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... Vēl tikai astoņi un piecdesmit piecas 
minūtes, vēl nekas oficiāli nav sācies, bet 
tirdzinieki jau ieņēmuši labākās vietas, skaļ-
ruņos skan pagājušā gadsimta trīsdesmito 
gadu grāvēji, uz ugunskura jau vārās lielais 
zupas katls, pircēji gan diņģējas, gan ķer pēc 
maciņiem, bet Dzintru Tauniņu pieķeru, 
mācoties dzejoli. Nu gluži kā skolēns vai stu-
dents brīdi pirms eksāmena! 

Tad arī dzejas tirgus jeb tirgus dzeja sā-
kas. Toni visam uzdod namamātes, tirgus 
sievas un kā tūlīt atklājas, arī slepenas dzejas 
mīļotājas Inora Sproģe un Dzintra Tauniņa. 
Miķeļdiena ar tirgu klāt, bet ko darīt, ja pie-
trūkst naudas dikti kārotas preces iegādei? 
Jāvelk no atmiņu apcirkņiem ārā kāds dzejo-
lis! Jo, lai gan īstu dzeju nekādā naudā neiz-
teiksi, no otras puses raugoties, var taču to 
iemainīt pret kādu mantu! 

Nu viss iet vaļā ņigu ņegu. Dūšīgākie ne-
baidās ņemt rokās mikrofonu un skandēt, 
šķiet, jau pirms daudziem gadiem, it kā par 
šo pasākumu tieši domājot, iemācītas dzejas 
rindas. Manuprāt, viskošāk iznāk Tabitai 
Runcei — izteiksmīgi, ieliekot priekšnesumā 
savu balsi, vaibstu spēli un pārējo ķermeņa 
valodu, Tabita skandē Frici Bārdu. Bravo, un 
žēl, ka Bārda to nedzird!  

Taisnība, ne jau visiem var būt tik laba 
atmiņa, nedz arī aktieriskie dotumi, tāpēc 
Inora un Dzintra ir parūpējušās un atvieglo-
jušas dzejas lasīšanas uzdevumu gluži visiem 
literatūras un reizē dažādu labu mantu un 
kārumu cienītājiem. Tā kā šis ir dzejnieka 
Knuta Skujenieka jubilejas gads, tad sagata-
voti gaviļnieka dzejoļi, kurus tik atliek pienā-
cīgi celt priekšā. Pēc nelielas tielēšanās — 
tikai skata pēc! — šādam pārbaudījumam 
piekrīt arī šo rindiņu autors, balvā saņemot 
Knuta Kolkas kabaci. 

Dzeja mijas ar Kolkas sievu sparīgo dzie-
dāšanu — gan par lauku gurķi, gan par to, ka 
ēst gribas ne vien izbadējušamies vella kal-
piem, bet arī visiem pārējiem ļaužiem, — 
zupa tikmēr virst! 

Un kur nu vēl paši tirdzinieki un andele! 
Tabita, kas tik dūšīgi un sekmīgi jau divreiz 
skandējusi dzeju, piedāvā gan tradicionālas 
rotas — viņa taču ir ādas māksliniece! —, gan 
īpatnējas piemiņas lietas — no jūras izskalo-
tus kociņus, kas aprakstīti ar dažādām atzi-
ņām un vēlējumiem. 

Mārtiņrožu galdiņš — tā savu produktu 
priekšstādi nodēvē Kolkā un visur citur Lat-
vijā, kur klausās Latvijas Radio 2, pazīstamā 

Ilze Soja — uzrunā ar viltotajiem nēģiem. 
Man uzreiz siekalas saskrien mutē. Kopš 
bērnības zinu, kas ir falšais zaķis, bet kā gar-
šo neīstie nēģi? Ilze jau dāsni sāk klāstīt kuli-
nārijas šedevra tapšanas aizkulises, un es 
nemaldīgi saprotu, ka man tas jāiegādājas. 

Pie cita galdiņa nopērkamas kaimiņciemā 
Pitragā lasītas dzērvenes un tepat Kolkā cep-
ti žograuši. Bet pavisam mazītiņas tirgus 
sieviņas piedāvā gardas plātsmaizītes tiem, 
kas pavārgāk brokastojuši un nespēj sagaidīt 
dižzupu.  

Bet pārdošanai un poēzijai pa vidu — jaut-
ras sacensības. Jaukto pupiņu lasīšanā iesais-

tās Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis 
Pinkens un divas dāmas. Būtība šāda: baltās 
un tumšās pupiņas tiesneši sajauc kopā, un 
dalībniekiem katram savā bļodiņā atsevišķi 
jāizlasa visas baltās. Kas pirmais beigs, to arī 
pasludinās par uzvarētāju. Lai arī viena kun-
dze ļoti šarmanti šmaucas, ieberot sauju ne-
šķiroto pupiņu sev kabatā, uzvar tomēr tais-
nīgums un Aldis, apliecinot, ka pārvaldnie-
kam ir veikli pirksti un nebūt ne visi vīrieši 
ir daltoniķi. Balvā — lielākā dārza oga, dzel-
tena un krietni prāva. Pusziemu varēs ēst un 
cienāt kaimiņus. 

Vēl bērni, skaitot pantiņus, izmēģina lai-
mi laimes akā, un tad jau teju neizturami 
nāsis sāk kutināt zupas smarža. Dīvainā kār-

tā — pupiņu zupa. Smeķīga un sasildoša, īsti 
iederīga vēsīgajā rudens priekšpusdienā. 

Bet no Knuta Skujenieka citētajiem īsdze-
jolīšiem lai še par prieku klāt nebijušajiem 
lasītājiem tiek divi. 

«Zābaks paliek zābaks arī Parīzē». 
«Aizved mani uz Slīteres siliem un tur arī 

atstāj». 
Pārdomas rosinoši visiem, kas vieglprātīgi 

grasās braukt uz Parīzi un Slīteres siliem.  
Padies tiem, kas sevi atstājuši Kolkā — 

Inorai, Dzintrai, Aldim, visiem tirgotājiem, 
pircējiem un poēzijas cienītājiem! 

 

Alnis Auziņš 
Alda Pinkena foto 
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Par ievibrēšanu  

 Redaktora vārdi  

Dzeja, Miķeļdienas tirgus,  
Knuts, Kolka 

 

24. IX Kolkas tirgus placī pie pamestās Baltijas zivs ēkas lustīgā dzejas un tirgus 
jaukumā — šim vārdam še divas nozīmes! — skanēja dziesmas, uzvirmoja zupa un vār-
smas, šķindēja nauda un karotes un plaukšķēja aplausi.  

3. lpp. Ko cits no cita var pašpikot.  

4. lpp. Āfrikas cūku mēris un suņu čipēšana.  

7. lpp. 
Brīvībā notiek brīnumi. Rudīte Rēriha, 
Kolkas pūtēju orķestra vadītāja. 

8. lpp. 
Ekoskola Kurzemītē:  
mūsu spēks ir sadarbība. 

9. lpp. Lai vilks paēdis un kaza dzīva.  

11. lpp. Rožu slepkava.  

Šī numura lielajā sarunā Kolkas pū-
tēju orķestra vadītāja Rudīte Rēriha 
saka: «Noteikti gribu pateikt: lai mani 
orķestranti zina, ka orķestrī jāspēlē ar 
visu sirdi un dvēseli, un tas ir vairāk, 
nekā tikai pareizi kustināt taustiņus. 
Vispirms, mēs paši jau esam instrumen-
ti. Jāļauj, lai mūzika plūst mums cauri. 
Caur sirdi, caur visiem mūsu būtības 
slāņiem. Un tad, kad paši skanam, tad 
ievibrējam arī citus. Kad patiesi tā da-
rām un dzīvojam, tas ir milzu spēks. To 
es jūtu». 

Līdzīga doma izskanēja pavisam citā 
sarunā — bērnudārzā, ekoskolā Kurzemī-
te. Kā mēs ar savu būtību, ar smaidu, ar 
gudrām izvēlēm ietekmējam citus — 
reizēm pat ļoti tālu. Mācība, kas jāap-
gūst no mazotnes. 

Ko te piebilst? Pareiza ir atziņa, ka 
līdzīgi notiek arī pretējā gadījumā, pro-
ti, kad esam vienaldzīgi, dusmīgi, greiz-
sirdīgi, skaudīgi, augstprātīgi. Arī tad 
ievibrējam. Jebkurā orķestrī.  

 

Alnis Auziņš 

Dundagā 
29. X, Leģendu naktī, teiksmainā Dun-

dagas pils no plkst. 20.00 līdz 23.00 atkal 
atklās savus noslēpumus, un ikvienam būs 
iespēja šajā vakarā izbaudīt pils īpašo gai-
sotni Ko nes sevī pils mūri?. Šoreiz pils stās-
tus ieraudzīsim eksterjerā, kas ietīts lāpu 
un sveču gaismā, ugunskura dūmos, tējas 
un karstvīna smaržās. Aicinām apmeklē-
tājus pasākumam ārā saģērbties silti. Le-
ģendas par brīvu, bet kāda kapeika makā 
noderēs vakara baudīšanai. 

11. XI Lāčplēša diena. Plkst. 17.00 aici-
nām lāpu gājienā no vidusskolas, plkst. 
17.30 laukumā pie pils piemiņas brīdis pie 
ugunskura. 

Katru gadu Lāčplēša dienā ļaudis visā 
Latvijā iededz neskaitāmas sveces, piemi-
not Latvijas valsts armijas uzvaru pār 
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā 
saucamo Bermonta karaspēku 1919. gada 
11. novembrī un godinot Latvijas brīvības 
cīnītājus. 

Pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritu-
šos, aicinām ikvienu iedzīvotāju iedegt 
sveces liesmiņu māju logos! 

Kolkā 
22. X plkst. 13.00 tautas namā pensi-

onāru apvienība Sarma aicina uz rudens 
balli. Spēlēs Kurzemnieces. 

11. XI Lāčplēša diena. Plkst. 18.00 lāpu 
gājiens no Delfīniem. Plkst. 18.20 piemiņas 
brīdis pie tautas nama. Svētku uzrunas, 
dziesmas, ugunskurs un karsta tēja. Plkst. 
19.00 Dzintras Gekas dokumentālā filma 
Dieva putniņi. 
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Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt 183,70 € 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
īpašumu Pāces iela 5 Dundagā, 69,50 € par 
īpašumu Mārtiņi un 17,79 € par īpašumu Ozol-
kalni. 

Piešķīra papildus 3897 € no Kultūras pils 
budžetā papildus ienākušajiem līdzekļiem 
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas mācību 
klases — pils 3. stāva telpas nr. 118 — vien-
kāršotai atjaunošanai.  

Noteica novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem pārejas periodā 620 € 
algas likmi un no budžetā papildus ienākuša-
jiem līdzekļiem piešķīra 1887 € bērnudārza 
Kurzemīte pedagogu darba samaksai 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 
445 Pedagogu darba samaksas noteikumi.  

Atļāva  ierīkot apgaismojumu Šlīteres ielā 

par 2324,32 €. 
Nolēma grozīt Centrālās administrācijas 

struktūru: no 2. XII likvidēt Dundagas nova-
da pašvaldības Centrālās administrācijas 
struktūrvienību Avīze «Dundadznieks» un 
amatu redaktora vietnieks, to vietā izveidojot 
Sabiedrisko attiecību nodaļu un amatu sa-
biedrisko attiecību nodaļas vadītājs; likvidēt 
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 
projektu ieviešanas nodaļu un amatu nekus-
tamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists, to 
vietā izveidojot jaunu amatu Saimnieciskajā 
dienestā — saimniecības pārzinis. Līdz ar to 
apstiprināja grozījumus pašvaldības noliku-
mā, no jauna apstiprināja Centrālās adminis-
trācijas un Saimnieciskā dienesta nolikumus 
un pieņēma zināšanai Centrālās administrā-
cijas struktūrvienību reglamentu projektus, 

kā arī grozīja amatu katalogu. 
Noteica, ka Iepirkumu komisijā ir 4 

komisijas locekļi un izslēdza no komisijas 
finanšu speciālisti Zintu Eizenbergu — viņa 
paliek komisijā kā izpilddirektore. 

Atbalstīja novada pašvaldības kā projekta 
partnera dalību projektā UNESCO – tourism. 
Paredzēja nodrošināt no pašvaldības budžeta 
līdz 99 808 € priekšfinansējumu projekta 
aktivitāšu īstenošanai laikam no 2017. gada 
janvāra līdz 2019. gada decembrim un līdz 
14 971,20 € līdzfinansējumu projekta īsteno-
šanai. 

Apstiprināja jaunu valsts budžeta mērķ-
dotācijas aprēķina un sadales kārtību Dunda-
gas novada vispārējās izglītības iestāžu  pedago-
gu darba samaksai. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma Klajumi sadalīšanai  di-
vās daļās. Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektu nekustamo īpašumu Ūši un Jaunūši ze-
mes vienību robežu pārkārtošanai. 

Nolēma no 22. IX iekļaut  Administratīvajā 
komisijā Vizmu Lagzdiņu un par komisijas 

priekšsēdētāju apstiprināja tās locekli Lindu 
Reimartusi. 

Pašvaldības izpilddirektores Zintas Eizen-
bergas atvaļinājumā laikā par izpilddirektora 
pienākumu izpildītāju no 30. IX līdz 13. X 
iecēla pašvaldības Saimnieciskā dienesta 
vadītāju Andri Kojro, nosakot 30 % piemaksu 
no pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītā-
ja mēnešalgas. Aizvietotājs veic arī Centrālās 
administrācijas vadītāja pienākumus. Pa-
kļautību pār Saimniecisko dienestu no 30. IX 
līdz 13. X īsteno novada dome ar tās priekš-
sēdētāja starpniecību. Atļāva A. Kojro šajā 
laikā savienot Saimnieciskā dienesta vadītāja 
amatu ar pašvaldības izpilddirektora amatu. 

Noteica šādus pastāvīgo komiteju sēžu 
norises laikus: Attīstības un plānošanas ko-
mitejas kārtējā sēde sākas katra mēneša ot-
rajā ceturtdienā plkst. 9.00; Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde 
sākas katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 
13.00; Finanšu komitejas kārtējā sēde sākas 
katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 
13.00. 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē 22. septembrī 

   Ko tie nospriež, tas paliek  

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai 

2. Esi atklāts! 
Laba pārvaldība nozī-

mē arī atklātību. Tas nozī-
mē, ka valsts un pašvaldī-
bas iestādei pēc savas ini-
ciatīvas vai pēc cilvēka 
lūguma ir pienākums no-
drošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejama informāci-
ja, kura ir iestādes rīcībā 
vai kuru iestādei ir pienā-
kums radīt. Piemēram, 
cilvēkam ir tiesības prasīt 
informāciju par iestādes 
darbu, sniegtajiem pakal-
pojumiem, par iestādes 
paveiktā darba rezultā-
tiem, iestādē nodarbināto 
personu skaitu, atalgoju-
mu u.c. Šādas informācijas 
sniegšana nodrošina veik-
smīgu valsts pārvaldes un 
cilvēku sadarbību un uzla-
bo labu pārvaldību. 

Taču jāatceras, ka ie-
stāde nedrīkst sniegt infor-
māciju par citu cilvēku 
datiem. 

Apbalvosim labākos! 
 

Pateikties labākajiem darba darītā-
jiem ir jau Dundagas pagasta laikā iedi-
bināta tradīcija. Aicinām līdz 20. X aiz-
pildīt anketas, iesakot apbalvošanai 
Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotā-
jus un uzņēmējus. 

Goda rakstu piešķir par personas nozī-
mīgu un ilgstošu devumu Dundagas novada 
iedzīvotājiem. 

Atzinības rakstu piešķir par personas 
nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzī-
votājiem iepriekšējā gadā, piemēram, nozī-
mīga saimnieciskā darbība, nozīmīgs iegul-
dījums ģimenes vērtību stiprināšanā, nozī-
mīgs ieguldījums izglītības, kultūras, sporta 
vai sabiedriskajā jomā, drošsirdība. 

Pateicības rakstu piešķir par personas 
nozīmīgiem sasniegumiem, piemēram, iz-
glītojamā un pedagoga nozīmīgi sasniegumi 
Kurzemes, valsts vai starptautiskās mācību 
olimpiādēs, konkursos un sacensībās; sa-
sniegumi saimnieciskajā, izglītības, kultū-
ras, zinātnes, sporta u.c. jomās, sasniegumi 
novada daudzināšanā. 

Anketas saņemamas domes ēkā Dunda-
gā, Kolkas pagasta pārvaldē, pašvaldības 
iestādēs un tirdzniecības vietās, kā arī elek-
troniski www.dundaga.lv. Aizpildītās anketas 
jāiesniedz domes ēkā Dundagā vai Kolkas 
pagasta pārvaldē. 

Ruta Bērziņa,  
apbalvojumu komisijas vadītāja vietnie-

Kolkas ciemā šādus pakalpojumus sniedz 
SIA Kolkas ūdens, kas nodrošina deleģētā 
pakalpojuma izpildi saskaņā ar konkrētajam 
pakalpojumam izvirzītajām prasībām. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 
var saņemt arī atlīdzības maksājumus, kas ir 
investīcijas sabiedrisko pakalpojumu snieg-
šanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu 
aprēķina, kontrolē un pārskata, kā arī atlī-
dzības maksājuma pārmaksu novērš un at-
maksā atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 
kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu pie-
saistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecī-
bas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju in-
frastruktūrā.  

Pašvaldība kā SIA Kolkas ūdens kapitāldaļu 
turētāja kapitālsabiedrības pārvaldības un 
deleģētā pakalpojuma nodrošināšanai, arī 
tehniskā aprīkojuma uzturēšanai un atjau-
nošanai ir iecēlusi valdes locekli kā kapitāl-
sabiedrības izpildinstitūciju. Valdes locekļa 
atbildība ir pildīt savus pienākumus kā 
krietnam un rūpīgam saimniekam. Rūpība 
nozīmē vislielāko uzmanību, gan pieņemot 

lēmumus, gan arī pildot ikdienas pienāku-
mus. Pirmajā gadījumā rūpība nozīmē to, ka 
pirms lēmuma pieņemšanas valdes loceklis 
noskaidro visu iespējamo informāciju, uz-
klausa ekspertu un speciālistu viedokļus un 
veic citas darbības, kas nepieciešamas, lai 
pieņemtu atbilstošu lēmumu. Rūpības pie-
nākums nozīmē arī pienākumus izpildīt 
laikus. Tas nozīmē arī saprast ceļu, kādā 
valde nonāk līdz konkrēta lēmuma pieņem-
šanai. Citiem vārdiem, tās darbības, kas ob-
jektīvi parāda, ka valdes loceklis ir izsvēris 
apstākļus, riskus, informāciju, novērtējis 
pieņemamā lēmuma racionalitāti no uzņē-
mējdarbības viedokļa, uzklausījis speciālis-
tus u.tml.  

Līdz administratīvi teritoriālajai reformai 
ūdenssaimniecības attīstību plānoja katra 
pagasta  robežās. Kolkas pagastam pirmā 
iespēja piesaistīt ES finansējumu bija 2005. 
gadā, kad Nacionālajā plānā varēja apgūt 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzekļus. Tomēr šī iespēja tika palaista ga-
rām, jo nebija apstiprināts pagasta teritori-
ālais plāns un, iespējams, nevarēja nodroši-

nāt projekta priekšfinansējumu. Tolaik arī 
neizstrādāja tehniski ekonomisko pamatoju-
mu. Šie dati ir ņemti no Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas interneta 
lapas, un tāds bija vispārējais stāvoklis Lat-
vijā mazajos pagastos, kad būtībā trūka pie-
redzes lielu investīciju projektu apguvē.  

Nākamā iespēja tikt pie ERAF finansēju-
ma pavērās 2010. gadā, kad SIA Kolkas ūdens 
iesniedza projekta iesniegumu Ūdenssaimnie-

cības infrastruktūras attīstība Dundagas novada 
Kolkas ciemā projektu iesniegumu atlases 3. 
kārtai. Projekta iesniedzējs ERAF projektu 
īstenošanai ir ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu snie-
dzējs, tas arī iesniedz projekta iesniegumu, 
izdara iepirkumus, to skaitā iepirkumus 
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrādei. Tātad pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas valdes loceklis kā kapitālsabiedrības 
izpildinstitūcija ir atbildīgs, lai darbi neka-
vētos, lai visus procesus organizētu mērķtie-
cīgi, lai tos laikus virzītu galīgā lēmuma 
pieņemšanai pašvaldības domē. Sabiedrības 
izpildinstitūcijai vajadzētu būt ar stratēģis-
ku redzējumu vismaz tuvākā nākotnē.  

Atklāts paliek jautājums — kā turpmāk 
saimniekosim savās mājās? Darīsim paši vai 
gaidīsim laimes lāci? 

 

Zinta Eizenberga, izpilddirektore 

Par Kolkas ūdenssaimniecību 
 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu savā administratīvajā teritori-
jā atbild pašvaldība atbilstoši likumam Par pašvaldībām. Pašvaldība ar līgumu dele-
ģē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus 
konkrētā teritorijā.  

— Kas ir vēstules būtība? 
— To var izklāstīt vienā teikumā: iedzīvo-

tāji lūdz šajā kapličā ierīkot saldētavu.  
Savulaik, jau būvējot kapliču, secinājām, 

ka tur ir ļoti grūti dabūt elektrības pieslēgu-
mu. Lieta tāda, ka pēdējais stabs jeb pēdējā 
tuvākā elektrības vieta ir pie Punču mājām. 
Jau tad skaidrojām Latvenergo, kādas būtu 
iespējamās izmaksas, un tās bija ļoti lielas. 
Tagad, kad saņēmām iedzīvotāju iesniegu-
mu, painteresējāmies vēl, un Sadales tīkli 
informēja, ka elektrības ievilkšana izmaksā-
tu ar četrām nullēm rakstāmu summu. Attā-
lums nav pārāk liels, kādi 300 metri, bet 
izmaksas ir šādas. No Garlauku puses būtu 
vēl tālāk un vēl sarežģītāk. Saldēšanas iekār-
tai vajadzētu izbūvēt arī atsevišķu telpu, bet 
tas nav galvenais šķērslis. 

