziņš un Aldis Sīpols), 5. 
vietu zolītē (dalībnieki sacentās iepriekš) un 
10. vietu galda tenisā. Kolciniekiem 7. vieta 
galda tenisā, 8. — šautriņās, 9. — zolītē. 

 

Diāna Siliņa un Alnis Auziņš  

«Dundadznieks» nr. 3 (208)  
2016. 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, 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 

   Raibs kā dzeņa vēders  

«23.¹1. teritorijās, kurās saskaņā ar SPKC 
epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir 
visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu 
(ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja 
bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalī-
ta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno 
un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir 
attiecīgajā teritorijā; 

23.¹2. bāreņus un bez vecāku gādības 
palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno un 
organizē attiecīgās iestādes administrācija». 

Analizējot epidemioloģiskās uzraudzības 
datus par saslimstību ar ērču encefalītu 
2011.–2015. gadā, SPKC ir sagatavojis un 

Veselības ministrija ir saskaņojusi teritoriju 
sarakstu valsts apmaksātai bērnu vakcināci-
jai pret ērču encefalītu 2016. gadā, kurā ir 
iekļauts arī jūsu novads.  

Īpaši lūdzam pievērst uzmanību riska 
ģimenēm un ģimenēm, kuras dzīvo novada 
attālā teritorijā. 

Izvērsta informācija par bērnu vakcināci-
ju pret ērču encefalītu par valsts budžeta 
līdzekļiem ir nosūtīta ģimenes ārstiem. Uz-
ziņai: Dundagas novadā vidējais gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju (2011–2015) ir 
59,4, bērnu skaits pēc Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes datiem — 708. 

 
Direktora pienākumu izpildītāja Iveta Gavare 

Bērnu vakcinācija 
 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņo, ka ik gadu valsts apmaksā 
vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no 1 gada līdz 18 gadu vecuma sasnieg-
šanai saskaņā ar Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumu nr. 330 Vakcinācijas 
noteikumi (turpmāk — noteikumi) 23.¹1. un 23.¹2. apakšpunktā noteikto: 

Projektu iesniegumus pieņems no 18. IV 
līdz 18. V. 

Sludinājuma kopsumma: 734 179,91 €. 
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruk-

tūras (būvniecības) projektiem 2 gadi, pārē-
jiem — 1 gads no Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

Finansējuma sadalījums izsludinātajās 
rīcībās 

ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un 
attīstības veicināšana. Rīcības mērķim Veici-
nāt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos 
šajā kārtā piešķirtais finansējums 
367 089,96 €. 

ELFLA2: Sabiedrības iniciēto aktivitāšu 
atbalsts vietējo kopienu izaugsmei. Rīcības 
mērķim Veicināt sabiedrisko organizāciju inici-
atīvas vietējo kopienu izaugsmei šajā kārtā 
piešķirtais finansējums 110 126,98 €. 

ELFLA3: Publiskās infrastruktūras attīstī-
ba kvalitatīvai dzīves videi. Rīcības mērķim 
Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās 
infrastruktūras attīstību šajā kārtā piešķirtais 
finansējums 256 962,97 €. 

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami 

biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme. 
lv/projects/rural-development/Kriteriji/ 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības Sabiedrī-
bas virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratē-
ģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un 
iesniegt projekta iesniegumus papīra doku-
menta formā biedrības Ziemeļkurzemes bizne-
sa asociācija birojā Dundagā, Pils ielā 14, 
Dundagas pils 2. stāvā, vai Ventspilī, Skolas 
ielā 4, Ventspils novada pašvaldības Attīstī-
bas nodaļā. 

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama 
biedrības interneta lapā un LAD interneta 
lapā www.lad.gov.lv. 

