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Ar Baibu Kolkā tikos starplaikā — starp nepa-
rasto bēgumu un paisumu Kolkasragā, starp ziņu 
par pirmo apbalvojumu, bet vēl nezinot par paš-
valdības apbalvojumu komisijas lēmumu. Tā kā 
durvju priekšā bija novembris, tad Baibu vedinā-
ju izteikties par patriotisma tēmu. 

Tiešā veidā lībiskā klātbūtnes sarunā nav 
daudz. Taču tā zaļi balti zilais krāsojums ir dau-
dzajos Baibas sirdsdarbos, par to lasāms arī mūsu 
pirmajā izvērstajā sarunā 2009. gada augusta  
(nr. 89) Dundadzniekā. 

 
— Mēs abi nākam no padomju laikiem, 

kad vārdkopa «patriotiskā audzināšana» bija 
piepildīta ar pavisam citu jēgu. Kādas tev ir 
izjūtas astoņpadsmitā novembra priekšvaka-
rā? 

— Tiešām divējādas. Esmu padomjlaiku 
produkts, bet dzimtenes jēdziens manī izvei-
dojies fundamentāls. Tas man ne mazākā 
mērā nesaistījās ar PSRS, tikai ar Latviju, 
kaut gan tikpat godīgi teikšu — tolaik nece-

rēju, ka mēs jelkad tiksim vaļā no svešā jūga. 
Domāju, ka ar tādām izjūtām arī gājām uz 

barikādēm — par savu Latviju. Nesen es pie 
sevis uzsprakstēju, dzirdot par iespējamajām 

privilēģijām barikāžu dalībniekiem.  
— Jo tas bija pašsaprotami. 
— Nu ja. Kas gan bija tās desmit dienas? 

Mēs tur bijām, paudām savu attieksmi. Kāds 
vienkārši sēdēja pie ugunskura, kāds gādāja 
malku, kāds — par karstu dzērienu, vēl kāds 
smērēja sviestmaizes... Tas cilvēku kopums, 
kas darīja ko vairāk, būtu pelnījis lielāku 
atzinību. Kādas tur privilēģijas! 

Pamatizjūtās man vienmēr ir bijis skaidrs, 
kas ir mana dzimtene — Latvija. Bet laiki 
mainās, turklāt ļoti strauji. Kopš neatkarības 
atjaunošanas pagājis gadsimta ceturksnis, 
visa pasaule kļūst citāda, tas notiek nenor-
māli ātri, un tādi dinozauri kā es paliek ma-

zākumā. Īsti vairs neiederos jaunajā pasaulē. 
Aizvien lielākam skaitam cilvēku kļūst svarī-
ga formula «kur ir labi, tur ir manas mājas». 
Tā vismaz man liekas, dzīvojot šeit, Kolkā. 
Nespēju iedomāties, ka varētu pamest savu 
dzimteni materiālās labklājības dēļ. Bet... es 
nezinu, kā rīkotos, ja man būtu 30 gadu, ja 
būtu izaugusi citā sistēmā, ar šo laiku domā-
šanu. Varbūt arī man svarīgāka būtu materi-
ālā labklājība. Manas saknes ir te, tās mani 
baro, dod spēku. Esmu gana paciemojusies 
ārzemēs. Kad atgriežos mājās, tad īpaši jū-
tu — nav nekā skaistāka par Latviju. 

Man patriotisma jēdziens joprojām ir 
stiprs un svēts. Ir ļoti labi, ka tu vari aiz-
braukt uz ārzemēm mācīties, uzkrāt piere-
dzi, bet mājas taču ir Latvijā! Taisnība, ja 
man nebūtu iztikas līdzekļu... 

— Pirms vairāk nekā desmit gadiem lasīju 
Ulda Bērziņa puspajokam teikto. Kas ir brīvī-
ba, kas — neatkarība? Tā ir iespēja lamāt 
pašiem savu valdību. Tur svars ir katram 
vārdam. Ne tikai «lamāt», bet arī «pašiem 
savu». Ir liela starpība, vai augšā ir savējie vai 
svešie. Otrs. Ir dzirdēti teicieni: mīlu  zemi, 
bet ne valsti. Es arī par to stipri aizdomājos. 
Valsts ar lozungiem aicina — jaunlaiku trim-
dinieki, atgriezieties! Bet kur aicina atgriez-
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Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā lībiešu kultūras darbiniecei un 
novadpētniecei Baibai Šuvcānei piešķīris Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecēlis par 
ordeņa kavalieri. Apbalvojumu pasniegs 18. XI Rīgas pilī. Savukārt Dundagas novada 
dome Baibai piešķīrusi Goda rakstu — pašvaldības augstāko apbalvojumu par nozīmī-
gu un ilgstošu devumu, pētot un daudzinot lībiešu kultūrvēsturi. Priecājamies un ap-
sveicam! 

4. lpp. 
Pēc pieredzes un sadarbības Moldovā, 
Zviedrijā, Igaunijā, Lapmežciemā un 
Salacgrīvā.  

5. lpp. Vietraugos Stiklos. 

6. lpp. 
Dzejnieks Arnolds Auziņš  
85. jubilejas priekšvakarā.  

9. lpp. Vietējās ierosmes īstenojas. 

11. lpp. Leģendu nakts pārvērtības. 

Kā tur teica Marks Tvens? Baumas 
par manu nāvi ir pārspīlētas? Informa-
tīvais izdevums Dundadznieks nākamgad 
novada iedzīvotājiem būs pastkastītēs, 
arī domes ēkā, Kolkas pagasta pārvaldē, 
Mazirbes veikalā, veikalā Pienenīte un 
aptiekā Dundagā. 

Ārpus mūsu novada dzīvojošajiem 
jārīkojas tāpat kā šogad un pērn. Ja arī 
2017. gadā gribat saņemt Dundadznieku, 
atkal lūdzam datus — vārds, uzvārds, 
personas kods, pasta adrese un  
mēnešu skaits — nosūtīt pa epastu  

alnis@dundaga.lv vai ar parasto vēstuli: 
Dundagas novada dome, Pils iela 5–1, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV
–3270, vai arī piezvanīt pa redakcijas 
tālruni 63237858. Lūdzam pieteikt sūtī-
jumus vismaz 6 mēnešiem. Summējot 
pasta izmaksas un rēķina izmaksas ar 
PVN, par 6 mēnešu piegādi jāmaksā 
4,91, par 7 — 5,65, par 8 — 6,39, par 9 — 
7,13, par 10 — 7,87, par 11 — 8,60, par 12 
— 9,34. Lūdzam pirmo pieteikumu no-
sūtīt līdz 15.12.2016. Avīzi nosūtīsim 
pēc apmaksāta rēķina.            Alnis Auziņš 

Dundagā 
17. XI plkst. 18.00 Lielās skolas zālē Lat-

vijas proklamēšanas dienas svinīgais sarī-
kojums. Pašvaldības apbalvojumu pa-
sniegšana. Plkst. 21.00 balle ar grupu Kal-
vadoss. Ieeja uz balli 3 €. 

2. XII plkst. 17.00 pils pagalmā lielās 
egles iedegšana. Brošūras Aicinām lībiešu 
ķēķī! Tulgid līvõd kēkõ! atvēršana, kolonzālē 
tirdziņš.  

6. XII plkst. 17.30 pils mazajā zālē dzej-
nieka Arnolda Auziņa autorvakars. 

17. XII Kolkā, Vīdalē un Kaļķos, 18. XII 
Dundagā, Mazajā skolā, Ziemassvētku pasā-
kums pirmsskolas vecuma bērniem. 

Kolkā 
18. XI plkst. 19.00 Latvijas proklamēša-

nas dienas svinīgais sarīkojums. Pašvaldī-
bas apbalvojumu pasniegšana. Valda Atāla 
un Egona Pičnera koncerts. Pasākumā 
piedalās Kolkas pašdarbības kolektīvi. 
Plkst. 23.00 balle ar Jāni Lemeži un grupu. 
Ieeja uz balli 3 €. 

25. XI plkst. 18.00 Kolkas tautas namā 
režisora Viestura Kairiša mākslas filma 
Melānijas hronika. Biļetes cena 2 €. 

10. XII plkst. 19.00 tautas namā Igo un 
Aivara Hermaņa koncertprogramma Mē-
nessnakts. Biļetes iepriekšpārdošanā Kol-
kas pagasta pārvaldes kasē 4 €, pasākuma 
dienā 6 €.  

Nobeigums 8. lappusē. 

Godināmie  
 

Valsts svētkos 17. XI Dundagā, vidus-
skolas zālē, un 18. XI Kolkā, tautas na-
mā, sveiksim mūsu labākos, kurus ap-
balvojumiem ieteikuši novadnieki un 
par kuriem lēmusi apbalvojumu komisi-
ja. 

Goda raksts 
Baibai Šuvcānei — par izcilu ieguldījumu 

piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures 
pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā. 

Atzinības raksts 
Sintijai un Ingum Gāliņiem, Santai Alma-

nei un Arvim Vaicim — par interesantu 
sporta svētku sarīkošanu Kaļķos. 

Bērnu dienas centram Mājas — par Burtu 
skolu — Borisa un Ināras Teterevu fonda 
finansiāli balstītā projekta Sasiesim kopā lie-
lus un mazus! daļu, kas rosināja bērnus neie-

rasti lasīt un mācīties, attīstot viņu radošās 
spējas.  

Kristīnei un Andim Smeltēm — par Dun-
dagā rīkotām kristīgām nometnēm 5 līdz 12 
gadus veciem bērniem jau vairāk nekā 10 
vasaras. 

Guntai un Igoram Ginteriem, Mazirbes 
Stūrīšu saimniekiem — par lībiešu tradīciju 
daudzināšanu augstā līmenī, par novada un 
valsts tēla spodrināšanu.  

Gundegai Lapiņai — par biedrības Dun-
dangas Sendienas veiksmīgu dalību vietējo 
iniciatīvu projektos. 

Sandrai Kokorevičai — par ilgstošu mājas 
vecākās pienākumu apzinīgu pildīšanu, mā-
jas vides labiekārtošanas rosināšanu. 

Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot 
mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo nofor-
mējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgu-
miem un citiem reprezentācijas materi-
āliem. 

Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbal-
stu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas 

novada problēmu apzināšanā un risināšanā, 
kultūras norišu atbalstīšanu. 

Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību 
festivāla Pie jūras dzīve mana rīkošanu Kolkā, 
par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu. 

Kubalu skolas-muzeja izdotās Viļņa Mit-
lera grāmatas Dundznik valad radošajai ko-
mandai — Ivaram Abajam un literārajam 
redaktoram Alnim Auziņam — par vērtīgo 
devumu Dundagas novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. 

Pateicības raksts 
Sarmītei Dinsbergai — par vidusskolēnu 

veiksmīgu sagatavošanu valsts ģeogrāfijas 
un ekonomikas mācību priekšmetu olimpi-
ādēm, par ieguldījumu skolēnu dzīves karje-
ras veidošanā. 

Inesei Ķiršakmenei — par jauniem mācī-
šanas paņēmieniem matemātikā, par vidus-
skolēnu ieinteresēšanu matemātikā — fun-
damentālā zinātnē. 

«Manas saknes ir te,  
tās mani baro, dod spēku» 
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13. oktobrī... 
Nolēma komandēt Dundagas novada paš-

valdības domes priekšsēdētāja vietnieci An-
dru Grīvāni uz Vides aizsardzības un reģi-
onālās attīstības ministrijas organizēto pasā-
kumu Moldovā no 18. līdz 23. X un no Cen-
trālās administrācijas budžeta līdzekļiem 
apmaksāt 174 € dienas naudu, 56 € ceļa izde-
vumus un 50 € viesnīcas izdevumus. 

...un 27. oktobrī 
Apstiprināja vienas personas izmaksas — 

19,51 € diennaktī — sociālo pakalpojumu 
saņemšanai Bērnu sociālās aprūpes centrā 
Mazirbē. Piešķīra 2016. gada budžetā 
3897,23 € finansējumu  Mazirbes internātpa-
matskolas struktūrvienības Bērnu sociālās 
aprūpes centrs darbības nodrošināšanai no 
plānotā budžeta līdzekļu atlikuma, kas bija 
rezervēts SIA Kolkas ūdens veicamajiem dar-
biem. 

Pieņēma saistošos noteikumus nr. 13 Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017. 
gadā. Uzdeva Būvvaldei risināt jautājumu par 
nereģistrēto palīgēku apzināšanu un to 
statusa maiņu. 

Atļāva grozīt pašvaldības līguma nr. DD-3-
13.2/14/95-2 (09.05.2016.) — punktā 1.9. 
norādītajā pozīcijā 2.1. Transporta izdevumi. 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili, 
pieredzes apmaiņas pasākums kopā ar LS 
Ventspils nodaļu — Jānim Princim 220, kuram 
bija piešķirti 200 €, aizstājot to ar budžeta 
pozīciju Līdzfinansējums sanitārā mezgla 
remontam Mazirbes līvu tautas namā. 

Nolēma, izmantojot iekšējos resursus, no 
2017. gada janvāra pašvaldības iestādē Kultū-

ras pils amatu katalogā paredzēt  amata vietu 
saimniecības pārzinis, nosakot nepilnu darba 
laiku. Uzdeva iestādes vadītājai izstrādāt 
saimniecības pārziņa amata aprakstu amata 
saimes, līmeņa un mēnešalgu grupas noteik-
šanai un iesniegt apstiprināšanai izpilddirek-
torei līdz 6. XI, kā arī kopā ar Mazirbes inter-
nātpamatskolas direktori vienoties par šīs 
skolas saimniecības pārziņa darba laika sada-
lījumu starp skolu un pili un grozīt Mazirbes 
internātpamatskolas saimniecības pārziņa 
darba līgumu. 

Nolēma piedzīt 144,78 € nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un ar piedziņas 
procesu saistītos izdevumus bezstrīda 
kārtībā par īpašumu Alejas, kadastra nr. 
8850 020 0060. 

Apstiprināja izstrādāto finanšu modeli 
iespējamajam projektam Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta, kurā 
kopējās projekta izmaksas ir 1 091 360,00 €, 
to skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 
644 334,00 € un Dundagas novada 
pašvaldības līdzfinansējums 447 026,00 €. 
Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt 
447 026,00 €  līdzfinansējumu no pašvaldības 
budžeta. 

Apstiprināja izglītības izdevumu tāmes 
pašvaldības izglītības iestādēs un viena 
audzēkņa izmaksas 2016. gadā no 
pašvaldības budžeta atbilstoši iepriekšējā 
gada naudas plūsmas izdevumiem. 

No budžetā plānotā līdzekļu atlikuma 
piešķīra nepieciešamo 1708 € finansējumu 
mikroklimata nodrošināšanai vidusskola 
sporta zālē. 

Apstiprināja novada domes saistošos 
noteikumus nr. 14 Par Dundagas novada 

pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem. 
Laboja pašvaldības ceļa Valpene–Sabdagas 

garumu, nosakot tā garumu 4298 m; laboja 
pašvaldības ceļa Vecmuiža–ceļš nr. 1 nosauku-
mu uz Vecmuižas ceļš; par pašvaldības ceļiem 
noteica: 1658 m garu posmu ar nosaukumu 
Dīķlejas–Anaži, 274 m garu ceļa posmu ar 
nosaukumu Priežbogi–Jumari, 456 m garu 
posmu ar nosaukumu Pūpolu ceļš, 340 m garu 
posmu ar nosaukumu Goblejas ceļš; kā 
pašvaldības ceļu likvidēja 1200 m garo ceļu 
Pūpoli; zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 8850 020 0519 par pašvaldības ielu 
noteica Ozolu ielu. 

Mainīja nekustamajam īpašumam Pils ielas 
apbūve un zemes vienībai Pils ielas atzars 
nosaukumu uz Ozolu iela. Nolēma sadalīt 
nekustamo īpašumu 1905. gada iela–Akmentiņi, 
atdalot no tās zemes vienību. Piekrita sadalīt 
nekustamos īpašumus: Arfas, atdalāmajam 
zemes gabalam piešķirot nosaukumu 
Mežaparks; Laikkalni, piešķirot atdalītajam 
gabalam nosaukumu Laukkalni. Mainīja 
nekustamā īpašuma 1905. gada iela–Akmentiņi 
zemes lietošanas mērķi. Mainīja nekustama-
jam īpašumam Alpi nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi no Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve uz Komercdarbības objektu apbūve. 

Noteica dienesta viesnīcas statusu novada 
pašvaldībai piekrītošam dzīvoklim Maija 
ielā 2, Dundagā, un nolēma slēgt dienesta 
dzīvojamo telpu īres līgumu ar pašvaldībā 
strādājošo speciālistu uz darba laiku 
Dundagas pašvaldībā. 

Pieņēma iesniegto Dundagas novada pašval-
dības Sporta komisijas nolikumu un apstiprināja 
pašvaldības Sporta komisiju: Ance Freiberga, 
Oskars Sproģis, Atis Burnevics, Arvis Heniņš, 
Guntis Pirvits, Alnis Auziņš, Gundega Lapiņa 
un Ilmārs Gleglu. 

 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

Domes sēdē  

   Ko tie nospriež, tas paliek  

Labas pārvaldības saukļi  
sabiedrības informēšanai 

3. Esi godprātīgs! 
Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātperso-

nas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, 
t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu. 

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, snie-

dzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai 

sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, 

vairākkārtīgi vēršoties iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta. 

Grosījumi  
pašvaldības nolikumā 
 

Apstiprināti ar Dundagas novada domes 
22.09.2016. lēmumu nr. 195 (prot. nr. 11, 6. p.) 

Dundagas novada domes 22.09.2016. saisto-
šie noteikumi nr. 12 Grozījumi Dundagas 
novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos 
nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums» 

 

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

 

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

1.1. Izslēgt 6.1. apakšpunktu. 
1.2. Izslēgt 6.4. apakšpunktu. 
1.3. Izteikt 6.7. apakšpunktu šādā redak-
cijā: «6.7. Sabiedrisko attiecību nodaļa.». 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
05.12.2016. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
  

Paskaidrojuma raksts Dundagas novada 
domes 22.09.2016. saistošajiem noteiku-
miem nr. 12 Grozījumi Dundagas novada do-
mes  22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 
«Dundagas novada pašvaldības nolikums» 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, 
lai noteiktu, ka no 05.12.2016. Dundagas 
novada pašvaldības Centrālās administrāci-
jas sastāvu veido arī Sabiedrisko attiecību 
nodaļa, bet vairs neveido struktūrvienība 
«Avīze «Dundadznieks»». 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums. Tiek likvidētas divas Centrālās 
administrācijas struktūrvienības un tiek 
izveidota viena jauna Centrālās administrā-
cijas struktūrvienība — tas tad arī noteikts 
saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Nav būtis-
kas ietekmes. 

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

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

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

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

Administratīvajā  
komisijā 

4. X sēdē nr. 6 izskatīja 1 administratīvā 
pārkāpuma lietu — 

par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāp-
šanu, ja to dēļ nodarīts fizisks zaudējums 
(Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 106. panta otrā daļa) — persona adminis-
tratīvi sodīta ar 15 € naudas sodu. 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzī-
votspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas per-
sonas un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai vajadzīgo vidi, kon-
sultācijām, apmācībām un pasākumiem par 
vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdzfinansēju-
mu.  

Jaunajā inkubatoru programmā būs pie-
ejama arī tā saucamā pirmsinkubācija — 
uzņēmēji varēs pārbaudīt savas biznesa 
idejas un konsultēties. Katrā biznesa inku-
batorā izveidos koprades telpu, kur gan 
pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uz-
ņemšanas inkubatorā varēs gan strādāt, gan 
tikties ar klientiem, gan arī veidot īpašu vidi 
pieredzes apmaiņai.  

Inkubatorā uzņēmumi saņems visu vaja-
dzīgo atbalstu un pakalpojumus uzņēmēj-
darbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem 
piemēros 50% līdzfinansējumu, proti, uzņē-

mumam no pakalpojuma kopējās vērtības 
vajadzēs maksāt tikai pusi, inkubators attie-
cīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu, 
arī pusi. Jāpiebilst, ka visi pakalpojumi, kas 
būs pieejami fiziskām personām un uzņē-
mējiem pirmsinkubācijā, piemēram, biznesa 
idejas novērtējums, konsultācijas, semināri 
par uzņēmējdarbības attīstību u.c., būs bez-
maksas, t. i., inkubators šos pakalpojumus 
finansēs pilnībā. 

Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai biz-
nesa inkubatorā varēs iesniegt novembrī. 
Informācija par pieteikšanās kārtību inku-
batorā un citas svarīgas ziņas tuvākajā laikā 
publicēs LIAA interneta lapā www.liaa.gov.lv. 

LIAA biznesa inkubatorus finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projektā Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo industriju inkuba-
tors.  

Dagmāra Dreiškena,  
Talsu biznesa inkubatora vadītāja 

Biznesa inkubatori aicina  
 

No 1. IX darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) bizne-
sa inkubatori, arī Talsos. Talsu biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem. 
Pieteikumus uzņemšanai plānots pieņemt novembrī. 

http://www.liaa.gov.lv/
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— Oktobrī es, nekustamo īpašumu speci-
ālists Guntis Kārklevalks un SIA Ziemeļkurze-
me valdes loceklis Andrejs Bāliņš bijām pie-
redzes braucienā uz Tērvetes novadu. Gal-
venais nolūks — izpētīt, kā darbojas granulu 
apkures katli, kas viņiem ierīkoti divās vie-
tās. Apskatījām arī citus nozīmīgus objek-
tus — sporta halli un  a/s Latvijas valsts meži 
administratīvo ēku un parku.   

Augstkalnes pagastā ir ierīkota jauna 
katlumāja ar diviem 200 kW katliem, kas 
apsilda internātu un skolu. Malkas grēdu 
nav, bet redzam 18 kubikmetru tvertni,  
kurā iepilda granulas. Tvertne ir augsta, un 
speciālā mašīna tajā iepildīt granulas nevar. 
Traktors ar pacēlāju ceļ lielos maisus augšā 
un ieber. Uz maisiem uzrakts krieviski — tie 
ir nākuši no Tveras. Tas ir iepirkuma rezul-
tāts. Katlumājā ar visu tiek galā viens opera-
tors. Viss darbojas elektroniski, arī elektro-
niskie svari kontrolē granulu uzpildi. Sil-
tumpadeve ir precīzi noregulēta. Drīz, ja 
katlumājā kaut kas nebūs kārtībā, operators 
saņems ziņu mobilajā telefonā.   

Tā kā šī katlumāja darbojas pavisam ne-
sen, paši tērvetnieki par to vēl nevar daudz 
spriest. Izmaksas diviem katliem ar uzpildī-
šanas bunkuru un jaunu skursteni ir 
135 000 €. Visi vecie kalti ir izvākti ārā. 

Tātad pārdomas raisa iepildīšanas bun-
kurs. Otrs — granulām jābūt tiešām kvalita-
tīvām. Šajos katlos ir smalkas ierīces, ir tāda 
kā acs, un, ja granulas nav kvalitatīvas, tad 
tā var aizķepēt aci, un iekārta vairs nedar-
bojas. Tērvetniekiem tā ir gadījies.  

Otrā katlumājā darbojas viens granulu un 
viens malkas katls. Tādu komplektu gribam  
bērnudārzā Kurzemīte. Jau esam rakstījuši, 
ka malku vairs nevarēs kraut kā līdz šim. 
Viena granulu katla un bunkura izmaksa ir 
65 000 €. Es nākamā gada budžeta iecerēs 
biju paredzējis 35 000 €... Mums varbūt ne-
vajag tik modernu skursteni kā Tērvetē.  

— Bet malka kaut kur tomēr jāliek? 
— Es to iedomājos kā pārejas posmu, kad 

mēs vispirms samazinām malkas daudzumu, 
bet vēlāk jau pilnībā pārejam uz granulām.  

Ar vienu apkures katlu Kurzemītē neiztikt. 
Tērvetē ar diviem kaltiem apkurina 2000 m2, 
mūsu bērnudārzā ir 2500 m2. Bet par šo iece-
ri jāspriež. Iepirkumā jāiestrādā noteikumi, 
ka gribam granulas no tiešā ražotāja.  

— Dažs labs vietējais teiktu, kāpēc ne 
šķeldu? 

— Tad vajadzētu lielu, centrālo katlumā-
ju, kādas vairs Dundagā nav. Protams, šķel-
du var saražot vietējais uzņēmējs. Granulas 
vietējais pašlaik neražo. Pirms vairākiem 
gadiem spriedām par centralizētu katlumā-
ju, bet deputāti to neatbalstīja.  

Lielākie apsildāmie objekti ir Lielā skola, 
Mazā skola, bērnudārzs un pils. Kur vispār 
varētu atrasties centrālā katlumāja? Vecā 
bija Brīvības ielā 3. Nu ja, tam pašlaik ne-
esam gatavi. 

— Pils? 
— Tas ir atsevišķs jautājums. Kad kopā ar 

dāņu speciālistiem kādreiz spriedām, kādi 
varētu būt apkures risinājumi, arī tad pils 
bija aplūkota kā atsevišķs objekts.  

— Vai arī tālākā nākotnē tur kurinās ar 
malku? 

— Domāju, ka tuvākos 5–10 gadus noteik-
ti. Pēc tam varbūt pakāpeniski pāriesim uz 
granulām. Patlaban pils katlumāja ir pirma-
jā stāvā. Tur ierīkot granulu katlu — tas 
nebūtu droši, turklāt vēl ar tādu skursteni, 
kāds mums ir. Nākotnē katlumājai vajadzētu 
būs ārpus pils, ar jaunu skursteni, un tad 
varētu būt arī granulu katls. 

Agri vai vēlu pie šī jautājuma būs jāat-
griežas. Pagājuši vairāk nekā 20 gadu, kopš 
Dundagā esam izvēlējušies lokālo apkures 
veidu. Nu pienācis laiks domāt par citiem 
risinājumiem.  

Alnis Auziņš 

Par mūsu autoceļiem 
 

Ikdienas steigā ejam un braucam pa 
labiem un sliktiem, līkumotiem un tais-
niem, šauriem un platiem ceļiem. Kā tie 
noveco un atkal atjaunojas, ja tos kāds 
remontē? Kuram pieder autoceļi un kurš 
par tiem atbild? To lūdzām skaidrot At-
tīstības un plānošanas nodaļas zemes 
lietu speciālisti Ivetu Bekmani–Avotu. 

— Kas īsti ir autoceļš? 
— Autoceļš ir kompleksa inženierbūve, 

kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei 
un kurā ietilpst zemes klātne, ceļa braucamā 
daļa, mākslīgās būves, piemēram, autobusu 
pieturas, paātrinājuma joslas.  

Pēc piederības autoceļi iedalās valsts au-
toceļos, pašvaldību autoceļos, komersantu 
(tas ir, privātpersonu un juridisko personu 
privātīpašumā esoši) autoceļos un māju ce-
ļos. Ceļu lietotājiem ir tiesības lietot trans-
porta satiksmei visus ceļus, uz kuriem neat-
tiecas īpašs aizliegums. Ministru kabinets 
nosaka kārtību, kādā uz valsts un pašvaldības 
ceļiem aizliedzama vai ierobežojama trans-
porta līdzekļu satiksme.  

Par komersantu (privātpersonu un juri-
disko personu) īpašumā esošo ceļu un māju 
ceļu lietošanas aizliegumu, ierobežojumu vai 
to atcelšanu lemj autoceļa īpašnieks, saska-
ņojot to ar pašvaldību. 

— Kādi ir autoceļa īpašnieka pienākumi? 
— Īpašniekam laikus jādara visi ceļu uztu-

rēšanas darbi, lai nodrošinātu transporta 
līdzekļu satiksmi atbilstoši ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām. Ja pārkāptas likuma 
Par autoceļiem prasības par ceļa uzturēšanu, 
lietošanu vai aizsardzību, vainīgā persona 
saucama pie likumā noteiktās atbildības. 

— Kas jauns sakāms par pašvaldības ce-
ļiem? 

— Pašvaldība kā ceļu īpašnieks atbild tikai 

par saviem ceļiem, kas atrodas grāmatvedī-
bas uzskaitē un pašvaldības ceļu sarakstā. 

Pašvaldība var uzņemties atbildību par 
jauniem ceļiem, kurus publiski lieto, pamato-
joties uz iedzīvotāju iesniegumu. Esam saņē-
muši Valpenes iedzīvotāju lūgumu pārņemt 
ceļu, lai to uzturētu ikdienā un ieguldītu 
resursus tā uzlabošanai. Jautājumu izskatīja 
domes sēdē, kurā deputāti nolēma to noteikt 
par pašvaldības ceļu. Pēc lēmuma pieņemša-
nas ir jāveic liels tehniskais darbs — ceļš 
jāuzmēra, jānosaka tā vērtība pārņemšanas 
brīdī, jāreģistrē Valsts zemes dienestā un 
zemesgrāmatā. Pašlaik pārrunājam ar zemes 
īpašniekiem, kā risināt tiesiskās attiecības. 

Pašvaldība var atteikties no atbildības par 
ceļu, nododot to komersantiem (juridiskām 
vai privātpersonām). Tāds lēmums domes 
sēdē ir pieņemts par ceļu Pūpoli. Šo ceļu no-
dos zemes īpašnieka atbildībā.     

— Kas plānots tuvākajā laikā par pašvaldī-
bu ceļiem? 

— Pašvaldība vērsīsies pie konkrētiem 
zemju īpašniekiem, uz kuru zemes ir pašval-
dības ceļi, un ceļu īpašniekiem, lai vienotos, 
kā kopīgi apsaimniekot, uzlabot un lietot 
novada ceļu tīklu, sakārtot tiesiskos un do-
kumentālos jautājums. 

Uzklausīja Alnis Auziņš 
 

Saimnieciski darbi 
 

Ziņo dienesta vadītājs Andris Kojro. 
Par Āfrikas cūku mēri. Tas diemžēl ir sa-

sniedzis Dundagas pagastu. Ievērosim stin-
grus karantīnas un biodrošības pasākumus. 
Vairāk Pārtikas un veterinārā dienesta ziņo-
jumā. 

Par ceļu projektiem. Lūgsim, lai ceļu prog-
rammai paredzētos 40 000 € pārceļ uz nāka-
mo gadu, jo ļoti darbietilpīga ir dokumentu 
sagatavošana. Iespējams, ka vēl šogad izslu-

dināsim iepirkumu projektēšanai. Ceļu prog-
rammā ir paredzēts uzlabot ceļu grants segu-
mu 9 pašvaldības ceļiem, un mēs tos reģis-
trējam kā būves.  Projektēšana vien varētu 
aizņemt 4–5 mēnešus. Darbi labākajā gadīju-
mā sāksies nākamvasar. 

Par policijas auto. Jāizsludina iepirkums, 
jo sākotnēji iecerētais pilnpiedziņas auto 
izrādījās pārāk dārgs. Taisnība, spēkratam 
jābūt gana augstam, lai varētu braukt pa 
lauku ceļiem. Vecais auto ir savu mūžu no-
kalpojis, un esam secinājuši, ka tāds modelis 
nav īsti piemērots.  

Par tiltiņiem — uz Kalnadārzu un Pūpolu 
saliņu. Budžetā bija paredzēti 5 000 €, lai 
šogad atjaunotu tiltiņu uz Kalnadārzu. To 
nojaucot, secinājām, ka nekas nav saglāb-
jams. Tā kā jāatjauno arī nesošās konstrukci-
jas, tad, pēc nosacījumiem, vispirms jāizstrā-
dā tehniskais projekts, turklāt tā ir trešās 
grupas būve, tāpēc jāizstrādā būvprojekts. 
To savukārt var darīt tiltu projektētāji, un 
tas jau ir stipri vien sarežģītāk un dārgāk. 
Vajag topogrāfisko, ģeoloģisko izpēti, saska-
ņojumu, licencētus tiltu būvniekus, būvuz-
raudzību... Parēķināju, ka projektēšana vien 
izmaksātu 7000–8000 €. Es biju paredzējis 
uzbūvēt par 4000 € plus PVN...  

Vēl bija citas ieceres, kā savienot saliņu ar 
kontinentu, piemēram, ar tādu kā vanšu tiltu. 
Aprunājoties ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, noskaidrojām, ka 
šādu ideju mūsu pils dēļ neatbalstīs... Droši 
vien kādreiz tiltiņš uz Kalnadārzu būs. Var-
būt nākamgad.  

Diemžēl vandāļi ir sabojājuši citu tiltiņu — 
uz Pūpolu saliņu. Esmu lūdzis atļauju to at-
jaunot, izmantojot daļu no Kalnadārza tiltam 
paredzētās naudas, ap 2000 €. Ivara Damber-
ga pirms vairāk nekā 10 gadiem taisītais tilts 
arī bija nolietojies. Atjaunojot liksim lietā 
impregnētus materiālus.  

Par slūžu namiņu. Vairāki dundadznieki, 
paužot prieku par saposto Dundagas centru, 
vaicā par vietām, kas vēl nav sakoptas, kā 
ūdens dzirnavām pie slūžām.  

Pats namiņš ir privātīpašums. Tā īpaš-
nieks bija iecerējis atjaunot HES, bet šis no-
doms ir apstājies. Tomēr apkārtni, kas daļēji 
ir privāto, bet daļēji arī pašvaldības īpašums, 
mazliet uzlabosim. Runa ir par nokaltuša-
jiem ošiem un gobām. Tos vēlas nocirst pasta 
ēkas īpašnieks, lai uzlabotu ainavu. Lūgsim 
arī citus saimniekus nozāģēt beigtos kokus. 
Tas vismaz daļēji uzlabos skatu.  

Uzklausīja Alnis Auziņš  

Āfrikas cūku  
mēris tomēr klāt 

 

Pārtikas un veterinārais dienests 
(PVD) no laboratorijas saņēmis izmeklē-
jumu rezultātus, kas apstiprina Āfrikas 
cūku mēri divām Dundagas pagasta me-
žā atrastām mežacūkām. 

Pēc laboratoriskajiem izmeklējumiem PVD 
noteicis jaunu inficēto teritoriju, kas ietver 
Dundagas un Ances pagastu. No tās aizliegts 
izvest mājas un mežacūkas, mežacūku gaļu, 
subproduktus (aknas, nieres u.c.), maltu ga-
ļu, svaigas gaļas izstrādājumus un produktus, 
kas satur mežacūku gaļu. 

Cūku turēšanas novietnēs jāievēro biolo-
ģiskās drošības pasākumi, nekavējoties jāzi-
ņo par cūku saslimšanas gadījumiem. 

PVD aicina medniekus ievērot medību 
higiēnu un nekavējoties informēt pašvaldību 
vai PVD par beigtām mežacūkām. 

PVD atkārtoti aicina visus dzīvnieku turē-
tājus, jo īpaši tos, kuri savā piemājas saim-
niecībā tur cūkas, stingri ievērot biodrošības 
pasākumus, lai pasargātu dzīvniekus no sa-
slimšanas un pēc iespējas samazinātu slimī-
bu izplatīšanos (sk. arī iepriekšējo Dundadz-
nieku!). 

Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 
08.03.2016. noteikumu nr. 152 Darbības prog-
rammas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldī-
bas integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjauno-
jamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 
ēkās īstenošanas noteikumiem un pašvaldī-
bas attīstības programmai  29.06.2016. VA-
RAM ir iesniegusi projektu ideju konceptu, 
kas paredz energoefektivitātes veicināšanas 
pasākumus — ēkas Pils ielā 9 (tautas nama) 
pārbūvi un siltumapgādes infrastruktūras 
izveidi tajā.  

VARAM vērtē iesniegtos projekta pietei-
kumus. Apstiprināšanas gadījumā pašvaldī-
ba piedalīsies projektu atlasē, lai pretendētu 

uz finansējumu ēkas Pils ielā 9 energoefekti-
vitātes paaugstināšanai.  

Ņemot vērā pašvaldības vēlmi pretendēt 
uz finansējumu tautas nama energoefektivi-
tātes paaugstināšanai un nepieciešamību 
pēc telpām pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanai, pašvaldība nepagarinās neapdzīvoja-
mo telpu nomas līgumu ar draudzi Prieka 
vēsts par telpām ēkā Pils ielā 9. Līgums ar 
draudzi beidzas 20.11.2016., un pēc tā bei-
gām pašvaldība konkrētāk strādās pie jautā-
juma, kā ēku turpmāk izmantot. 

 

Lauris Laicāns,  
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 

 

P.S. Avīzes nodošanas brīdī uzzinājām, ka 
VARAM projekta ideju nav atbalstījusi. 

 

Apkures jautājumi 
 

Stāsta saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. 

   Skaidro lietpratējs  
 

Ziņo izpilddirektore  
 

Zinta Eizenberga vēsta par svarīgākajiem darbiem. 

Dundagas dīķa projekts. Būvvalde gatavo 
būvatļauju, uz kuras pamata varēs sagatavot 
iepirkuma tehnisko specifikāciju. Līdzko to 
saņemsim, varēsim izsludināt iepirkumu. 
Dīķa projektam paredzētais finansējums 
nezudīs, to pārcels uz nākamo gadu.  

Pils lielās zāles grīdas remonts. Izsludinā-
jām iepirkumu un 8. XI iepazināmies ar pie-
dāvājumu. Iespējams, ka pēc dažām dienām 
jau sāksies darbi. Cerams, ka remontu izdo-
sies pabeigt līdz 30. XII. Vecgada balles tūres 
uz atjaunotās zāles grīdas vēl nevarēs griezt, 
bet Jaunajā gadā jau varēs notikt dažādi 
pasākumi. Valsts finansējumu apgūsim, 
pašvaldības līdzfinansējumu visdrīzāk izlie-
tosim nākamā gada sākumā.  

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 
mācību klase. Tā ir izremontēta, gaiša un 
skaista. Šis darbs iekavējās, jo vajadzēja 
nedaudz vairāk finansējuma vēsturisko dur-
vju pārbūves dēļ. Naudu ieguvām no papildu 

ieņēmumiem budžetā. 
Kubalu skolas-muzeja (KSM) restaurāci-

jas tehniskā projekta izstrāde. Otrreiz izslu-
dinājām tehnisko projektu muzeja ēkas res-
taurācijas būvprojektam, jo pirmajā reizē 
saņēmām tikai vienu piedāvājumu, un tas 
ievērojami pārsniedza mūsu budžeta iespē-
jas. KSM vadītājs pārskatīja prasības, tās 
nedaudz samazinot. Tagad interesenti ir, 
pamatoti uzskatām, ka paplašināsies piedā-
vātāju loks un mēs varēsim izvēlēties lētāku 
izpildītāju. Pēc tam noslēgsim līgumu un 
sāksies projektēšana. Šim darbam neliels 
finansējums ir no Valsts pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas, un tas šogad jāizmanto. 
Projektēšana varētu ilgt mēnešu piecus vis-
maz. Par pašu būvniecību vēl pāragri 
spriest. Būs jāmeklē kādi fondi, lai piesaistī-
tu līdzekļus. Paredzēts divās kārtās restau-
rēt visu muzeja dzīvojamo ēku, vispirms 
vienu galu, pēc tam otru.                Alnis Auziņš 

Par tautas namu Dundagā 
 

Pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir iesnie-
gusi ideju konceptu, kas paredz tautas nama ēkas pārbūvi un siltumapgādes infra-
struktūras izveidi. 
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Ideja kurzemniekiem viesoties Vidzemē 
radās aprīlī, kad Kolkas pagastā notika infor-
matīvs seminārs zivsaimniecībē. Neformālajā 
daļā piekrastes zvejnieki izteica vēlmi apska-
tīt zivju saldētavu Salacgrīvas novada Kuivi-
žos, kas ierīkota, izmantojot ES atbalsta nau-
du zvejniecībai. Pieredzes apmaiņas braucie-
nā iepazinām trīs uzņēmumus. 

IK Reinis B 
Pirmā pietura bija Lapmežciemā, zivju 

pārstrādes ražotnē Reinis B, kurā mūs sagai-
dīja smaidīgā saimniece Alla Bečere, iepazīs-
tinot ar sava ģimenes uzņēmuma vēsturi. 
Tajā ražo karsti kūpinātas zivis. Paši gan 
nezvejo — zivis iepērk galvenokārt no vietē-
jiem zvejniekiem Lapmežciemā, Upesgrīvā 
un Ģipkā, kā arī no SIA Kolumbija, z/s Vilnis, 
saldētās zivis — no Fishlat un Latana. Visgrū-
tāk esot regulāri iegādāties vietējās zivis, jo 
zveja atkarīga no vēja un citiem apstākļiem, 
taču tieši vietējiem izejvielu piegādātājiem 
saimniece vienmēr dod priekšroku. 