Apsvērusi iespējamos risinājumus, paš-
valdība piedāvā citu priekšlikumu, pie kura 
būtu vērts strādāt. Proti, Jaundundagā, 
1905. gada ielā 4 — tas ir pie vecās slimnīcas, 
kur tagad iekārtots pansionāts — atrodas 
morgs. Tur ir trīs telpas, tur ir elektrības 
pieslēgums, tur varētu iekārtot saldētavu. 
Turklāt šī vieta vairāk uzlūkojama par Dun-

dagas centru nekā Anstrupe. Finansiāli tas 
nozīmētu daudz mazākas izmaksas, un no 
šejienes sasniedzami vairāki kapi. 

Turpmāk līdzīgos gadījumos, kad pašval-
dība saņems gana daudzu iedzīvotāju parak-
stītu vēstuli, gribu tikties ar vienu pārstāvi 
un klātienē izrunāt visas lietas. Par šo lie-
tu — skaidrs, ka saldētava būtu pakalpo-
jums, par ko vajadzētu maksāt. Jāpasver, vai 
šādu pakalpojumu nevar dabūt kur citur. 
Talsos tāds ir pieejams. Vai tas ir ērti, vai 
nav, tas ir spriežams jautājums.  

Ja kopīgi vienojamies, ka ierīkot saldēta-
vu 1905. gada ielas ēkā ir racionāli, tad saga-
tavosim tāmi iekļaušanai nākamā gada paš-
valdības budžetā.  

— Vēl cits jautājums. Sabiedrība Dundagā 
esot ļoti noraizējusies, ka pašvaldība remon-
tē savu dzīvokli. Kas še sakāms?  

— Tiešām nezinu, par ko tāds uztrau-
kums. Pašvaldībai pieder dzīvoklis, un paš-
valdība to remontē. Neko no zelta vai sudra-
ba tur neievietojam. Dzīvoklis būs dzīvoša-
nai derīgs, un kāds speciālists, ko pašvaldī-
bai vajadzēs, tur varēs dzīvot. 

 

Uzklausīja Alnis Auziņš 

Par kapličas labiekārtošanu un kādu dzīvokli 
 

Novada dome ir saņēmusi apmēram 300 iedzīvotāju parakstītu vēstuli ar lūgumu 
labiekārtot kapliču pie Anstrupes kapiem. Skaidro Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Andris Kojro. 



Dundadznieks, 2016. gada 13. oktobrī  Veļu  mēnesis 

3 

— Kas pārstāvēja mūsu novadu? Un kas 
Nereta ir par putnu? 

— Nereta ir pūce. Mūsu delegācijā ietilpa 
domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, izpild-
direktore Zinta Eizenberga, Ilze Pirvite un 
Ieva Legzdiņa no grāmatvedības, Klientu 
apkalpošanas centra vadītāja Dace Kurpnie-
ce, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris 
Kojro un es. Man pašam tas bija ceturtais 
salidojums. 

— Kā tu raksturotu šādu tikšanos jēgu? 
— Pašvaldību darbiniekiem ir nozīmīgi ik 

pa laikam satikties, apmainīties domām, 
paskatīties, kā dzīvo un strādā citur, nodibi-
nāt sakarus. Iepazīties, kā noris dažādi darbi, 
kā notiek iepirkumi, kā pašvaldība palīdz 
saviem uzņēmējiem, kā attīsta izglītības ie-
stādes, kā aprīkoti muzeji. Šo uzskaitījumu 
var turpināt — tas atkarīgs no konkrētās 
pašvaldības piedāvājuma. 

— Kāda bija pieeja — vai speciālists tikās 
ar speciālistu? 

— Nē, šoreiz visus viesus sadalīja vairākās 
grupās, un katrai bija paredzēta piesātināta 
programma. Varu pastāstīt par savas grupas 
pieredzēto. 

Vispirms jau nopriecājāmies, ka viņu pusē 
remontē ceļus. Iebraucot novadā, kilometrus 
15 atjauno valsts ceļa posmu, luksofori lika 
uzkavēties. Neretas novadā ir četri pagasti. 
Mūs sagaidīja Ērberģes muižā, kas atrodas 
Mazzalves pagastā. Tur muižas kungu mājā 
gadiem ilgi darbojas Mazzalves pamatskola. 
Ap muižu ir parks, sporta laukums un neliela 
kopmītne.  

Pēc tam mūs aizveda uz Baltijā vienīgo 
liellopu izsoļu namu. Tur izsola gaļas lopus — 
nevis lielos, bet tādus, kurus saimnieki ne-
grib tālāk nobarot. Trīs četrus mēnešus ve-
cus teļus zemnieki no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas ved uz Neretu, bet pircēji uz izsoļu 
namu brauc no 10–12 valstīm. Izsoles notiek 
divreiz mēnesī, katrreiz pārdod apmēram 
1000 lopu. Saimnieks ir jauns, enerģisks, par 
savu lietu pārliecināts trīsdesmitgadnieks. 

Neretas karogs jeb zīmols ir rakstnieks 
Jānis Jaunsudrabiņš. Imants Ziedonis ar sa-
viem domubiedriem savulaik apmeklējis arī 
Neretu un var teikt, ka no jauna iecēlis Jaun-
sudrabiņu saulītē, atjaunojis vietējiem paš-
apziņu — mums ir tāds rakstnieks! Neretā ir 
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, muzejs, un 
viņi lepojas, ka vienīgajiem esot Jaunsudrabi-
ņa iela. Tagad gan atklājies, ka šajā ziņa uni-
kāli viņi nav. Vācijā, kur rakstnieks pēc Otrā 
pasaules kara pavadīja mūža novakari, arī 
kādai ielai dots Jaunsudrabiņa vārds. 

Pie vidusskolas ir Jaunsudrabiņa piemi-
neklis un piemiņas plāksne latviešu un krie-
vu valodā. Neilgi pirms neatkarības atgūša-
nas kāds plāksni esot noplēsis, uzskatīdams, 
ka Jaunsudrabiņš bijis fašists. Plāksne ir at-
gūta un nolikta atpakaļ.  

Apmeklējām Jaunsudrabiņa muzeju. Zinā-
mā mērā tas līdzinās Kubalu skolai-muzejam, 

atrodas vecā mājā. Pašlaik gan pati ekspozī-
cija izvietota citā ēkā, bijušajā kūtī. Muzeja 
namā dzīvo tā vadītāja un tajā glabājas mu-
zeja krājumi — arī te varam vilkt paralēles ar 
Dundagu. Un vēl kāda sakritība. Ļoti aizrau-
tīgi par savu slaveno novadnieku stāstīja 
atraktīva gide, septiņdesmitgadīga kundze. 
Uzreiz nāca prātā mūsu Aina Pūliņa! 

Apmeklējām luterāņu baznīcu. Ar tās vēs-
turi iepazīstināja draudzes pērminderis. Uz-
kāpām zvanu tornī, kas ir augstākais punkts 

Neretā — tas slejas 36 metrus. Baznīcas torni 
rotā gailis, kas amatu apvienošanas kārtībā 
pilda arī vēja rādītāja pienākumus. Gailis ir 
atjaunots. 

— Protams. Putns taču, kaut arī ne pūce! 
— Nu ja. Interesanta nianse — svētdienās 

Neretas baznīcas zvans aicina uz dievkalpo-
jumu, bet viņiem ir savdabīga tradīcija — 
katru sestdienu tas iezvana saulrietu. Stingri 
pēc kalendāra. 

Baznīcu vietējie ir saglabājuši un saglābuši 
padomju laikā. Te lielākais nopelns toreizē-
jam mācītājam, kas nav ļāvis dievnamā ierī-
kot graudu noliktavu vai ko citu.  

Bijām arī keramikas darbnīcā. Tur visi, kas 
vēlējās, varēja no māliem darināt savas paš-
valdības putnu. 

— Tad jūs katrs izveidojāt savu medni. 
— Nē, Dace vienīgā no mūsu delegācijas to 

mēģināja.  

Bijām viņu vidusskolā. Arī te daudz līdzīgā 
ar Dundagu. Skolā mācās ap 300 audzēkņu, 
un tā ir sadalīta divās ēkās, metrus trīssimt 
viena no otras. Skolas lepnums ir lielisks 
sporta laukums, stadions ar mākslīgo segu-
mu gan vieglatlētikai, gan basketbolam, simt 
metru skrējienā var skriet pa četriem celi-
ņiem.  

Starp abām skolas ēkām ir neliels, bet labi 
aprīkots skeitparks. Jaunieši tur labprāt pa-
vada brīvo laiku. Centrā vairākās vietās re-
dzējām bērnu rotaļu laukumus, tāpat pāris 
pludmales volejbola laukumus.  

Mūsu Mazirbes skola vasarā atvēl telpas 
dažādām nometnēm. Arī Neretas vidusskola 
tā naski piepelnās. Liels atspaids šajā ziņā ir 
kvalitatīvais internāts. Interesanti ir tas, ka 
naudu, ko iestāde tādējādi nopelna, pašvaldī-
ba atļauj ieguldīt pēc skolas vadības ieska-
tiem vajadzīgos infrastruktūras uzlabojumos. 
Tā, piemēram, aktu zāles griestus rotā ļoti 
neparastas lampas, tādas nekur nebiju redzē-
jis. Ziņas par novadu sniedz izgaismoti stikla 
paneļi.  

Mājastēvi mūs iepazīstināja ar savu estrā-
di, kas atrodas uz nelielas saliņas. Soli pagai-
dām gan veci, bet neretnieki saviem spēkiem 
ieklājuši grīdu un par projekta līdzekļiem 
atjaunos estrādes aizmuguri un podestus.  

Vēl paciemojāmies pie vietējās lauku uz-
ņēmējas, kas gatavo dažādus mīkstos sierus. 
Viņa gan tos nepārdod veikalā vai tirgū, bet 
gatavo tikai, izpildot pasūtījumus. 

— Kādi vēl secinājumi? 
— Mēs reizēm sev kaisām pelnus uz gal-

vas, sakot, ka viss ir slikti. Darāmu, izdarā-
mu, ne tik ātri paveicamu un arī vispār nepa-
veicamu darbu un jautājumu jau ir visiem. 
Arī no Neretas novada izbrauc ļaudis, sama-
zinās bērnu skaits. Pasaules norises, kuras 
ļoti grūti ietekmēt.  

Bet neretnieki neko nesūdzas un čakli 
piedalās dažādos projektos. Līdzīgi kā mēs ar 
šādi iegūtas naudas palīdzību viņi ir uzlabo-
juši savu ūdenssaimniecību. 

Mēs priecājamies un lepojamies par savas 
vidusskolas bijušo audzēkņu brāļu Apsīšu 
rūpēm par savu skolu. Arī Neretas vidussko-
las absolventi daudz atbalsta savu kādreizējo 
mācību iestādi. Viena šāda liecība — skaists 
karoga masts ēkas priekšā. Pie skolas arī 
izveidota piemiņas vieta tiem absolventiem, 
kas ir jau mūžībā. Šajā reizē tur aizdedzināja 
sveci par godu Gulbenes novada bijušajam 
vadītājam Nikolajam Stepanovam — putnu 
pašvaldību tikšanās idejas autoram. 

 

Uzklausīja Alnis Auziņš 

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo 
jaudu un cilvēkresursu attīstību valsts, vietē-
jā un reģionālā līmenī. Projekta primārā 
mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbi-
nieki, sekundārā — pašvaldību iedzīvotāji un 
valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmek-
lētāji un uzņēmēji.  

Projekta laikā izveidoti četri pašvaldību 
sadarbības tīkli: pašvaldību stratēģiskās va-
dīšanas tīkls, pašvaldību sociālā darba un 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināša-
nas tīkls, pašvaldību sabiedrisko pakalpoju-
mu un mājokļu politikas tīkls, pašvaldību 
izglītības un kultūras tīkls. Trīs no tiem sada-
līti apakštīklos. 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis noslēguma 
pasākumā uzsvēra projekta lielāko vērtību: 
«Ikdienas darbs ir pierādījis, ka mēs par maz 
tiekamies, lai apmainītos ar pieredzi. Šis 
projekts parādīja, ka jākomunicē, meklējot 
labākos risinājumus». 

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos 
Ligita Pudža atzīmēja, ka ieguldītais trīs gadu 

darbs devis arī nozīmīgas idejas un pārliecī-
bu, ka visu iespējams paveikt pašu pašvaldī-
bu spēkiem, kā, piemēram, veidojot novadu 
mārketinga stratēģijas, veselības veicināša-
nas programmas utt. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards atzinīgi novērtēja 
LPS veikumu, īstenojot projektu, un Latvijas 
un Norvēģijas pieredzes apmaiņu.  

Savukārt Norvēģijas vēstnieks Latvijā 
Steinars Ēgils Hāgens pauda prieku par ie-
saistīto Latvijas pašvaldību kuplo skaitu, 
Norvēģijas valdības vārdā apsveica projekta 
īstenotājus ar tā veiksmīgu noslēgumu un 
izteica cerību, ka paveiktais darbs dos lielu 
ieguldījumu Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošanā. 

Tāpat kā iepriekšējās reizēs par projektu 
lūdzām pastāstīt Andru Grīvāni, īpaši par tā 
ieguvumiem ilglaicīgā skatījumā. 

— Projekts sakņojas norvēģu pieredzē, un 
to veido vairākas daļas. Viena no tām saucas 
mācīšanās salīdzinot (benchlearning). Piemē-
ram, LPS vāc statistikas datus no visām ie-

saistītajām pašvaldībām par kādām konkrē-
tām jomām — mājokļu apsaimniekošanā, 
izglītībā u.c. Pēc tam visi var mācīties salīdzi-
not. Kā atzina LPS vecākais padomnieks, 
eksperts Māris Pūķis, darāmā vēl daudz, bet 
ideja ir laba — kā vienus un tos pašus darbus 
un problēmjautājumus risina dažādās paš-
valdībās,   

Tā ir viena sadaļa. Otra — pašvaldības 
dalās sadarbības tīklos pa jomām. Projektā 
bija četri tīkli, mēs iesaistījāmies izglītības 
tīklā. Sākotnēji bija divi tīkli: mazo skolu 
problēmas un skolotāju motivācijas un skolu 
apsaimniekošanas tīkls. Beigās abi tīkli ap-
vienojās vienā. Bija vēlams, lai katra pašval-
dība būtu pārstāvēta ar vienu politiķi un 
vienu izglītības speciālistu. No mūsu pašval-
dības bijām es un Dinārs Neifelds. Notika 
sanāksmes un semināri, kuros pašvaldības 
sapulcējas un apmainās pieredzē, aplūko 
problēmjautājumu, pieaicina ekspertus un 
mēģina rast risinājumus. 

Sākotnēji tās bija vienas dienas sanāk-
smes, bet pēdējā laikā par ļoti labām atzina 
divu dienu sabraukumus. Tajos vienmēr bija 
priekšstādes un pozitīvo piemēru apskate, 
bet vakarā — neformālā daļa. Divu dienu 
pulcēšanās bija Liepājā, Daugavpilī, Valmie-
rā, Alojā, noslēgums — Zaļeniekos. 

Aplūkojamās jomas bija visdažādākās, kā 
mazo skolu attīstības scenāriji, mūsdienīga 
mācību vide, pašlaik ļoti aktuālā — kompe-
tencēs balstīta izglītība, radoša pieeja izglītī-
bas procesam, karjeras izglītība un pieaugu-
šo izglītība, iekļaujošā izglītība, darba vidē 
balstīta izglītība, skolu pieejamība, arī skolē-

nu pārvadāšana, — par mūsu gadījumu ar 
vienu audzēkni bija dzirdējusi gandrīz visa 
Latvija.   

Projekta noslēgumā katrai pašvaldībai bija 
jāiepazīstina kolēģi ar kādu izstrādātu doku-
mentu  konkrētā izglītības jomā, ko uzskata 
par problemātisku vai citādā ziņā nozīmīgu. 
Pašvaldības bija pievērsušās dažādām jo-
mām, gan izvērstām, kā izglītības attīstības 
stratēģija, gan atsevišķām šaurākām jomām. 
Mūsu novada izglītības speciālists Dinārs 
Neifelds bija aplūkojis iespējamās problēmas 
un risinājumus iekļaujošajā izglītībā Dunda-
gas novadā un to arī Zaļeniekos prezentēja. 

9. IX Rīgā pulcējoties projekta dalībnie-
kiem, ekspertiem un Vidzemes augstskolas 
pārstāvjiem, visi vienprātīgi atzina, ka vis-
vairāk izdevusies ir sadarbības veidošana 
starp dažādu Latvijas pašvaldību pārstāv-
jiem. Speciālisti bieži vien dara vienu un to 
pašu darbu, risina vienu un to pašu problē-
mu, atkal un atkal no jauna izgudrojot divri-
teni, lai gan daudz vienkāršāk un lietderīgāk 
būtu izmantot to kolēģu pieredzi, kas jau ir 
atraduši veiksmīgu risinājumu. Tāpēc visi 
atzina — lai gan Norvēģijas finansējums bei-
dzas, izveidotie sadarbības tīkli noteikti  
ir saglabājami. Šādam turpinājumam visi ir 
ieinteresēti. Arī izglītības tīkls vienojās ok-
tobra otrajā pusē tikties atkal, šoreiz Rēzek-
nē. Iespējams, ka projekta sākotnējā doma 
bija mazliet cita, bet tas, kā tā ievirzījās, pa-
šiem dalībniekiem šķiet lietderīgi un saistoši. 

 

Alnis Auziņš 

Norvēģijas projekts 
 

9. IX Rīgā Norvēģijas finansētā projekta Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana noslēguma konferencē piedalījās arī mūsu domes priekšsē-
dētāja vietniece, vidusskolas angļu valodas skolotāja Andra Grīvāne. Iepriekš jau 
esam rakstījuši, ka projektā piedalījās 44 Latvijas pašvaldības, arī no Dundagas. Pro-
jekts sākās 2014. gadā, mūsu novads tajā iesaistījās no 2015. gada februāra. 

Mednis pie pūces jeb 

Putnu pašvaldības salido Neretā 
 

Pirmais putnu pašvaldību salidojums notika 2002. gadā. Ideja reizi gadā pulcēties 
pagastiem un pilsētām, kuru ģerbonī attēloti putni, pieder Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājam Nikolajam Stepanovam. Mājastēvu lomā ik gadu iejūtas kāda no 
putnu pašvaldībām, un parasti ierodas 15 līdz 20 pašvaldības. Pirms diviem gadiem 
citus Latvijas putnus uzņēmām arī mēs, dundadznieki, kas lepojamies ar savu medni. 
Jubilejas, piecpadsmitais salidojums šogad notika 16. IX Neretā. Par to lūdzu pastāstīt 
mūsu delegācijas pārstāvi, nekustamo īpašumu speciālistu Gunti Kārklevalku. 

• Starp abām skolas ēkām Neretā ir jauniešu iecienīts skeitparks.                                          Gunta Kārklevalka foto 

   Pēc pieredzes lūkojot  
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Veļu  mēnesis Dundadznieks, 2016. gada 13. oktobrī  

Par Āfrikas cūku mēri 
— Ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM) mežacūkas 

un mājas cūkas Latvijā slimo kopš 2014. gada. 
Pirms neilga laika mūsu puses zemnieki brī-
nījās, ka slimība vēl nav uzliesmojusi Kurze-
mē. Tagad tas ir noticis — Daugava ir pārva-
rēta. Cik tas ir nopietni? 

— Kur nu vel nopietnāk! Beidzamais kon-
statētais uzliesmojums (mūsu saruna notika 
12. IX. — Red.) ir Smārdes un Slampes pagas-
tā. Tā tagad ir karantīnas zona, no Talsiem 
tikai 70 kilometru tālu. Vēl 30–40 kilometru, 
un Dundagas novads klāt. Pārlēciens ir noti-
cis no Baldones uz Smārdi... 

— Iespaidīgi, jo cūkas taču nelido. 
— Tieši tā. Tātad — cilvēka faktors. Tieši 

vainot nevienu nevaru, bet pilnīgi skaidrs, ka 
cilvēks ir sekmējis slimībai pārceļot. Turklāt 
mežacūku populācija Kurzemes pusē ir ļoti 
liela, līdz ar to daudz lielāka ir varbūtība, ka 
dzīvnieki var saslimt. Tas ir lielākais drauds. 
Līdzīgi ir cilvēkiem gripas laikā. Tad publis-
kos pasākumos iesaka nepiedalīties, jo pastāv 
liels risks saslimt. Ja dzīvosi mājās, tad vis-
drīzāk nesaslimsi. 

— Mežacūku ir papilnam. Bet cik daudz 
cūku novietņu ir Dundagas novada saimnie-
cībās? 

— Pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) 
datiem, jūsu novadā ir apmēram desmit  
novietņu. Tas nav daudz. Iespējams, ka ir 
kādas saimniecības ārpus datu bāzes, kurās 
tur vienu divas cūkas. Aicinu gan visus reģis-
trēties LDC. Arī tādēļ, lai gadījumā, ja cūkas 
tomēr saslimtu ar ĀCM, īpašnieks nepaliktu 
pie sasistas siles. Proti, lai dabūtu kādu kom-
pensāciju.  

Taču pats pirmais un galvenais priekšno-
sacījums, lai izvairītos no cūku mēra, ir ievē-
rot biodrošības pasākumus. 