Projekti iesniedzami arī elektroniski LAD 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī 
elektroniska dokumenta formā, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu un apliecinā-
tu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesnie-
gums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

Saziņas personas: koordinatore Gunta 
Abaja, tel. 29172814, zba@dundaga.lv, kon-
sultante Evita Roģe, tel. 29295234,  
evita.roge@ventspilsnd.lv 

Projektu konkurss 
 

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasāku-
ma 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju aktivitātēs: 19.2.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas un 19.2.2. 
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests  

Elektroniskā pieteikšanās dod vairākus 
ieguvumus. Palielināsies to lauksaimnieku 
skaits, kas platību maksājumus saņems jau 
oktobrī. EPS kļūdas var novērst jau pieteiku-
ma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj iz-
vairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis 
visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc 
klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir 
iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. 
Sistēma brīdinās arī, ja klients aizmirsīs 
pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru 
būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī ne-
ļaus pieteikt neatbilstošas platības. 

Pieteikties platību maksājumiem, iesnie-
dzot vienoto iesniegumu, varēs no 11. IV 
līdz 22. V. LAD martā rīkos seminārus (23. III 
Dundagā), bet no 11. IV konsultēs klātienē 
vairākos pagastu centros un palīdzēs klien-
tiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tie, 
kam nav datora ar interneta pieslēgumu, 
varēs iesniegt pieteikumus konsultāciju 
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkal-
pošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs. 

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz 
pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu 
elektroniski, lauksaimniekiem, kas 2016. 
gadā vēlas iesniegt papīra iesniegumu, līdz 

15. IV jāiesniedz pieprasījums LAD par vie-
notā iesnieguma veidlapas un kartes sagata-
vošanu uz papīra, īpaši norādot LAD klienta 
reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un pa-
pīra kartes izsniegs pieprasījuma iesniedzē-
jiem no 25. IV.  

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru 
lauksaimniecības zemes un ja saimniecība 
piesakās LAP pasākuma Agrovide un klimats 
vai Bioloģiskā lauksaimniecība atbalstam, tad 
jau šogad atbalsta saņemšanai obligāti jāpie-
sakās tikai EPS. 

Atgādinām — lai varētu lietot EPS un 
iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem 
jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. 
Līgums ir pieejams gan elektroniski LAD 
interneta lapā www.lad.gov.lv izvēlnē Kā kļūt 
par EPS lietotāju, gan arī jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var 
iesniegt personīgi LAD klientu centros, gan 
elektroniski ar elektronisko parakstu.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 
klātienē, rakstot uz e-pastu klienti@lad.gov.lv 
vai zvanot pa tel. 67095000.  

 

Kristīne Ilgaža,  
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Platību maksājumiem — elektroniski 
 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ziņo, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem 
varēs tikai elektroniski LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). 

23. III plkst. 10.00 Lauku atbalsta die-
nests sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra Talsu biroju  Dunda-
gas pils lielajā zālē rīko informatīvu seminā-
ru par platību maksājumu iesnieguma aiz-
pildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā un citām aktualitātēm lauku uzņēmē-
jiem. 

Ilze Šteine,  
novada lauku attīstības konsultante 

23. III plkst. 12.00 biedrība Ziemeļkurze-
mes biznesa asociācija aicina uzņēmējus, ne-
valstiskās organizācijas un visus aktīvos 
iedzīvotājus apmeklēt semināru par iespē-
jām piesaistīt LEADER finansējumu uzņēmēj-
darbības veicināšanai un dzīves kvalitātes 
uzlabošanai lauku apvidos. 

Sīkākas ziņas pa tel. 29172814 Guntai Abajai 
vai tel. 29295234 Evitai Roģei, kā arī rakstot 
zba@dundaga.lv, info@12krasti.lv  

Semināri pils lielajā zālē 

Pašvaldība no 14. III līdz 14. IV izsludina 
pieteikšanos atklātam projektu konkursam 
Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem.  