Darbs uzņēmumā noris pēc noteikta plā-
na. Otrdienās iegādātās zivis atkausē, treš-
dienās zivis tīra, griež, iesāla uz pilnu dien-
nakti un tikai tad liek kūpināt, vienlaikus ar 
svaigi sagatavotajām zivīm, ko piegādā vietē-
jie zvejnieki.  

Alla stāsta, ka 2014. gadā, piedaloties LLKC 
rīkotajā piekrastes teritoriju ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanas programmas kon-
kursā, ieguvusi 1. vietu, un naudas balva 
noderējusi jaunu iekārtu iegādei. 

Esam patīkami pārsteigti par jaunuzcelto 
ražotnes ēku. Telpas zivju sagatavošanai, 
kūpināšanai un iepakošanai apskatām no 
gaiteņa pa lieliem, stiklotiem logiem. Arī 
terase uzņēmuma viesiem un apmeklētājiem 
ierīkota pie viena no tiem, kur nogaršojam 
ģimenes uzņēmuma produkciju. Bet pirms 
mielasta mums jāpastrādā — jānosaka dažā-
das zivis un jāsaver tās. 

Ģimenes uzņēmuma saražotos gardumus 
var iegadāties vienā no Ragaciema zivju tir-
dziņa stendiem, kas ir ļoti labi pazīstams ne 

tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts. Pro-
dukciju piedāvā pircējiem gadatirgos, izstā-
dēs un pilsētas svētkos visā Latvijā. 

Apbrīnojams ir Allas dzīvesprieks, smagi 
strādājot un rūpējoties par turpmāko uzņē-
muma attīstību, lai priecētu gardēžus ar iz-
smalcinātu produkciju. 

SIA Baņķis 
Kuivižos apmeklējām zivju saldētavu, kas 

atrodas Salacgrīvas ostas teritorijā. Mūs vies-
mīlīgi sagaidīja uzņēmuma pārstāvis Guntis 
Bergs. SIA Baņķis dibināts 1995. gadā, un tā 
darbības veids bijis piekrastes zveja ar stāv-
vadiem. Taču tas neesot bijis ilglaicīgs biz-
ness ar attīstības iespējām. Uzņēmumam 
radusies iespēja izvērsties, izmantojot ES 
atbalsta naudu zvejniecībai. Iepriekšējos 
gados kopā ar kompensācijām, kas pienācās 
zvejniekiem par sagrieztajām laivām un ku-
ģiem, uzņēmums Lauku atbalsta dienestā 
iesniedzis 12 projektus un kompensācijā 
ieguvuši 710 tūkstošus latu. Saldētava ir SIA 
Baņķis pirmais projekts, kam piešķirts ES 
finansējums. 

Projektu īstenojot, Kuivižu ostā ekspluatā-
cijā nodeva jaunu saldētavas kompleksu, 
kura pajumtē izbūvētas arī plašas telpas uz-
ņēmuma birojam. Šajā vietā iepriekš bijis 
vecs sāls šķūnis un liela lūžņu kaudze. Trīs 
gadu desmitus Kuivižu ostā nekas neesot 
bijis nedz atjaunots, nedz būvēts. Tagad jūras 
malā slejas moderna ēka kā vērienīgu nākot-
nes nodomu vēstnese. Guntis Bergs piebilst, 
ja nebūtu ES naudas, Baņķis saldētavu nekad 
neuzceltu. Par peļņu, ko iegūst no zivju pār-
došanas, tas nebūtu iespējams. 

Kolīdz uzbūvēta saldētava, uzņēmums 
ieguvis apstrādes uzņēmuma statusu un va-
rējuši iesniegt projektu saistībā ar zvejniecī-
bas produktu apstrādi. Tas savukārt ļāvis 
izbūvēt saldēšanas kameru un iegādāties 
aprīkojumu. Kā piekrastes zvejnieki ieguvuši 
kompensāciju par sagrieztu kuģi un laivu, 
iegādājušies autotransportu, datortehniku 
un papildu tehnoloģiskās iekārtas. Tā kā 

saldētavas jauda ir bijusi par mazu, ierīkojuši 
vēl vienu ātrsaldētāju. Turklāt Baņķis labi 
sadarbojas ar Salacgrīvas pašvaldību. Tā, 
izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, pie-
dalījusies projektu konkursos, kas ļāvis labie-
kārtot Salacgrīvas ostu, kurā atrodas arī Baņ-
ķis saldētavas. 

IK J.A.N.K.I. 
Brauciena noslēgumā viesojāmies zvejnie-

ku ģimenes uzņēmumā J.A.N.K.I., kas dibināts 
2005. gadā, bet sākums bijis apmēram pirms 
20 gadiem. Uzņēmums nodarbojas ar zvej-
niecību Rīgas jūras līča piekrastē un nēģu 
zveju Svētupē. Kā stāsta ģimenes locekle 
Inese Koluškina, piekrastes zvejnieka darbs 
individuālajam komersantam Salacgrīvas 
novadā ir dzīvesveids. Lai viss izdotos, no-
darbei ir ļoti jāpatīk. Tik vien! 

IK J.A.N.K.I. vēlētos vairāk attīstīt tūrismu, 
un ar nēģu zveju tas jau pamazām iesācies. 
Nēģi aug apmēram 5–6 gadus, un tos ķert var 
no augusta līdz februārim. Svētupē nēģus 
ķer nēģu tacī. Tūristi var  šo nodarbi apskatīt 
un izzināt, pēc tam nēģus nobaudīt. 

Uzņēmuma īpašniekam Nikolajam Koluš-
kinam ir 15 gadu pieredze piekrastes zvej-
niecībā, un Nikolajs ir sadarbojies taimiņu 
vaislinieku uzglabāšanai paredzēto murdu 
izgatavošanā. Arī šogad uzņēmuma īpašnieks 

piedalās projektā Taimiņu resursu palielināša-
na Salacas upē. Nikolajs stāsta, ka šajā projek-
tā iesaistījušies visi ģimenes locekļi, jo pašu 
pavairotā zivs ir kvalitatīvāka un arī dārgā-
ka, tādēļ arī jāgādā par taimiņu populācijas 
un sava biznesa saglabāšanu. Pēc trim čet-
riem gadiem šī gada mazuļi būs ķerami. 

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 
dalībnieki no Dundagas, Talsu un Rojas nova-
da, kas nodarbojas ar piekrastes zvejniecību 
un zivju pārstrādi mājas apstākļos, turklāt 
viskuplāk pārstāvēts bija Kolkas pagasts ar 
astoņiem zvejniekiem un zivju pārstrādātā-
jiem. Prieks arī par brauciena dalībniekiem 
jauniešiem, kas savu nākotni saista ar ziv-
saimniecību piekrastē. 

Brauciena mērķis bija iepazīt dažādus ar 
zvejniecību saistītus saimniekošanas veidus 
un meklēt idejas uzņēmējdarbības dažādoša-
nai. Braucienu vairāk izzinošu padarīja Car-
nikavas novada Zivsaimniecības sadarbības 
tīkla konsultants Jānis Kravalis, pastāstot par 
ievērojamām vietām, notikumiem un fak-
tiem Salacgrīvas novadā. 

Pieredzes brauciens bija viens no Valsts 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasāku-
miem. 

Ilze Šteine,  
Zivsaimniecības un lauku attīstības  
konsultante 

Pēc pieredzes Lapmežciema  
un Salacgrīvas pusē 

Oktobra sākumā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Talsu noda-
ļas zivsaimnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lapmežciemu un Salacgrī-
vas novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un pārdošanu, nēģu 
zveju un dalītos pieredzē par Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi. 

No 5. līdz 16. IX KSM vecākā speciāliste 
Marta Ratkeviča komandējuma braucienā 
Kalmārā, Zviedrijā, apguva muzejpedagoģis-
ko metodi Ceļojums laikā un piedalījās starp-
tautiskās organizācijas Bridging Ages rīkotajā 
konferencē Let’s do it! Social cohesion and Time 
Travel method. Šī organizācija apvieno vairāk 
nekā 20 valstu visā pasaulē, arī Latviju, mū-
su valsti tajā pārstāv Tukuma muzeja vadī-
tāja Agrita Ozola. Metodes apguvē piedalījās 
speciālisti no Kenijas, Dienvidāfrikas, Nor-
vēģijas u.c. valstīm, bet konferenci apmeklē-
ja vairāk nekā 200 cilvēku no visas pasaules.  

Brauciena galvenais mērķis bija papildi-
nāt zināšanas muzejpedagoģisko metožu 
klāstā, kas dotu iespēju radīt jaunus un inte-
resantus piedāvājumus muzeja apmeklētā-
jiem un tā piesaistīt plašāku auditoriju. 

Ceļojums laikā ir izglītojoša metode, kuras 
aizsākums meklējams Zviedrijā. Tā atraktīvā 
veidā ļauj apgūt jaunas zināšanas par vēstu-
res notikumiem. Metode ietver dažādus 
aspektus, sākot no vietas izvēles, izpētes, 
sadarbību veidošanas līdz pat pasākumam, 
kura laikā cilvēki var izdzīvot konkrētu no-
tikumu ar lomu spēles un dažādu aktivitāšu 
palīdzību. Pareizi rīkots, tas nodrošina iz-

pratni un sniedz zināšanas, kas nonāk ne 
tikai cilvēka prātā, bet arī sirdī, raisot no-
teiktas emocijas.  

Konferences apmeklējums deva iespēju 
iegūt jaunus kontaktus un smelties zināša-
nas no citu pieredzes. Gan mācību, gan kon-
ferences laikā man bija iespēja metodi iepa-
zīt praksē. Ieguvu arī sertifikātu, kas aplieci-
na darbinieces zināšanas un prasmes meto-
des ieviešanā un lietošanā.  

Savukārt 20. X KSM pārstāvji devās pie 
saviem sadarbības partneriem Igaunijā — 
Palamuses Oskara Lutsa draudzes skolas 
muzeju, kur atklāja ceļojošo izstādi Kas vīņ 
tād i’? / Kes nad on?. Izstāde, kas veidota ar 
Dundagas pašvaldības un Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda finansējumu par godu Ernesta 
Dinsberga 200 gadu jubilejai, no 20. X bija 
apskatāma arī Palamuses O. Lutsa draudzes 
skolas muzejā igauņu valodā. Vēlāk izstāde 
sāka ceļojumu pa Igauniju, tāpat kā versija 
latviešu valodā, kas pašlaik atrodas Pārven-
tas bibliotēkā Ventspilī. No 7. XI izstāde 
atgriezusies Dundagā un būs skatāma Dun-
dagas Kultūras pils telpās līdz 20. XI.  

 

Marta Ratkeviča, KSM vecākā speciāliste  

   Pieredzi lūkojot  

Pieredze un sadarbība  
ar ziemeļu kaimiņiem 

 

Šoruden Kubalu skolas – muzeja (KSM) speciālisti darba nolūkos viesojušies Zvied-
rijā un Igaunijā. 

A. Grīvāne: — Piedalījāmies divās konfe-
rencēs un reģionu vakarā, kurā mūsu valsts 
reģioni un pašvaldības iepazīstināja ar savu 
teritoriju un tās resursiem, produktiem un 
pakalpojumiem. Latvija bija pārstāvēta ar 
dažādām degustācijām un suvenīriem. Dun-
dagas piena pārstrādes meistaru kūpināto 
sieru ēda slavēdami, tam būtu labs noiets. 
Paldies Elmai Zadiņai par gardajiem skland-
raušiem, ko Jaunsniķeru saimniece šī brau-
ciena dēļ izcepa ārpus kārtas! Vakaru kupli-
nāja moldovu dejas un sadraudzību. 

Tikšanās Beļcos bija veltīta tieši iespēja-
majai sadarbībai. Nākamās dienas pavadījām 
dažādās pašvaldībās. Latvija jau sadarbojas 
ar Ziemeļmoldovu, kas ir visvairāk attīstītā 
valsts daļa. Tieši tāpēc, lai paplašinātu ģeo-
grāfiju un sekmētu Moldovas dienvidu attīs-
tību, mājastēvi viesiem piedāvāja apmeklēt 
arī šo reģionu. Mēs, trīs Kurzemes plānoša-
nas reģiona pārstāves — Kurzemes plānoša-
nas reģiona administrācijas vadītāja,  attīstī-
bas padomes priekšsēdētāja vietniece Evita 
Dreijere, Priekules pašvaldības vadītāja Vita 
Jablonska un es — aizbraucām uz Gagauzijas 
autonomo apgabalu, ko paši moldovi dēvē 
par valsti valstī. Dundadzniekiem Gagauzijas 
vārds nav svešs — vasarā šī apgabala pār-
stāvji viesojās pie mums.  

Mūs laipni sagaidīja un arī uzsvēra, ka 

viņi dzīvo neatkarīgā teritorijā, pieņem sa-
vus likumus. Tikāmies ar viņu galvaspilsētas 
Komratas mēru, kas vairākkārt bilda, ka ir 
bijis Kauņā un tāpēc visu zina par Latviju. 
Viņu interneta lapā arī izlasījām, ka ir iera-
dusies delegācija no Lietuvas. Mēs aizrādī-
jām, ka tā nav, un kļūdu ātri izlaboja. 

Ciemojāmies viņu lēmējiestādē, izpildko-
mitejā, un tikāmies ar Gagauzijas apgabala 
priekšsēdētāja vietnieku un ārlietu minis-
tru, kā viņi paši saka. Tur mājinieki uzsvēra, 
ka ir gatavi sadarboties 360 grādos, tas nozī-
mē, gan ar austrumu, gan rietumu kaimi-
ņiem. Kurzemnieki nākamgad varētu Ga-
gauzijas pārstāvjus uzaicināt pie sevis, attīs-
tot reģionālo sadarbību. Par konkrētām 
pašvaldībām gan nebija runa. Vēl piedalījā-
mies konferencē dienvidu reģionā. 

Dienvidu kaimiņi labprāt grib braukt pie 
mums, skatīties, mācīties, lai aiztaupītu 
kļūdas. Viņus interesē infrastruktūra, tū-
risms, viņi ļoti gaida investorus no Latvijas. 

Moldovas iedzīvotāji bija viesmīlīgi. At-
šķirības dzīves līmenī un valstu attīstībā ir 
jūtamas. Un vēl. Es mīlu savu zemi. Bet, kad 
atgriežos pat no īsa ceļojuma, es vienmēr 
Latviju mīlu īpaši, vairāk nekā ikdienā.  

 

Pierakstīja Alnis Auziņš  

Moldovā 
 

No 19. līdz 22. X Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībā Lat-
vijas reģionu, pašvaldību un uzņēmēju delegācija darba vizītē Moldovā atskatījās uz 
abu valstu līdzšinējo sadarbību un raudzīja pēc jaunām iespējām. Braucienā, pārstā-
vot Kurzemes plānošanas reģionu, piedalījās arī mūsu domes priekšsēdētāja vietnie-
ce Andra Grīvāne. 

• Nēģu tacis Svētupē.                                                                                                                                   Ilzes Ventiņas foto 
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No mūsu novada uz Stikliem devās pašval-
dības vadītājs Gunārs Laicāns, izpilddirekto-
re Zinta Eizenberga, Mazirbes internātpa-
matskolas direktore Ilze Kriķīte un skolotāja 
Teiksma Pobusa, vairāki bērnu vecāki, kā arī 
informatīvā izdevuma redaktors. 

Skola īsteno trīs programmas: speciālo 
pirmsskolas izglītības programmu izglītoja-
majiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 
speciālo pamatizglītības programmu izglīto-
jamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
un  speciālo pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem. Beidzot 9. klasi, audzēkņi var 
apgūt profesionālo pamatizglītību ēdināša-
nas pakalpojumu un koka izstrādājumu izga-
tavošanas programmā. Jau no 5. klases skolē-
ni var apgūt kokapstrādes, metālapstrādes, 
mājturības, šūšanas un lauksaimniecības 
arodus. Šajā mācību gadā skolā mācās 75 
audzēkņi un strādā 30 pedagogi un 20 tehnis-
kie darbinieki.  

Stiklu internātpamatskola atstāja ļoti pa-
tīkamu iespaidu. Mūs sagaidīja abas direkto-
res vietnieces izglītības jomā — Mārīte Pēter-
sone un Ērika Bite. Iepazinām gan skolu, 
internātu, galdniecības un metālapstrādes 
klases, gan tuvējo apkaimi, piedalījāmies 
canis terapijas nodarbībā, redzējām gan 
audzēkņu, gan skolotāju aizrautīgo darboša-
nos mākslinieciskajā pašdarbībā. Tieši šajā 
mācību gadā sākas četras jaunas terapijas, no 
kurām viena ir darbošanās ar īpaši apmācī-
tiem suņiem profesionāļu vadībā, bet cita 
mūsdienīga un savdabīga terapija ir klaunā-
de, proti, Stiklu skolā darbosies dakteri klau-
ni. 

Audzēkņi ļoti labprāt piedalās sporta, 
dejas un mūzikas pulciņos, gūstot atzīstamas 
sekmes ne vien bijušo rajonu, bet pat starp-
tautiskā mērogā. Savukārt galdniecības un 
metālapstrādes pamatu apguve un ikdienas 
praktiskā darbošanās ļauj audzēkņiem gana 
sekmīgi sagatavoties darba dzīvei. Protams, 
pirmais un galvenais skolas uzdevums ir 
panākt, lai audzēkņi skolā pavadītajos gados 
kļūtu spējīgi dzīvot patstāvīgu pieauguša 
cilvēka dzīvi. Skola īpašu uzmanību pievērš 
skolēnu izziņas pilnveidei, rīkojot pārgājie-
nus, ekskursijas, grupu vakarus. Mācību ie-
stādē regulāri ciemojas pazīstami Latvijas 
sportisti un mūziķi. 

Mūs ļoti iepriecināja skolas darbinieku 
izcilā rosība projektu jomā. Sapratuši, ka ar 
valsts finansējumu vien skolas un tuvākās 
apkaimes (kas šīs skolas audzēkņiem ir īpaši 
svarīga!) attīstībai un pilnveidei nepietiek, 
pirms trim gadiem grupa skolotāju nodibinā-
jusi biedrību Annahite, kas šajā īsajā laikā 
īstenojusi jau desmit projektus. Redzējām 
gan sajūtu taku, gan rotaļu laukumu, gan 
pašlaik topošo lapenīti, kuras veidošanā sko-
lotāju vadībā ļoti čakli piedalās paši audzēk-
ņi. Jāpiebilst, ka lielākā daļa ir vietējās inici-
atīvas projekti, kas īstenoti ar Ventspils no-
vada pašvaldības atbalstu. Biedrība īstenojusi 
arī vienu Leader projektu Aprīkojuma un in-
strumentu iegāde galdniecības amatu darbnīcai 
par 2990 eiro, iegūstot darbagaldus un in-
strumentus. Savukārt skola īstenojusi vēl 
citu Leader projektu, skolas tuvumā ierīkojot 
trenažierus. Annahites tuvākās nākotnes iece-
re ir projekts par multisensoro telpu, citiem 
vārdiem, par visu cilvēka maņu attīstīšanu. 
Vēl jāuzsver, ka Stiklu skolā skolotāju saime 
atgādināja labu sporta komandu, kurā ir 
dažādu paaudžu pārstāvji. Jā, ir arī jaunie! 

To, ka ieinteresētība ir abpusēja, aplieci-
nāja tas, ka tikšanos pagodināja Ventspils 
novada pašvaldības vadītājs Aivars Muce-
nieks un viņa vietnieks Māris Dadzis, Vents-
pils novada izglītības pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča, klāt bija arī kolēģe no kaimiņno-

vada informatīvā izdevuma — Ventspils No-
vadnieks redaktore Marlena Zvaigzne. Mūsu 
novada vadītājs G. Laicāns un izpilddirektore 
Z. Eizenberga pauda gandarījumu par iespēju 
iepazīt Stiklu internātpamatskolu. Mājasmā-
tes izteica gatavību tikties vēlreiz, aicinot pie 
sevis paciemoties arī Dundagas novada bēr-
nus, pašreizējos Mazirbes internātpamatsko-
las audzēkņus. 

Pēc garšīgām pusdienām skolas ēdnīcā 
domu apmaiņa turpinājās pie kafijas tases.   

Skolotāja Kristīne Šteinberga, sīkāk iepa-
zīstinot ar projektos paveikto, pārliecinoši 
stāstīja par  skolotāju darbu ar audzēkņiem 
un sadarbību ar vietējo varu. «Mums ir pro-
fesionāli amatu skolotāji, un ir audzēkņi, kas 
nebaidās darba, arī ne pārāk tīra un viegla. 
Viņi nealkst būt priekšnieki, toties viņi zina, 
ko dod projekti. Pašvaldība mūs atbalsta. 