— Skan nopietni, arī birokrātiski... 
— Tā izklausās, bet to var pateikt pavisam 

vienkārši. Mums ir labs sakāmvārds: sargā 
pats sevi, tad Dievs tevi sargās. Šajā gadījumā 
tas nozīmē ievērot noteiktus pasākumus: 
nedot cūkām zaļbarību, nedot zaļus kartupe-
ļus, neturēt āra aplokos, kur var būt saskar-
sme ar mežacūkām. Tad risks saslimt ievēro-
jami mazināsies. 

Nesen piedalījos mācību seminārā. Tajā 
pieredzē dalījās Igaunijas pārstāvji. Viņi uz-
svēra to pašu. Kaut vai tādas ābeces patiesī-
bas: apliet zaļbarību ar verdošu ūdeni, kartu-
peļus novārīt! Nelaist svešas personas savā 
kūtī. Ja ģimenē ir mednieks, tad neiet ar me-
dību drēbēm pie mājas cūkām. Kūtij ir savs 
apģērbs. Atceros savu vecomammu. Viņai 
priekšnamā bija pakarināts kūtij domāts 
ķitelītis. Tāpat kūts zābaki. Ar šo apģērbu un 
apaviem viņa nekad negāja ne uz māju, ne uz 
veikalu. Bet ko esmu redzējis Latgalē? Cil-
vēks ar to pašu apģērbu, ar kuru ir strādājis 
kartupeļu laukā, aiziet sakopt cūkas, ar to 
pašu atkal dodas uz veikalu.  

Var teikt, ka biodrošības pasākumiem 
jāieiet asinīs, tie jāuztver tikpat pašsaprota-
mi kā elpošana, — kā citādi mēs dzīvotu? 
Līdzko tu vienu noteikumu neievērosi, tā, 
ļoti iespējams, cūkas saslims.  

— Vai Dundagas novadā būtu nopietni 
jāsatraucas? 

— Jāuzmanās. Jāsatraucas ir Talsu nova-
dam, te riska robežas paplašinās. 

Riska zonas nosaka Zemkopības ministri-
ja. Trešo jeb augstāko riska zonu nosaka, ja 
konstatē cūku mēra gadījumu mājas cūku 
novietnēs un savvaļas cūku populācijā. Tre-
šās zonas Talsu novadā un vispār mūsu pusē 
nav.  

Vairāki Talsu novada pagasti, kā Balgale, 
Ķūļciems, Lauciene, Strazde, Vandzene un 
Virbi, ir iekļauti tā saucamajā otrajā riskā 
zonā. Tā ir zona, kurā uzieta beigta mežacū-
ka, kas slimojusi ar ĀCM, tātad savvaļas dzīv-
nieks. 

Pirmā riska zona ir aizsardzības zona ap 
trešo vai otro riska zonu. Pirmajā riska zonā 
iekļauta Talsu pilsēta un vairāki tās pagasti, 
arī Dundagas novads.  

— Ko nozīmē atrašanās otrajā zonā, ko — 
pirmajā?  

— Ja otrajā zonā mednieks nomedī meža-
cūku, tad, pirms to izmanto, vispirms jāiz-
meklē, vai cūka nav slimojusi ar ĀCM. Ieliek 
ruksi dzesētavā, asins paraugu atved uz PVD 
un saņem atbildi. Ja nav slims ar ĀCM, tad 
drīkst izmantot. Ja ir, tad jāiznīcina.  

Pirmās zonas medniekus, tātad arī jūsu 
novadā, aicinām pastiprināti medīt, jo meža-
cūku populācija ir liela. Jo vairāk to samazi-
nās, jo būs labāk. Ir atbalsta programma sie-
viešu kārtas mežacūku nomedīšanai. Pierādī-
jumam jāizgriež sievišķie dzimumorgāni un 
aste. Mednieki tā var arī piepelnīties. Otrajā 
zonā samaksa ir 30 € par asins paraugu, brī-
vajā zonā — 50 € par dzimumorgāniem. 

— Un Latvijas valsts mežu piedāvājums 
iegādāties dzesētavas bija jau pirms laba 
laika. 

— Taisnība, turklāt bija novadi, kas lepni 
atteicās, un tagad tie ir skaļākie bļāvēji: kur 
lai cūkas liekam? Vēsā rudenī un ziemā jau 
nekas, bet karstā vasarā?  

— Mežacūku mums ir daudz. Kā vērtējat 
to piebarošanu? 

— Te interesanta ir igauņu pieredze un 
uzskati. Igaunijā ir divi atšķirīgi viedokļi: 
vieni teic, ka piebarot ir slikti, otri, ka labi. 
Vispirms jāuzsver, ka jānošķir piebarošana 
no barošanas. Ja mednieku kolektīvs kaut 
kur mežā izgāž veselu kravu ar bietēm, ar 
kādām atsijām, tā noteikti nedrīkst rīkoties. 
Tas ir aizliegts! Likumā ir teikts, kādām jābūt 
piebarošanas vietām, barībai jābūt mucās, 
zināmā augstumā no zemes.  

— Kāpēc uzskata, ka piebarošana varētu 
būt vēlama?   

— Ja populācija barības dēļ pieturas vienā 
vietā un neklīst apkārt, tas savā ziņā ir pluss. 
Taisnība, ir arī otrs uzskats, ka piebarot to-
mēr nav labi. 

Pērn biju aizbraucis pie kāda zemnieka 
jūsu novadā — viņš bija paziņojis par beigtu 
mežacūku. Skatos — viņa laukam kā ar ecē-
šām kāds būtu pārbraucis. Prasu, vai grasās 
ko kultivēt? Kur nu! Tur iznākušas no meža 
un uzdarbojušās kādas četrdesmit mežacū-
kas!  

Slīteres Nacionālajā parkā kādreiz vispār 
nedrīkstēja medīt, tagad likumi ir grozīti un 
ar Valsts meža dienesta atļauju to drīkst.   

Līdz šim jau valstī kopumā ir ļoti labi gā-
jis, nekādas milzu saslimšanas dzīvniekiem 
nav bijusi. Nu ar to saskaramies.  

— Āfrikas cūku mēris. Pats nosaukums jau 
laikam rāda, ka šī slimība skar tikai cūkas. 

— Tā ir. Ar ĀCM slimo tikai mežacūkas, 
mājas cūkas un Mangalica šķirnes cūkas. Bet 
citiem mājlopiem ir savas specifiskas infekci-
jas slimības, tāpēc biodrošības pasākumi 
jāievēro arī, kopjot citus dzīvniekus, kā aitas, 
kazas. Runa ir par elementārām lietām. Sva-
rīgas ir divas darbības — ievērot biodrošības 
pasākumus un pastiprināti medīt mežacūkas.  

— Jābūt tomēr gataviem, ka mežacūkas 
var saslimt ar ĀCM arī Dundagas novadā. Kā 
rīkoties pašvaldībai? Un kā — cilvēkam, ja 
viņš uziet beigtu mežacūku mežā? 

— Iedzīvotājam par šo atradumu jāzvana 
Valsts meža dienestam vai PVD. Savukārt 
pašvaldībām ir jāiedibina sava kārtība. PVD 
vairs nevelk ārā no meža kritušo dzīvnieku 
līķus. Mūsu darbinieki aizbrauc, paņem pa-
raugu, un pašvaldībai jāgādā, lai līķus savāk-
tu. 

— Ja ar ĀCM saslimst mājas cūkas? 
— Vispirms par to pašam saimniekam 

jāziņo PVD. Mēs noteiksim karantīnu, noro-
bežosim teritoriju, ja vajadzēs, tad iesaistī-
sim ugunsdzēsējus, lai beigtās cūkas sadedzi-
nātu, uz ceļiem dežurēs policija, lai nereģis-

trētas cūkas nesāktu pārvadāt.  
— Slimā dzīvnieka gaļa nav lietojama, lai 

gan, to ēdot, cilvēks saslimt nevar? 
— Gaļa jāiznīcina. Jā, ĀCM neskar ne citus 

mājdzīvniekus, ne cilvēkus, bet cilvēki ar 
savu darbību šo slimību var izplatīt. Par bio-
drošības neievērošanu jau runājām. Bet arī 
tā — nokauj aizdomīgu ruksi, vetārstam vis-
pār nepaziņo, gaļu ieliek saldētavā. Pēc gada 
ņem ārā un taisa uzkodas, un ņogas izmet 
ārā. Slimība uzliesmo no jauna. ĀCM vīruss 
saldētavā uzglabājas vairāk nekā gadu.  

Negribas jau tā mudināt, taču, ja cūkas vēl 
ir veselas, bet apkārt jau ir zināmi saslimša-
nas gadījumi un cūkas ir tuvu kaušanas sta-
dijai, tad varbūt saprātīgāk ir laikus nokaut.  

— Vai nu ļoti stingri ievērot biodrošības 
pasākumus. 

— Jā.  
— Un par āra aplokiem, kas kādreiz bija 

katrā lauku sētā, jāaizmirst. 
— Tieši tā. Šur tur jau vēl valstī tie ir sa-

stopami. Piemēram, biju Piedrujas pagastā. 
Cūkas tur laukā, turpat kviešu lauks, turpat 
mežacūku taka... Ja saimnieks nav ievērojis 
biodrošības pasākumus, cūkas ir saslimušas 
un nobeigušās, tad kompensāciju arī neda-
būs.  

— Bet, ja drošību ir ievērojis un dzīvnieki 
tomēr saslimuši? 

— Tad to vērtēs. Iespējams, saziņā ar Zem-
kopības ministriju.  

Par suņu čipēšanu 
— Jāatzīst, ka arī no valsts puses ir pieļau-

ta nekonsekvence un iedzīvotājiem ir jaukta 

   Pie mums, uz zemēm  

Sargā pats sevi, tad... 
 

Divi jautājumi noteikti ir svarīgi daudziem novada iedzīvotājiem — Āfrikas cūku 
mēris un obligātā suņu apzīmēšana, ievadot čipu. Lūdzu, lai tos skaidro Pārtikas un 
veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda.  

Iedzīvotājiem 
Ja meža apmeklējuma laikā atrodat beig-

tu mežacūku, nekavējoties informējiet PVD 
Ziemeļkurzemes pārvaldi pa tel. 63291660, 
63291663, 63291662 vai sazinieties ar Valsts 
meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežnie-
cību pa tel. 63221070! 

Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, 
nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas pro-
duktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un 
piena produktus! Tos konfiscēs un nodos 
iznīcināšanai. Neizvediet cūkgaļu un tās 
izstrādājumus no karantīnas teritorijas! 
Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas 
izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierā-
dīt tās izcelsmi  — gaļai jābūt oriģinālā iepa-
kojumā ar pievienotu pirkuma čeku! 

Viesojoties saimniecībā, kurā audzē mā-
jas cūkas, neejiet pie tām kūtī!  

Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī ap-
meklējot tūrisma vietas, nemetiet sviest-
maižu vai citu pārtikas produktu atkritumus 
mežā vai ceļmalā! Pēc sēņošanas, ogošanas 
vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet 
apģērbu un apavus! Ja uz mežu esat devies 
ar velosipēdu vai automašīnu, tad, atgriežo-
ties mājās, ar ūdeni noskalojiet pārvietoša-
nās līdzekļa riteņus! 

Mājas cūku turētājiem! 
Saimniekiem, kas savā novietnē audzē 

mājas cūkas pašpatēriņam un kuru noviet-
nēs nobarojamo cūku skaits nav lielāks par 
desmit, jāievēro šādi biodrošības pasākumi.  

Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kon-
taktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīv-
niekiem! 

Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim 
darbam paredzētu apģērbu un apavus, ne-
lietojiet tos ārpus novietnes! 

Pie ieejas novietnē dezinficējiet apavus, 
novietni regulāri tīriet un dezinficējiet! 

Pārdomājiet, kur atrodas pakaiši, ruloni, 
salmu kaudzes. Tie var būt inficēti, ja tiem ir 
piekļuvušas mežacūkas! 

Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmā 
pļautu zāli! 

Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves 

atkritumproduktus, īpaši bīstami ir mežacū-
ku izcelsmes atkritumprodukti! 

Atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņo-
šanas un medībām, notīriet apavus, īpaši to 
zoles!  

Sekojiet cūku veselības stāvoklim. Ja cū-
kas neizskatās veselas, nekavējoties izsau-
ciet veterinārārstu! 

Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauk-
saimniecības datu centra datu bāzē. Dzīv-
nieku saslimšanas gadījumā tas atvieglos 
slimības uzraudzību un kompensācijas sa-
ņemšanu. 

Medniekiem  
Ievērojot vienkāršus higiēnas pasākumus 

medību laikā, ir iespējams ievērojami sama-
zināt gan cūku mēra, gan zoonožu — cilvē-
kiem un dzīvniekiem bīstamu slimību — 
izplatīšanās risku. 

Neatstājiet mežā medījumu blakuspro-
duktus — iekšējos orgānus, ādu u.c.!  

Mazgājiet un dezinficēt medību aprīkoju-
mu, drēbes un autotransportu!  

Neizbarojiet medījumu blakusproduktus 
un atliekas mājdzīvniekiem!  

Neveiciet medījumu pirmapstrādi un 
uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku 
novietnēs!  

Neizmantojiet medību drēbes, apavus un 
aprīkojumu, kopjot un barojot lauksaimnie-
cības dzīvniekus!  

Ja nomedītajai mežacūkai konstatē sa-
slimšanas pazīmes vai medību laikā atrasta 
nobeigusies mežacūka, obligāti jāziņo vete-
rinārārstam, PVD vai Valsts meža dienes-
tam, lai kopīgiem spēkiem operatīvi no-
skaidrotu iespējamos dzīvnieka nāves cēlo-
ņus, noņemtu paraugus laboratoriskajai iz-
meklēšanai, sakoptu un dezinficētu vietu, kā 
arī iznīcinātu dzīvnieka līķi. Izmaksas, kas 
saistītas ar rīcību cūku mēra aizdomu gadī-
jumā, sedz no valsts budžeta. 

No 1. IX PVD Ziemeļkurzemes pārvalde 
pieņem nomedītu sieviešu kārtas mežacūku 
pierādījumus. Paraugus var iesniegt katru 
darba dienu no plkst. 9.00 līdz 10.00 Ziemeļ-
kurzemes pārvaldē Talsos un Ventspils fili-
ālē. 

Cūciski padomi 



Dundadznieks, 2016. gada 13. oktobrī  Veļu  mēnesis 

5 

galva. Gan par to, kas suņiem drīkstēs ievadīt 
čipus, veterinārārsts vai tomēr PVD inspek-
tors, arī termiņa pagarinājums no šī gada 
jūlija līdz nākamā gada pirmajam janvārim 
vairojis tikai neziņu — vai mani tagad 2016. 
gada otrajā pusē par nečipētu suni varēs so-
dīt? 

— Termiņš tiešām ir pagarināts, un līdz 
jaunajam gadam nevienu nesodīs. Čipēšanu 
sākotnēji tiešām bija nodomāts uzticēt PVD 
inspektoriem, un pamatojums bija, ka tas 
būtu lētāk iedzīvotājiem. Tagad ir nolemts, 
ka PVD darbinieki to nedarīs, suņus čipēs 
tikai vetārsti. Par to šaubu nav. 

Man privātais viedoklis arī ir tāds — nebū-
tu pareizi, ja PVD inspektors brauktu pie 
suņu saimniekiem un itin kā teiktu — ja ne-
dosi savu draugu čipēt un vakcinēt, tad es 
tevi sodīšu. Vai arī pats izdarīšu un iekasēšu 
naudu. Iznāk interešu konflikts. Tāpēc parei-
zi ir, ka šo darbu darīs mācīti speciālisti — 
veterinārārsti.  

— Ar kādām izmaksām jārēķinās suņu 
īpašniekiem? Vismaz aptuveni, lai zinātu, ar 
ko jārēķinās. 

— Katram vetārstam ir sava privātprakse 
un savi izcenojumi. Piemēram, kad atbrauca 
čipēt manu suni, man tas izmaksāja ap 20 €. 
Taisnība, vēl jāņem vērā, ka dati par suni 
jāievada Lauksaimniecības datu centra datu 
bāzē. Pats suņa īpašnieks to izdarīt nevar. To 
drīkst darīt kāds pašvaldības darbinieks, ja 
par to ir noslēgts līgums, vai arī vetārsts. 
Pašlaik tas izmaksā nepilnus 8 €, un, iespē-
jams, ka vetārsts šo summu jau iekļāvis čipē-
šanas pakalpojumā, tāpēc tā ir lielāka. Manu-
prāt, būtu pareizi, ja Zemkopības ministrija 
šo summu samazinātu uz pusi, kā tas laikam 
ir iecerēts.(4. X Ministru kabinets grozījis 
noteikumus — šī maksa būs 3,50 €. Red.) 

Pareizā rīcība ar suni — čipē, vakcinē un 
tad ievada ziņas datu bāzē. 

— Un, ja suns nākamā gada otrajā janvārī 

būs bez čipa, tad īpašnieku varēs sodīt. 
— Tā ir. Bija dots pagarinājums, tātad vēl 

līdz gada beigām. Ja ir vairāki suņi, vēl var 
iedalīt naudu vairākiem mēnešiem. Lai uz-
reiz nebūtu tik dārgi.  

— Ja cilvēka labākais draugs nomirst, vai 
par to arī jāziņo LDC? 

— Jā, bet par to gan nav jāmaksā. 
— Kāds ir galvenais pamatojums, kādēļ 

suņiem ievada čipus? 
— Datu bāzei, lai būtu viegli izsekot. Cik 

nav gadījumu, kad suns kāda neparasta trok-
šņa dēļ sabīstas un aizskrien! Kur viņu mek-
lēt? Varbūt kāds aizvedis? Ar čipa palīdzību 
četrkājaino draugu daudz vieglāk atrast. 

Ir  arī nelegālās suņu audzētavas. Mums, 
PVD darbiniekiem, čipi palīdzēs kontrolēt. 

— Bet, lai noskaidrotu, kas tas ir par suni 
un kas ir tā īpašnieks, čips jānoskenē. Piemē-
ram, manās lauku mājās pieklīst suns.  

— Jāgriežas pie vetārsta, viņam šāda ierīce 
būs. Arī pašvaldības policijai tādu vajadzētu 
iegādāties. Pieliek dzīvniekam pie skausta, 
uzreiz nopīkst un parādās numurs. Īpašnieks 
rokā! Jaunā kārtība palīdzēs arī gadījumos, ja 
uzliesmotu kāda suņu infekcijas slimība. Čipi 
ļautu izsekot, kā slimība pārvietojas.  

— Svarīgs jautājums: vai, ievadot čipu, 
nenodara pāri sunim — vai tas nav ļoti sāpī-
gi? Un kā tas vēlāk atsaucas uz dzīvnieka 
dzīves kvalitāti? Ir dzirdēti šausmu stāsti pat 
no mūsu Augstā nama tribīnes. 

— Tiešām šausmu stāsti — kā dzīvniekam 
pāršķel ādu, kā nodara sāpes, dod narkozi... 
Pilnīgas muļķības! Narkozei dzīvniekus ne-
pakļauj, nesāpina, turpmāko mūžu tas neie-
tekmē. Čipu ievada skaustā, un sajūtas varē-
tu salīdzināt ar to, ko jūt cilvēks, ieraujot 
mazu skabardziņu. Viss. 

Protams, ja saklausās visu, ko tauta runā... 
Vispirms izmēģinās uz suņiem, pēc tam — uz 
cilvēkiem... 

— Filmās jau sen to rāda... Labi, bet kā 

man rīkoties, ja es no kāda saimnieka gribu 
iegādāties kucēntiņu, visparastāko krancīti. 
No kāda vecuma to drīkst čipēt? 

— No astoņām nedēļām. Pareizāk jau bū-
tu, ka jūs to paņemtu jau vakcinētu un ar 
čipu. Ja tā nav, tad nevilcinoties ir jāsazinās 
ar vetārstu, lai to izdarītu. Starp citu, pērkot 
suni, vajadzētu pārliecināties, vai tas ir tas 
suns. 

Joprojām svarīgi ir suni vakcinēt. Ja nu tas 
kādam cilvēkam iekož, apliecinošās ziņas par 
suņa vakcinēšanu pasargās cilvēku no dau-
dzajām potēm pret trakumsērgu.  

— Un čipu ievadīšana attiecas uz pilnīgi 
visiem suņiem. Pat ja tas ir ļoti vecs un vada 
pēdējās dienas? Un neatkarīgi no tā, vai īpaš-
nieks ar suni mīt pilsētā vai tālos laukos. 

— Vietai nav nozīmes, šīm prasībām ir 
pakļauti visi suņi. Ja inspektors atklāj, ka 
suns ir bez čipa, 
tad viņš īpašnie-
ku var sodīt neat-
karīgi no tā, cik 
suns ir vecs. 

— Cik lieli var 
būt sodi? 

— Administra-
tīvo pārkāpumu 
kodeksā ir no-
teiktas robežas. 
Fiziskām perso-
nām no 7 līdz 210 
€, juridiskām — 
no 15 līdz 350 €. 
Tas atkarīgs no 
tā, vai ir viens vai 
vairāki suņi, vai 
suņa īpašnieks 
nav reaģējis pēc 
pirmā brīdināju-
ma.  

— Vai čipa 
ievadīšanai suns 

jāved pie vetārsta? 
— Nē, vetārsts jāizsauc. Zinu gadījumus, 

ka vairāki suņu īpašnieki vienojas par kon-
krētu reizi, vetārsts atbrauc un čipē vairākus 
suņus. Tas var izmaksāt lētāk. Bet čipa ieva-
dīšanas laikā īpašniekam savs mīlulis ir jā-
pietur. Mūsu darbinieki ir pieredzējuši visā-
dus kuriozus. Saimnieks teic: «Es tam zvēram 
klāt nevaru pieiet, ja tev, vetārst, vajag, tu 
arī viņu čipē!» 

Gluži otrādi! Vetārstam nevajag, vajag 
dzīvnieka īpašniekam. 

— Gan vetārstiem, gan pašvaldības polici-
jas inspektoriem būs vairāk darba. 