Plašāk www.dundaga.lv sadaļā Pašvaldība/
Projekti/Vietējo iniciatīvu projekti. 
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Līga Keita Klauberga un Anna Jansone — pirmās «Dundagas balss pavēlnieces», 
katra savā vecumā grupā. Jā, viss plūst un mainās — «cāļi» un «gaiļi» nu pieder vēstu-
rei, tagad bērni jau mācās pavēlēt savai balsij. Bravo Līgai Keitai, Annai un visiem 
pārējiem dalībniekiem! Bet lai visi ieklausāmies Sandras Lielanses sacītajā: uzvarē-
tājs ir ikviens, kas kāpj uz skatuves. Žūrijas cilvēki zina, ko runā.   

Visvalža Biezbārža foto 

Kas ir tie cilvēki, kas nemet ēnu, ikviens, kad pienāk laiks, var uzzināt, izlasot Mi-
haila Bulgakova rokasgrāmatu. Normāli cilvēki gan paši met ēnu, gan ēno citus — 
Ēnu dienā. Patiesībā ikvienam, kuru izvēlas ēnot, jājūtas lepnam, jo izraudzīts ir tieši 
viņš. Tāpat prieks jāizjūt ēnotājam, ka viņam šāda iespēja ir pavērusies. Raugoties 
mūsu vidusskolas audzēknes Patrīcijas Stares un Latvijas Republikas ārlietu minis-
tra Edgara Rinkēviča sejās, tas arī ir labi saskatāms.           Foto no P. Stares albuma 

Daļa vidusskolas au-
dzēkņu projektu nedēļā 
februāra nogalē apmek-
lēja arī tādu eksotisku 
vietu kā Dundagas pili. 
Vai gana bieži nav tā — 
kad dodamies ekskursijā 
uz kādu mazāk zināmu 
apvidu tepat Latvijā vai 
arī apmeklējam ārze-
mes, visas mūsu maņas 
saasinās un uztveram 
katru sīkumiņu, toties 
vietai, kur pavadām ik-
dienu, nepievēršam pā-
rāk lielu vērību, jo šķieta-
mi labi to pazīstam? Bet 
vai tiešām visu zinām? 
Pils gide Ruta Bērziņa 
māk atvērt acis arī vietē-
jiem!  

Tamāras Kaudzes foto 

Uzbrūk Emīls Grīnerts! Dundagas vidusskolas 2. a klases audzēknis sekmīgi cīnī-
jās sākumskolas atklātajā čempionātā ar jaunajiem ventspilniekiem un kuldīdznie-
kiem. Šajā mācību gadā apņēmīgais valpenieks no iesācēja ir kļuvis par IV sporta 
klases šahistu. Smaids Emīla sejā nozīmē tikai to, ka pretinieka karalim draud lielas 
nepatikšanas. Arī tad, ja tas paguvis izdarīt rokādi.                          Diānas Siliņas foto 

2. a klases audzinātāja Jolanta Ģērmane ar saviem audzēkņiem 23. II piedalījās 
Lielajos lasīšanas svētkos Talsu sporta namā. Skolotājas Jolantas skolēni ir kļuvuši 
par «Bērnu žūrijas» ekspertiem un, visu mācību gadu cītīgi lasot un izlasīto pārsprie-
žot, ir atzinuši: «Kopā lasīt izrādās jautrāk!» Tātad jāturpina!        Diānas Siliņas foto 

«Ai dundurdundurdun-
durdun...» iespējams, ka 
tieši šī Ojāra Raimonda 
Paula dziesma «Dunduri-
ņā» aizvadītajos 15 gados 
mazo talantu skatē bērnu-
dārzā «Kurzemīte» vēl nav 
skanējusi, bet tas nekas! 
«Dunduriņš» ir zumapņē-
mības pilns dunēt, skanēt 
un visādi citādi priecēt 
gan pašus mazos izpildī-
tājus, gan viņu vecākus 
un skolotājus arī turpmāk. 
Jubilejas reizē līdztekus 
visiem citiem sevi lieliski 
apliecināja Tomass Beņis-
lavskis ar lielā brāļa Adri-
ana atbalstu.  

Diānas Siliņas foto 