Mums vajag tādus bērnus, kādi viņi ir, tas ir 
mūsu kopdarbs. Garlaicīgi nav, vienmēr ir, 
ko darīt!»  

Gunārs Laicāns kā ierasti pakavējās jaunī-
bas dienās, kad bijis klases audzinātājs paš-
reizējai Stiklu skolas direktorei Lienītei Als-
bergai, — mācību iestādes vadītāja gan slimī-
bas dēļ nevarēja būt klāt. Arī pašreizējiem 
apstākļiem saknes meklējamas vēsturē, gan 
samērā nesenā. «Kad 2009. gadā Upesgrīva 
nolēma pāriet no četrām klasēm uz deviņām, 
Mazirbes skolai jau bija parakstīts sprie-
dums. Talsu novads atsevišķi, Dundagas atse-
višķi, bērnu skaits mums jūtami samazinā-
jās... Šajā mācību gadā Mazirbes skola vēl 
strādā. Mūsu galvenā rūpe ir tā, kur paliks 
mūsu novada bērni. Šodien līdzi mums at-
braukušas vairākas mammas, un pareizi jau 
te no viņām izskanēja — bērnam ir jābūt 
skolā! Protams, liels satraukums ir arī Mazir-
bes skolotāju saimei. Mums visiem ir ļoti 
nopietnas pārdomas, kā šo stāvokli atrisināt. 

Bet šodien mums bija svarīgi atbraukt un 
iepazīties ar Stiklu skolu. Vecāki ir tie, kas 
izlems, kur viņu bērns mācīsies, ne jau pa-
gastvecis. Ja redzēsim, ka uz Stiklu skolu 
gribēs doties pietiekami daudz skolēnu, 
mums būs jārisina transporta jautājums.   

Laikrakstā Diena bija raksts par sadarbības 
teritorijas veidošanu. Ar Ventspils pilsētu 
projektos jau esam satuvinājušies, ļoti labi 
būtu šajā gadījumā sadarboties ar Ventspils 
novadu, tāpēc priecājos, ka šodien atraduši 
laiku arī Ventspils novada domes priekšsēdē-
tājs un viņa vietnieks, tā apliecinot arī sava 
novada ieinteresētību». 

Aivars Mucenieks dalījās bēdīgajā piere-

dzē, proti, no 2009. gada novadā ir slēgtas jau 
četras skolas. Pašvaldība ir nopirkusi 13 sko-
lēnu autobusus, papildus vēl pērk ārpakalpo-
jumus, ir 21 maršruts, un visus bērnus no 
likvidētajām skolām ved uz citām — no rīta 
uz skolu, vakarā mājās. Novada vadītājs gan 
lūdza vecākus pievērst uzmanību ziemā sli-
denajiem grants ceļiem, kas būtu aktuāli tad, 
ja tiešām vestu bērnus katru dienu no Dun-
dagas uz Stikliem. 

Aina Klimoviča pateicās kolēģiem par 
nodomu atbraukt uz Stikliem un pauda pār-
liecību, ka šajā skolā skolotāji ir bērniem kā 
otrie vecāki. Lielākā daļa audzēkņu arī lab-

prāt paliek uz nedēļu skolas internātā.  
Klātesošās mammas pauda dažādus vie-

dokļus, gan uzsverot to, ka izšķirīga ir paša 
bērna vēlme, un esot tādi, kas neparko ne-
grib palikt internātā, gan pieļaujot domu, ka 

bērns ar laiku varētu arī pierast. Esot arī 
bērni, kas no internāta nemaz negrib braukt 
mājās...  

Zinta Eizenberga pateicās par iespēju šurp 
atbraukt un labo uzņemšanu, kā arī vecā-
kiem par ieinteresētību. Tā sākusies, līdzko 
izskanējusi vēsts par Mazirbes skolas iespēja-
mo slēgšanu nākamajā mācību gadā. «Nav 
jau vienkārši, arī tāpēc, ka valstī šajā izglītī-
bas nozarē nav skaidras nostādnes. Pēdējās 
ziņas ir tādas, ka valsts internātskolas ņems 
savā paspārnē. Vai tas tā būs vai nebūs, ja 
būs, tad kā tas izpaudīsies? Vai pārņems ar 
visu infrastruktūru? To nezinām un droši 
vien ātrāk par nākamo pavasari arī neuzzi-
nāsim. Iespējams, mums jāpasteidzas kaut ko 
darīt, lai vēlāk nebūtu vēl sāpīgāk».   

Dundagas novada izpilddirektore uzteica 
sparīgos Stiklu skolas pedagogus par nodibi-
nāto biedrību Annahite un īstenotajiem pro-
jektiem, kas ļauj šai vietai attīstīties, kļūt 
pievilcīgākai, kas kopīgā praktiskā darbā 
satuvina skolotājus un skolēnus un visiem 
rada tīkamu dzīves vidi. 

Z. Eizenberga izteica arī gatavību vajadzī-
bas gadījumā vēl atvest uz Stikliem mammas 
ar bērniem un noslēgumā teica: «Saprotams, 
ka Mazirbes skolotāji ir apjukuši, nobažīju-
šies, bet es domāju, ka direktorei jau ir ide-
jas, ka viņai noteikti būs atbalsta komanda 
un ka arī šis brauciens rosinās konstruktīvas 
domas».   

Jau pēc brauciena lūdzu pārdomās dalīties 
Mazirbes internātpamatskolas direktori Ilzi 
Kriķīti: «Visās speciālajās skolās mācību un 
audzināšanas darbs noris līdzīgi — veicam 
korekcijas darbu, skolēniem sniedzam nepie-
ciešamo atbalstu, skolēniem ir iespējas paš-
apliecināties, sevi pilnveidot un attīstīt savas 
stiprās puses. Sāp tikai daļas sabiedrības 
attieksme pret speciālajām skolām un skolē-
niem ar speciālajām vajadzībām. Šīs skolas 
reizēm mēdz pasniegt kā biedu. Taču peda-
gogi strādā profesionāli, palīdz bērniem mā-
cībās, lai viņi pēc iespējas kļūtu patstāvīgāki, 
pašapzinīgāki, apgūtu patstāvīgajai dzīvei 
vajadzīgās praktiskās iemaņas. Arī bērniem 
ar speciālajām vajadzībām ir tādas pašās 
tiesības kā visu citu skolu skolēniem». 

Brauciens bija piesātināts un pārdomas 
rosinošs. Tagad mājasdarbs gan skolēnu ve-
cākiem, gan pašvaldības speciālistiem. Vecā-
kiem kopā ar savām atvasēm jātiek skaidrībā, 
vai viņu lolojumi būtu gatavi nākamajā mācī-
bu gadā skoloties Stiklos. Vai viņi būtu ar 
mieru dzīvot internātā, vai tomēr noteikti 
katru dienu gribētu braukt uz mājām? Savu-
kārt mūsu pašvaldībai jādomā gan par iespē-
jamo transporta jautājumu, gan par Mazir-
bes skolas pedagogu un tehnisko darbinieku 
saimi, gan par pašas ēkas turpmāko izmanto-
šanu. 

Alnis Auziņš 

Vietraugos Stiklos 
 

Tā kā Mazirbes internātpamatskola nākamajā mācību gadā visdrīzāk nepastāvēs, 
pats svarīgākais jautājums ir par tiem mūsu novada bērniem, kas tur pašlaik mācās. 
Tāpēc Dundagas novada pašvaldības delegācija 19. X devās uz Stiklu internātpamat-
skolu, lai iepazītu šo mācību iestādi un iespējas tur mācīties mūsu novada skolē-
niem. 

   Lauzīsim galvas dotajā virzienā!  

Par Stikliem un skolu 
 

Stikli atrodas Ventspils novadā, Pu-
zes pagastā, 25 kilometrus no Dunda-
gas novada centra. 1897. gadā pēc 
vācu barona Grotuza pavēles šajā vietā 
uzcēla stikla fabriku, kas darbojās līdz 
1928. gadam. Līdz 1920. gadam apdzī-
votās vietas nosaukums ir Annahite. 
1954. gadā Stiklos atvēra skolu bēr-
niem ar garīgās attīstības traucēju-
miem. Mācību iestādē uzņem skolēnus 
ar pedagoģiski medicīniskās komisijas 
slēdzienu. 

Ministrs atgādināja, ka no septembra 
ieviestā skolotāju algu reforma balstījās uz 
680 eiro mēneša algas likmi par 30 stundu 
darba slodzi nedēļā. Bet lielākā daļa skolotā-
ju strādā nepilnu slodzi, un tas liecinot par 
to, ka daļā novadu trūkst skolēnu, daļā no-
vadu nav sakārtots skolu tīkls, bet daļā no-
vadu, lielākoties Pierīgā, skolu ēkas nav 
pietiekami lielas, tāpēc jābūvē jaunas skolas 
vai jāatjauno esošās. 

Ministrs sacīja, ka pavasarī Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) piedāvās  savu 
redzējumu par optimālo skolu tīklu konkrē-
tās pašvaldībās, tieši pasakot, kura skola 
jāreorganizē. Tas būs detalizēts aprēķins, 
kas atklās, kāda nauda atbrīvosies, un to 
varēs ieguldīt skolotāju algu kāpumā. Tas 
ļaus arī pacelt minimālo likmi, kas patlaban 
ir 680 eiro par likmi. 

Ministrija arī aprēķinās pašvaldību ietau-
pījumus no skolu uzturēšanas, piemēram, 
kaut vai no apkures, un papildu izdevumus, 
piemēram, transportam, lai nogādātu skolē-
nus uz skolu. 

Ja neparādīs šos ceļus, nebūs efektīvas 
sarunas ar pašvaldībām, lai panāktu skolu 
tīkla reformēšanu. 

Ministrs arī atzina, ka reālas pārmaiņas 
skolu tīklā varētu sagaidīt 2018. gada sep-
tembrī. Pēc skolu tīkla sakārtošanas ir ļoti 
būtiski celt vienas slodzes likmi, kas pašlaik 
ir 680 eiro, uzsvēra K. Šadurskis. 

Dundagas novada dome vēl nav lēmusi 
par skolu tīkla optimizāciju novadā un vis-
pirms sagaidīs IZM redzējumu par optimālo 
skolu tīklu mūsu novadā.  

Savukārt IZM izveidotai darba grupai, 
kurā piedalās arī Latvijas Pašvaldību savie-
nības pārstāvji, līdz gada beigām jānovērtē 
internātskolu attīstības iespējas un varbūtē-
jie risinājumi internātskolu finansēšanai 
turpmākajiem gadiem, izskatot iespēju in-
ternātskolu darbību nodrošināt no valsts 
budžeta līdzekļiem. 

 

Sagatavoja Zinta Eizenberga 

Par skolu tīklu 
 

Latvijā skolotāji vidēji strādā nepilnu slodzi, līdz ar to viņi arī nevar nopelnīt vairāk, 
un šīs problēmas risināšanai jāsakārto skolu tīkls, 21. X plašsaziņas līdzekļiem sacīja 
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. 

• Canis terapijā devēja un saņēmēja lomā ir abi  — gan cilvēkbērni, gan īpaši skolotie suņi. Arī nodarbībās 
Stiklu skolā.                                                                                                                                        Marlenas Zvaigznes foto 



6 

Sala  mēnesis Dundadznieks, 2016. gada 14. novembrī  

— Kad Dundadzniekam pusapaļas jubilejas, 
tad tev apaļas. Tagad uz galda ir tavs jau-
nākais dzejoļu krājums Ar dakšām ūdenī. Vai 
tie visi ir jaunākie sacerējumi?  

— Jaunākie, tie, kas publicēti Latvijas Avīzē, 
un arī nedrukāti. Pēdējos gados vairāk esmu 
pārgājis uz prozu. 

— Pirms pieciem gadiem tu teici otrādi, ka 
prozu tev grūtāk rakstīt, acis vairs tik gaiši 
nerāda.  

— Grūti ir, bet cits šī gada jubilārs, Knuts 
Skujenieks, teic, ka dzeju vairs neraksta, jo tā 
ir jaunības daļa. 

— Man patīk viņa īsrindes. «Zābaks paliek 
zābaks arī Parīzē». Diez vai agrā jaunība ko 
tādu sadzejosi.  

— Man arī uz vecumu dzejoļi kļūst īsāki. 
Dzeja laikam tomēr ir jāraksta jaunībā, kad 
spilgtāki iespaidi. Un tagad šķiet, ka viss jau 
ir pateikts. Bērniem tikpat kā vispār vairs 
nerakstu. 

— Labi, bet lirika un satīra — divas dažā-
das lietas. Tu jau pats pierādi, ka joku panti-
ņus var sekmīgi rakstīt arī seniora gados. 

— Pareizi. Manā jaunībā Mirdza Ķempe, 
izlasījusi visu kaudzi, ko biju aiznesis, ieteica 
rakstīt humoru. Tagad daļa jauno raksta iro-
niski, bet rupjību arī diezgan daudz. Manu-

prāt, pēc Valda Artava spilgtu humoristu un 
satīriķu mums nav. 

— Humorists būdams, tu Ķempes teikto 
uztvēri nopietni. 

— Jā. Mēs, toreizējie jaunie autori, ar lielu 
bijību izturējāmies pret vecās paaudzes 
rakstniekiem. Tagad jaunie vecos vispār ne-
atzīst. Pirms dažiem gadiem bija apaļa jubile-
ja Ārijai Elksnei. «Kas tā par dzejnieci? Māj-
saimniece!» spriež daļa jauno literātu. 

— Pasaule mainās, arī priekšstati par lite-
ratūru vispār, par komisko... Kas tev pašam 
no pēdējā piecgadē uzrakstītā šķiet nozīmī-
gākais? 

— Guntis Berelis sastādīja manu literāro 

anekdošu grāmatu no septiņiem iepriekšē-
jiem krājumiem. Kad izdevniecības Dienas 
grāmata direktore Dace Sparāne pateica, kas 
būs redaktors un sastādītājs, nodomāju, ār-
prāts, visniknākais kritiķis! Turklāt es biju 
savācis arī anekdotes par pašu Bereli. Bet 
mūsu sadarbība izvērtās ļoti labi, arī anekdo-
tes par sevi Berelis atstāja.  

Esmu dzirdējis labas atsauksmes par savu 
memuāru grāmatu Es dzīvoju priecīgi, ko sa-
rakstīju pirms savas astoņdesmitās dzimša-
nas dienas. Par romāniem grūtāk spriest. 

Pašam sevi vērtēt nav viegli. Kad uzrakstī-
ju dzejoli par savu vectēvu Kārli, kurš nomi-
ra gultā, un Raimonds Pauls komponēja mū-
ziku, pēc tam piezvanīja mans krusttēvs Pē-
teris un sašutis teica: «Vai tad nekā cita nav, 
par ko rakstīt, ka jāraksta par nāvi?» Pirms 
vairākiem gadiem Dzejas dienās ciemojos 
Suntažu vidusskolā, tikos ar vecāko klašu 
audzēkņiem. Kā ar viņiem runāt? Par seksu 
viņi zina daudz vairāk... Labi, lasīšu par mī-
lestību. Pēc tam man viena vienpadsmitās 
klases meitene uzrakstīja zīmīti: «Kā jums, 
sirmgalvim, nav neērti rakstīt un lasīt dzejo-
ļus par mīlestību?» Ja jaunie dzejnieki raksta 
par nāvi, kāpēc es nevarētu par mīlestību?  

— Starp citu, Berelis tavai 
anekdošu izlasei uzrakstīja 
labu priekšvārdu, pateica 
pašu būtību. Manuprāt, tava 
latviešu literatūras vēsture 
anekdotēs Arī rakstnieks ir 
cilvēks latviešu literatūrā ir 
nebijis darbs. Mums laikam 
piemīt smagnējums un brauk-
šana pa diviem grāvjiem — ja 
nepeļam, tad ceļam uz posta-
menta. Rainis gan jubilejā 
dabūja trūkties... Tu savā ne-
nopietnajā antihrestomātijā, 
atsegdams rakstnieku dzīves 
jocīgo pusi, it kā nocel viņus 
no iedomājamā pjedestāla un 
padari tuvākus, dzīvākus, 
cilvēcīgākus.  

— Te man grūti nepalielī-
ties. Pirmo anekdoti par 
rakstniekiem pierakstīju 
1954. gadā, tātad vairāk nekā 
pirms 60 gadiem, strādādams 
laikrakstā Pionieris, — par 
Valdi Artavu. Tātad sanāk īsts 
mūža darbs. 

— Pirms vairāk nekā div-
desmit gadiem, strādādams 
Elpā, intervēju tev labi pazīs-
tamo literātu Konstantīnu 
Aizpuru. Viņš par savu daiļra-
di, lielākoties nepublicētiem 
darbiem, sacīja: «mana dzejas 
pils». Kā saukt tavus joku 
pantiņus un anekdotes, par 
«būdiņu»?  

— Tu pieminēji Raini. Mani 
ar Raini saista dīvains gadī-
jums. Uz 75 gadu jubileju ma-

ni intervēja jauna žurnāliste. Pēc tam pār-
steigts izlasīju, ka mans mīļākais dzejnieks 
esot Rainis, turklāt kopš Dundagas vidussko-
las laikiem. Tā nekad nav bijis, to neesmu 
teicis! 

— Vēl viena anekdote!  
— Jā, tādu vēl neesmu publicējis. Īstenībā 

mans mīļākais dzejnieks bērnībā bija Jānis 
Poruks. Piecu gadu vecumā iemācījos lasīt, 
un mans kroņa numurs pie Ziemassvētku 
eglītes bija «Balts sniedziņš snieg uz skuji-
ņām...». Bet reiz, arī uz Ziemassvētkiem, 
ciemojāmies Dekšiņu mājās, kur dzīvoja 
mammas brālis ar ģimeni. Vispirms pantiņu 
skaitīja mana māsīca. Es nebiju neko sagata-

vojis un ātrumā sacerēju dzejolīti. Tik daudz 
apzinājos, ka jābūt ar atskaņām. Noskaitīju: 
«Jūs visi esat neglīti, es priecājos par eglīti» 
un par to dabūju pēperkoka sirdi. 

— Bet vajadzēja žagarus. Kā tas varēja 
ietekmēt latviešu literatūru! 

— Pirmo romānu, divpadsmit burtnīcās, 
uzrakstīju, mācīdamies ceturtajā klasē, par 
savu dzimto Sumbru ciemu, saucot personas 
īstajos vārdos. Visgrūtāk bija to pabeigt. Kā? 
Kaut kā jātiek no varoņiem vaļā. Mūsu pusē 
bieži vien brauca čigāni. Izdomāju: tie saindē 
ūdeni visās akās, visi aiziet bojā, izņemot 
vienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir dzērājs, kas 
ūdeni nedzer, tikai alu. 

— Tagad Aldaris tev varētu iedot speciāl-
balvu. 

— Žēl, ka burtnīcas pazudušas. 

— Andrejam Upītim Zaļā zeme sadega, bet 
viņš to uzrakstīja otrreiz. Taisnība, daudzas 
skolēnu paaudzes par meistara darba spējām 
nav bijušas sajūsmā... Toties tu savu nākamo 
romānu uzrakstīji pēc pusgadsimta. 

— Jā, kad aizgāju pensijā. Melānija Vanaga 
sāka tikai astoņdesmit piecu gadu vecumā un 
līdz mūža beigām uzrakstīja piecus romānus. 
Man tagad trīspadsmit. Pats brīnos. Biezi gan 
nav. 

— Kas tagad vairāk par īsziņu spēj izlasīt. 
— Man pašam nepatīk lasīt biezus romā-

nus. Manos prozas darbos ir daudz dialogu, 
domāju, ka tā vislabāk var atklāt cilvēku 
attiecības. Lauku Avīzes konkursā žūrija mani 
atšifrē pēc daudzajām sarunām.  

— Tur mums ir līdzīgi. Tu no savas dzīves 
daudz labāk atceries sarunas, sejas ne. Man 
ir tāpat. Kur visiem dialogiem galvā ir vieta!  

— Tieši tā! Mani skolasbiedri brīnās, ka 
atceros, ko teicis skolas direktors Indriķis 
Jansons, atklājot Dundagas vidusskolu 1945. 
gadā. «Nav tāda vārda «nevar»! Aizmirstiet 
to!» 