— Viegli nebūs. Bet iedzīvotāju izpratne 
un pretimnākšana to var atvieglot. Tas ir 
pašas sabiedrības interesēs. 

Alnis Auziņš 

Ivars Šleiners, z/s Kļavnieki: — Ganāmpul-
kā ir 13 aitas un arī jēri, 20 kazas, 13 kazlēni 
un 3 skaisti āži. Kazas slaucu ar internetā 
noskatītu un paša uzmeistarotu pusmehānis-
ko slaucamo iekārtu. Vasarā slaucām divreiz 
dienā, tagad to darām reizi dienā un lecinām 
kazas. Ziemā būs atelpa no slaukšanas.  

Izmantojot mūsu kazas pienu, Māras labās 
zināšanas ķīmijā un viņas agronomisko pie-
eju, esam radījuši kazas sieru — bez piede-
vām, ar sāli, ar ķiplokiem un sāli. Nu jau 
esam iemēģinājuši arī kūpināto sieru. Cilvē-
kiem patīk kaut kas jauns — tam bija piekri-
šana. 

Reiz atbrauc pie mums regulāra siera pir-
cēja ar draugu. Vīrietis nopērk pusi no siera 
rituļa, lai pagaršotu. Draudzene viņam saka: 
«Nožēlosi, ka nepaņēmi visu!» Rīgā kāds 
pagaršo mūsu sieru un netic, ka tas ir kazas 
siers: «Ko jūs! Te taču nav nekādas kazas 
piegaršas!» Savukārt kāda vecmāmiņa, kas 
audzē kazas, uz jautājumu, ko darīt, lai nebū-
tu specifiskās piegaršas, atbildēja: «Jāmazgā 
pupi!» 

Reizēm tomēr arī mūsu sieriem drusku ir 
jūtama kazas piegarša. Tos, protams, netir-
gojam. Kāpēc tā ir, neesam vēl atklājuši. Ka-
zas pienam šo piegaršu nekad neesmu saju-
tis. Tas vienmēr ir balts un salds.  

Šodien (26. IX — Red.) iegādājos vaku-
umiekārtu. Turpmāk sieriem būs modernāks 
iesaiņojums.  

Kartupeļus šogad audzējām bioloģiski. 
Iestādījām zemē, kur iepriekš bija auguši 
griķi, kazas mēslus vēl uzvedām uz lauka. No 
agrotehnikas puses visu bijām izdarījuši pa-
reizi. Līdz vasaras vidum arī labi auga. Tad 
uznāca mitrais laiks. Tāds Latvijā pēdējos 10 
gados nebija bijis. Raža izauga laba, bet 
daudz bija puvušu. Kartupeļi bija trīs reizes 

jāpārlasa.  
Ļoti labi mums izdevās rudens avenes. 

Saldētava pielikta pilna ar kaudzi. Ēdīsim 
paši. Pavasarī Pūrē iegādājāmies stādāmo 
materiālu, tagad jāpaplašinās.  

Sestdienās un svētdienās mums sētā ir 
liela rosība — sabrauc cilvēki no tuvienes un 
tālienes, lai iepirktos. Viņi priecājas par mū-
su miermīlīgajiem mājdzīvniekiem: diviem 
kaķiem un sportisko rotveileru Faiko.  

Šogad pirmo reizi abi ar mūsu rotveileru 
piedalījāmies kanikrosā. Tajā suns skrien pa 
priekšu saimniekam, kas viņu tur pavadā. 
Tas notika Stirnbuka sacensību 1. kārtā. Ma-
nējais dažādu šķirņu pulkā bija vienīgais 
rotveilers. Saimnieks vispirms noskrēja ar 
suni, tad varēja piedalīties dažādu distanču 
skrējienā viens pats. Varbūt vēlā rudenī aiz-
brauksim vēl uz kādu kanikrosu. Kaut kā 
jādažādo lauksaimniecība 365 dienās. Dzīves-
veids, ko esmu pieņēmis un kurā esmu paš-
pietiekams, nav slogs. 

Aigars Zadiņš, SIA Gavsene: — Kulšanu 
vajadzēja uzsākt trīs dienas ātrāk, tad visiem 
graudiem būtu ļoti laba kvalitāte. Bet, tā kā 
uznāca lietavas, raža aizlija un labība, ko 
nokūla pēc lietus, bija sākusi jau slapjumā 
dīgt un derēja tikai lopbarībai. Ziemāji bija 
labi auguši, arī ražība bija laba, gandrīz tāda 
pati kā pērn. Vēl neesmu sarēķinājis, bet pēc 
sajūtām tā varu spriest. Pagājušogad Latvijā 
bija rekordraža.  

Vasaras miežu ražība bija mazāka. Sau-
sums jūnijā un jūlijā patraucēja attīstīties, un 
labība izkalta. Miežus ilgi nevarēja kult lietus 
dēļ, pa to laiku tos kūla mežacūkas — bija 
neparasti daudz šo meža zvēru postījumu. 
Atmirkušie mieži tām labi garšoja...  

Ziemas rapša ražība bija apmierinoša, bet 
vasaras rapša — vidēja. Cena rapsim nenokri-

tās, tā bija labāka nekā graudiem. Ja rapsis 
bija izaudzis, tad situācija visumā nebija tik 
slikta.  

Griķus domāju kult oktobra sākumā. Ja 
vien mežacūkas nebūs notiesājušas...  

Ziemāju sēšana izdevās labi, jo pieturējās 
sauss laiks, bet, lai izaugtu, vajag mitrumu.  

Par šī gada ražu būtu grēks sūdzēties. 
Mums Ziemeļkurzemē apstākļi nebija tik 
slikti kā citur Latvijā, kur nebija pat, ko kult.  

Silvija Reine, Anstrupes Punces: — Šogad 
ļoti labi ir padevušies burkāni, pētersīļi un 
lopbarības bietes. Izaudzis daudz ķirbju. Ir 
dažādi ķirbju veidi, piemēram, kabūzveidī-
gos, kas garšo kā gurķi, ēdīsim paši un dosim 
trušiem. Tie garšo arī zosu saimei. Lopbarī-
bas bietes audzējam trušiem. Pētersīļu sak-
nes lieti noder trušu tēviņiem. Trušu pulks 
mums ir dubultojies  — to ir ap 120.  

Arbūza gan šogad nav neviena! Tos audzē-
jam jau kādus četrus gadus, un vienmēr līdz 
šim bijusi laba raža.  

Līdz aukstumam ar savu produkciju būšu 
sastopama Dundagas tirgū.  

Ivars Tropiņš, z/s Jumari: — Audzējam 
1 ha krūmmellenes. Ar ražu varēja iztikt, 
taču būtu gribējies, lai tā ir labāka. Kad zie-
dēja, apsala. Parasti kūpinu dūmsveces, lai uz 
krūmiem iet dūmi. Taču to daru, ja tempera-
tūra nokrīt līdz + 3 grādiem, jo tikai tad dūmi 
pārklāj ziedus ar parafīna kārtiņu. Vajag 
pazemu temperatūru, lai dūmi neceļas gaisā. 
Ja vienu nakti nokūpinu, tad aizsargkārtiņa 
uz ziediem saglabājas vēl 4 diennaktis, ja 
vien šajā laikā nelīst. 

Arī šajā vasarā uzmanīju, vai nebūs salna, 
bet bija grūti noteikt, jo vakarā vēl nebija, arī 
vēlāk ne, bet tad negaidot uznāca. Citugad 
jau no vakara varēja pateikt, vai salna būs vai 
ne, bet šogad tā bija viltīga.  

Šogad mūsmājās labprāt iegriezās tūristi. 
Labi apmeklētas bija Slīteres Ceļotāju dienas, 
kad piedāvājām viņiem piedalīties skland-
raušu darbnīcā un izvadājām ekskursijā pa 
savu saimniecību, pastāstot par ēkām un 
Kurzemes sētas apbūvi. Pie šādas program-
mas turējāmies visu vasaru. Mūsu abi kaķi 
staigāja, kur pašiem patīk, bet mēs ar Gunitu 
un suni Rokiju laipni sagaidījām tūristus.  

Ainars Šimpermanis, z/s Brauskas: — Šo-
gad biju iesējis tikai vasarājus: kviešus un 
miežus. Vienā laukā labība izaugusi labi, otru 
papostījuši meža zvēri. Līdz augusta beigām 
viss bija nokults. Ziemājus nesēju, jo bija 
saglabājušās no pērnā gada. Labību izbaro-
jam saviem lopiņiem. Saimniecībā ir 8 govis 
un 15 teļi. Pienu nododam Dundagas pieno-
tavai. Cena bija kritusies, bet nu ir pacēlu-
sies. Pašu vajadzībām ir izaudzēti dārzeņi, 
salasītas ogas un sēnes. Man ļoti patīk mežā, 
tā ir laba atpūta. Jau kādus 30 gadus zinu, 
kurā vietā kas aug.  

Agita Grubenberga, Sūdes Priednieki: — Te 
saimniekojam no pavasara. Paldies bijušajai 
Priednieku saimniecei Ilgai Stibai par pado-
mu! Audzējam dažādus dārzeņus, ko pārdo-
du Dundagas tirgū.  

Būtu gribējies, lai kartupeļiem būtu lielā-
ka raža un labāka kvalitāte. Esam izaudzējuši 
Krautkaiser šķirnes kāpostus ziemas glabāša-
nai un skābēšanai. Ar ražu esam ļoti apmieri-
nāti, jo vidēji galviņa sver 2,5 kg. Tās visiem 
ir ļoti spēcīgas un lielas. Pirmo skābējuma 
porciju sāku tirgot 23. IX.  

Sīpolu raža varēja būt labāka. Nezināša-
nas dēļ nopirkām pārāk mazus sīksīpolus, 
līdz ar to arī sīpoli izauga mazi. Taču cilvēki 
pērk. Citi pat vēlas sīkākus sīpolus.  

Nedaudz esam izaudzējuši arī burkānus 
un sarkanās bietes. Šie dārzeņi labi auguši. 
Burkānus jau tirgoju, bet vārītas sarkanās 
bietes pārdošu ziemā.  

Siltumnīcās izaugusi laba gurķu un ļoti 
laba tomātu raža. Gurķus marinēju pārdoša-
nai ziemā.   

Ir iestādīti sīpoli. Tas nozīmē, ka ziemā 
pārdošanā būs arī loki.  

Visvairāk darba un laika ieguldījām kā-
postos, jo visus kaitēkļus nolasījām un iznīci-
nājām bez ķimikālijām. Kad sāka veidoties 
galviņas, vārījām un lējām tām virsū priežu 
uzlējumu.  

Man patīk darbs, ko daru, ar rezultātiem 
esmu apmierināta. Protams, gribētos, lai tie 
ir vēl labāki. Abi ar vīru palikām bez darba, 
bet tagad esam ļoti nodarbināti. 

Diāna Siliņa    

Cāļus skaita rudenī 
 

Arī trusēnus, kazlēnus, teļus, labības centnerus un dārzeņu kilogramus... Septem-
bra nogalē par ražu jautājām dažiem zemniekiem un mājražotājiem. 

   Druvā minūte dārga  
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— Ko jūs visspilgtāk atceraties no bērnī-
bas Kolkā? 

— Tās ir divas atmiņas. Mans tētis bija ļoti 
jauns un orķestra vadītājs. Pirms tam viņš 
mazliet bija vadījis arī Kolkas kultūras dzīvi. 
Man likās pašsaprotami, ka viņa vārds visur 
skan… 

— Tā jau droši vien ir jebkuram bērnam. 
Vai viņa tētis ir aktieris, mācītājs vai prezi-
dents, tas ir viņa tētis. 

— Drusku vēlāk es ar to sāku tā kā lepo-
ties, jo sapratu, ka tas ir kaut kas īpašs.  

— Ko nozīmē uzaugt kā Viestura Rēriha 
meitai? Citiem vārdiem, kā sākās jūsu muzi-
kālā izglītošanās? Vai jums nešķita, ka itin kā 
atņemtu bērnību? 

— Tajā laikā Kolkā mūzikas skolas nebija, 
tikai pamatskola. Tētis jau ļoti agri bija pār-
baudījis manas muzikālās dotības un secinā-
jis, ka tādas ir, tāpēc pievērsās sistemātiskai 
manis skološanai. Mācīja dziedāt, mācīja 
spēlēt klavieres.  

— Jau pirmsskolas vecumā? 
— Jā, jā. 
— Un jūs neiebildāt, ka tādēļ nevarat iet 

ārā padauzīties ar citiem bērniem vai savā 
nodabā paspēlēties ar lellēm? 

— Katrā ziņā man nebija kā Raimondam 
Paulam. Viņš stāsta, ka tas bijis šausmīgi, cik 
ļoti viņam nav gribējies spēlēt klavieres. 
Laikam mūsu ģimenē tā tas bija pieņemts, 
šķita pašsaprotami, ka zināms laiks jāvelta 
mūzikai. Ieejam istabā, aizveram durvis, 
mamma paliek šiverējam virtuvē, bet 
mums — nodarbība. Jā, kad sāku, man nebija 
vairāk par pieciem gadiem. Mamma saka: ne 
vairāk par četriem. Tētis kā mūziķis un peda-
gogs saprata, ka jāsāk ir agri. Viņam bija 
vienkārša un interesanta pieeja — man jāsa-
gatavo maza programmiņa, ar ko uzstāties 
ģimenes lokā, piemēram, iepriecināt mam-
mu dzimšanas dienā vai astotajā martā, vai 
uz Jauno gadu. Kaut ko nodziedāt, kaut ko 
nedaudz nospēlēt. No tā laika, šķiet, saglabā-
jies prieks gatavoties un uzstāties, lai sagādā-
tu citiem pārsteigumu. 

To atceroties, tagad mazliet pasmaidu, jo 
apzinos, ka vislabāk var iemācīt to, ko pats 
labi saprot. Tētim klavieres nebija viņa in-
struments, tāpēc mums abiem gāja tā kā pa 
celmiem. Tas nebija ne viegli, ne forši. Toties 
viss, ka saistās ar dziedāšanu, ar ritma izjūtu 
un muzikālās atmiņas trenēšanu, tas bija labi 
un, kā izrādās, noderēja turpmākajā dzīvē. 
Galvenais, noder tagad! 

— Kad sākāt skolas gaitas, jums jau bija 
ielikti kārtīgi muzikālie pamati. Arī solfedžo? 

— Nedaudz arī solfedžo. Tētis jau uz vi-
siem skolēniem skatījās ar vērtējošu aci — 
kurš varētu būt nākamais spēlētājs viņa vadī-
tajā orķestrī. Viņam tas šķita pašsaprotami, 
ka arī man tur kaut kas būs jāspēlē.  

— Vai jūs tad bijāt jaunākā dalībniece? 
— Viena no jaunākajām noteikti — tas bija 

diezgan agri, otrās klases beigās. Pirms tam 
mājās tētis kādu laiku man mācīja flautas 
spēli, vispirms vingrinājumus, tad vienkāršā-
kās dziesmiņas. Tad vēl neapzinājos, kas 
mani sagaida. Ja liek spēlēt, tad jāspēlē.·Tikai 
vēlāk sapratu, ka pašai būs jāpiedalās arī 
orķestrī. 

— Vai atceraties, kādas bija jūsu, mazas 
meitenes, sajūtas, sākot spēlēt tik nopietnā 
veidojumā kā orķestris? 

— Atminos pirmo skaņdarbu. Klasē mūs 
nosēdināja garā rindā... Man tas viss likās 
pavisam dabiski. Laikam jau paļāvos uz tē-
ti — ja viņš redz, ka tam jābūt tā, tad tas ir 

pareizi, es tam ļāvos. Neprotestēju, man pati-
ka.  

Tad nāca pirmie koncertiņi skolas zālē 
Jaunajā gada, izlaidumā. Ar visiem kopā spē-
lēt, tas bija fantastiski. Tā pamazām auga 
mana varēšana. Pamatā jau bija grūts, neat-
laidīgs un regulārs darbs, arī izbraucieni, 
skates, Dziesmu svētki. Panākumi, kas bija 
tik bieži, ka likās gandrīz pašsaprotami — 
tāds tas dzīvesveids. Un man patika būt kopā 
ar tēti gan darbā, gan uz skatuves, lai gan 
pret mani viņš brīžam bija īpaši prasīgs, pat 
skarbs… Uz bijušo audzēkņu bāzes Kolkā 
nodibinājās arī pieaugušo pūtēju orķestris. 
Tā viss loģiski turpinājās.  

— Pabeidzāt pamatskolu. Ko pēc tam? 
— Devos uz Ventspils mūzikas vidusskolu. 

Sākumā pa brīvdienām vēl braucu uzspēlēt 
uz Kolku, bet vēlākajos kursos bija jāspēlē 
Ventspils mūzikas vidusskolas pūtēju orķes-
trī.  

— Vai pēc pamatskolas jau bija skaidra 
doma, ka turpmākais dzīves ceļš saistīsies ar 
mūziku? 

— Nē! Tur nu gan pilnībā pakļāvos tēta 
redzējumam. Man pašai piecpadsmit gados 
šajā ziņā nebija nekāda viedokļa. Ja būtu 
atstāta savā vaļā, tad droši vien būtu gājusi 
līdzi draudzenei — vispirms uz Rojas vidus-
skolu, tad uz filologiem. Bet par to nevarēja 
būt ne runas. «Ventspili es zinu kā savus 
piecus pirkstus, tur ir tava vieta!» tētis teica, 
un tas nebija apspriežams.  

Gada laikā viņš mani sagatavoja nopietna-
jām prasībām, iestājeksāmeniem, jo tur ie-
kļuva bērni pēc bērnu mūzikas skolas. Mana 
specializācija tad jau bija flauta. 

Sākumā jaunajā skolā nemaz tik labi neju-
tos. Apzinājos, ka tā nav pašas izvēle. Bet biju 
apzinīgs un godīgs bērns, jādara vien ir, kas 
nolemts. Biju gana čakla, un manas sekmes 

bija gluži labas.  
Tagad varu novērtēt, ka tur ieguvu labu 

pamatu. Man laimējās ar ļoti labu mūzikas 
literatūras skolotāju — Valdi Smaļķi, viņam 
piemita smalka kultūrvēstures un mākslas 
izpratne. Viņš bija no tiem pedagogiem, kas 
māk aizdedzināt. Gribu pieminēt arī solfedžo 
skolotāju Regīnu Lapsiņu, kas savulaik bija 
mācījusi tēti, tāpat latviešu valodas un litera-
tūras skolotāju Aiju Bumbieri. Ieguvu labu 
muzikālo un humanitāro izglītību.  

Dzīve tā pavērsās, ka turpināju izglītoties 
Jelgavas mūzikas koledžā. Citi pasniedzēji, 
cita pieeja, un arī tas bija labi. Pabeidzu skolu 
ar labām un teicamām sekmēm. Mana speci-
alizācija bija flautas spēle, bet ar sīkiem bur-

tiņiem diplomā bija ierakstīts 
arī, ka varu būt pūtēju orķes-
tra vadītāja. Es to pilnīgi ne-
ņēmu vērā. Tikpat labi tur 
varēja būt rakstīts, ka trakto-
ra vadītāja. Mans specialitā-
tes pasniedzējs teica: tev 
tagad ceļš uz Mūzikas akadē-
miju. 
Man jau bija mazliet pāri par 
divdesmit gadiem, un es no-
lēmu: nē, šoreiz gan neiešu 
pa to ceļu, par kuru pati ne-
esmu pārliecināta. Krasi no-
mainīju it kā paredzamo dzī-
ves gājumu: aizgāju studēt 
sociālo darbu.  
— Pilnīgi kaut kas cits! Tur 
jābūt pamatojumam. Vai tas 
šķita aizraujoši? Ne tas vieg-
lākais darbs. 
— Tajā laikā tas Latvijā bija 
jaunums. Valdīja uzskats — 
mēs daudz ko varam mācīties 
no ārzemju pieredzes, mums 
paveras tik plašs darba-
lauks... Studēju Latvijas Kris-
tīgajā akadēmijā Bulduros. 
Tas bija vērtīgs izglītības 
posms, kas pavēra citu un 
plašu skatījumu uz dzīves 
norisēm, lika saprast, ko no-
zīmē kalpot. Šī pieredze nav 
tik daudz noderējusi profesi-
onālajā ziņā, cik veidojusi 
manu personību, pasaules 
izpratni. 
Ar mūziku toreiz saskāros 

mazāk. Tomēr tā nevar teikt. Mūzika visu 
laiku bijusi man apkārt. Iespējams, ka tolaik 
mūziku nelaidu caur savu sirdi, vairāk uztvē-
ru muzicēšanu kā pienākumu. Mans vīrs 
daudz komponēja, radīja mūziku dažādiem 
ansambļiem, viņa projektos es piespēlēju. 
Taču tā atkal nebija manis pašas vēlme. 

Vēl studējot, Ulbrokas vidusskolā mācīju 
mūziku, pēc tam tur nodibinājās Mūzikas un 
mākslas skola, kur mācīju bērniem flautas 
spēli. Vēlāk Rīgā strādāju sociālo darbu. Tēta 
māsa, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas 
fakultātes profesore Aīda Krūze, Dr. paed., 
mani mudināja studēt tālāk maģistrantūrā. 
Iestājos LU, ieguvu maģistra grādu sociālajā 
pedagoģijā. Piedzima meitiņa Anna. Tad strā-
dāju sociālo darbu Rīgā. Mani vadīja doma, 
ka varu cilvēkiem palīdzēt.  

Pienāca 2008. gads. Valstī krīze, bet man 
togad piedzima dēls. No darba biju prom un 
attālinājos no tā aizvien vairāk. Paskatījos 
citām acīm, kā strādā mani kolēģi, un sapra-
tu, cik tas ir grūti. Kā pietrūkst valsts atbal-
sta, cik nepilnību sistēmā... Man šķita — ja 
vēlies strādāt patiešām no sirds, tad sociālajā 
darbā tev tik ļoti sevi jāiegulda, ka ātri vari 
izdegt. Negribēju tajā visā atgriezties. 

Dzīve atkal apmeta loku. Izšķīros no vīra 
un atgriezos Kolkā. Te bija jauki — mana 
dzimtā vieta, bērnudārzs, skola. Rīgā nevarē-
jām vien sagaidīt bērnudārza rindu, te mūs 
sagaidīja atplestām rokām. Kārlītis arī prie-
cīgs, Anniņa, jau spēcīga dziedātāja,  vēl ap-
meklēja bērnudārzu, bet sāka jau iet mūzikas 
skolas sagatavošanas klasē. 

— Varu iedomāties, kā par to visu priecā-
jās vectētiņš Viesturs. 

— Protams! Opītis Viesturs, kā viņu sauca 
Anniņa, ļoti lutināja savu pirmo mazbērniņu. 
Bet tad man iešāvās prātā kāda doma. Ja mei-
ta ir tik spējīga, tad viņai jāmācās Rīgas Do-

ma kora skolā. Kopā ar mūzikas skolas peda-
goģēm Anna jāsagatavo šai skolai! Sagatavo-
jām, Anna izturēja konkursu. Atkal jāmaina 
dzīvesvieta, jāpārceļas atpakaļ uz galvaspil-
sētu! Tā arī notika. No jauna sākām būvēt 
dzīvi Rīgā. Anniņa sāka mācīties prestižajā 
skolā, pati interešu izglītības centrā Imantā 
mācīju bērniem mūziku un skrēju vēl citos 
darbos, lai mūs nodrošinātu.  

Tā skrienot, skrienot un skrienot pagāja 
trīs gadi. Aizvien vairāk ievēroju, ka Anna 
trešajā klasē ir tā kā pagurusi no dzīves, no 
lielās slodzes, no ļoti stingrajām prasībām. 
Doma kora skolā taču apvienojās vispārizglī-
tojošā skola un spēcīga profesionālā mūzikas 
skola. Bet ko līdz laba izglītība un muzikālā 
attīstība, ja bērnam vairs nav prieka, zināmā 
mērā — pat bērnības? Viņa man vakarā pra-
sa, vai būs laiks nedaudz paspēlēties. Man 
gandrīz jāatbild noliedzoši. Aizvien biežāk 
uzdevu pati sev jautājumu  — vai tā tam jā-
būt? 

Tad saslima tētis. Pēdējo savas dzīves pus-
gadu viņš pavadīja Rīgā, slimnīcā, un mēs, 
meitas, gājām viņu apciemot.  Tēta aiziešana 
bija viens no svarīgākajiem pagrieziena pun-
ktiem manā dzīvē. Vēlāk sapratu, ka Rīgas 
dzīvei jāpieliek punkts.  

Bet toreiz ārkārtīgi spilgti saskatīju pret-
runu starp to, kas ir īsts un kas ir otršķirīgs. 
Īstais ir tas, kur pa īstam tu dzīvo ar sirdi un 
dvēseli, otršķirīgais — kur tu kaut ko dari, 
pelni, bet tikai tāpēc, ka jāpelna jau ir. Man 
tobrīd īstais bija būt kopā ar tēti, runāt ar 
viņu, klusēt… būt kopīgajā klātbūtnes telpā. 
Vienā brīdi es vairs nespēju izturēt šo iekšējo 
pretrunu un aizgāju no darba. Man gan nebi-
ja redzējuma, ko darīšu tālāk. Tobrīd man 
galvenais bija būt kopā ar tēti. Arī tagad, 
atskatoties atpakaļ, esmu pārliecināta — kad 
tu tādas patiesības saproti, tad par kaut ko 
jāizšķiras. Man tas nozīmēja, ka jāatmet tas, 
kas nav pa īstam mans.  

Pērn tētis aizgāja. Mēs vēl turpinājām 
dzīvot Rīgā, bet saimniece steidzami gribēja 
dzīvokli pārdot, un mēs palikām bez dzīves-
vietas. Tobrīd man bija bezdarbnieka pa-
balsts. Un tad es attapos — bet mēs taču va-
ram dzīvot tēta dzīvoklī Kolkā! Kāpēc man 
jāmeklē kaut kas cits?! Citur mani neviens 
negaida. 

Tā viss loģiski sakārtojās. Iekšēja likumsa-
karība tajā visā ir. 

— Pagājušās vasaras beigās noteikti izlē-
māt palikt Kolkā? 

— Jā. Tobrīd gan man nebija nekādu 
priekšstatu par iespējamo darbu. Gribēju, lai 
bērniem ir bērnība, un priecājos par to. Biju 
iedomājusies, ka sameklēšu kādu rokām da-
rāmu darbu, varbūt strādāšu zivju apstrādē. 
Mani nebaida darbs, ja redzu tam jēgu. 

Augusta beigās skolas direktore Antra 
Laukšteine, priecīga par skolasbērniem, ma-
ni aicināja uz sarunu, jau sagatavojusi man 
pilnu spektru visādu iespējamo darbu skolā. 
Bet es, tikko aizgājusi no pedagoģiskā darba, 
par to negribu ne dzirdēt. Nekad mūžā! Un 
teicu pārliecinātu «nē». 

— Vai orķestri vadīt nepiedāvāja? 
— Arī. Tas man vispār nelikās apsprieša-

nas vērts temats. Kā es to varētu? Tēta vairs 
nav, neviens nevar vadīt Kolkas pūtēju or-
ķestri. Neviens jauns, aizrautīgs diriģents arī 
nav pieteicies. 

— Tā ir tā lieta. Tieši pēdējos gados orķes-
tris bija dabūjis tādu instrumentu papildinā-
jumu! Varētu šķist, ka pa tik ilgiem gadiem 
orķestrī varētu izaugt kāds šī specifiskā dar-
ba turpinātājs, bet acīmredzot tā nenotiek. 
Bet jūs ar savu profesionālo ievirzi varētu 
būt pati loģiskākā iedomājamā kandidatūra! 

— It kā jā. Bet toreiz pateicu stingru «nē». 
Paliku dzīvot ar savu bezdarbnieka pabalstu. 
Bērni mācījās, es pa māju saimniekoju. Ja ir 
bērni, tad nekad nav tā, ka nebūtu ko darīt.  

— Orķestra darbība gan nepārtrūka. 
— Jā, darbu turpināja dundadznieks Jānis 

Cirvelis. Viņš to tētim kā sens kolēģis bija 
apsolījis — aizvest orķestri līdz Skolēnu 
dziesmu svētkiem. Bet pēc tam turpināt vairs 
negribēja, un es to saprotu. Šogad ziemas 
beigās viņš to paziņoja skolas direktorei. 
Antra atkal uzrunāja mani, lai uzņemos kaut 
nedaudz — Jānim palīgā. Pagatavot bērnus, 
jo es dzīvoju uz vietas. Divreiz nedēļā. 

   Dziedot dzimu, dziedot augu 

Māksla rodas tur,  
kur valda brīvība 
 

Mēs priecājamies par jaunpienācējiem mūsu novadā, bet savā ziņā vēl lielāks 
prieks ir par tiem, kas atgriežas. Dzīvē metuši dažādus lokus, līdz atkal nonākuši 
dzimtajā vietā. Tāds cilvēks ir kolciniece Rudīte Rēriha, leģendārā Kolkas pūtēju or-
ķestra ilggadējā vadītāja Viestura Rēriha meita. 

Pirms septiņiem gadiem intervēju Rudītes tēvu — Viesturs bija ieguvis pašvaldības 
augstāko apbalvojumu — Par mūža ieguldījumu Dundagas novadam. Sarunā Viesturs 
arī pieminēja, ka viņa trīs meitas ir izgājušas skolēnu orķestra skolu... 

• Rudīte Rēriha.                                                                      Alda Pinkena foto 
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Man šķita, ka arī to nespēšu, ka neko ne-
saprotu. Tomēr piekritu. Bērnos jau zināma 
bagāža bija, man arī, tā tas aizgāja. Pagāja 
mēnesis. Starp citu, darba līgumu parakstīju 
trešajā martā, dienā, kad pirms gada aizgāja 
tētis... Bet tad Jānis, nesagaidot mācību gada 
beigas, iesniedza atlūgumu. Antra atkal pie-
vērsās man... Jāņa pēdējā darbadienā Antra 
uzaicināja mani un Jāni uz trīspusējām saru-
nām. Varbūt izšķiļas kāda sakarīga doma. 
Labi, eju, bet pilnīgā pārliecībā — ja reiz or-
ķestrim te nav vairs lemts būt, tad nav. Es 
nevaru uzņemties vadību, jo nespēju to, to 
un to. Nekad neesmu to darījusi, man nav 
priekšstata. Labi, sēžam un runājam. Uzklau-
su Antru, uzklausu Jāni, joprojām sevi tajā 

visā neredzu. Bet tad vienā mirkli tā bilde 
salikās — skaidri ieraudzīju, ka ir tomēr tik 
daudz priekšnosacījumu, lai orķestris pastā-
vētu. Bērni grib. Jā, drusku apjukuši, bet vē-
las turpināt. 

— Dalībniekos ir ielikts ilglaicīgs dzinulis. 
No malas raugoties, jau šķiet, ka visas zvaig-
znes ir pareizi sarindojušās: ir iegādāti in-
strumenti, un, ja nu kāds Kolkas orķestri pēc 
Viestura var vadīt, tad tā ir meita, kurai ir 
atbilstoša izglītība. Tas tomēr ir specifisks 
darbs, atrast skolai matemātikas vai latviešu 
valodas skolotāju būtu krietni vien vienkār-
šāk.  

— Tā ir. Esmu tāds cilvēks, kam vajag re-
dzējumu uz priekšu. Un tad es ieraudzīju tā 
pa īstam — klau, ir taču tik daudz! Materiāli 
tehniskā bāze ir, vieta, kur mēģināt — arī. 
Spēlēt gribētāji ir. Nu ja, pietrūkst tikai viena 
ķēdes posma — vadītāja. Ja nu es spētu… 

Es to īsti nevaru nosaukt par savas gribas 
lēmumu.  

Par to visu, kas notika pēc tam, varu tikai 
brīnīties. Manī ir arī cita šķautne — man 
vajag drusku avantūras. Ja viss ir pārāk 
skaidri un paredzami, tad kļūst garlaicīgi. Ir 
aizraujoši kaut ko radīt no jauna. 

— Jums degvielai vajag daudz brīvības un 
daudz nezināmā.  

— Tieši tā. Līdzko teicu «jā», tā uzreiz 
sapratu, ka pirmais lielais pārbaudījums būs 
koncerts izlaidumā. Kolkas skolā ir pierasts, 
ka tad vienmēr devītos pavada lielajā dzīvē 
ar orķestri. Ne klases audzinātāja, ne vecāki, 
ne ciemiņi nesaprastu, ja tā nebūtu. Un paši 
orķestranti arī grib. Bet Antra jau runā tā-
lāk — rudenī būs skolas salidojums. Pie sevis 
nodomāju: kaut nu tik neizgāztos izlaidumā, 
kāds vēl salidojums! 

— Cik jums tad atlika laika līdz izlaidu-
mam? 

— Es pārņēmu orķestri pirmajā maijā. 
Izlaidums desmitajā jūnijā... 

— Cik orķestrī bija dalībnieku? Un kāda 
bija pati pirmā tikšanās reize diriģentes sta-
tusā?  

— Pavisam bija kādi 16–17 — skolēni un 
bijušie skolas audzēkņi, tagad studenti. Viņi 
jau bija kopā spēlējuši, piedalījušies skatēs. 

Nekad neaizmirsīšu tās izjūtas, kad braucu 
uz pirmo mēģinājumu. Tik savādi… saviļņo-
jums, asaras, bijība… Repertuāru esmu paņē-
musi, mājās izdiriģējusi, visiem piezvanījusi. 
Lielākā daļa dalībnieku mani nepazīst. Aiz-
braucu, sasveicinos. Atšķiram notis. Viņi 
mani nopietni vēro. Pastāstu, kas es esmu. 
Un nu ir brīdis, kad rokas jāceļ augšā un kaut 
kam būtu jāatskan. Es taču pēc skolas beigša-
nas nebiju diriģējusi! Viņi paņem instrumen-
tus. Un uz manu žestu atskan mūzika. Skan! 
Ir saslēgšanās!  

Pēc tam jau ātri noķēru, ka mani pārņem 
ārkārtīgi liels azarts. Kaifs.  

— To jau dalībnieki arī ātri pamana. Un 
tad azarts kļūst abpusējs.  

— Tā ir. 
— Manuprāt, jebkuram diriģentam — at-

braucējam no malas — būtu bijis ļoti grūti 
pārņemt Kolkas orķestra vadību. Vai jūs savu 
īpašo priekšrocību un varbūt pat misiju ne-
apzinājāties? 

— Nu ja, savējo sindroms mums ir rakstu-
rīgs. To visu apzināties sāku vēlāk. Pirmais, 
ko jutu — dalībnieku atdevi, vēlmi darboties.  

Nospēlējām izlaidumā, un tad jau zināju, 
ka būs jāspēlē arī Jūras svētkos. Tad vēl pāris 
mazāku uzstāšanos. Pavisam aizvadītajā va-
sarā sniedzām piecus koncertus, no tiem 
divos bija pamatīgi gājieni — Jūras svētkos 
un Piejūras senioru festivālā. Kopumā viss 
notika veiksmīgi, un tas stiprināja pārliecību, 
ka esam uz pareizā ceļa un varam turpināt.   

— Svētki un uzstāšanās ir dažādas, kaut 
vai tīri tematiski. Vai jums ir pamatrepertu-
ārs un jūs to nedaudz variējat, ņemot vērā 
katras uzstāšanās ievirzi? Izlaidumā kaut kas 
mazliet cits, Jūras svētkos — atkal savi uzsva-
ri? 

— Pilnīgi viens un tas pats nav. Viens, ko 
esmu jau sapratusi, — jāievēro sezonas nosa-
cījumi. Vasarā, kad ir āra koncerti un gājieni, 
noteikti jāiekļauj marši, savā ziņā vieglāka 
mūzika. Bet man ļoti patīk arī iekštelpu kon-
certi, kas ir vairāk niansēti, tiem gatavojo-
ties, vairāk jāslīpē skanējums. Starp citu, 

šovakar (24. IX. Red.) pirmoreiz mēģināšu 
tautas namā. Jā, atšķiras arī tematika. Gata-
vojoties skolas salidojumam, mācāmies Sila-
vas valsi, Dar' man, tēv(i)s, pastaliņas. Uz valsts 
svētkiem aktuāla būs Latvijas, patriotiskā 
tematika. Esam jau sākuši domāt par ģime-
niskas ievirzes koncertiem Adventa laikā.  

— Kāda ir akustika tautas namā? 
— Stāsta, ka laba... Jā, man visu laiku kaut 

kas jauns nāk priekšā.  
— Šurp nākot, teicāt, ka pirmoreiz jāatvie-

no mūzikas skolas signalizācija, ka esot 
daudz atslēgu... Jūs vadāt orķestri. Kādi vēl 
jauni pienākumi? 

— Orķestris iekļaujas Kolkas pamatskolas 
interešu izglītības programmā. Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kolkas filiālē mā-
cu bērniem solfedžo un mūzikas literatūru. 
Mācu mūziku arī bērnudārzā. Ne bērnudār-
zā, ne mūzikas skolā agrāk neesmu strādāju-
si. Septembris sācies ar milzīgu darba apjo-
mu, galva ir pārblīvēta ar informāciju, ir 
miega bads. Pašlaik mācos lūgt sev palīgos 
gan orķestra jauniešus, gan tuviniekus. Viņi 
ir mans plecs un atbalsts. Un atļaujos gan 
paraudāt, gan kārtīgi izsmieties. 

— Bet izskatāties priecīga. Cik veci tagad 
ir jaunākie orķestranti? 

— Jaunākais ir piektklasnieks. Bet ir jau 
nolūkoti nākamie orķestranti, kurus mācu 
atsevišķi, no trešās un ceturtās klases. Orķes-
trī ikdienā strādāju ar skolas bērniem, uz 
svētkiem piebrauc studenti. Būtībā mēs esam 
jauniešu orķestris. 

— Vai šādiem orķestriem ir kāds vecuma 
ierobežojums, lai padalītos skatēs? 

— Tāds ir — līdz 21 gadam, un tajā mēs 
iekļaujamies. 

Vasarā jau bija jautājums, ko darām tālāk. 
Jaunieši paši vaicāja: bet salidojumā taču mēs 

spēlēsim!? Es atbildēju, ka daudz kas ir atka-
rīgs no viņiem pašiem. Teicu: man pietiek 
uzņēmības izvirzīt mērķus, man vajag jūsu 
gribas.  

— Vai tā šķiet, ka dalībnieki ir nocietušies 
darboties? 

— Jā, tā ir. Jau esam ceļa jūtīs uz jauniešu 
mūzikas festivālu Jaunjelgavā. Tur pulcēsies 
kori, orķestri, simfoniskie orķestri un jaunie-
šu mūzikas grupas no visas Latvijas. Viņiem 
tas ir tradicionāls pasākums, bet mēs būsim 
pirmie viesi no Kurzemes. Pavasarī mūs gai-
da skates, esam jau aicināti koncertēt Botā-
niskā dārza Palmu mājā, bet maijā — lielais 
pūtēju orķestru salidojums Rīgā. Šķiet, ka 
esam dzīvotspējīgi. 

— Tiešām prieks, ka jūsu tēva mūža dar-
bam ir turpinājums. Arī domājot par Ernestu 
Ābolu Dundagā, esmu pie sevis spriedis, kā 
tas nākas — audzēkņus skolo gadu desmi-
tiem, bet neatrodas neviens, kas pārņemtu 
karogu. Nu ja, teju visu spējīgo jauniešu ceļi 
aizved uz Rīgu, ja ne tālāk. Arī muzikāli ap-
dāvināto. Bet likumsakarība ir nežēlīga — ja 
izlaiž uguni no kurtuves, tad tas var būt uz 
ļoti ilgiem laikiem.  

— Tas tiešām ir pārdomu vērts temats. 
Man pašai un droši vien kādreiz pārrunās ar 
saviem audzēkņiem. Bet orķestris — tas ir 
veselums, ko veido ļoti daudzas atsevišķas 

vienības. Turklāt orķestris nav vis šo atseviš-
ķo vienību summa, bet kas daudz vairāk. Tur 
ir īsta ķīmija.  

— Pašlaik jaunie asniņi atkal dīgst. Būs 
papildinājums orķestrī, un tad jau skats uz 
priekšu ir cerīgs. 

— Jā, ar vairākiem tagad gaidāms laikam 
jau tas mazāk interesantais darbs — viens 
pret vienu audzēknim ar skolotāju. Tas prasa 
piespiesties. Tad tu vēl nemani kaifu no kop-
skanējuma. Bērns to nejūt. Bet tam jātiek 
pāri, skolotājam piepalīdzot. 

— Jūsu pašas bērni jau atzīstami uzstāju-
šies muzikālo talantu koncertos. Bet tas ir 
šeit, Dundagas novadā. Vai tagad jums neie-
šaujas galvā doma, ka meita tomēr ir kaut ko 
zaudējusi, vairs nemācoties Doma kora sko-
lā? 

— Svarīgi ir just, saprast, vai tas, kas no-
tiek, ir dabiski. Ja tā ir, tad tā ir lielākā vērtī-
ba. Mani bērni dzīvo dabisku bērna dzīves 
ritmu. Annai vasarā palika vienpadsmit gadi, 
Kārlim nupat astoņi. Ir aplam gribēt no spējī-
ga bērna izveidot mazu pieaugušo, jau tādu 
kā mākslinieciņu ar visu no tā izrietošo slo-
gu, kamēr viņa galvenā būtība vēl ir būt bēr-
nam. Jā, kādreiz esmu aizdomājusies — un ja 
nu Annai kaut ko esmu atņēmusi profesionā-
lajā ziņā? Bet dzīve acīmredzot noliek tevi 
tur, kur vislabāk. Agrāk vai vēlāk. Ne talants, 
ne plašais redzesloks, ko paver mūzika, ne-
var zust.  

— Un Anna mācās mūsu mūzikas skolā.  
— Jā, tāpat arī Kārlis. Anna dzied, spēlē 

kokli un klavieres, uzticēšu viņai flautu, Kārli 
nākotnē redzu pie bungām.  

— Kārlis mūsu sarunas laikā kaut ko 
plinkšķināja uz klavierēm.  

— Bērniem ir muzikalitāte asinīs no abiem 
vecākiem. Mani nekad nav vadījusi doma, ka 
visam jābūt pilnīgi pareizi. Iespējams, ka 
mans tētis gan centās darbā ar mani visu 
darīt kā pēc grāmatas. Jauns, dedzīgs un 
stingrs skolotājs. Bet manī izveidojās pārlie-
cība, ka tā nav jādzīvo. Kur tad paliek brīvī-
ba, kur nejaušība? Brīnums, māksla rodas 
tur, kur ir brīvība. Man to vajag! Kad ir brīvī-
ba, tad notiek brīnumi.  

Noteikti gribu pateikt: lai mani orķestran-
ti zina, ka pirmām kārtām mēs paši esam 
instrumenti. Jāļaujas, lai mūzika plūst mums 
cauri. Caur sirdi, caur visiem mūsu būtības 
slāņiem. Un tad, kad paši skanam, tad ievib-
rējam arī citus. Kad patiesi tā darām un dzī-
vojam, tas ir milzu spēks. To es jūtu.  

Es jūtu savu orķestrantu atdevi. Ikdienā to 
viņiem nepasaku... Tad ir mēģinājumi, tas ir 
mūsu kopīgais darbs, un mans uzdevums ir 
norādīt: kļūda, kļūda, jāatkārto! Kā citādi. 
Bet tas nenozīmē, ka nejūtu viņu mīlestību, 
viņu siltumu. Tas ir no seniem laikiem ie-
likts, tas ir tas, ko mans tētis ir izdarījis, viņš 
ir bijis autoritāte. Tagad tas turpinās, un es 
zinu, ka šo darbu nevaru darīt citādi, kā tikai 
ar atvērtu sirdi, ar pilnīgu iesaistīšanos. Citā-
di nekā nebūs. 