— Bet anekdotēs tu diezgan daudz no se-
vis esi pielicis klāt. Pats kādreiz sacīji, ka 
krievu literatūrzinātnieki šķirot jēdzienus 
vimisl un domisl. Bez piedomāšanas, piešpri-
ces, jau neiznāktu apaļi, kā sacītu Andrejs 
Skailis.  

— Savulaik esmu braucis uzstāties kopā ar 
režisoru Kārli Pamši. Viņš par aktieriem stās-
tīja katrreiz ko citu, tā ka nezinu, kur vispār 
ir patiesības grauds, bet bija interesanti! 
Ierosināju, lai uzraksta. Kad izlasīju manu-
skriptu, tad visa smarža bija pazudusi. Viņam 
kā aktierim stāstot, iznāca krāsaini.  

— Tie ir divi dažādi talanti — stāstīt un 
uzrakstīt.  

— Andrejs Upīts biis švaks runātājs. 
— Ar dažu labu literātu tā mēdz būt. Bet 

kādas tev attiecības ar redaktoriem? Par 
Bereli jau tu teici. 

— Man bija jauna redaktore, un viņa vien-
mēr laboja piebildi, piemēram, ««Tu es 
dumjš,» Alnis sacīja». Tā būtu pareizi. Bet 
reizēm ritma dēļ uzrakstu otrādi, «sacīja 
Alnis». «Man tā mācīja, ka teikuma priekš-
metam jābūt pirmajam!» redaktore iebilst. 

Bet arī Jaunsudrabiņam, Upītim un Anšlavam 
Eglītim vienmēr tā nav! Es paklusām laboju 
atpakaļ. Viņa pamana un dusmojas. 

Šoruden Dzejas dienās man interesanti 
pajautāja. «Jūs ilgus gadus esat strādājis par 
žurnālistu, vai tas palīdzējis rakstniecībā vai 
traucējis?» Divējādi. Esmu iepazinies ar dau-
dziem un dažādiem cilvēkiem, nekad citādi 
nebūtu viņus sastapis. Bet žurnālistika iera-
dina rakstīt steigā, ieviešas arī klišejas.  

— Ir uzskati, ka šāds maizes darbs traucē 
rakstniecībai, šķiet, Blaumanis kāvās ar tā-
dām domām. 

— Jaunībā, intervēdams cilvēkus, uztrenē-
ju atmiņu, jo diktofonu nebija. Ja visu laiku 
būtu rakstījis bloknotā, tad cilvēks nebūtu 
tik atklāts. Pierakstīju tikai svarīgāko. Citi 
žurnālisti gan pēc sarunām ar mani saraksta 
brīnumu lietas.  

— Atkal vimisl un domisl. Varbūt tavā būtī-
bā ir kas tāds, kas intervētājus uz to vedina. 
Mēs runājot paturam prātā 6. decembri, kad 
tu uzstāsies dzimtajā Dundagā. Vai atkal 
lasīsi no galvas? 

— No galvas gan. Jau gadiem no lapas 
vairs nelasu.  

— Bet jaunībā? Tad jau pats biedrs Brež-
ņevs boksterēja no lapiņas, un citādi droši 
vien būtu bijis apolitiski. 

— Nē, es jaunībā uztraucos, tāpēc. 
— Vai tu speciāli galvā atjauno savus tek-

stus? 
— Nē. Galvā paliek tas, kas pašam labāk 

patīk. 
— Tad tava īstā izlase ir galvā. 
— Tā iznāk. Reizēm arī skatos uz publiku, 

ko lasīt. Jaunie dzejnieki no papīra murmina. 
Es skatos klausītāju attieksmi. Reiz Dzejas 
dienās gadījās tā. Vispirms uzstājas liriķi. 
Mani laiž beigās, kad publika jau pagurusi, lai 
sapurinu. Skatos, pirmajā rindā sēž būdīgs 
vecis. Lasu pantiņus, visi smejas, tikai viņš kā 
bija nīgrs, tā paliek. Sarīkojums beidzas, 
dzejniekus aicina pie galda. Būdīgais arī tur-
pat. Saņemos un paprasu, kas par lietu. 
«Dzejai nav ne vainas,» viņš mani mierina, 
«bet man drausmīgi sāp vēders...» 

— Humors tiešām ir jocīga lieta. Ja izdodas 
publiku iekustināt, tad pēc tam smejas, vēde-

   To atceramies novembrī  

• Pirms dažiem gadiem — atceļā no Dundagas. Arnolds Auziņš, bijušais Dundagas vidusskolas šaha čem-
pions, nekad nelaiž garām izdevību apsēsties pie melnbaltā galdiņa.                         Foto no A. Auziņa albuma 

«Aizmetnis  
gandrīz vienmēr ir no dzīves» 

 

Dzejnieka, rakstnieka un publicista, Dundagas iedzimtā Arnolda Auziņa 85. jubile-
jas priekšvakarā tikāmies viņa vasarnīcā Inčupē, piedaloties arī dzejnieka kundzei un 
mūzai Laimdotai.  

Arnolds Auziņš, īsā versija 
 

Dzimis 1931. gada 29. novembrī Dunda-
gas pagasta Mālējos. Dundagas vidusskolas 
5. izlaiduma absolvents. 

Pirmo romānu uzrakstījis, mācīdamies 
ceturtajā klasē. Manuskripts nav saglabā-
jies. 

Savas bērnības un jaunības laika Dunda-
gu atspoguļojis atmiņu tēlojumu grāmatā 
Labrīt, vakardiena! un romānā Karuselis, dze-
ju krājumu Duņdžiš sarakstījis tāmnieku 
dialektā.  

Autors Dundagas himnai, 12 dzejoļu krā-
jumiem, 13 romāniem, vairākām dokumen-
tālās prozas grāmatām, līdzautors 3 bēr-
niem, 5 mazbērniem un 3 mazmazbērniem. 

• 50. gadu otrā puse. Kamēr bērni atpūšas, tikmēr laikraksta  Poinieris 
jaunais korespondents strādā. Visu galvā tomēr nepaturēsi. 

Foto no A. Auziņa albuma 
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ru turēdami, atliek tikai parādīt pirkstu. 
Marks Tvens to ir labi sapratis un izmantojis. 
Šo efektu var panākt tiešajā saskarsmē. 

— Bet traki ir tad, ja tu jau labu laiku lasi 
jokus, bet cilvēki nesmaida. Tā kā siena 
priekšā. Reiz Jaunķemeru sanatorijā mani 
uzaicināja, lai uzjautrinu sirdzējus. Vaicāju, 
ko viņi grib dzirdēt. No zāles sauc: «Tikai ne 
par politiku!» 

— Ko nu? 
— Ir jau sadzīve. Varianti ir. Jaunākajā 

krājumā būtībā ir dzejolīši viendienīši. Taču 
arī tie paliek kā laikmeta dokuments. Tagad 
vairāk pievēršos prozai. 

— Arī pašlaik? 
— Lēnām knibinos. Kādreiz rakstīju ļoti 

ātri. Es nespēju tik ilgi kā citi. Jānis Lejiņš 
apgalvo, ka divpadsmit stundas dienā nosēž 
pie datora. Es pirmo variantu vienmēr rakstu 
ar roku — gan dzeju, gan prozu. Pēc tam gan 
pats pārrakstu datorā. Pats, jo tad es rediģē-
ju.  

Ar prozu ir tā. Man nav noteiktu stundu, 
kad strādāju. Reizēm piesēžos, galva tukša, 
bet, kad iesilstu, tad nāk laukā. 

— Tā varētu būt. 
Laimdota: — Nāk ārā jebkurā laikā, nekas 

netraucē, ienāk prātā un raksta. Lapiņu ir 
šausmīgi daudz! Visās kabatās. Jo vienalga, 
kur atrodas, vajag papīru priekšā. 

— Tas pieder pie aroda. 
— Pat ejot uz mežu sēnēs, papīrs ir līdzi. 
— Divām vajadzībām, bikšu mežam, kā 

tavs tēvs teica, un pierakstīšanai. Tikai tā var 
sajaukt un kāda ģeniāla doma aiziet nebūtī-
bā.  

(Smejas). — Nē! 
Laimdota: — Pat pēc dropes viņš raksta. 
— Ja nepiefiksē domu, kas iešaujas prātā, 

tā var neatgriezeniski pazust. 
— Daži basketbolisti teic, ka pēc iepriekšē-

jās dienas metiena nākamajā dienā spēlē 
varot labāk iemest, esot mīkstāka roka.  

— Nē, nē! Ja esi ierāvis simt gramus, tad 
gan var rakstīt, bet uz paģirām neko. Bez-
miega naktīs gan var sižetus izdomāt. Dagni-
ja Zigmonte teica, ka varoņi viņu vada. Tā 
tiešām notiek. Lielās līnijās savu romānu 
zinu, bet to, kā beigsies, ne. 

— Andrejs Skailis teica, ka viņš jau sāku-
mā izdomā precīzu shēmu, noslēgumu. Lasot 
viņa spožos stāstus, par to nemaz neaizdo-
mājies, jo jāsmejas. Izrādās, viss racionāli 
izštukots!  

— Katram jau sava pieeja, otra recepte 
neder. Ļevs Tolstojs Karu un mieru esot sep-
tiņreiz pārrakstījis, toties Dostojevskis diktē-
ja stenogrāfistei, ko pēc tam apprecēja.  

— Dostojevskis bija atkarīgais, un, lai iz-
kultos no naudas grūtībām, viņam bija jārak-
sta trakā steigā. To varēja dabūt gatavu vie-
nīgi ar stenogrāfistes palīdzību. Varbūt tāpēc 
apprecēja, ka sievai stenogrāfistei nav jā-
maksā. 

— Žoržs Simenons esot uzrakstījis romānu 
trīs dienās. To gan apšaubu. Lope de Vega 
lugu uzrakstījis vienā dienā. 

— Arvīdam Grigulim jau arī piederot  tādi 
trīs dienu «meistardarbi», visādi tur māli un 
porcelāni. Bet vai, romānu rakstot, tu dzīvo 
pagātnē? 

— Jā, tā ir. Un grūti tikt no tēliem vaļā.  
— Varbūt tev nepietiek laika, lai pa īstam 

izdzīvotu tagadni? Tu dzīvo savā īpašajā pa-
saulē. 

— Droši vien. Aizmetnis man gandrīz 
vienmēr ir no dzīves, vai nu paša piedzīvots, 
vai noklausīts. Vladimirs Kaijaks teica, ka 

vienmēr izdomājot. 
— Par ko tu vēstīsi četrpa-

dsmitajā romānā? 
— Parasti to nesaku. 
— Kas tevi literatūrā ie-

priecina, kas apbēdina? 
— Nav jauno humoristu. 

Daudz jauno autoru arī nepa-
zīstu, tiekamies Rakstnieku 
savienības pilnsapulcēs. Žēl, 
ka nav vairs tādu izdevumu 
kā Karogs, Literatūra un Māksla, 
arī Latvju Teksti.   

Iepriecina... Tad man atkal 
jāpalielās. Samērā nesen sarī-
kojumā Liepājā dabūju Liepā-
jas Universitātes specbalvu 
par grāmatu Arī rakstnieks ir 
cilvēks.  

— Vai balva bija kas taus-
tāms? 

— Nē, nē, kaut kas mazliet 
ilglaicīgāks. Gods. 

— Kas tev pēdējā piecgadē 
iepriecinājis ārpus literatū-
ras? 

— Šogad esmu kļuvis par 
trīskāršu vecvectētiņu. Meita 
Ieva izdomāja man titulu — 
dižopis. Mārtiņa, Kārļa un 
Kristofera nākšana pasaulē ir 
vispriecīgākie notikumi. Vēl 
priecājos, ka veselība turas. 
Tāpēc arī visiem paziņām uz 
ielas saku: tu labi izskaties. 
Viņi atbild, tev arī nav ne 
vainas, un mēs abi priecāja-
mies. 

Alnis Auziņš 

• Šogad 28. jūlijā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja filiālē Dauderi ap-
gāda Jumava 25 gadu jubilejā. Arnolds Auziņš kā Lāčplēsis… To vēl varē-
tu saprast, galu galā vairāk nekā pusgadsimtu precējies ar Laimdotu. 
Bet paliek atklāts jautājums — kas ir Spīdola?  

Foto no A. Auziņa albuma 

Stils 
Es sev uzvalkus pērku 
Lielākus vienmēr mazliet: 
Skauģiem un draudzenēm šķiet: 
Nometis svaru esmu. 
 
Zudušās cerības 
Brauc mūsējie uz Briseli, 
Lai vairāk naudas dod, 
Un līdzi paņem tautiešus, 
Kas labi dziedāt prot. 
Bet gudrai Eiropadomei 
Kā ekstrasensiem šķiet — 
Nav slikti mūsu zemniekiem, 
Ja vēl joprojām dzied. 
 
Dižmārs tirgs Talses 
Kad augusts klāt, tad kņudan sierd —  
Mums Talses sākses ontligs cirks, 
Un vises males to ven dzierd: 
«I Dižmārs tirgs! I Dižmārs tirgs!» 
 
Te tiekes rād un pilnig sveš, 
I brandiš večem jaedzer, 
Bet stinger japesarge ķeš, 
Le tenteļbuk kāds nenosper. 
 
Vis apskriet apkārt nevar spēt, 
Vo ej uz vien, vo oter pus, 
Var nopirkt kāpostgāliņ lēt 
Un grauzt ka zaķiš mazs vo trus. 
 
I garšigs liets un visād krām, 
Jau gāl i dull un kājs i stīvs, 
Tad apseides, kur smukāk dām, 
Un miele acs tāpat pa brīv. 
 
Mēdz talsnik teikt, ka tā būs laim, 
Ko pats a savam rokam kals, 
Bet varbūt visem iet uz Saeim, 
Kur naud māk taist un tirge balss. 
 
Preambula 
Diez kuro reizi ievadu 
Mēs Satversmē jau mainām, 
Kā pasacīt: «Mēs — latvieši», 
Lai krievus neaizvaino? 

Jauns skaistuma konkurss 
Visi pēc uzvaras tīko, 
Nu govis iepriecēs mūs — 
Tām skaistuma konkursu rīkos, 
Balvas no Eiropas būs. 
Tiks vērtēts izskats un stāja, 
Vai gotiņa bizo vai skrien, 
Kurai ir slaidākas kājas, 
Treknāks un garšīgāks piens. 
Pasaule kļuvusi traka, 
Un šovi dullāki top. 
Ventiņi pareizi saka: 
«Meitens tik smuks kā lops!» 
 
Midsomeras slepkavības 
Kur vienā mazā miestiņā 
Tik daudzi līķi rodas? 
Šķiet, pat no svešiem novadiem 
Tur galu meklēt dodas. 
Drīz nebūs vairs ko slepkavot — 
Ir šauti, durti, sisti. 
Miers Midsomerā beidzot būs, 
Kad nožmiegs scenāristu. 
 
Āfrikas cūku mēris 
— Saimniec, cūka jāparāda, 
Vai ir apkārt tīra vide. 
Ja ar mēri slims, būs skāde — 
Viņu nāksies nolikvidēt. 
 
— Pārāk briesmīga šī ziņa. 
Lai gan visādi mums gājis, 
Ko es iesākšu bez viņa? 
Kāds šim mēris? Pieļurbājies. 
 
Grūtie vecāki 
— Man ar draudzeni tikšanās, 
Vīriņ, es ļoti steidzos, 
Tev uz vecāku sapulci 
Skolā jāaiziet beidzot. 
 
Tēvs kā priekšzīmīgs skolnieks 
Klasē apsēžas solā. 
— Dēls jums jau vairākus gadus 
Mācās citā skolā. 
 
 

Bēgļu sakarā 
Daudz par musulmaņiem muldēts, 
Kā jums, ļaudis, neapnīk? 
Pārliecina Raiņa Uldis: 
Sedzacītes puišiem tīk. 
Izbrīnīts ir kaimiņš Jurka — 
Mīļā sieva pārsteigt prot: 
Viņai galvā tagad burka, 
Nevar vīram mutes dot. 
 
Padoms 
Nedrīkst atstāt 
Sievieti vienu, 
Viņa jāmīlē 
Katru dienu. 
Ja neesat kopā 
Kā parasti abi, 
Viņa sāk domāt. 
Un tas nav labi. 
 
Deputāta kandidāta bēdas 
Nevaru uzvalku pirkt — 
Ne ar naudu man knapi, 
Nav vairs kur drēbes likt —  
Skelets ir skapī. 
 
 

Gadu mijā 
Klāt Jaunais gads ar jaunu laimi, 
Un man top atkal jauni panti: 
Sēž gudri deputāti Saeimā, 
Bet cietumos sēž korumpanti. 
Ar jaudu rūpnīcas mums strādā, 
Un bezdarbs izskausts ātri ļoti, 
Par grūtdieņiem valsts dāsni gādā, 
Un labējie ir apvienoti. 
Ir skolotājiem kārtīgs piķis, 
Viss pārvērties ir gadu mijā, 
Nav melot spiesti politiķi. 
Es pamodos. Tas sapnis bija. 
 
Diskriminācija 
Ir konkurss Sieviete Latvijai. 
Kāpēc vīriešiem nav? 
Uzvaras laurus pārāk daudzi tad plūktu. 
Kur visiem dabūtu balvas? 
Rīcības komisija nolēma: 
žūrijā jāievēl sievietes, 
viņas vīriešus pazīst 
labāk par mums, 
spriedums objektīvs būs 
un nepārsūdzams. 
Dāmas balso vēl šodien 
un vienoties nespēj. 
 
Portretu galerija 
Pirms vēlēšanām ielas rotā 
Ar smaidu sejā kandidāte 
Kā senāk Brežņevs ordeņotais, 
Un man pat sapņos viņa rādās, 
Teiks parlamentā savu vārdu 
Un parādīs, kā strādāt nākas. 
Kāds viņai piezīmējis bārdu — 
Nu izskatās daudz cienīgāka. 
Ir portreti ne tikai Rīgā, 
Tos visur sastapām, kur bijām. 
Bet mazmeitiņa ziņkārīga: 
Vai tanti meklē policija? 
 
Ar dakšām ūdenī 
Es ūdenī ar dakšām. 
Stāv ļautiņi un brīnās: 
— Vai tā ir, Arnold, rakšana? — 
Ar straumi Antiņš cīnās. 
 
Jūs varat palikt smejot 
Un mani saukt par glupu — 
Man zivis neizzvejot, 
Bet nebūs mēslu upē. 

Dzejoļi no jaunākā krājuma  
Ar dakšām ūdenī 
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ties? Uz valsti, kur KNAB un VID ir kļuvuši 
par traģikomiskiem sugasvārdiem. Uz valsti, 
kur mazajam uzņēmējam godīgi strādāt gan-
drīz nav iespējams. Kur pirmajā radio prog-
rammā valsts pārstāve lieto vārdkopas 
«aizkulišu spēles» un «politiskais ķēķis» kā 
kaut ko dabisku, pašsaprotamu. Ko vecāki lai 
skaidro bērniem, to dzirdot pie brokastu 
galda? Kā identificēties ar valsti? Par ko bal-
sot, ja parīt būtu Saeimas vēlēšanas? Tas 
mani uztrauc. 

— Pareizi jau ir. Man arī daudz kas pašrei-
zējās dzīves norisēs ļoti 
nepatīk, reizēm gandrīz 
rokas nolaižas. Par lai-
mi, mana fundamentālā 
Latvijas izjūta izveidoju-
sies jau sen.  

— Te ir tā lieta, ka 
daļa jauno trimdinieku 
devās prom no Latvijas 
ne jau tikai labākas dzī-
ves meklējumos, bet arī 
sarūgtinājuma dēļ. 

— Es nojaušu, cik 
smagi var būt, ja tu ne-
spēj identitāti dabūt, 
noturēt. Es metu arī 
akmeņus lielo plašsazi-
ņas līdzekļu dārziņā. 
Nebūt neapgalvoju, ka 
viss ir jāslavē. Bet ja 
radio, televīzijā, laikrak-
stos, interneta portālos 
neatrodu gandrīz nevie-
nu labu ziņu par savu 
valsti... Ja man diendie-
nā jādzird, cik mums ir 
slikti un tikai slikti... Vai 
tiešām Latvijā nav nekā 
laba? Mana dzīves pie-
redze man ļauj noturē-
ties, es izvēlos tādus 
raidījumus kā Dainas 
Bruņinieces Es — savai 
zemītei, kas gadu gadiem 
stāsta par mūsu zemi ar 
ļoti labvēlīgu attieksmi. 
Es saprotu, ka jau-
nākiem cilvēkiem nav 
tik viegli atrast pareizos orientierus.  