— Vai dalībnieki trenējas arī mājās? 
— Kā nu kurš. Dažiem ir savi instrumenti, 

tie noteikti spēlē mājās, dažiem es uzticu 
paņemt līdzi. Ir skaņdarbi, kuriem vairāk 
jāgatavojas. 

— Vai mēģinājumi ir tāds kā melnais 
darbs un koncerti kā svētki?  

— Atšķirība ir noteikti, bet es nesauktu 
kopmēģinājumus par melno darbu. Es to 
sauktu par tikšanos ar mūziku. Tikšanās 
vienmēr nav tikai prieks… Ir lietas, kas jāno-
skaidro, kopā jāizjūt, kam jātiek cauri, lai 
būtu īstais prieks būt kopā. Grūtākais ir 
darbs atsevišķi ar katru orķestra dalībnieku, 
arī grupiņās, kad no nekā sākam burtot jau-
nu skaņdarbu. Kad pirmais posms ir pārva-
rēts, tad kopmēģinājums jau ir interesants.  

Koncerts ir virsotne, mērķis, bet man 
pašai lielākie svētki ir ģenerālmēģinājums. 
Tā parasti ir diena pirms koncerta, kad visam 
jau jābūt gatavam. Koncerts ir kas tāds, ko es 
pilnībā izbaudīt nespēju. Tas prasa sakopot 
visus spēkus, ļoti koncentrēties. Bet priekš-
pirmizrāde, kā es to sev esmu nosaukusi, 
man patīk. Visi jau ir gatavi, saviļņoti, lielā 
notikuma gaidās... Tie ir mani svētki.  

 
Alnis Auziņš   

 

• Rudīte: «Vislabāk man patīk mirklis pirms...» 
• Šogad Jūras svētkos Kolkā. Tā bija pirmā reize, 
kad Rudīte vadīja orķestra gājienu.  

Foto no R. Rērihas albuma 
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Ekoskola un zaļais karogs 
Ilona: — Rudīte ir Kurzemītes ekoskolas 

koordinatore un vadītāja. Septembrī sākās 
programmas trešais gads. Daudzus gadus 
esmu līdzdarbojusies Kolkas pamatskolā, ko 
uzskatu par mūsu ekoskolas programmas 
krustmāti, un jau tur mani aizrāva šī ideja. 
Kāpēc to nepamēģināt Dundagā? Mums ir 
visas iespējas arī šeit uzsākt ko līdzīgu. Pa-
mudināju Rudīti — spējīgu darbinieci, labu 
organizatori. Divus gadus darbojoties, pērn 

dabūjām pateicības rakstu. Tas, ka tagad 
saņēmām starptautisko ekoskolu zaļo karo-
gu, ir liels Rudītes un visas mūsu saimes no-
pelns. 

Rudīte:  — Ekoskolu programma ir Latvi-
jas vides izglītības fonda programma, un 
tādu īsteno 64 valstīs. Tā ir domāta, lai iemā-
cītu bērniem dzīvot videi draudzīgi. Atklājās, 
ka mūsu bērnudārzs jau dzīvo un darbojas 
videi draudzīgi kopš tā pirmsākumiem, tikai 
nemācējām to tā  pasniegt. Visa pamatā ir 
globālā domāšana. Sākumā tiešām liekas: 
kāpēc tas ir tik svarīgi, kas mainās, ja, piemē-
ram, neizmetīšu pārtikas pārpalikumus? Vai 
tādēļ Āfrikas bērni būs paēduši? Par to mūsu 
laukos ir grūti pat iedomāties. Taču mūsu 
izvēle, rīcība, īpaši jau, taupot enerģiju, pār-
tiku, ietekmē pasaules norises un spēj atvieg-
lojot dzīvi citiem. Ja mēs taupīsim, tad ražo-
tājam vai nu jāražo mazāk, vai jāpazemina 
cenas, un tad pārtiku var nopirkt kāds, kam 
maciņš plānāks nekā mums. Mums, pieaugu-
šajiem, ir grūtāk mainīt savu domāšanu, ta-
gad gan arī to cenšamies. Ļoti ceram, ka soli 
pa solītim pašos mazākajos mūsu sabiedrības 
locekļos ieaudzināsim šādu attieksmi, ka viņi 
domās ne tikai savas sētas, pagasta vai Latvi-
jas mērogā un kopsakarībās, bet arī sapratīs, 
kā tas ietekmē pasaulē notiekošo.  

 — Domā globāli, rīkojies lokāli. Pareizi. 
Bet kā to izklāstīt bērnam saprotamā valodā? 

Rudīte:  — Jā, ar bērniem vislabāk strādāt 
ar darbību, ar rotaļu starpniecību. Uzsveram, 
ka no ikkatra rīcības ir pavisam tieši atka-
rīgs, vai otrs būs priecīgs vai bēdīgs. Un katrs 
pats taču vēlas būt ar smaidīgu seju. Tātad 
man jārīkojas šādi, lai arī citi man apkārt 
būtu priecīgi. Ja bērnam parādām šo ceļu — 
saprātīgo un taupīgo pieeju resursiem, viņi 
ļoti iedarbīgi strādā ar vecākiem. Dari tā, 
nedari tā! Bērni neļauj saviem tuvajiem darīt 
aplam, viņi lieliski audzina! Iestādē ir 134 
bērni, viņiem ir vecāki, vecvecāki, tantes un 
onkuļi... Tas ir mūsu virsuzdevums. 

Ilona: — Ekoskolas programmā katru gadu 
ir viena galvenā tēma, bet jāstrādā vismaz ar 

7–8 tēmām. Piemēram, par elektrību. Bērni 
pieaugušo vadībā staigā pa iestādi un skatās, 
cik apgaismes ķermeņu, vai kaut kur dienas 
laikā nevajadzīgi nedeg spuldzes. Tā audzi-
nām bērnos pētniecības garu. To vēlāk ar 
bērniem pārrunāsim, un tad jau viņi arī sa-
vās mājās tam pievērsīs uzmanību. Lai nedeg 
gaisma, ja to nevajag! Lai nepil krāns! Lai 
mācās pievērst uzmanību, cik maz vajag 
ūdens roku mazgāšanai — nav visu laiku 

jātecina krāns. Tāpat rosināsim domāt par 
atkritumiem. Grupās ir papīrgrozs. Var jau 
papīru izmest, bet var arī sakrāt kaudzītē un 
nodot makulatūrā, tā paglābjot kokus. Tā ir 
praktiska darbība jau no maza vecuma, tā 
palīdz veidot saudzīgu attieksmi. 

— Un šī gada galvenā tēma? 
Rudīte:  — Ēdam atbildīgi! Vai man vajag tik 

daudz, lai būtu paēdis? Vai pārtikas pārpali-
kumus izmest, vai tomēr ne? Mums ir līgums 
ar saimniecībām. Labāk pabarot dzīvniekus. 

— Mājas rukšiem gan nedrīkst dot! Bet 
bērniem ieaudzināt šādu attieksmi ir labi. 

Ilona:  — Mēs piekopsim tādu praksi: uz-
klāsim galdu, būs kartupeļi, mērce, salāti, 
kāda gaļa, vēl kas cits. Mācīsim paņemt tik 
daudz un to, kā tiešām gribas. Ja negribi mēr-
ci, tad neņem. Tā bērni pamazām apgūs pras-
mi pareizi patērēt pārtiku. 

— Tas ir labi, tikai to derētu salāgot ar 
skolu.  

Rudīte:  — Priecātos, ja šajā programmā 
iesaistītos vidusskola, tas ir mūsu sapnis. 
Varbūt mums jāpamudina. 

— Tieši tā. Bērns savā attīstībā ir tādā kā 
ķēdītē. Ja viņš nonāk citos spēles noteiku-
mos, tad iepriekšējā ievirze var pačibēt. 

Rudīte:  — Mazajā skolā mums vajadzētu 
savu koordinatoru, Lielajā skolā — atkal savu. 
Pusaudži jau tiešām daudz ko paši spēj izda-
rīt, sadarboties. Ja mēs bērnudārzā labi pa-
veiksim savu darbu, tad bērniem pieaugot 
būs iespēja šajā jomā pilnveidoties. Jāiedroši-
na šajā tēmā mūsu lielais brālis. 

— Nupat saņēmāt zaļo karogu. Lai to iegū-
tu, bija jāizpilda zināmi priekšnosacījumi. 

Rudīte:  — Jā, ļoti nopietni. Līdz 1. XI eko-
skolas programmā jānodod visi plāni pašrei-
zējam mācību gadam, savukārt pavasarī jā-
raksta lielais pārskats par katru padarīto 
darbu.  

Ilona:  — Rudīte jūnijā to dara tā, kā augst-
skolā rakstot bakalaura darbu.  

Rudīte:  — Jāmin ne tikai labais un veik-
smes, bet jāanalizē arī kļūdas, ko varētu darīt 
citādi. Tad brauc žūrija un skatās uz vietas, 

pārbauda, iztaujā koordinatori. Mūs jūnijā 
apmeklēja Latvijas ekoskolu koordinators 
Daniels Trukšāns un Vides izglītības fonda 
pārstāvis Edmunds Cepurītis. Tikai divi, jo 
mēdz atbraukt arī pāri par desmit vērtētāju, 
tomēr tikšanās bija grūta. Vispirms prezen-
tēju mūsu redzējumu par izdarīto, nodarbī-
bas, to visu ar pierādījumiem, fotogrāfijām, 
videomateriāliem. Ar ķeķsīšiem te neiet cauri. 
Pēc tam viņi āķīgi un pat provokatīvi jautāja. 
Diemžēl biju viena un reizēm apjuku.  

Mēs ļoti lepojāmies ar pasākumu Ekomode, 
izdevās lieliski sadarboties ar vecākiem. Mēs 
to izrādījām četrreiz, tērpi glabājas joprojām. 
Bet žūrija aizrādīja, ka tā radām jaunus atkri-
tumus... Centos visādi pierādīt pozitīvo, ve-
cāku iesaisti, to, ka visiem bija jāaizdomājas 
par atkritumu tēmu, ko pirkt, ko var nepirkt. 
Mūsu darinātie tērpi var kalpot ilgi, un galu 
galā katrs tērps jau novalkājas.  

Žūrija ieteica vairāk iesaistīt bērnus vides 
vērtēšanā, tā aplūkojot lielākās tēmas: ūdens, 
elektrība, transports, apkārtne. Daudz no tā 
jau mēs darām. Varētu jautāt pretī: ko piec-
gadnieks gan var vērtēt? Viņi paskaidroja, kā 
to dara citur. Mums šogad arī darbosies ma-
zie pētnieki, liekot savus plusiņus un mīnusi-
ņus. Katru gadu veidosim vides kodeksu at-
bilstoši galvenajai tēmai, un arī tur iekļausim 
bērnu viedokļus. Tikšanās ar žūriju bija sma-
ga, bet vērtīga. Uzzināju daudz tāda, kas liek 
mazliet mainīt domāšanu.   

— Pēc tikšanās varbūt šķita, ka zaļo karo-
gu nedabūsiet. 

Rudīte:  — Tā likās gan. Izrādās, ka tomēr 
esam uz pareizā ceļa, un rudens mums atne-
sa ļoti lielu pārsteigumu.  

Ilona:  — Ceremonijas laikā Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē jutām milzu ganda-
rījumu un vienlaikus nemaz īsti neapjautām, 
ko esam paveikuši un ko saņemam. 

 Rudīte:  — Sēdējām pašā priekšā. Pirmajās 
rindās atradās un zaļo karogu vispirms saņē-
ma tie, kam to piešķīra pirmoreiz.  

Ilona:  — Ekoskolas programmā vēl ir maz 
pirmsskolas iestāžu. Lepojamies, ka bijušajā 
Talsu rajonā tādi esam vienīgie.  

— Kur tad karogs? 
Ilona:  — Vēl plauktā (30. IX. Red.) un gai-

da 12. X, kad to svinīgi uzvilksim. Par masta 
iegādi un uzstādīšanu parūpēsies Saimniecis-
kā dienesta vadītājs Andris Kojro. 

— Kādi secinājumi jau radušies? 
Ilona:  — Pirmajā gadā bija grūti, otrajā 

likās, ka vieglāk. Pēc žūrijas apmeklējuma 
jūnijā sapratām, ka pašām daudz jāmācās, lai 
bērnus pareizi mācītu, ievirzītu. Darām jau 
pareizi, bet jāmaina sava domāšana. 

— Vai ir paredzēti īpaši kursi? 
Rudīte:  — Jā, forumi un semināri. Pirmajā 

gadā to nesapratu, otrajā netiku citu darbu 

dēļ un aizsūtīju divas mūsu darbinieces, bet 
svarīgi ir pašai apmeklēt. Aizvien plašāk jāie-
saista citi pedagogi, jāizveido domubiedru 
komanda. Mūsu uzdevums ir skaidrot zaļo 
domāšanu un dzīvesveidu saviem darbinie-
kiem, mūsu bērniem, vecākiem un visai sa-
biedrībai, kā arī sadarboties ar vidusskolu. 

Miķeļdiena 
Rudīte:  — Mums ir tradīcija — katru mā-

cību gadu dažas grupiņas savienojas nelielās 
kopās un sarīko vienu lielāku pasākumu. 
Vienojāmies, ka svinēsim gadskārtu ieražu 
svētkus — Miķeļus. Tos sagatavoja Pienenītes 
un Sienāzīša grupas, bet svētki bija visai iestā-
dei. Miķeļdienai bija vairāki posmi. 

Inta:  — Gribam, lai iesaistās vecāki un lai 
kopā izdodas radīt ko paliekošu. Uz Miķeļiem 
viens no vecākiem darināja Jumja zīmi, divas 
kopā saaugušas vārpiņas, bet audzinātājas 
kopā ar bērniem no dabas materiāliem nopi-
na vītni. Nospriedām, ka āra izstādītei katrs 
atnesīs dārzā izaugušo. 

Rudīte:  — Kāpēc gan griezt, ja var atnest 
šurp veselu to, kas izaudzis, izraugoties sav-
dabīgāko, šķībāko, greizāko — burkānus, 
kartupeļus, ābolus. Kā paši bērni saka: ko 
veidojusi dabas māte. Lillija Gleglu, kas vie-
nam mūsu audzēknim ir vecmāmiņa, uztaisī-
ja pašu Miķeli. Izdomājām, ka rotaļās un de-
jās piedalīsies visas grupas, taču kā īstos 
svētkos — neiestudējot, bet uzreiz darot.  

Inta:  — Lielajā zālē ar baltiem galdautiem 
U veidā izklājām lielu kopgaldu. Piekodinā-
jām, lai veikalā nepērk cipšus un kolu, bet 
sagādā tikai pašu pagatavotus cienastus. 

Rudīte: — Tad nu arī pārliecinājāmies, ko 
katrs mājās bija pagatavojis. Bija burkānu 
maizes, ābolu kūkas, ābolu  sula.  Viss bija 
izdarīts, lai skaisti kopā pusdienotu. Sākām 
ar galda dziesmu, pateicoties par to, kas uz 
galda atrodas, un ar dziesmu arī beidzām. 
Tas mums tik labi izdevās, ka varētu tā darīt 
arī citos lielākos kopīgos svētkos. Bērni jutās 
labi, un noslēgums bija ar dancošanu un 
dziedāšanu pagalmā! Inese Veinberga iejutās 
saimnieces un Miķelīša aizgādnes lomā, uz-
deva mīklas. Inga Apškrūma spēlēja akorde-
onu un vadīja rotaļas. Pirmsskola vecuma 
bērniem tādas atrast nav viegli! Bērni uzzi-
nāja, kā top maize, kā kuļ labību, kā maļ 
graudus, kā iejauc mīklu. 

Inta: — Jau pirms svētkiem mūsu piecgad-
nieki, Pienenītes grupas bērni, aizbrauca pie 
Elmas Zadiņas, skatījās, kā saimniece iejauc 
mīklu, kā tā abrā rūgst, kā to sedz ar dau-
dzām segām, kā veido kukulīšus un šauj krās-
nī — nevis ar lāpstu, bet ar lizi. To visu nofil-
mēja, tapa 18 minūšu gara filma — mācību 
materiāls, ko arī pirms Miķeļdienas noskatī-
jās pārējie bērni. Tagad visi saprata, ko viņi 
svētkos ēd. Citādi bērni domā, ka maize ro-
das veikalu plauktos.  

 — Tas atkal iekļaujas ēšanas tēmā. 
  Inta: — Jā. Jaunsniķeros bērni varēja pa-

ņemt rokās griķus, zirņus, ko Elma iedeva arī 
līdzi, redzēja īstu kombainu. Jauka sadarbība! 
Varam padalīties ar citiem bērnudārziem.  

 Rudīte: — Pašos svētkos bērni ar lielu 
prieku ārā izlustējās. Pēc tam viņi teica, ka 
paticis visiem kopā rotaļāties un kopā pie 
lielā galda ēst. Ieraudzīt, ka esam tik daudzi! 
Mums arī turpmākajam darbam ir ieceres, kā 
arī atsaucīgi vecāki. Sadarbība ir mūsu izglī-
tības iestādes stiprā puse. 

Alnis Auziņš 
Foto no Kurzemītes albuma 

   Par zaļu pat vēl zaļāks  

Ekoskola Kurzemītē 
 

19. IX Nacionālajā bibliotēkā  Zaļā karoga balvu un pašu karogu saņēma divas mū-
su novada mācību iestādes, kas īsteno ekoskolu programmu, — Kolkas pamatskola 
11. reizi, pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemīte pirmoreiz. Kurzemītes vadītāju Ilonu 
Onzuli un vadītājas vietnieci Rudīti Baļķīti aicināju izteikties par ceļu līdz lielajam panā-
kumam, bet audzinātāja Inta Grīnīte pievienojās sarunā par Miķeļdienas svētkiem.  

• Miķeļdienas lustes pie bērnudārza. 

• «Mūsu ir tik daudz!» par Miķeļdienas svētku galdu brīnījās paši audzēkņi. 
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— Atceros, kā pirms astoņpadsmit ga-
diem, dzīvesbiedres uzaicināts, aizgāju pa-
pusdienot Dundagas vidusskolā. Vienkārši 
sapnis! Biju pārsteigts par ēdināšanas kvali-
tāti. Manas garšas kārpiņas nemaldīgi vēstī-
ja, ka skolā ēdieni ir ļoti garšīgi, turklāt 
daudzveidīgi un lēti, un man bija ko salīdzi-
nāt. Ar pilnīgi pretējām sajūtām atcerējos 
paša bērnu dienu pieredzi Rīgas skolā... 

Diemžēl laika gaitā tas viss pasliktinājās, 
un lielākā neveiksme bija leišu uzņēmuma 
darbība, kura sekas jūtamas vēl tagad. Bet kā 
jūs raksturotu pašreizējo stāvokli un savas 
iespējas? 

— Viegli nav. Skolu audzēkņu ēdināšanā 
tagad valda ļoti stingri noteikumi, kas pavā-
riem izvirza grūtu uzdevumu — uztaisīt 
daudz maz baudāmu ēdienu, būtībā nelieto-
jot sāli un cukuru. 

— Ir jau laikam arī labvēlīgāka sāls... 
— Tam nav nozīmes, sāls daudzums ne-

drīkst pārsniegt 0,004 g uz 100 g produkta. 

Bet ne jau šie ierobežojumi vien. Ļoti jāuz-
manās ar e-vielām, ar žāvējumiem, dažādiem 
garšas pastiprinātājiem. Tādi paši ierobežo-
jumi skar arī skolas bufeti. Kas neatbilst no-
teikumiem par skolas uztura normām, tur 
nedrīkst būt. 

— To visu var saprast un tas ir pareizi. Ap-
mēram četrpadsmit gadu darbodamies ar 
jaunajiem šahistiem, izbraukumos vēroju, ko 
viņi ēd. Vismaz pēdējos piecus gadus visu ir 
pārmākusi kola un čipsi. Jūs varbūt nedēļā 
visam kopgaldam neizmantojat tik daudz šo 
garšas kārpiņām tīkamo vielu, cik viens sko-
lēns ārpus skolas vienā dienā.  

— Tā tas diemžēl ir. Veikalā jebkurš sko-
lēns var nopirkt kolu un čipsus, kam bieži 
vien ir arī atlaide, pēc tam viņš tikpat mierīgi 
tos var skolā notiesāt. Tāpat taisnība, ka viss 
aizsākas ģimenē, arī ēšanas paradumi. Rei-
zēm pilnīgi sirds nosāp. Mēs virtuvē gatavo-
jam tiešām garšīgu kartupeļu biezputru — 
kartupeļi ir labi, un iekārta ļauj sakult tik 
pirmšķirīgi, kā mājas nemaz nav iespējams. 
Tad, dzirdot skolēnu nicinošās piezīmes «Kas 
tas tāds?», var rokas nolaisties. 

— Par kaloriju skaitu jums arī jārūpējas? 
— Kā citādi! Tās jāaprēķina. Jāuzmanās, lai 

ogļhidrātu nebūtu par maz, lai taukvielu ne-
būtu par daudz, lai kopējais kaloriju dau-
dzums atbilstu attiecīgā bērna vecumam.  

— Jums jābūt labiem matemātiķiem. 
— Nesūdzamies, tādi ir noteikumi. Visas 

matemātiskās darbības gan paveic datori ar 
atbilstošām programmām. 

— Pārtikas un veterinārais dienests jūs 
noteikti pārbauda. 

— Brauc regulāri un negaidot. 
— Nu ja, tas ir viņu uzdevums. Tieši šajās 

dienās, jaunā mācību gada sākumā, skatījos 
televīzijas raidījumu, kurā Pārtikas un vete-
rinārā dienesta darbinieki pārbaudīja kādas 
lielas skolas virtuvi. Atklāja arī vairākus pār-

kāpumus, bet beigās aizkadra teksts vēstīja: 
noslēgumā bija subjektīva pārbaude — cik 
tīri izēsti šķīvji, kā virtuvē pagatavotais sko-
lēniem ir garšojis. Tiešām, cik grūti jums šā-
dos apstākļos strādāt, jo tas prasa konkurēt 
ar ārpasauli, ko jūs nekādi nevarat! To visu 
ļoti labi apzinoties, jūs tomēr nesen nolēmāt 
uzsākt savu uzņēmējdarbību. 

— Vidusskolas ēdnīcā strādāju desmit ga-
dus, darbs man patīk. Esam četras darbinie-
ces. Antra Upnere strādā skolas virtuvē vai-
rāk nekā trīsdesmit gadu, Gunda Pāvelso-
ne — apmēram piecus, vienīgi Lienīte Frei-
mane ir tikko sākusi. Pirms gadiem desmit 

objektīvie apstākļi bija labvēlīgāki. Apzino-
ties visas grūtības, kopīgi apspriedāmies un 
tomēr izšķīrāmies par šo soli. Tad darīsim to 
pašas bez priekšniekiem un starpniekiem! 
Augustā ar pašvaldību noslēdzu līgumu, es-
mu pašnodarbināta persona.  

— Pirmais īstais vērtējums par to, kā jums 
sokas, varētu būt tikai mācību gada beigās. 
Bet jums jābūt kaut kam drusku vairāk par 
cerību, ka spēsiet izdzīvot un pat dzīvot. 

— Protams. Ēdinot skolēnus, par peļņu 
nerunāsim. Mēs domājam, ka spēsim nomak-
sāt īri, elektrību un ūdeni, kā arī sev algas.  

— Domes deputāti lēma, ka jūs varat klāt 
galdus arī godos. 

— Jā, ārpus skolas darba laika, piemēram, 
piektdienu pēcpusdienās, brīvdienās, skolas 
brīvlaikā. Tas ir būtisks priekšnosacījums 
sekmīgai mūsu uzņēmējdarbībai.  

Ja gribas pasūtīt kādus ēdienus mājas svi-
nībām, arī to varam sarunāt. Gan klients pats 
var atbraukt, gan mēs varam pievest klāt. 
Varam uzklāt galdus. Ļoti ceru sadarboties ar 
mūsu pili, īpaši vasarā, kad pilī notiek rosīga 
dzīve, bet skolā ir dīkstāve.  

— Un ikdienā skolas bistro var pusdienot 
jebkurš apmeklētājs. Cik daudz nāk? Un kādā 
laikā to vislabāk darīt? 

— Pagaidām ēdāju no malas ir maz, bet ce-
ru, ka ar laiku kļūs vairāk. Starp citu, pusdie-
nas varam arī iesaiņot līdzi. Vislabāk nākt no 
pulksten 12.45 līdz apmēram 13.30.  

— Un vai bistro ēdienkarte atšķiras no 
kopgalda?  

— Jā. Ir pieejamas kompleksās pusdienas 
jāpasūtina iepriekšējā dienā. Var arī to neda-
rīt un izvēlēties uz vietas no ēdienkartes, ku-
rā ietilpst zupa, otrais un saldais.  

— Cik jūsu ēdieni izmaksā — skolēniem un 
apmeklētājiem no malas? 

— Bērniem kompleksās pusdienas ir pa 2 
€. Bet no kompleksajām piedāvājam arī izla-

si, piemēram, otrais, salāti un dzēriens. Tad 
var paēst pa 1,50–2,50 €.  

Gatavojot kompleksās pusdienas, mēs rē-
ķināmies ar noteiktu bērnu skaitu. Katli ir 
milzīgi, ja varam izvārīt ēdienu 120 porcijām, 
tad varam arī 160, ja tik iepriekš zinām, cik 
būs ēdāju. Visu laiku jādomā, kā piedāvāt 
kaut ko interesantu un jaunu, lai piesaistītu 
vairāk skolēnu un citu apmeklētāju, ievēro-
jot noteikumus par uztura normām izglītības 
iestādē. 

— Ikdienā pieradušam pie kā cita, skolas 
ēdiens kādam var šķist pliekans. 

— Mums jācenšas gatavot pēc principa 
«vilks paēdis un kaza dzīva».  

— Pieminējāt pusdienas. Cikos tās ir? Un 
cik ilgs laiks tām atvēlēts? 

— Lielajā skolā sākas pulksten 12.05 un ilgst 
apmēram 40 minūtes. Kad sākas ēdamais 
starpbrīdis, kompleksās pusdienas jau ir gal-
dā.  

— Un kā ir Mazajā skolā? 
— Tur bērni ēd divās maiņās jeb starpbrī-

žos, pulksten 11.20 un pulksten 12.15 (sk. fo-
to). Ar pašvaldības auto vedam kompleksās 
pusdienas, un divas mūsu darbinieces brauc 
līdzi.  

— Kāds audzēkņu skaits ēd skolā? 

— Mazajā skolā 118, Lielajā skolā — 25–35. 
— Kāds ir virtuves aprīkojums? 
— Iekārtas ir lietotas, bet labas, tās ļauj 

pagatavot kvalitatīvu ēdienu.  
— Kā sokas īstenot Skolas piena un Skolas 

augļa programmu? 
— Pienu gādā mūsu piensaimnieku lauk-

saimniecības pakalpojumu kooperatīvā sa-
biedrība (PLPKS) Dundaga, apmaksā pašvaldī-
ba. Mēs tikai apkalpojam, salejam krūzītēs. 

— Vai skolēni pienu labprāt dzer? Un pie-
na zupas? 

— Gan pienu, gan piena zupas — ļoti lab-
prāt. Pienu dzer pamatskolas audzēkņi, bet, 

ja atnāk lielāki skolasbērni un piens mums ir, 
tad dodam arī viņiem. 

Skolas auglis mūsu vidusskolā ir ābols. Jau 
otro gadu sadarbojamies ar Ventspils novada 
Puzes pagasta zemnieku saimniecības Būde-
nieki. Atšķirībā no piena, ko dzer visu mācību 
gadu, ābolus 1.–9. klašu audzēkņi ēd no no-
vembra līdz februāra vidum.  

— Kur iepērkat pārējos produktus? 
— Kartupeļus un citus dārzeņus no Lai-

dzes zemnieku saimniecības Indrāni.  
— Ne no Dundagas pagasta. 
— Mēs skatāmies gan kvalitāti, gan cenu. 

Iegādājamies arī no bāzes Talsos. Gaļas pro-
duktus — no gaļas pārstrādes uzņēmuma Nā-
kotne. Kādreiz, kad pati biju tikai darbiniece, 
skolas ēdinātāji sadarbojās ar Ventspili un 
Rēzekni. Tomēr Nākotne kvalitātes ziņā ir vis-
pārākā. Bakalejas preces mums ved no Rīgas. 
Piena produktus iepērkam no PLPKS Dunda-
ga, skābētos kāpostus arī no Dundagas pagas-
ta saimniecības.  

— Sarunas noslēgumā atkal atcerējos tur-
pat divdesmit gadus tālo pagātni, kad ar tādu 
labsajūtu ēdu vidusskolas virtuves ēdienus. 
Bet arī toreiz dzirdējām bērnu atsauksmes —
mājās stāstīto, ka skolā jau nav, ko ēst, ka 
negaršīgi. Vai nu tāds tiešām mājās nav radis 
ne pie kartupeļu biezputras, ne zupām kā 
tādām, vai arī apzināti stāsta nepatiesību, lai 
dabūtu no vecākiem naudu, par ko nopirkt 
labākajā gadījumā našķus. 

— Jā, protams, tas ir arī audzināšanas 
darbs mājās, pat lielā mērā. Ko un kā bērns 
ēd, pie kā pierod, kā vecāki to izskaidro. Tā 
pati sāls — labi jau būtu radināt to lietot ma-
zāk. 

— Tad arī skolas ēdiens tā neatšķirtos no 
mājās gatavotā.  

— Tieši tā. Un otrs. Ja bērnam iedod nau-
du pusdienām, tad nudien ir jautājums, ko 
viņš par to nopirks. Iespējams, kādus kāru-
mus. Ja vecāki vēlas, lai bērns tiešām pusdie-
notu skolā, vajadzētu pārskaitīt naudu uz 
mūsu kontu bērna pusdienām. Tad skolēns 
atnāks pēc talona un paēdīs. Pieradīs pie mū-
su ēdiena, un pamazām mazināsies arī kāre 
pēc kolas un čipsiem. Esam pateicīgi tiem 
vecākiem, kas šādi rīkojas. 

Alnis Auziņš, autora foto 

  Labu ēstgribu!  

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek 
un atmiņas — kā krāšņs zieds. 

 

Ir 2006. gada 23. septembris. Ansambļa 
Līvlist diriģentei, dzejniecei, komponistei un 
mūzikas skolotājai Ārijai Mauriņai ir skaista 
astoņdesmitā jubileja. Ir saulains un silts. 

Jubileja notiek Ārijas meitas brīnumjau-
kajās mājās un dārzā, kur Ārija mūs nepacie-
tīgi gaida. Mums visiem tas ir priecīgs noti-
kums. Viņas jaukās meitas, dvīnes Ilona un 
Lauma, kopā ar savām ģimenēm, ar Ārijas 
mazbērniem par visu ir domājušas un rūpē-
jušās. Kopā pavadījām ļoti jaukus brīžus, kas 
sasilda sirdis. Pateicamies! 

Bet... Pēc laiciņa, 19. novembrī, kad diena 

bija tikpat saulaina un saules stari rietot 
zeltītu tiltu pāri Daugavai cēla, Ārija aizgāja 
mūžībā. Šie pēdējie saules stari bija viņas 
atvadi sveicieni. Tā aiziet mūsu mīļie. 

Ārija 18 gadus bija kopā ar ansambli Līv-
list tā priekos un bēdās — no 1987. līdz 2005. 
gadam. 

20. novembrī no Krematorijas zāles Āriju 
izvadījām un viņas dzimtas kapiem Nītaurē. 
Mazliet arī lietutiņš raudāja, un tā mēs viņu 
ziedu un sveču liesmiņā atstājām pie saviem 
mīļajiem. Saldu dusu un vieglas smiltis! 

Atkal Nītaurē, nu jau 2016. gada 23. sep-
tembrī, kad Ārijai paliktu 90… 

 

Ēdroma Velde 

  Līvu laiks • Līvõ āiga  

Ēdināšana vidusskolā 
 

No šī mācību gada Dundagas vidusskolā skolēnu ēdināšana ir Meritas Sāmītes uz-
ņēmuma pārziņā. Merita gan nav iesācēja ne šajā jomā, nedz arī vietā, jo vidusskolas 
ēdnīcā strādā jau desmit gadu. Tātad apvienojas pieredze un jauns sākums. Pietie-
kams iegansts sarunai, reizē cenšoties arī skaidrot, ar kādām grūtībām nākas saskar-
ties uzņēmējam šajā ļoti īpašajā darbības jomā. Patiesībā temats ir plašāks, un to de-
rētu turpināt, proti, runa ir par mūsu ēšanas paradumiem, arī par veikalu piedāvājumu, 
par ģimenes tradīcijām, par to, ko tajā visā var darīt skola kā audzināšanas iestāde... 

Vidusskolas  
komplekso pusdienu ēdienkarte 
septembra ceturtajā nedēļā  

Pirmdiena. Šķelto zirņu zupa, makaroni 
ar gaļu un dārzeņiem, burkānu salāti ar 
ķiplokiem, ābolu sulas dzēriens, rudzu mai-
ze, ābols. 

Trešdiena. Piena rīsu zupa, rudzu maize, 
dārzeņu sautējums ar vistu, svaigs gurķis, 
apelsīnu kompots, banāns. 

Piektdiena. Kartupeļu un gaļas sacepums, 
skābais krējums, svaigu kāpostu salāti ar 
puraviem, rudzu maize, jogurts ar augļiem.  

No valsts izstrādātajiem 

ieteikumiem veselīgam uztu-
ram no 2 līdz 18 gadus veciem 
bērniem 

Skolēnu ēdināšanai vienam kopgalda 
dalībniekam nedēļā paredzamais produktu 
daudzums: 40 g taukvielu (sviesta, gaļas), 
0,5 kg kaulu, 30 g miltu, 100 g barības lī-
dzekļu (dažādi putraimi, auzu pārslas, ma-
karoni vai manna), 30 g cukura, 60 g zirņu, 
¼ l paniņu vai vājpiena, 1,5 kg kartupeļu, 
300 g dažādu sakņu ziemai, arī dažas speci-
āldevas, kā sīpoli, zivis, siers. 

Atceroties Līvlist diriģenti 
Līvlist dirigent mädõltõksõks  
Ārija Mauriņa, dzim. Rudzīte (23.09.1926.–19.11.2006.) 
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Baznīca kā nams, kā ļaužu pulcēšanās 
vieta ļauj kā ar laika mašīnu doties ceļojumā, 
vērīgam lasītājam atklājot daudz interesantu 
liecību par mūsu kopīgo kultūrvēsturi, sa-
biedrisko dzīvi, politiskajiem strāvojumiem, 
galu galā — cilvēka dabu. Baznīca, izrādās, ir 
savdabīgs laikmeta spogulis 

Mēs redzam, ka dievnams ir visas 
Dundagas sabiedriskās dzīves 
centrs. Būtībā nav lielāku izrīcību, 
kas tam paietu secen. Interesanti, ka 
tās bieži vien ir itin kā sadalītas di-
vās daļās — garīgā noris baznīcā, 
laicīgā — sadraudzīgās biedrības 
Vārpa namā vai Dundagas parkā. Pat 
senlatvju sērstības, kā redzam šajā 
publikācijā, var vienot visu vietējo 
kopienu. Ievērojamu mūziķu un citu 
kultūras darbinieku piesaiste ir ap-
brīnojama, it īpaši paturot parātā, 
ka Dundaga no galvaspilsētas atra-
dās tikpat tālu, cik tagad, bet nokļū-
šana no viena punkta otrā prasīja 
daudz vairāk laika. Toreiz gan kultū-
ras dzīve, gan patriotiskā noskaņa 
tik pašsaprotami ieplūdusi... 

Publikācijas vēsta par draudzes 
lielo rosību, gādājot par savu namu, 
iesaistoties līdzekļu vākšanā.  

Uzzinām, ka Jaņa Rozentāla altār-
glezna saukta trīs dažādos varian-
tos, tāpat to, cik ļoti tā draudzes 
konservatīvajai daļai iesākumā nav 
patikusi. 

Pāršķirstot vecos izdevumus, 
pārliecināmies, ka arī baznīca, var-
būt drīzāk draudze, ir tā, kas savā 
ziņā iet laika garam līdzi. Reizē tik 
pašsaprotami un reizē — diemžēl? 
Cits noskaņojums jūtams cara lai-
kos, cits — vadonības laikmetā pagā-
jušā gadsimta 30. gadu otrajā pusē, 
kad mazliet pompozais, piepaceltais 
patriotisms iespiedies cauri bieza-
jiem dievnama mūriem... 

Vecie raksti glabā arī ieskatu 
draudzes ķildās par un ap mācītāju 
Edgaru Villi, liecinot par kaut ko pilnīgi pre-
tēju tam garam, kādam šajā vietā vajadzētu 
valdīt.   

Tomēr pāri visam publikāciju kopums 
gana iespaidīgi liecina par laikiem, kad 
«Dundagas draudzē ir 1 750 cilvēku», kad 
svētdienas dievkalpojums ir pašsaprotama 
dzīves nepieciešamība un cilvēkos ir alkas 
pēc dziļuma. Gluži simboliski rakstu sērija 
noslēdzas ar Voldemāra Vēža dienasgrāma-
tas izvilkumiem, kas ievada pavisam citu 
laiku sākšanos. 

Svētdien Dundagas baznīcā  
ordinēja 3 jaunus mācītājus 

Svētdien Dundagas baznīcā ordinēja trīs 
jaunus mācītājus. Ordinēšanu izdarīja arķi-
bīskaps prof. Dr. T. Grīnbergs. Viņam asistēja 
Piltenes iecirkņa prāvests A. Jaunzems un 
L. U. teoloģijas fakultātes doc. A. Treijs. .. 

Jauno mācītāju ordinēšana Dundagas baz-
nīcā notika uz pašu jauno mācītāju vēlēša-
nos, jo ev.-lut. baznīcas ģimnāzijā viņi bijuši 
Dundagas draudzes mācītāja Ed. Villes skol-
nieki. 

Ventas Balss, nr. 69,  
otrdien, 1937. gada 22. jūnijā  

Jaunas dāvanas  
Dundagas dievnama daiļumam 

Dundagas baznīcas izdaiļošana arī šai ga-
dā sekmīgi turpinās. 4. jūlijā Piltenes iec. 
prāvests A. Jaunzemis svinīgi iesvētīja diev-
kalpojuma sakumā Dundagas baznīcas dāmu 
komitejas priekšnieces dāvinātās jaunās altā-
ra un kanceles segas. Segas — baltas ar dzel-
teniem ornamentiem un dzeltenu krustu — 
domātas svētku gadījumiem un atstāj ļoti 
glītu iespaidu. Dundagas baznīcas izdaiļoša-
na, pateicoties šai mīlestības dāvanai, ir ba-
gātīgi veicināta. Tai pašā dienā iesvētīja 49 

draudzes jauniešus un bija ļoti daudz diev-
galdnieku, tā kā dievnama plašās telpas izrā-
dījās par mazām un daudzi bija spiesti palikt 
ārpusē. Vasaras otrā pusē sāks celt sen gaidī-
to baznīcas žogu, kas baznīcu vairāk izcels 
no ne visai glītās apkārtnes. 

Ventas Balss, nr. 75, ceturtdien,  
1937. gada 8. jūlijā  

Veco strēlnieku svinības Dundagā 
9. janvārī Latviešu veco strēlnieku biedrī-

bas Dundagas nodaļa rīkoja Ziemas svētku 
kauju atceres un nodaļas karoga svētkus. No 
Rīgas kā Latviešu veco strēlnieku biedrības 
centrālās valdes pārstāvis bija ieradies ģen. 
Auzans un Latviešu veco strēlnieku biedrības 
dāmu komitejas priekšniece Fricsone. Svētki 
sākās plkst. 14 ev.-lut. baznīcā ar svinīgu 
dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Ed. Vil-
le. Baznīcas altāra telpās mirdzēja 2 lielas 
egles, un pie baznīcā novietotās brīvības 
cīņas kritušo piemiņas plāksnes stāvēja strēl-
nieku goda sardze — 2 strēlnieki baltos mēte-
ļos. Baznīca bij dievlūdzēju pārpildīta. Karo-
gu iesvētīja māc. Ed. Ville, un svētku sprediķi 
teica Piltenes prāvesta iecirkņa vikārmācī-
tājs J. Augstkalns. Dievkalpojumu kuplināja 
Dundagas sadraudzīgās biedrības Vārpa 
jaukts koris diriģenta J. Šultnera vadībā, no-
dziedot Reinholda Satumsa nakts un M. Her-
maņa Ak, stiprais valdnieks. 

Ventas Balss, nr. 3,  
otrdien, 1938. gada 11. janvārī  

Mūsu apriņķa draudzes  
dažos raksturīgos skaitļos 

Pēc baznīcas virsvaldes publicētām ziņām 
vislielākā draudze Ventspils apriņķī ir Vents-
pils latv. draudze ar 6000 reģistrētiem un 
iesvētītiem draudzes locekļiem, pēc tam seko 
Popes–Rindas–Puzes draudze ar 2 600 locek-
ļiem, tad Dundagas draudze ar 1 750. 

Ventas Balss, nr. 18,  
otrdien, 1938. gada 15. februārī  

Lieli baznīcas svētki Dundagā 
Rīt Dundagas sirmajā baznīcā notiks jauno 

mācītāju J. Saulīša un N. Plātes ordinēšana. 
Ordinēšanu izdarīs arhibīskaps prof. T. Grīn-
bergs, piedaloties prof. L. Bērziņam, Rēzek-

nes mācītājam Kramam, Rīgas Mārtiņa drau-
dzes mācītājam E. Stangem, Landzes mācītā-
jam J. Pīlmanim un Dundagas draudzes mācī-
tājam Ed. Villem. Sakarā ar arhibīskapa pie-
dalīšanos Dinsberga pamatskolas 100 gadu 
pastāvēšanas svinībās, kuru arhibīskaps ap-
meklējis 1879. gadā, ordinēšana nolikta Dun-
dagas baznīcā.  

Ventas Balss, nr. 119,  
sestdien,  1938. gada 22. oktobrī 

Senlatvju sērstības Dundagā 
Dundagā 13. augustā liela svētku diena. 

Lauksaimniecības biedrība kopā ar dāmu 
komiteju rīko V. Laursona dainu spēles Sen-
latvju sērstības ar J. Graubiņa mūziku, izrādi. 
Uzvedumu iestudē pats autors. Svētki sāksies 
ar garīgu koncertu vietējā baznīcā, kurā pie-
dalīsies brīvmāksl. T. Vilerte, E. Druva, 
V. Laursons un koris. Pēc koncerta Dundagas 
parkā notiks brīvdabas uzvedums Senlatvju 
sērstības. Pirms izrādes runās sabiedriski–
kulturalā departamenta direktors J. Labsvīrs. 
Paredzētas vairākas vērtīgas balvas par labā-
kiem vietējiem tautas tērpiem. No Rīgas uz 
svētkiem ieradīsies tūristu vilciens. 

Ventas Balss, nr. 88, otrdien,  
1939. gada 8. augustā  

Senču sērstības Dundagā 
Svētdien Dundagā bija liela svētku diena. 