— Taisnība, sliktā daudzināšana iedarbo-
jas. Cilvēki neuztver pat acīmredzami labo. 
Kaut vai ceļi, Rīgas–Talsu šoseja, uzlabojas. 
Bet man nikni atbild — nekas tur nav labāks! 
Traki! Redzi, plašsaziņas līdzekļiem labā ziņa 
ir sliktā ziņa, jo to var pārdot, un viņi apgal-
vo: tāds jau ir pieprasījums. Īstenībā gan ar 
piedāvājumu var ļoti ietekmēt pieprasījumu. 

— Tieši tā, radīt pieprasījumu. Es jau 
krietnu laiku sekoju līdzi tikai ziņām. Apzi-
nāti sevi sargu no nenormālās negatīvās 
informācijas. Man svarīgi noturēties īsto 
morālo vērtību līmenī. Ja es uzņemtu to mel-
no plūsmu, kas pār mums gāžas, tad aizietu 
bojā. Arī citiem saku: neskaties, neklausies! 
Es eju ārā, eju mežā, pie jūras. Kā pensionāre 
to šeit varu atļauties.  

Tāpēc es saku: man ir divējādas sajūtas, 
un nemaz nav viegli izturēt. Reizēm pat gri-
bas atmest ar roku. Jaunajai paaudze neko 
nevaru pārmest, jo viņi taču ir sava laikmeta 
produkts. Spogulis. Kāda ir sabiedrība, valdī-
ba, mediji... Ja visu to dzird, uztver, kā tad 
vispār var prasīt, lai viņi mīlētu Latviju? Un 
tad 11. novembris un 18. novembris savā 
ziņā pat nāk kā kampaņa. 

— No tā patiešām būtu jāuzmanās.  
— Tāpēc es gribu dzirdēt labo. Arī labo! 

Dažus izņēmuma raidījumus gaidu kā burvju 
dziru. Laimīgā kārtā dzīvoju Kolkā, kur no 
negācijām varu vieglāk norobežoties.  

— Un darboties savā laukā, savās Dieva 
nospraustajās kupicās, kur vislabāk var iz-
pausties tavas spējas, pieredze, kur tu esi 
sevi atradusi. Ar savu darbu tu bagātini citus, 
un pašai arī ir gandarījums. 

— Jā, tā ir laime — dot citiem. Mana mam-
ma divdesmit gadu sēdēja arhīvos, vāca ma-
teriālus, nezināja, vai to visu varēs izdot, bet 
nekad neprasīja: kas man par to būs? Alga, 

atzinība, gandarījums — izrādās, tas nekur 
neizpalika, savā laikā tas atnāca ar uzviju. 
Žēl, ka mūsdienās pārsvaru gūst pretējais — 
nekas vēl nav paveikts, bet — kas man par to 
būs? 

— Tu neesi tieši saistīta ar skolu, bet gribu 
pajautāt. Man šķiet, ka tagad ieaudzināt pa-
tiesu patriotismu, ņemot vērā visu sarežģīto 
īstenību, par ko runājam, nemaz nav viegli. 

— Mums jau katram ir pieredze no skolas 
laikiem. Ir tādi skolotāji, kuriem nevajadzētu 
skolā strādāt, un ir daži tiešām ar lielo burtu. 

Tur nav svarīgi laiki — cara, padomju vai 
tagadējie. Es atceros trīs četrus skolotājus, 
kurus visa skola dievināja.  

Jā, ir ļoti sarežģīti atrast pozitīvo kodolu 
laikā, kad bērns notiekošo tā īsti nemaz ne-
dzird. Visi sēž tīklos. Pat blakus stāvot, divi 
jaunieši nesarunājas normāli, bet sazinās 
virtuāli. Bet tā neveidojas jūtas! Tas ir traki. 
Es, mācīdamās piektajā sestajā klasē, ar mil-
zu aizrautību lasīju Balto grāmatu, un ne tā-
pēc, ka tā bija obligātajā sarakstā. Man patika 
tā pasaule. Mūsu mājās vienmēr cieņā bijušas 
grāmatas. Ja es augtu šajos laikos, tad droši 
vien tāpat spaidītu pogas. Kāds vairs Jaun-
sudrabiņš, kāds Poruks! Es arī izmantoju 
internetu — zināšanām, darbam, sakariem. 
Bet virtuālā pasaule kopumā ved uz civilizā-
cijas pašiznīcināšanos, to jau daudz gudrāki 
cilvēki par mani ir teikuši. Protams, tas ne-
notiks ne rīt, ne parīt.  

Mūsdienu bērns bieži vien pat nezina, kā 
rodas piens un maize. Tik daudzi ir atrauti 
no pasaules dabiskā rituma. Nevar prasīt 
mīlēt to, ko nepazīst. Man bija liela laime, ka 
visus vasaras brīvlaikus pavadīju vai nu Kol-
kā, vai Lonastē, iepazinu lauku dzīvi ar govju 
ganīšanu, siena dzīvošanu, zivju zvejošanu. 
Vēl ļoti svarīgi ir mazotnē kādu laiku vadīt 
vienam, nevis barā. Barā tu nedzirdi. Es varē-
ju viena staigāt dabā, es varēju redzēt zvaig-
znes. Tas veido pamatu visai dzīvei. Tāpēc arī 
tagad mani nevar vairs izkustināt.  

Bet šis nav mans laiks. Redzu tā ārprātu, 
bet atbildes man nav. Manā uztverē, pasaule 
strauji dodas nepareizā virzienā.   

Varam mest akmeņus padomju sistēmai, 
bet man laimējās, ka izaugu, skolojos un strā-
dāju garīgā vidē.  

— Tas bija īpatnējs fenomens. No vienas 
puses, smaga rusifikācija, īpaši Rīgā, te jau to 
tā nejuta. No otras puses, bija aktīva garīga 

pretestība. It visā, kas saistījās ar valodu, 
kultūru.  

— Jā, mēs turējāmies pretī, izmantojām 
kultūras iespējas, cik jaudājām. Cik piepildī-
tas bija Dzejas dienas, Teātra dienas, Dzies-
mu svētki! Pāris nodevu dziesmu un deju 
Ļeņinam un partijai, un viss!  

— Ir jau grūti salīdzināt tā saucamos pir-
mos Latvijas laikus ar šiem neatkarības lai-
kiem. No vienas puses, pēc Pirmā pasaules 
kara izdevās tautsaimnieciskais izrāviens, ar 
kādu tagad nevaram lepoties. Bet zini, kas 
mani visvairāk pārsteidza Anšlava Eglīša 
Līgavu medniekos? Izkurtusī morāle, vismaz 
vienā sabiedrības slānī. Acīmredzot cilvēkam 
visos laikos ir bijis grūti neieslīgt materiālās 
labklājības valgos.  

— Esmu lasījusi sociāldemokrāta Feliksa 
Cielēna darbus, viņš ir dokumentējis savus 
laikabiedrus. Tur ir tik daudz neglaimojoša 
par starpkaru Latviju, par Saeimām, par val-
dības gāšanām. 

— Starp citu, valsts līmenī bija arī augst-
prātīga attieksme pret lībiešiem. 

— Jā, arī tādus dokumentus esmu lasījusi. 
Varas cīņas... Tas viss ir tik nepatīkami un... 
mūsdienīgi! Tagad viena daļa idealizē ulmaņ-
laikus. Tie ir cilvēki, kas tos laikus paši nav 
piedzīvojuši. Manas mammas ģimenē bija 
astoņi bērni. Ļoti nabadzīga zvejnieku ģime-
ne. Ja mamma nebūtu bijusi tik mērķtiecīga 
un sapratusi, ka jāatstāj dzimtais krasts un 
jāiegūst izglītība, tad viņas dzīve būtu bijusi 
lemta ļoti smagai cīņai par pastāvēšanu. Na-
badzība bija ārkārtīgi liela. Arī Latgales lau-
kos, un arī pilsētas strādnieki dzīvoja no 
rokas mutē.  

Jā, toreiz divdesmit divos gados Latvija 
sasniedza daudz. Tā pamatā bija nežēlīgs 
darbs. Nelaime bija tā, ka mūsu zemei atņē-
ma normālu notikumu secību, pēctecību. Arī 
tāpēc mēs daudz ko pagātnē idealizējam.  

— Īstenībā jau jābrīnās par mūsu sasnie-
gumiem tagad mākslā, mūzikā, zinātnē un 
sportā, zinot, cik ievērojamu daļu sava inte-
lektuālā zieda mūsu nelielā tauta pazaudēja 
abos pasaules karos un bēgļu gaitās.  

— Tā ir. Es vēl domāju par jauno paaudzi. 
Gribētos to saistīt ar labvēlīgām pārmaiņām. 
Netrūkst daudz talantīgu jauno cilvēku. Viņi 
labi dara savu darbu, diemžēl teju neviens 
negrib iesaistīties politikā, no tās sevi noro-
bežo. Savukārt tie, kas izdara šādu izvēli, ātri 
piejaucējas, sāk domāt tā, kā jādomā.  

— Tā šķiet. Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš nesen 
intervijā esot jautājis apmēram tā: mums ir 
tik daudz talantīgu mākslinieku un sportistu, 
kāpēc nav talantīgu politiķu?  

— Tas ir jautājums. Jā, mūsu valstij ļoti 
pietrūkst politiķu, kas īstenotu galveno prin-
cipu: ja es nonāku augstākā amatā, tad īpaši 

domāju, ko varu izdarīt sabiedrības labā. 
Tam veltu visus spēkus! Diemžēl mums tik 
bieži ir: kā es šo amatu varu izmantot savā 
labā? Tas ir fundamentāls jautājums. 

— Man pat rodas aizdomas, ka mums val-
da mafija.  

— Spriežot pēc tā, kā mūsu valstī lietas 
notiek, citādi nemaz nevar domāt. Nu ja. Bet 

senais teiciens vēsta, ka ikkatra tauta dabū 
tādus vadītājus, kādus tā ir pelnījusi.  

— Tā nu tas ir. Saruna mums iegrozās ne 
pārāk priecīga. Es jautāju to, kas nodarbina 
manu prātu, tu atbildi, kā tu jūties, domā, 
kas tevi uztrauc.  

— Neatkarības gados ir noticis daudz laba, 
bet ir arī daudz neiepriecinoša. Ja, godīgi 
darot darbu, nezini, kā īsti bērnus pabarot, ja 
tu kā mazais uzņēmējs, godīgi nomaksājot 
nodokļus, nespēj pastāvēt, par to sāp sirds. 
Tā ir valsts atbildība.  

— Mēdz teikt, ka viss pasaules ļaunums 
ceļas no salīdzināšanas. Man gan šķiet, ka ir 
labais un sliktais salīdzinājums. Domes 
priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne, at-
griezusies no Moldovas, teica: cik mums ir 
labi ceļi! Es, atgriezies no ciemu dienām 
Grankanārijā, saku: cik mums ir labs inter-
nets! Diemžēl Latvijā aizgūtnēm kultivē 
skaudību raisošu salīdzināšanu. «Sirdī ir 
miers, kad ir daudz». «Un tev būs tas, kā nav 
citiem». Lūk, mūsdienu baušļi. 

— Tieši tā. Pasaule strauji zaudē garīgu-
mu. Valda patēriņa kults, kas man uzdzen 
šermuļus. Izklaides lielveikalos! Un kas tev 
tiek no tā, ja pieder trīs pilis? Nelaime tā, ka 
tieksmei pēc mantas nav gala. Nekad nebūs 
diezgan. Nekad nevaldīs miers un harmonija. 
Bet tad, kad mēs visi būsim uz tās vienas 
līnijas, tad taču neko no šīs zemes mantām 
sev līdzi nepaņemsim! 

Šis laiks nav mans. Man dzīvē nekad gal-
venais nav bijis pelnīt naudu. Vienmēr esmu 
izvēlējusies sev garīgi tuvu darbu, līdz ar to 
piederot pie tiem, kas saņem mazu naudiņu.    

Pateicos saviem vecākiem, darbavietām, 
kurās strādāju, arī augstskolai, kuras prog-
rammā gan bija ķeksīšpriekšmeti, bet kas 
man deva un stiprināja to bāzi, kas ļāva at-
rast un kopt mūžīgo vērtību sistēmu.  

Man vajag, lai man būtu mežs. Lai būtu 
jūra. Lai būtu ūdens, kur peldēties. Nu jau 

nāk atpakaļ. Ragā lielā bēguma laikā bija 
skaisti, metrus 400 varēja ieiet jūrā. 26. ok-
tobrī dienas otrajā pusē vēl uzspīdēja saule. 
Kas par brīnišķīgu skatu! 

 

Alnis Auziņš 
Foto no B. Šuvcānes albuma 

«Dzimtenes jēdziens man ir fundamentāls» 
 

Turpinājums no 1. lappuses 

• Ar mammu Valdu Krimuldā 2001. gada 22. septembrī, Kaupo pieminekļa atklāšanas svētkos. 

• Ar vecākiem — mammu Valdu un tēti Aleksandru — 1951. gadā. 

Uzziņai 
 

Baiba Šuvcāne dzimusi Rīgā. Beigusi 
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakul-
tāti. Vairāk nekā 20 gadus strādājusi 
Latvijas Nacionālajā teātrī par galvenā 
režisora palīdzi trupas jautājumos. Biju-
si mēnešraksta Līvli un Lībiešu gada-
grāmatas redaktore. Piedalījusies sa-
vas mammas Valdas Marijas Šuvcānes 
grāmatu Lībiešu ciems, kura vairs nav 
(2002), Lībiešu folklora (2003) un Maz-
irbe — mazs ciems jūrmalā (2006) vei-
došanā un izdošanā. Sarakstījusi grā-
matas Senais lībiešu ciems Kolka 
(2010), Lībiešu krasta stāsti (2012) un 
Sauc par Vaidi mūsu ciemu (2015). 
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— Kā klājas Vārpai? 
— Labi. Vasarā jau katra aizņemta savā 

dārzā. Tā pulcējamies reizi divās nedēļās. 
Esam atraduši paspārni vecajā kultūras namā 
pie Gundegas Lapiņas Dundangas Sendienu 
pensionāriem. Tur arī mēs no Vārpas ejam 
savu sirdi uzlādēt. Noteikti turpināsim.  

— Savukārt Sendienas pulcējas pilī. 
— Jā, kad mūs palūdza atstāt tautas namu. 

Lielā zāle — tā ir vieta ballēm, vēl mums va-
jadzēja telpu, kur apspriesties, kur dāvaniņas 
nolikt. Ierādīja vietu, vienu skapīti traukiem. 
Diemžēl daļa no tiem kaut kur paklīst. Tad 
ejam un meklējām... Jāteic atklāti — pilī to-
mēr jūtamies kā ceļinieki.  

Balles esam pieraduši rīkot reizi ceturk-
snī. Tad suminām jubilārus, uzlūdzam kaimi-
ņus un sadarbības partnerus — pensionāru 
kopas no Kolkas, no Rojas, Kandavas un Tal-
siem. Pavasarī mums pateica, ka sāksies re-
monts, varēs atsākt tikai decembrī. Tagad 
spriežam: vai tomēr nevarējām palikt un 
darboties? Remonts uzreiz nesākās, un mēs 
jau nedēļas laikā varam savākties, ja vajag. 
Iznāca liels pārtraukums, un tas nevienas 

biedrības darbībai nenāk par labu. Baidos, ka 
tas ietekmējis arī mūsu Sendienu klubiņu.  

— Pašās Sendienās arī ir pārmaiņas. 
— Nesen pulcējāmies sapulcē. No vadības 

atteicās Maruta Šulca, notika vēlēšanas, un 
šo  amatu uzticēja man. Saprotams, ka Ainai 
Šleinerei visu darīt ir par grūtu. Viņas pārzi-
ņā paliek teātris un ekskursijas. Lai gan tik 
ļoti negribēju šo amatu uzņemties, centīšos 
biedru uzticību attaisnot.  

— Apsveicu, izsakot līdzjūtību! Ticu, ka 
jūs tiksiet galā. Starp citu, zinu, ka jūs esat 
liela rokdarbniece... 

— Rokdarbi man patīk. Laika gaitā mums, 
dundadzniecēm, ir izveidojies rokdarbnieku 
pulciņš. Kad Daiļrade beidzās, bijušās darbi-
nieces palika tā kā pie sasistas siles. Pirms 
četriem pieciem gadiem braucām uz Tiņģeri. 
Gribējām iemācīties jaunus rokdarbus, tur 
mūs laipni ņēma pretī. Tad Tiņģeres vadītāja 
Vera aizgāja no darba, bet mums negribējās 
iesākto pārtraukt. Nodomāju: labi, es taču 
varu atvēlēt pati savu istabu, mēs, dažas sie-
vas, pulcēsimies tur. Kādu laiku tā arī darī-
jām, bet interese auga augumā, un vajadzēja 

plašākas telpas.  
Gājām uz tautas namu pie Gundegas lūgt 

pajumti. Paldies Gundegai par atsaucību! 
Taisnība, tur aizejam kā ciemos, adīklis, vēl 
šis tas rokdarbiem vajadzīgais allaž jānes 
līdzi, tad atkal uz mājām. Tā jau tur ir labi, 
Gundega datorā parāda kādu filmu. Vienīgi 
par telpu apkuri nav īstas skaidrības, kas to 
dara.   

Tad kāda no mūsu grupas ieminējās, ka no 
Daiļrades laikiem tautas namā ir brīvas trīs 
telpas. Tur bijušās Daiļrades darbinieces ieli-
kušas trīs stelles, vēl šo to paglābušas no 
tiem laikiem un nav ļāvušas izdemolēt. Vai 
tur nevarētu darboties? Aizgāju pie priekšsē-
dētāja. Gunārs Laicāns saka, labi, darbojie-
ties! Mēs priecīgas! Jā, uzreiz bija redzams, 
ka caur griestiem ir tecējis ūdens, elektrības 
vadi likās tā kā uz zaķa. Runāju ar Andri Koj-
ro, Saimnieciskā dienesta vadītājs nāca pretī, 
vīri iztīrīja notekcauruli, lai lietus vairs ne-
gāžas virsū. Ausma Vikštrēma, kas tautas 
namu pārzina kā savus piecus pirkstus, pa-
stāstīja, ka elektrības vadi neatkarības laiku 
sākumā ir pārvilkti. Mēs, rokdarbnieces, pat 
uzrakstījām lūgumu, lai tur varētu oficiāli 
pulcēties, jo nav citu telpu.  

Tagad no pašvaldības pienāca depeša, ka 
saistībā ar gaidāmajiem projektiem mēs tur 
palikt nevaram. Aizgāju kādu dienu pie ne-
kustamā īpašuma speciālista Gunta Kārkle-
valka. Kā tad ir, vai mēs tur vēl drīkstam iet 
iekšā vai ne? Atbilde bija «nē». Ausma mani 

uzveda augšā, virs tām telpām kādreiz ir bijis 
dzīvoklis. Nu nav tur apakšā tik traki. Vai 
mēs nevaram darboties, kamēr vēl nekādi 
darbi nav sākušies?   

— Vai jūsu rokdarbnieku kopai nav nekā-
du izredžu telpu ziņā? 

— Iespējams, ka varētu sadarboties ar 
jauniešiem Brīvā laika pavadīšanas centrā. 
Biju turp aizgājusi, satikos ar sporta un jau-
natnes lietu organizatori Tamāru Kaudzi un 
Ievu Kristiņu, kas tur saimnieko. Tās divas 
telpas ir brīnišķīgas. Lai tik jaunieši ietu, tur 
ir dažādas spēles! Saprotu, ka tie bērni, kas 
jau pārauguši bērnu dienas centra Mājas ve-
cumu, arī apmeklē Brīvā laika pavadīšanas 
centru. Vietējie jaunieši gan pagaidām nav 
pārāk iecienījuši. 

— Kā jūs vērtējat šādu priekšlikumu? 
— Mums par to pašām savā starpā kārtīgi 

jāapspriežas. Ja jau nāk pretī, tad mēs lab-
prāt. Starp citu, no tām trim telpām, ko mi-
nēju, uz Brīvā laika pavadīšanas centru ved 
mazas durtiņas. 

— Cik jūs rokdarbnieces esat? Vai dalīb-
nieces pārklājas ar jūsu interešu kopu Vārpa? 