Dundagas baznīcā notika kritušo varoņu 
piemiņas dievkalpojums savienots ar garīgu 
koncertu. Garīgo aktu vadīja māc. E. Ville un 
J. Saulītis. Koncertā piedalījās dziedātājas 
E. Druva (alts) un T. Vilerte (zoprans), vijol-
nieks dundadznieks R. Beika un vietējais 
draudzes koris J. Tendera vadībā. Baznīca 
bija pilna apmeklētāju, un vērtīgie priekšne-
sumi dundadzniekiem paliks labā atmiņā.  

Pēcpusdienā Lauksaimniecības biedrība ar 
draudzes dāmu komiteju Dundagas parkā 
rīkoja V. Laursona dainu spēles Senlatvju 
sērstības izrādi. Šeit svinības ar īsu uzrunu 
ievadīja māc. E. Ville, pēc kam runāja sabied-
riski–kulturalā dep. direktora v. i. J. Labsvīrs, 
novēlot būt vienmēr nomodā par nacionā-
lām tradīcijām un stāvēt stipri par tautas 
vienību un savstarpēju saprašanos.  

Tad sekoja brīvdabas izrāde, kuru kuplā 
skaitā saradušais apmeklētāju skaits noskatī-
jās ar lielu interesi. Daiņu spēli Senlatvju sēr-
stības bija sagatavojis autors V. Laursons, un 
tajā parādītas mūsu senču sērstības, kas norit 
ciešā saskaņā un vienotībā, kad pie labieša 
saradušies viņa radi, kaimiņi un citi tuvinie-
ki. Uzvedumam mūziku komponējis J. Grau-
biņš, un daudzas tautu dainas skandināja 
draudzes koris, papildināts ar sadraudzīgās  
b-bas kora dziedātājiem. .. Pēc izrādes notika 
labāko tautas tērpu godalgošana. III godalgu, 
Sievietes pasaule gada gājumu, dabūja Elfrīde 
Kenigsvalde par Dundagas novada tautas 
tērpu. Sarīkojumu noslēdza ar svētku balli 
Dundagas parkā. 

Ventas Balss, nr. 91,  
otrdien, 1939. gada 15. augustā 

Miris kora darbinieks 
Rīgā slimnīcā šinīs dienās miris 66 g. v. 

Jānis Tenders no Dundagas. .. Tendera sa-
biedriskais darbs sācies vēl labi sen pirms 
mūsu valsts nodibināšanas. Dzimis dundadz-
nieks, apmeklējis tikai elementārskolu, viņš 
ar lielu interesi pievēršas mūzikai un dziedā-
šanai. Sākumā kā cītīgs kora dziedātājs, viņš 
vēlāk Ventspilī .. pats nodibina dziedāšanas 
kori un darbojas kā kora diriģents pie vairā-
kām toreizējām Ventspils kulturāli sabiedris-
kām organizācijām. Tāpat viņš organizē pū-
tēju orķestri un ir tā vadītājs. Pēdējos gados 
Tenders dzīvoja Dundagā, un arī šeit viņš 
turpina rosīgu darbību sava pagasta sabied-
riskajā dzīvē. Viņš organizēja baznīcas kori 
un aizsargu pūtēju orķestri un ir šo vienību 
vadītājs līdz pēdējam laikam. .. Tenders savas 
zināšanas dziedāšanā un mūzikā ieguvis paš-
mācības ceļā un šai ziņā var būt par labu 
piemēru tam, ko var panākt ar centību un 
pūlēm blakus savam ikdienas darbam. Ten-
dera mirstīgās atliekas izvadīs svētdien, 
plkst. 11, no Dundagas baznīcas uz Ildzeres 
kapiem. 

Ventas Balss, nr. 41,  
sestdien, 1940. g. 13. aprīlī 

No Voldemāra Vēža dienasgrāmatas 
24. decembris, svētdiena. [1944] 
.. Saģērbjos un eju uz baznīcu. Tautas 

daudz, sevišķi sieviešu. Pēc latviešu dievkal-
pojuma nāk Wehrmacht. .. Ap 16.00 visi kara-
vīri pulcējas savās barakās. Dzird meža ragu 
taurējam. Atskan arī O Tanenbaum, o Tanen-
baum! (…)  

Talsu Vēstis, 1993. gada 18. decembrī 

No Voldemāra Vēža dienasgrāmatas 
27. maijs, svētdiena. [1945] 
.. Mācītājs vēl nav atnācis. Apstaigāju baz-

nīcai apkārt. Pie ģērbkambara ir savāda kapu 
kopiņa ar sarkanu stabu krusta vietā. Paka-
vējos pie Ostenzakenu kapiem. .. Sākas diev-
kalpojums. Pie durvīm kņada, sarunas, krievi 
runā. Dzirdu, ka prasa krieviski: vai cepures 
jānoņem? Ienāk divi krievu oficieri un atsē-
žas kreisajā pusē. .. Divas reizes dzirdu melo-
diju To mīlestības spēku sveicu. Man dziedot 
asaras rit pa vaigiem, no prieka par to, ka 
esam brīnišķīgi pasargāti. .. Aizeju uz staciju. 
Vilcieni iet tikai reizi dienā: nepārdienās uz 
Stendi atiet 18.30, pārdienās uz Ventspili 
10.05. .. Pie parka svētku parāde. Puiši vai-
rākkārt defilē gar pulka karogu. Dzied vienu 
un to pašu dziesmu. Trīs rotas pavisam. .. 
Sieva dzen, lai es eju uz meeting tirgus lauku-
mā, kas notiks trijos. 

Talsu Vēstis, 1994. gada 14. maijā 
 

Paldies par atbalstu publikācijas sagatavošanā 
Kubalu skolas-muzeja vadītājam Ivaram Abajam! 

 

Alnis Auziņš 
 

 

Atjaunošanas darbi  
luterāņu baznīcā  
2013.–2016. gadā 
Kristus  
skulptūras restaurācija 

2015.–2016. gadā atjaunota vairāk nekā 
2 m augstā 18. gadsimta Kristus skulptūra. 
74% finanšu līdzekļu sedzis Valsts Kultūrka-
pitāla fonds (VKKF), 26% — Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
(VKPAI). Skul-
ptūra vēl atro-
das polihromā 
koka restaura-
tores vecmeis-
tares, SIA Res-
tore vadītājas Aidas Podziņas darbnīcā.  

Skulptūrai, kas ir senāka par pašu baznīcu 
un šajā dievnamā sākotnēji atradās altāra 
centrā, tagadējās gleznas vietā, ir atjaunots 
tās sākotnējais krāsojums, kas krasi atšķiras 
gan no mums pierastā, līdzšinējā, gan no citu 
baznīcas iekārtu senā krāsojuma izpētē at-
rastajiem toņiem. 

Interjera vēsturiskā krāsojuma izpēte 
2014. un 2015. gadā SIA Arhitektoniskās 

izpētes grupa izpētē noskaidroja, ka liela daļa 
baznīcas iekārtu, kas tur atrodas jau kopš 
nama uzcelšanas, sākotnēji bijušas «gaiši 
zaļganzilā pamattonī ar tumši zilām detaļām 
un marmorizētiem kolonnu stāviem». Krāso-
jums ir saglabājies labā tehniskā stāvoklī. 
74% no finansējuma sedza VKKF, 26% — pati 
draudze. 

Logi 
2013.–2016. gadā SIA Ki Koks Intara Kuršin-

ska vadībā restaurēja 12 lielos logus.  63% no 
izdevumiem sedza VKKF, 23% — VKPAI, 
14% — Dundagas luterāņu draudze ar Min-
steres vācu – latviešu biedrības (Deutsch-
lettischer Freundeskreis Münster) atbalstu. Liels 
paldies tai par regulāru atbalstu arī dau-
dziem citiem darbiem! 

Jauna elektrokabeļa  
un torņa zemējuma ierīkošana 

Šis darbs ir pamats tālākai elektroinstalā-
ciju un apgaismes sistēmas sakārtošanai.  
Strādāja SIA Metera, asistējot arheologam 
Armandam Vijupam. 88% izmaksu sedza 
VKPAI, 12% — draudze. 

Paldies ikvienam, kas ar lūgšanām, prak-
tisku palīdzību un naudu palīdz atjaunot 
vienu no Dundagas vēsturiskā un mūsdienu 
centra dominantēm! 

Alanda Pūliņa,  
Dundagas ev. lut. draudzes projektu vadītāja 

• Piemiņas plāksnes Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā 
kritušajiem Dundagas draudzes dēliem atklāšana baznīcā 
1935. gada augustā.                                    Foto no A. Zigates albuma 

Dundagas luterāņu baznīcai 250 
 

Nobeigums. Sākumu sk. aprīļa numurā. 

   Atpakaļlaiks  
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Pienācis oktobris, jauns mēnesis. Tik 
daudz ieceru, tik daudz darāmā. Beidzot pēc 
vairāku gadu pauzes pašvaldībā strādā dārz-
niece Sarmīte, ar kuru kopā īstenojamas 
izlolotās, pēc mūsu pasūtījuma ainavu dizai-
neres projektētās ieceres. Viena no tādām — 
pils terases apzaļumošana un labiekārtoša-
na. Savā ilgajā vēsturē Dundagas pils ir ie-
mantojusi daudzu stilu sajaukumu, līdz ar to 
arī apstādījumos tie ir jājauc. Terases vaigu 
rotās regulārie bukšu un īvju stādījumi, tā 
uzsverot pils viduslaiku izcelsmi, bet vieglu-
mu un majestātiskumu radīs ainaviskās 
puķu dobes. Jau izplānotas un ierīkotas čet-
ras dažādu krāsu rožu dobes ar attiecīgajā 
krāsā piemeklētām ziemcietēm. Skaistās, 
līdz šim ziedošās rozes, atradušas mājvietu 
dažādos Dundagas apstādījumos. 

Tikai, ak vai, kādam puķumīlim savaja-
dzējās tieši svaigi iestādītās rozes! Angļu 
parka rozes, kuras rūpīgi izmeklētas pēc 
norādītajām šķirnēm, pasūtītas, iegādātas, 
iestādītas, lai priecētu visus — gan pašus, 
gan viesus. Neaicinu kļūt aizdomīgiem, bet, 
ja nākamajā gadā ieraugiet kādā dārzā koši 
uzplaukstam piecas angļu tipa rozes oranžā 
vai persiku krāsā, tad iemesls domāt, ka tās 
nākušas no pils dobes. Nekādi nespēju iztē-
loties vienā personā zagli un puķkopi. Un kā 
gan nav saprotams, ka tādā veidā apzogam 
paši sevi?! Laikam jau vienīgais veids ir uz-
likt novērošanas kameras uz katra stūra, 
kur kaut kas vērtīgāks iedēstīts un izveidots. 
Bet tas taču prasa papildu līdzekļus. Cik ilgi 
vēl zāģēsim zaru, uz kura paši sēžam? 

 Baiba Dūda, Kultūras pils direktore 

Kopā ar skolu — skolotāji, bijušie skolēni, 
viesi un laikam jau arī skaistā rudens diena, 
saules un krāsu pielieta. Ko vēlamies no sko-
las salidojumiem? To, ka esam gaidīti, un 
sajūtu, ka brīžiem varam būt laika pavēlnie-
ki — varam to apstādināt un piepildīt ar ne-
ikdienišķām emocijām. Dažkārt pat sīka 
melnbalta fotogrāfija var atsaukt atmiņā 
veselu atmiņu jūkli — ne velti tik daudzi bija 
sastopami pie klašu telpās izvietotajām bil-
dēm, sienas avīzēm. Skolas tagadējo laiku jau 
sācis skaitīt dāvinātais pulkstenis un vēlē-
jums, ka pienācis laiks saukt kolciniekus 
mājās. Tomēr kaut kas Kolkā ir mūžīgs — tā 
ir jūra, un man patīk, kā Kolkas skola kopj šo 
savu identitāti. 55. reisa kuģa kapteiņi un 
viņu palīgi patiešām gādāja par to, lai mēs 
visi justos komandai piederīgi: kā vecie jūras 
vilki — visvecākie absolventi, tā arī kuģa 
mehāniķi (1962–1972), stūrmaņi (1973–1983), 
bocmaņi (1984–1994), matroži (1995–2005) 
un jungas (2006–2016).  

Ceru, ka jaunie ieraksti Kuģa ruļļos ir tur-
pinājums nākamajiem reisiem.  

Mārīte Pēterhofa, Ineses Dāvidsones foto 

«Dundadznieks» nr. 10 (215)  
2016. gada oktobris. 

 

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, Zinta Eizenberga, Gunārs 
Laicāns, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Aldis Pin-
kens, Diāna Siliņa, Smaida Šnikvalde, Baiba 
Tendere un Jānis Zadiņš.  

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  

Kā apzagt pašam sevi jeb  
Ieskaties kaimiņa dārzā 

Dundagā svētki sākās ar vidusskolas 
audzēkņu televīzijas raidījumu jeb, spriežot 
pēc biļetes, kino seansu saviem skolotājiem, 
asprātīgā un negaidītā gaismā parādot peda-
gogus. Par jauniešu pašu humora izjūtu jau 
šaubu nav. Tas viss notika skolas zālē, skolo-
tājiem cienājoties ne vien ar kafiju un saldu-
miem, bet arī popkornu un kolu, kā tas pie-
derētos, skatoties kino. 

Svētku otrā daļa notika pilī. Domes 
priekšsēdētājs īpaši pieminēja dažus skolo-
tājus vīriešus, tomēr īstie sveicamie bija tie, 
kam šogad apaļas darba jubilejas. Jā, kā tas 
laiks skrien!  

Jau 10 gadus Dundagas vidusskolā nostrā-
dājusi Inese Freimute, bet 15 — Inese Ķirš-
akmene. Piecus gadus vairāk — abu kolēģes 
Sandra Salceviča un Sandra Cirvele, bet 
gadsimta ceturksni — Marita Čaunāne.  

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas sko-
lotāja Sandra Dadze māca bērnus 30 gadus, 
bet visvairāk sveicamo bija nākamajā gru-
pā — 35 gadus bērniem un sabiedrībai kal-
pojušas Dundagas vidusskolas skolotājas 
Mārīte Pēterhofa un Inta Kaudze, kā arī 
Mazirbes internātpamatskolas skolotāja 
Skaidrīte Krastiņa. Vēl piecus gadus lielāks 
stāžs ir pirmsskolas izglītības iestādes Kurze-
mīte audzinātājai Irinai Seržantei, bet jubilā-
ru jubilāre šogad ir vidusskolas skolotāja 
Valda Parema — viņai ir apaļš pusgadsmits. 

Visas jubilāres pauda prieku par iespēju 
strādāt savā mācību iestādē, par atsaucī-
giem kolēģiem, kas ir tik svarīgi ikdienā. Bet 
šajā īpašajā dienā visus skolotājus ar kon-
certu iepriecināja dziesminieki Valdis Atāls 
un Arnolds Kārklis. Pēc koncerta visus vēl 
gaidīja svētku galds mazajā zālē. 

Lai visiem izturība turpmākajā darbā! 
 

Alnis Auziņš 

Dundagas vidusskolas un Kolkas pamat-
skolas skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījās 
dažādās sportiskās aktivitātēs, kuru devīze 
bija «Padod bumbu!». 

Ik gadu apliecinām savu atbalstu veselī-
gam dzīvesveidam, kā arī daudzinām kādu 
no sporta veidiem. Šoreiz tas bija volejbols. 
Skolēni aktīvi piedalījās pavisam astoņās 
dažādās sportiskās aktivitātēs, nosakot labā-
kos no labākajiem. 

Katrs Olimpiskās dienas dalībnieks saņē-
ma Starptautiskās Olimpiskās komitejas ser-
tifikātu, katra klase — diplomu par piedalīša-
nos Olimpiskās dienas pasākumā, bet pirmo 
vietu ieguvēji — arī Olimpiskās dienas kausu. 

Dundagas vidusskolas Olimpiskās dienas 
2016 rezultāti — pirmais trijnieks četrās klašu 

grupās 
1.–4. klašu grupā 1. vieta 4. b klasei, 2. 

vieta 4. a klasei, 3. vieta 3. b klasei.  
5.–6. klašu grupā 1. vieta 6. b klasei, 2. 

vieta 5. b klasei, 3. vieta 6. a klasei.  
7.–8. klašu grupā 1. vieta 8. a klasei, 2. 

vieta 8. b klasei, 3. vieta 7. a klasei.  
9.–12. klašu grupā 1. vieta 10. klasei, 2. 

vieta 11. klasei, 3. vieta 12. klasei.  
Kā katru gadu, pasākums noslēdzās, bau-

dot spēka putru, jo šī diena ir arī Starptautis-
kā putras diena. 

Kolkā volejbols dažādos veidos 
Piedalījās gan visa pamatskola, gan piec-

gadīgie un sešgadīgie no pirmsskolas izglītī-
bas iestādes. Sports valdīja visās izpaus-

mes — ne tikai fiziskajās. Tā 1.–5. klases 
audzēkņi šo tēmu risināja zīmēšanas konkur-
sā, bet 7.–9. klases audzēkņi rakstīja esejas.  

Tā kā Olimpiskās dienas tēma bija volej-
bols, tad skolēni sacentās stafetē ar volejbola 
elementiem, taisnība, ne gluži klasiskā volej-
bola manierē. Pēc stafetes vecāko klašu 
audzēkņi spēkojās dvieļbolā, bet sākumsko-
lā — pionieru bolā — īpašā volejbola paveidā 
bez gremdēm, bet ar spēka metienu un ķer-
šanu.  

Gan skolēni, gan bērnudārza audzēkņi 
piedalījās rīta vingrošanā, pēc kuras visi ko-
pā nofotografējās, tad mazie kolcinieki pie-
dalījās stafetē ar volejbola elementiem, me-
tot bumbu apļos, un pārējā diena Rūķīša ie-
mītniekiem pagāja, sparīgi vingrojot.  

Balvās bērniem tika gan veselīgas ķirbju 
un burkānu sulas, gan no Latvijas Olimpiskās 
komitejas bumbas un t-krekli konkursu uz-
varētājiem, tāpat olimpiskie logotipi. 

 

Tamāra Kaudze un Alnis Auziņš 

Olimpiskajā dienā 
 

23. IX vairāk nekā 500 vietās Latvijā notika Olimpiskās dienas 2016 pasākumi, arī 
Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā, pavisam pulcējot 380 dalībniekus. 

Skolotāju dienā 
 

30. IX novadā svinēja skolotāju svētkus. 

Kolkas pamatskolas salidojumā 
 

1. X Kolkas skola svinēja savu 55. dzimšanas dienu. 
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Veļu  mēnesis Dundadznieks, 2016. gada 13. oktobrī  

   Dzīve tuvplānā  

Veļu  mēnesis Dundadznieks, 2016. gada 13. oktobrī  

 

Lūkojot, kas notiek kaimiņos (bet Latvijā jau teju viss iznāk kaimiņos!), noderīgi se-
cinājumi rodas, saskatot gan atšķirīgo, gan līdzīgo. Mūsu pašvaldības delegācijai put-
nu pašvaldību salidojumā Neretā bija izdevība paviesoties Jāņa Jaunsudrabiņa muze-
jā. Arī tas ierīkots vecā «mājā ar stāstu», muzeja namā dzīvo tā vadītāja... Cik pazīsta-
mi!                                                                                                   Gunta Kārklevalka foto 

Kolkā Olimpiskās dienas nodarbēs iesaistījās visi pamatskolas un bērnudārza 
«Rūķītis» iemītnieki. Diena pagāja kustīgā priekā, un teju vienīgais sastinguma mir-
klis iestājās tad, kad visi kolčiņi kopā nofotografējās.  

Foto no Kolkas pamatskolas albuma 

Oktobrī notika ne tikai Olimpiskā diena, bet arī Starptautiskā putras diena. Saikne 
nepārprotama: ja ēdīsi putru, būs spēks pasportot, ja sportosi, gribēsies ēst putru. 
Tāpat kā par visām citām noderīgām dienām, arī par šo gribas teikt: nav par skādi 
vienreiz pievērst uzmanību, bet labi būtu to darīt katru dienu. Šķiet, ka Kolkas dzejas 
tirgus mazais apmeklētājs putras ēšanai ir nobriedis.                        Alda Pinkena foto  

Olimpiskās dienas devīze šogad bija «Padod bumbu!» jeb citiem vārdiem — godā 
bija celts Dundagas nacionālais sporta veids volejbols. Skolēni piedalījās pavisam as-
toņās dažādās sportiskās aktivitātēs, arī šādā. Tā vien šķiet, ka, to izpildot, dalībnie-
kiem vajadzēs demonstrēt lielu sadarbības pratību.                 Tamāras Kaudzes foto 

Miķeļdienai bērnudār-
za Kurzemīte saime ga-
tavojās laikus, iesaistot 
arī audzēkņu vecākus un 
vecvecākus. Kas līdzēja 
sagatavot veikalā neno-
pērkamu cienastu, kas 
kopā ar saviem maza-
jiem izraudzījās neparas-
tāk izaugušus dārzeņus 
izstādei... Bet kāda bēr-
na vecmāmiņa — Lillija 
Gleglu — darināja paša 
Miķeļa tēlu. Bērniem at-
rasties Miķeļa sabiedrībā 
patika, Miķelim bērnu — 
arī.  

Foto no  
Kurzemītes albuma 

Septītajā klasē pārbaudes darbā latviešu valodā vārdu «alnis» teikuma vidū uzrak-
stīju ar lielo «A», lai gan runa bija par dzīvnieku. Skolotāja to izlaboja, bet par kļūdu 
neieskaitīja. Kopš tā laika loloju īpašu attieksmi pret skolotājām, aļņiem un Aļņiem. 
Arī pret šo manu radinieku, ar kuru esmu deklarējies vienā novadā. Šķiet, nesen viņu 
dzirdēju...                                                                                                  Viļņa Skujas foto 