— Esam kādas septiņas. Sastāvs jau ir gan-
drīz viens un tas pats. Mums ir domas uz 
priekšu. Gribam sadarboties ar zinošiem 
cilvēkiem, kas varētu pamācīt. Varētu uzru-
nāt gan Intu Kaudzi, kas tagad ir pensionēju-
sies, gan Sandru Dadzi no Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas.  

Uzklausīja Alnis Auziņš 

Dundadznieces  
apguvušas dekupāžas pamatus 

 

Dundagas bibliotēkas bērnu nodaļā 
līdz gada beigām apskatāma vietējās 
iniciatīvas projekta Dekoratīvās virsmu 
apdares tehnikas — dekupāžas ABC 1. 
posms dalībnieku darbu izstāde. Par pro-
jektu lūdzu pastāstīt tās autori, biedrības 
Dundangas Sendienas vadītāju Gundegu 
Lapiņu. 

— Kā radās šāda ideja? 
— Acīmredzot tā izauga no iepriekšējiem 

diviem veiksmīgajiem projektiem kopā ar 
Ausmu Goldbergu, tāpat no labās sadarbības 
ar bibliotēku. Izstāde, jaunā projekta vaina-
gojums, ir jau trešā samērā īsā laikā. Jā, es 
jutu, ko cilvēki grib. Dekupāža ir tehnika, ko 
var labi apgūt tādi, kas īpaši zīmēt nemaz 
nemāk. Šķita, ka ar šādu tēmu varētu uzru-
nāt gan pensionārus, gan arī mazliet jau-
nākus ļaudis. 

Vispirms gan vietējo iniciatīvu projektu 
konkursam uzrakstīju pavisam citu projektu. 
Gribēju Dundangas Sendienu vienai telpai 
krāsniņu apsildīšanai. Man paskaidroja, ka 
ēkai gaidāms liels siltināšanas projekts un 
manu ieceri neatbalstīja. Bet pavērās iespēja 
piedalīties papildkonkursā, un tā es uzrakstī-
ju šo projektu. 

— Kā tu saviem vārdiem skaidrotu deku-
pāžu? 

— Pats vārds nāk no franču valodas 
(découper — izgriezt ar nazi vai šķērēm. Red.). 
Tā ir dekoratīva virsmu apdares tehnika. Jeb-
kuru virsmu var apzīmēt, aplīmēt — salvetes, 
pudeles, krūzes, arī mēbeles. Krāsot var ar 
akrila krāsām.  

— Bet vajag zinošu, profesionālu vadītāju? 
— Jā. Tāpēc arī aicināju sadarboties San-

dru Dadzi, jo viņa Dundagas Mākslas un mū-
zikas skolā (DMMS) nodarbojas ar tādām lie-
tām. Nodarbībās mūsu pasniedzēja dundadz-
niecēm mācīja dažādu virsmu dekorēšanu ar 
salvetēm, fona gleznošanu, olu čaumalu 
kraklē un vecināšanas tehniku shabby chick, 
arī, kā lietot efektlaku plaisu veidošanā starp 
akrila krāsām. 

— Izklausās sarežģīti un tāpēc iespaidīgi!

Kā apzināji dalībnieces? Cik viņu bija? Un vai 
izturēja līdz galam? 

— No iepriekšējiem projektiem jau zināju, 
kuri cilvēki varētu ko tādu vēlēties. Uzrunāju 
personiski — gan zvanot pa telefonu, gan ie-
raugot uz ielas stūra, no Dundangas Sendie-
nām un arī tādus, kas ir ārpus mūsu pulka. 
Projektā piedalījās 18 cilvēki, un tikai viena 
slimības dēļ nepabeidza. 

— Cik ilgu laiku jūs projektā darbojāties? 
Kur strādājāt? 

— Sākam augusta beigās un oktobrī bei-
dzām. Projektā bija piecas nodarbības. Ie-
priekšējos ir bijis līdz desmit nodarbībām, 
bet pieredze liecina, ka tas var būt par garu.  

Sandras vadībā sākām strādāt Dundangas 
Sendienu telpās, bet, tā kā tur ir grūtības ar 
ūdeni, ko vajag nodarbībām, tad pārgājām uz 
DMMS.  

— Tātad dalībniecēm priekšzināšanu de-
kupāžā nebija? 

— Nē, bet pamatiemaņas un prasmes visas 
sekmīgi apguva. Neviena  nemeta plinti krū-
mos.  

— Sportistam sagatavošanās ir treniņi, 
sacensības — svētki, vismaz man šķiet, ka tā 
vajadzētu būt. Aktierim atkal mēģinājumi un 
izrāde. Vai jūsu grupu īpaši rosināja gaidāmā 
izstāde projekta noslēgumā?   

— Izstāde gala iznākumā liek papildus 
censties! Paldies bibliotēkas meitenēm par 
atsaucību un vēlmi sadarboties! Apgūstot 
jauno mākslas tehniku, projekta dalībnieces 
ir devušas otro dzīvi šķīvjiem, pudelēm un 
burciņām, akmeņiem, drēbju pakarināma-
jiem, skārdenēm un kartona kārbiņām... Lai 
izstāde rosina ikvienu nebaidīties un arī 
turpmāk izmantot izdevību izmēģināt dzīvē 
ko jaunu! 

— Vai dekupāžas projektā gūtās iemaņas 
var izmantot arī tālāk dzīvē, ja kāda dāma ar 
to nopietni aizrāvusies? 

— Var. Kā hobijs dekupāža gan ir visai 
dārgs vaļasprieks. Projektā pašvaldība finan-
sēja vadītājas darba atlīdzību un materiālu 
iegādi. Paldies par to! Dārgas ir īpašās lakas, 
gruntis, krāsas. Taisnība, ir jau lietas, mācī-
bām pilnīgi pietiekamas, kas nopērkamas 

saimniecības preču veikalos.  
— Projekta nosaukumā ir minēts 

«dekupāžas ABC 1. posms». Tas izklausās pēc 
domas par turpinājumu. 

— Tā tas varētu būt. 
Alnis Auziņš 

 

Kolkas katoļu dievnamam  
top jauna grīda 

 

Noslēdzies Kolkas katoļu baznīcas grī-
das seguma nomaiņas pirmais posms.  

Arī šogad rudens atnācis ar rosīgiem dar-
biem Kolkas katoļu draudzē. Jau otro gadu, 
piedaloties Dundagas novada pašvaldības 
vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudze 
saņem pašvaldības finansiālu atbalstu baznī-
cas labiekārtošanas ieceru īstenošanai.  

Pirms gada saposām baznīcas teritoriju un 
izveidojām dekoratīvus dzīvžoga apstādīju-
mus, nu pienācis laiks ķerties pie baznīcas 
ēkas saglabāšanas darbiem — īstenots pro-
jekts Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I posms. 

Projekta mērķis bija nomainīt Kolkas ka-
toļu baznīcas bojāto dēļu grīdas segumu sak-
rālajai telpai un sakristejai 
(guļbūves kopējā platība ir 
100 m²). Tā kā darbu kopējās 
izmaksas ir visai apjomīgas, 
nolēmām projektu dalīt divās 
kārtās. Pirmajā, nu jau īste-
notajā, posmā demontēja ve-
co koka grīdu, ieklāja hidro-
izolācijas un siltumizolācijas 
materiālu slāņus, lai aizsargā-
tu ēku no turpmākas mitru-
ma un aukstuma iekļuves, kā 
arī betona seguma kārtu. Ot-
rajā kārtā, nākamā gada pa-
vasarī, plānojam uz nostipri-
nātās betona pamatnes likt 
jaunu koka dēļu virskārtu, lai 
guļbūves ēka saglabātu savu 
interjeru.  

Darbi sākās pēc tūrisma 
sezonas oktobra sākumā, ar 
brīvprātīgo palīgu līdzdalību 
vispirms atbrīvojot ēku no 
mēbelēm, sakrālajiem un in-
terjera priekšmetiem. Tālāk 
demontēja veco dēļu grīdu.  
(Sk. attēlā!) Atsedzot altāra 
paaugstinājuma daļu, atklājās 
gaužām bēdīgs skats — 
apakšā koks bija pavisam sa-
trūdējis, pat kurināšanai ne-
derīgs. Pēc gruvešu izvešanas 
varēja līdzināt un nostiprināt 
zemes slāni, kā arī ieklāt hid-
roplēvi un siltināšanas mate-

riālus. Nobeigumā ar speciālistu palīdzību 
ieklājām betona kārtu, kas līdz pavasarim 
kalpos kā baznīcas pagaidu grīdas segums.  

Draudzes vecākais Ivo Bordjugs, reizē arī 
galvenais projekta darbu veicējs, atzīst: «Lai 
skaisto, vēsturisko koka dievnamu saglabātu 
ilglaicīgi no ārējās vides ietekmes, grīdas pa-
matne kompleksi jānostiprina, jāizolē, lai 
nepiekļūtu mitrums, un jāsiltina. Jauna dēļu 
grīda nākamajā gadā būs projekta noslēdzo-
šais posms un koptēla akcents. Lai arī pašlaik 
ierastās dēļu grīdas vietā paveras skats uz ne 
pārāk mājīgo betonu, svarīgākais ir tas, ka 
baznīcā pēc neilga pārtraukuma, kas radās 
remontdarbu dēļ, atkal var notikt dievkalpo-
jumi». 

Paldies pašvaldībai un ikvienam ziedotā-
jam par atbalstu Kolkas katoļu baznīcas lab-
iekārtošanas un atjaunošanas darbiem, drau-
dzes locekļiem un brīvprātīgajiem palī-
giem  — par čaklo rosību, sagatavojot priekš-
darbus un demontējot grīdu, kā arī SIA Negs 
par kvalitatīvo, rūpīgo darbu, ieklājot beto-
nu!                                                    

Iveta Bordjuga 

  Pie mums, uz zemēm  

Vietējās ierosmes īstenojas 
 

Divi veiksmīgi vietējās iniciatīvas projekti, viens Dundagas pagastā, otrs Kolkas, ap-
liecina — ja uzņēmīgi cilvēki saklausa un saskata sabiedrībai vajadzīgo un to prasmīgi 
ietērpj projektu valodā, tad pašvaldība to atbalsta, un ieguvēji ir daudzi, vairāk, nekā 
tikai tieši projektā iesaistītie. Lai dūša arī citiem! 

No pensionāru viedokļa 
 

Daļu Dundagas rosīgo pensionāru pārstāv Baiba Tendere. Ilggadējā pensionāru klu-
ba Sendienas kasiere nupat kļuvusi par tā vadītāju. Pirms vairāk nekā gada nodibinā-
jusi arī neformālu domubiedru grupu Vārpa. Baibu saista dzimtās puses vēsture, rok-
darbi, dārza darbi. Kad pēdējie vairs nenotiek, bet pensionāru balles vēl nav atsāku-
šās, ir laiks nelielai sarunai. 
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Sala  mēnesis Dundadznieks, 2016. gada 14. novembrī  

— Jūsu dzimta sakņojas Kaļķu cie-
mā?  

— Jā. Esmu no Kaļķiem, no paša 
centra. Vecāki arī ir kaļķenieki, tāpēc 
arī bakalaura darbs vairāk bija par 
Kaļķu ciema ļaužu valodu. 

— Bet sākumā bija studiju izvēle. 
Manā jaunībā lielākajai daļai smuku 
meiteņu matemātika nepadevās, uz 
aktieriem bija mežonīgs konkurss, tad 
nu gāja uz filologiem, jo kā gan nestu-
dēs! Man gan tas likās dīvaini, jo 
daiļajam dzimumam taču krievi ne-
draudēja.  

Kāpēc jūs izraudzījāties baltu filo-
loģiju? 

— Vispirms nomācījos Ventspils 
augstskolā — gribēju kļūt par angļu 
tulku. Pēc gada pārliecinājos, ka tas 
noteikti nav man domāts. Piedzima 
bērns, trīs gadus pavadīju mājās un 
sapratu, ka studēt tomēr gribu. 

Man patīk mācīties. Skolā labi pa-
devās latviešu valoda un literatūra, 
bet ne tikai — mani tiešām interesēja 
un joprojām interesē mūsu valoda. 
Vidusskolā mūs mācīja skolotāja 
Inese Namsone (tagad Freimute. — 
Red). Iekļuvu Latvijas Universitātes Humani-
tāro zinātņu fakultātes budžeta grupā. Un 
šoreiz bija sajūta, ka esmu īstajā vietā. Trīs 
gadu laikā, ko mācījos, ne brīdi nekļuva gar-
laicīgi un neuznāca šaubas, ka tas nav man. 

— Ja studiju programmu sauc par baltu 
filoloģiju, tad tas nozīmē, ka pedagoģijas tur 
nav? 

— Nav gan. 
— Vai, sākot studijas, bija doma, ko pēc trīs 

gadu mācībām un bakalaura grāda iegūšanas 
varētu strādāt? 

— Nē, tobrīd par to nedomāju. Lai arī paš-
laik nestrādāju savā profesijā, ne brīdi neno-
žēloju savu studiju izvēli. Tas, ko ieguvu ša-
jos trīs gados, bija man pašai ļoti būtiski.  

— Kādas vispār ir baltu filologa darba izre-
dzes? 

— Strādāt redakcijā par korektoru, ja ir arī 
citu valodu zināšanas, piemēram, lietuviešu, 
tad var par tulku vai tulkotāju. Arī zinātnisko 
darbu. Darba iespējas ir, tikai galvenokārt 
lielpilsētās. Man pavērās iespēja Zinātņu 
akadēmijā — strādāt ar dialektoloģijas mate-

riāliem. Bet tā ir Rīga! To nevarēju apvienot.  
— Un bibliotēkās? 
— Jā. Kādu laiku pastrādāju Kaļķu bibliotē-

kā. 
— Lūdzu, pastāstiet par savu darbu ar no-

pietno nosaukumu Mainīgās un noturīgās fonē-
tiskās īpatnības Dundagas izloksnē!· 

— Pasniedzēja Lidija Leikuma, uzzinājusi, 
ka esmu no Dundagas puses, palūdza, vai 
nevaru ierakstīt diktofonā dažu šejienes ļau-
žu runu, ko varētu izmantot profesorei Mar-
tai Rudzītei veltītajā konferencē. Ierakstīju 
Mildu Letaueri un Andri Šermukšni. Pēc tam 
bakalaura darbā izmantoju šīs iestrādes un 
ierakstīju vēl dažādu paaudžu cilvēku runu 
— 70–80, 50–70 un 40–50 gadus vecu kaļķe-
nieku valodu. Pavisam tapa 9 ieraksti. Pēc 
tam visi ieraksti tika savstarpēji salīdzināti, 
arī ar senākiem avotiem, kur bija fiksētas 
dažādas izloksnes īpatnības, lai varētu seci-
nāt, kuras Dundagas izloksnē tad ir stabilas 
un kuras ir jau zudušas vai mainīgas īpatnī-
bas. 

— Vai uzrunātie labprāt atsaucās? 

— Ir tā, ka ikdienā neviens nekaunas runāt 
izloksnē, bet, tiklīdz vajag ierunāt vai paru-
nāt ar kādu, kurš pats nerunā mūsu pārstā-
vētajā dialektā, cilvēki kaunas un nemaz nav 
tik naski uz runāšanu. Kādu sievieti ļoti vaja-
dzēja pierunāt. Palīdzēja tas, ka esmu vietējā. 
Par Viju un Andri Šermukšņiem, kas ierunāja 
mana darba vajadzībām, šajā vasarā uzņēma 
filmu, šķiet, dokumentālo. Tā vēl gaida pirm-
izrādi. 

— Savukārt jūsu ierakstus iekļāva konfe-
rencei veltītajā grāmatiņā un diskā.   

— Jā, bet ne tikai, pati arī transkribēju, 
atspoguļoju ierakstā dzirdēto runu rakstvei-
dā. Ieguvu divus grāmatas eksemplārus, tā ka 
vienu varēju uzdāvināt sava ciema bibliotē-
kai. 

— Kā notiek šāds ieraksts? Vai jūs ievirzāt 
cilvēku ar pamudinošiem jautājumiem? Kā 
viņš zina, ko runāt? 

— Ierakstīšanu atviegloja tas, ka esmu vie-
tējā. Kaļķi ir mazs ciems, cits citu, saprotams, 
pazīst, tāpēc man bija samērā viegli uzdot 
pamudinošus jautājumus, jo zināju, par kādu 
tēmu konkrētais cilvēks jutīsies visbrīvāk 
runāt. Piemēram, zinu, ka Vija Šermukšne 
ikdienā rūpējas par lopiem un lauku dar-
biem, tad nu stāstāmā viņai par to bija 
daudz. 

— Vai ierakstu laikā saskārāties ar kādiem 
pārsteigumiem? 

— Aivars Nierliņš jūtami runā dialektā, bet, 
līdzko sākām ierakstu, tā uzreiz centās iz-
teikties ļoti literāri, pareizi.  

— Tas ir interesanti. Manam tēvam, dzi-
mušam dundadzniekam, esot bijis otrādi. Pēc 
studijām jau runājis literāri, bet, uzstājoties 
radio, uztraukumā sprukusi vaļā dzimtā iz-
loksne. Tā vismaz man atstāstīja cilvēki, kas 
to ir dzirdējuši. 

— Pati darba rakstīšanas laikā runāju tikai 
izloksnē, piemēram, ar mammu. Kad savam 
piecus gadus vecajam dēlam reiz pateicu 
«Pietais dūrs!», viņš mani pārlaboja: 
«Durvis!» 

— Bet saprast saprata, ka «dūrs» ir 
«durvis». 

— Mana mamma, vecmamma, kaimiņi 
ikdienā izteikti runā izloksnē, būtu kauns, ja 
dēls nezinātu! Šajā piemērā lieliski redzams 
tas, ko pētīju savā bakalaura darbā — gados 
jaunāki cilvēki bieži izvēlas runāt literārajā 
valodā, bet zina arī paralēlformas vārdiem 
izloksnē. 

— Vai savā darbā arī aplūkojāt, ka lielajā 
Dundagas pagastā ir dažādas vietas — ir cie-
mi, kuros vairāk runā šejienes izloksnē, un ir 
vietas, kur to tā nedzird, pat gados vecu ļau-
žu valodā ne. 

— Jā, Dundagas novads ir liels, piedevām 
ciemus citu no cita šķir meži un purvi, un 
tādos ciemos kā Mazirbe, Kolka, Saunags, 
Pitrags un citos visilgāk savu tautību bija 
saglabājuši lībieši, tāpēc ne visur vienādi 
uzglabājušās dažādas izloksnes formas. Dar-
bā to pieminēju, bet ne aplūkoju. Lai aptver-

tu visas Dundagas izloksnes robežas, vaja-
dzētu plašāku pētījumu. Ja sadūšotos rakstīt 
maģistra darbu, tad varētu salīdzināt cie-
mus... 

— Varētu gan. Vilnis Mitlers, aprakstot 
mazbānīša braucienu, min, ka pēc valodas 
vien varējis pateikt, kurā vietā vilciens ir 
piestājis ceļā uz Ventspili. Nemaz nav vaja-
dzējis klausīties konduktora nosauktajās 
pieturvietās, staciju nosaukumos. 

— Pirms manis par šīs puses dialektu bija 
rakstījusi Daira Vēvere, taisnība, par Anci un 
Puzi. Savā darbā nedaudz salīdzināju viņas 
pētījumu ar to, ko es saklausīju mūsu cilvēku 
runā, un viens secinājums bija tāds, ka Dun-
dagas pusē izloksnes īpatnības ir saglabāju-
šās izteiktāk.  

— Bet kā pašlaik runā jaunā paaudze Kaļ-
ķos? Cik ļoti jūt tāmnieku piesitienu? 

— Saglabājas tipiskākais. Tas, ko ietekmē-
jusi lībiešu valoda, kā galotņu īsināšana, arī 
priedēkļu īsināšana ir stabila īpatnība, daudz 
biežāk dzirdams, ka saka jastrādā nevis jāstrā-
dā. Tāpat joprojām zūd skaņa ņ pirms š, pie-
mēram, saka maziš, nevis maziņš. 

— Un vīriešu dzimte un vienskaitļa trešā 
persona? Es iet, tu iet, viš iet, mēs iet... 

— Jā, tas jā. 
— Ļoti vienkārša gramatika. Vajadzētu 

rīkot nobalsošanu, lai pieņem par normu.  
Bet kā ir kurzemniecei, nonākot Rīgā, vai 

ir dūša runāt tā, kā runā mājās mamma un 
kaimiņi? Lai arī tā ir Humanitāro zinātņu 
fakultāte, visapkārt baltu filologi... 

— Kad sāku mācīties augstskolā, manā 
kursā bija latgalietes. Viņas tiešām lepojās ar 
savu izloksni. Es no sākuma kaunējos. Ar 
laiku gan tas pārgāja. Pamazām saradām 
savā starpā, draudzīgi cits par citu pasmējā-
mies.  

Atceros pārpratumu. Pie mums cilvēks, ja 
viņam slāpst, teic, ka viņš grib sadzerties. 
Tas ir, dzert ūdeni vai kādu citu šķidrumu, 
lai veldzētu slāpes. Vienreiz bija karsta die-
na, un es tā pateicu augstskolā. Fakultātes 
meitenes uz mani skatījās lielām acīm. Viņas 
ar vārdu «sadzerties» saprata alkohola dzer-
šanu.  

— Es atkal atminos kolēģi, kura runā ne-
manīju nevienu šīs puses izloksnes īpatnību. 
Izņemot vienu vārdu. Viņš nekad neteica 
«parīt», tikai «pairit». Latgaliešus atkal no-
dod ne tikai intonācija, īpatnējais lauzumiņš, 
bet arī savdabīgi vārdi. Piemēram, šodiendie-
na. Valoda un valodniecība ir saistoša būša-
na. 

— Galu galā savā veidā arī valoda mūs vei-
do. Un, kā pasniedzēja Lidija Leikuma bieži 
atkārtoja, ir jālepojas, ka mums ir sava izlok-
sne, sava īpašā bagātība. Nevaru viņai nepie-
krist, tā tiešām ir.  

Studiju laikā uzzināju daudz jauna, un, 
protams, ir daudz ko vēl uzzināt. Tagad 
pirms sarunas pārlasīju savu darbu. Uznāca 
tāda nostaļģija... 

Alnis Auziņš 

Par dzimtās puses valodu 
 

Vasaras izskaņā aprunājos ar kaļķenieci Kristīni Talbergu, kas pirms dažiem gadiem 
nopietni pētījusi savas puses ļaužu valodu. Viņas bakalaura darbs saucas Mainīgās un 
noturīgās fonētiskās īpatnības Dundagas izloksnē. Pirms diviem gadiem izcilās latvie-
šu valodnieces Martas Rudzītes piemiņas konferencei bija sagatavota grāmatiņa un 
disks, kurā pārstāvēti visi Latvijas dialekti. Šajā darbā ir atrodams arī mūsu novada ie-
dzīvotājas veikums. Kristīne grāmatiņu un disku ir uzdāvinājusi Kaļķu bibliotēkai. 

   Es i duņdžiš  

• Studiju laikā.                                Foto no K. Talbergas albuma 

— Gandrīz varam palielīties, ka zināmā 
mērā arī mēs no Dundadznieka esam uzminē-
juši vai sapratuši, ka tev, jaunam puisim, ir 
krampis. Šī gada martā mūsu izdevuma liela-
jā sarunā tu jau pastāstīji par savu izvēli, par 
saimniekošanu, par nākotnes izredzēm. Tā 
ka tagad atliek pakavēties tikai nesenās pa-
gātnes notikumos Sējēja noslēguma ceremo-
nijā. Pastāsti, lūdzu, par konkursu! Kas tevi 
izvirzīja? 

— Tas ir gadskārtējs konkurss, un mani 
izvirzīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra Talsu birojs un tā vadītājs Alfons 
Spēks.  

— Nomināciju ir daudz, gandrīz kā teātra 
ļaudīm Spēlmaņu naktī? 

— Diezgan, septiņas. Konkurss, vismaz 
šoreiz, notika šādās grupās: gada lauku saim-

niecība (paredzēta galvenā balva); gada uz-
ņēmums pārtikas ražošanā; ģimene lauku 
sētā; jaunais veiksmīgais zemnieks; lauk-
saimniecības kooperatīvs; rītdienas Sējējs — 
mazpulka dalībnieks; zinātne lauku attīstī-
bai; par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 

— Sacensības ir visas Latvijas mērogā, vai 
ne? 

— Jā. Manā kategorijā bija izvirzīti astoņi 
jaunie zemnieki. Pie visiem konkursantiem 
ieradās vērtētāju komisija, lai iepazītos ar 
konkursa dalībnieku un viņa saimniecību. 
Septembrī saņēmu ielūgumu ierasties uz 
laureātu godināšanas ceremoniju. Klātienē 
bija uzaicināti trīs pretendenti no katras  
grupas. Divi laureāti no katras grupas saņē-
ma veicināšanas balvu, to skaitā arī es. Par 
galvenās balvas saņēmēju parādīja videosiže-

tu, iepazīstinot ar laureāta saimniecību un 
sasniegumiem. Par Gada lauku saimniecību 
balvu saņēma Kuldīgas novada zemnieku 
saimniecība Ezergaļi un tās saimnieki Dzin-
tars un Iveta Erdmaņi. Manā grupā galveno 
balvu ieguva zemnieku saimniecības Zilūži 
saimnieks Jānis Grasbergs no Kocēnu nova-
da.  

— Kā vērtē pasākumu? Tev tā bija atgrie-
šanās tavā augstskolā... 

— Tā sanāk. Norise bija patīkama, svinīga. 
Ceremoniju bija pagodinājušas valsts augstā-
kās amatpersonas — Valsts prezidents ar 
kundzi, Ministru prezidents ar kundzi, kā arī 
zemkopības ministrs. Parasti visas promi-
nences Sējēja noslēguma ballē nepiedalās. 
Pasākumu vadīja Liepājas teātra aktieri Ed-
gars Pujāts un Anete Berķe. 

— Esi saņēmis augstu novērtējumu! Tu jau 
konkurēji ar vēl septiņiem, un, ja vēl pado-
mā, ka izvirza tikai tādus, kuru darbs un 
saimniekošana atbilst dažādiem priekšnosa-
cījumiem... No mūsu novada tu biji vienīgais?  

— No mūsu novada biju vienīgais, bet es-
mu pārliecināts, ka nebūšu pēdējais, kuru 
izvirza šādam konkursam no Dundagas nova-
da. Ir perspektīvi lauksaimnieki un lauku 

uzņēmēji, kuri labi strādā un kuriem ir visi 
priekšnosacījumi, lai viņus nākotnē izvirzītu 
šim konkursam. 

— Kā uztvēri iegūto veicināšanas balvu? 
Kā uzsitienu uz pleca, pamudinājumu darbo-
ties? 

— Tieši tā. Saņēmu diplomu un nelielu 
Sējēja statujiņu. Balvu pasniedza ministrs 
Jānis Dūklavs. Šo atzinību tiešām uztveru kā 
avansā iedotu, tās mērķis ir uzmundrināt 
tikko uzsāktā ceļa sākumā. Tā ka visi izaici-
nājumi būt veiksmīgam jaunajam zemnie-
kam vēl ir tikai priekšā. 

Alnis Auziņš  
 

Dundadznieks konkursā Sējējs 2016 
 

14. X Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmējiem pasniedza Zemkopības ministrijas konkursa Sējējs 2016 balvas. 
Šogad konkursam bija pieteikti 43 dalībnieki. Laureātus noskaidroja septiņās kon-
kursa grupās, un nominācijā Jaunais veiksmīgais zemnieks veicināšanas balvu iegu-
va mūsu Jānis Zadiņš — zemnieku saimniecības Jaunsniķeri saimnieks. 

Uzziņai 
Prēmiju Sējējs laikā no 1989. līdz 1992. 

gadam nodibināja lauksaimnieku biedrības. 
1994. gadā konkursu atjaunoja jaunā kvali-
tātē kopā ar Vides ministriju. Kopš 1994. 
gada konkurss notiek katru gadu, šogad — 
jau 23. reizi. Sējēja laureāta gods Latvijas 
lauksaimniekiem kļuvis par vienu no nozī-
mīgākajiem apbalvojumiem, kas apliecina 
un daudzina priekšzīmīgi padarītu darbu.  
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Šoreiz gribējās pili parādīt citādi. Ierosme 
atsevišķus pils interjera elementus vai pat 
veselas telpas iznest ārā un iedzīvināt vidē 
man radās seminārā Popē. Tur dizainere 
Evija Medne rādīja, kā, izmantojot vienkār-
šus, pa rokai esošus materiālus, dabas veltes 
un radošas idejas, iespējams uzburt vidi un 
noskaņu.  

 Sazinājos ar Eviju, un viņa atsaucās. Zi-
nāms risks tomēr bija. Būs pašas oktobra 
beigas, un daudz kas pasākuma labai norisei 
ir atkarīgs no laika apstākļiem. Protams, 
vajadzēja paredzēt rezerves variantu, ja nu 
traucētu lietus vai pat sniegs.  

Sākās priekšdarbi. Bija jāizgatavo daudz 
dažādu rekvizītu, lai radītu vajadzīgo noska-
ņu katrā telpā. Milzīgs paldies Jānim Kovaļ-
čukam, kuram galva un rokas ir īstajā vietā! 
Atlika tikai pateikt, un Jānis visu dabūja ga-
tavu. Ar padomu  mums palīdzēja arī Dunda-
gas Mākslas un mūzikas skolas skolotājas 
Linda Celma un Dace Čodera. Gatavošanās 
laiks tiešām bija ļoti radošs un interesants, jo  
no vienkāršām lietām vajadzēja uzburt vis-
maz ticamu telpu iekārtojumu. 

Iecerētā sarežģītība pa īstam atklājās, kad 
sākām pie šīs idejas strādāt. Taču nekas nav 
nepaveicams, ja ir komanda, ja ir radi un 
draugi, kas nāk palīgā. 

Sestdienas rīts atnāca ar saulīti, kas mūs 
iedvesmoja vēl vairāk.  

Pils barons atklāšanas uzrunu sāka ar 
atziņu, ka saprotot — «visi šeit sanākuši ziņ-
kāres dzīti, kaut vai pa atslēgas caurumu 
paskatīties, kā tad dzīvo izredzētie. Zināms, 
ka  neapmierinātā ziņkāre rada  aizdomas, 
tenkas, aprunāšanu, skaudību, kas nomoka 
un naktī neļauj gulēt, līdz cilvēks saslimst un 
priekšlaicīgi atstāj šo pasauli. Tāpēc no šī 
brīža — vairs nekādu tenku, nekādu baumu, 
nekādu aprunāšanu, nekādu mājienu vai 
divdomību! Nāciet un skatieties! Jā, mēs gu-
ļam ampīra gultā. Jā, mēs mazgājamies zelta 
vannā ar briljanta krāniem. Jā, mēs ēdam no 

Meisenes porcelāna servīzēm. Nāciet un ska-
tieties — tā mēs dzīvojam!» 

Jau pils priekšā apmeklētājus pārsteidza 
lielais, greznais viesību galds, uz kura  rotā-
jās zelta un sudraba trauki un svečturi, kris-
tāla lustras. Uz lielām sudraba paplātēm visā 
krāšņumā bija novietoti medījumi kopā ar 
ziediem un vīnogām.   

Savukārt ziemas dārzā, skulptūru vidū, 
varēja uz brīdi piesēst un izbaudīt īpašu  
vakara noskaņu. 

Uz pils terases visā savā krāšņumā un 
greznumā bija skatāma baroneses guļamista-
ba. Tajā katrs apmeklētājs, pa sarkano paklā-
ju ejot, baroneses sabiedrībā varēja izbaudīt 
guļamistabas burvību, iemūžināt sevi baro-
neses greznajā gultā vai pie skaistās kumo-
des. Dāmas varēja pavērt baroneses skapja 
durvis un pataustīt greznos tērpus vai arī 
ielūkoties rotu lādēs. 

Baronese savā labsirdībā bija gatava pa-

vērt arī savas vannas istabas durvis, lai visi 
varētu pārliecināties, ka viņa tiešām mazgā-
jās zelta vannā, ko ar savu stāstījumu aplieci-
nāja baroneses istabene. Kūpošā vanna tā 
vien aicināja to izbaudīt, bet laikam jau vēsā 

vēja dēļ neviens drosmīgais neatradās. Pils 
pagalma tirgū bija iegādājami dažādi no da-
bīgām izejvielām ražoti skaistumkopšanas 
izstrādājumi, ko lietojusi baronese un kas 
ļāvuši viņai saglabāt nevīstošu skaistumu 
līdz pat mūsu dienām... 

Savukārt barons pils viesus aicināja savā 
kabinetā pie kamīna  uz kāršu spēli. Daudzi 
gribēja baronu pieveikt, bet ne visiem tas 
izdevās. Zaudētājam bija jānobučo barona 
piedurkne, savukārt uzvarētāju barons pa-
cienāja ar iecienīto Muižkunga dziru.  

Bet smaržīgās tējas, karstvīna, štovētu 
kāpostu  un desiņu smarža pils pagalmā bija 
sapulcinājusi tik daudz ļaužu, ka bezmaz 
adatai nebija kur nokrist. Šeit varēja iegādā-
ties Elmas garšīgos žograušus un lielogu 
dzērvenes, pie Māras — nopirkt garšīgo ka-
zas sieru, Dženeta viesus cienāja ar skland-
raušiem, pļedām un šprotēm. Viktorijas un 
Silvijas pīrāgi un citi našķi kusa apmeklētāju 

mutēs. Edītes štovēto kāpostu katls  un garšī-
gās sukādes tā vien aicināja tos nobaudīt, bet 
pie Everitas un Lindas ceptajām pankūkām 
veidojās garum gara rinda. Bija jāņem talkā 
otra panna. Savukārt pils pagrabā jaunzēlan-
dietis Bevans Brukings piedāvāja nogaršot 
savas tautas nacionālo ēdienu — gaļas rausi. 
Arī Ainai vairākkārt nācās papildināt savu 
tējas katlu. 

Lielu interesi piesaistīja arī Ivara Graša 
melnās keramikas darbi un kalēja Ginta Ha-
ņecka brīnišķīgie darinājumi. Daudz ziņkārī-
gu acu bija pievērsti Leonīda Višķera piedā-
vātājām aromātiskajām koka bumbām, zāl-
augu ziepēm, maskām un lūpu balzamiem —  
tiem pašiem, ko baronese lietoja sava skais-
tuma saglabāšanai. 

Bet pils pagrabā jebkurš varēja īstenot 
savas radošās izpausmes. Dace Čodera un 
Liene Rumpe rādīja, kā skaisti izkrāsot mas-
kas, bet Sandras Dadzes vadībā no burciņas 
un kļavu lapām katrs pats sev varēja izgata-
vot laterniņu, ko iedegt tumšajos rudens 
vakaros.  Liela piekrišana bija Raimonda 
Zviedriņa vaska svecēm, bet Ingas Zviedriņas 
vadībā jebkurš varēja sev izliet vaska svecīti 
turpat uz vietas. 

Un kā vienmēr garu rindu veidoja tie, kas 
vēlējās ielūkoties  nākotnē. Tikai šoreiz 
krustceļu vīrs Agris Vanags ar rūnu palīdzī-
bu vairāk lika ielūkoties sevī, jo visas atbildes 
īstenībā ir mūsos, bet tagadne ir pagātnes 
rezultāts un cēlonis nākotnei.  

Īpašu noskaņu pils pagalmā radīja arī fil-
mas Vella kalpi rādīšana uz lielā ekrāna ar 
veco lenšu  kino rādīšanas aparatūru, bet 
pasākuma izskaņā turpat pagalmā visus prie-
cēja Soul of Flames ugunsšovs. Ja vēl stiprais 
vējš nebūtu dzēsis lāpas un gar pili izliktās 
svecītes, varētu teikt, ka viss izdevās vairāk 
nekā lieliski.  

Liels paldies visiem palīgiem — Jānim, 
Jevgēņijam, Laurim, Līgai, Anetei, Intai, Kris-
tam, Valdim, Rudītei, Santai, Ingai, Everitai, 
Lindai, Ainai, Zanei, Dacei, Sandrai, Lienei, 
Lindai, Karīnai! Vislielākais paldies Evai 
Mednei, kuras dizaineres talants palīdzēja 
mums radīt romantisku noskaņu leģendu 
naktij Dundagas pilī.  

 

Smaida Šnikvalde 
Visvalža Biezbārža foto 

Leģendu naktī 
 

Leģendām apvītā Dundagas pils oktobra pēdējās sestdienas vakarā atklāja savus 
noslēpumus ikvienam, kurš bija gatavs tos skatīt, tītus lāpu un sveču gaismā, uguns-
kuru dūmos un karstvīna smaržās.  

— Tas bija kaut kas neredzēts, grandiozs 
un gaišs. Tā bija piepeši atbrīvojusies ener-
ģija. Šķiet, tā plūda no dabas, bet reizē arī 
no cilvēku tūsktošiem, kas bija ieradušies no 
malu malām — no Rojas, no Rīgas, no Mado-
nas, vecāki ar mazuļiem ratiņos un onkulīši, 
kas pārvietojas ar spieķa palīdzību... Daudzi 
neparastās dabas parādības dēļ uz šejieni 
bija atbraukuši pirmoreiz mūžā. Bija dzirda-
mas pat tādas sarunas: «Redz, Ogrē mēs 
nesatiekamies, jābrauc uz Kolku, lai sastap-
tos!» Vējš pūta tik stipri, ka pat spēcīgus 
pieaugušos reizēm pacēla gaisā un pārvieto-

ja kādu gabaliņu uz priekšu.  
Ziņa par jūras ievērojamo atkāpšanos 

sākumā parādījās sociālajos tīklos, Facebook, 
tad jau arī interneta portālos un radio. Visi 
stāvlaukumi un ceļmalas bija spēkratu pār-
pildīti. Žēl, ka neatģidās vietējie ēdinātāji, 
karstam dzērienam, arī zupai būtu bijusi 
liela piekrišana.   

Šis notikums liek arī aizdomāties, vai 
pašvaldībai nevajag izstrādāt rīcības plānu 
gadījumiem, ja pēkšņi jāuzņem lieli ļaužu 
pūļi.  

Uzklausīja Alnis Auziņš, Baibas Šuvcānes foto 

«Dundadznieks» nr. 11 (216)  
2016. gada novembris. 
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Iespiests Talsu tipogrāfijā. Metiens: 1500 eks.  
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

   Raibs kā dzeņa vēders  

Dabas svētki Kolkasragā 
 

Tieši tā par jūras negaidīto atkāpšanos, kas 22. un 23. X izraisīja lielu ļaužu pūļa 
pieplūdumu Kolkasragā, izteicās SIA Kolkasrags rīkotājdirektors Jānis Dambītis. 

Apzināsim mūsu puses  
volejbola vēsturi! 

19. XI plkst. 16.00 a/s Talsu autotransports 
zālē Talsos, Stendes ielā 8, aicinām Talsu, 
Rojas un Dundagas novada volejbolistus, lai 
apzinātu savas dzimtās puses volejbola 
vēsturi. 

Kopīgiem spēkiem apzināsim bijušā Tal-
su rajona volejbola vēsturi! Lūkosim līdz 
Latvijas valsts simt gadu jubilejai izveidot 
ceļojošu izstādi par mūsu novadu volejbola 
attīstību, tradīcijām un sasniegumiem. Ņe-
miet līdzi atmiņu stāstus, fotogrāfijas un 
citas vēstures liecības. 

Pieteikties līdz 17. XI, zvanot pa tel. 
26449513 vai 29377016. 

Aivars Pekmans, sporta klubs Talsi 

Mazo mākslinieku sekmes 
47. Pasaules skolēnu zīmējumu konkursā 

Taivanā (The 47th World Schoolchildren's Art 
Exhibition Republic of China (Taiwan)) par 
laureātiem kļuvuši divi Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolas audzēkņi.  

Anetei Elīnai Vītolai (10 gadi) par darbu 
Es esmu pasakā (I am in the Fairytale) bronzas 
godalga, Emīlam Nikam Mauriņam (11 gadi) 
par darbu Rītausmas karaliene (Queen of 
Dawn) atzinības diploms. 25. XI bērni ar 
vecākiem un savu skolotāju Daci Čoderu 
dosies uz Rīgas Latviešu biedrības namu, 
kur Baltajā zālē notiks Taipejas Misijas Lat-
vijas Republikā pieņemšana par godu noti-
kušajam konkursam un sirsnīga godalgu 
ieguvēju sumināšana.                     Dace Čodera 

Dundagas vidusskolas pedagogu vārdā liels 
paldies par brīvbiļetēm uz ikgadējā nacionāla 
mēroga konferenci LatSTE 2016 (Latvijas Sa-
biedrības tehnoloģiju ekspozīcija) SIA Dundaga 
valdei — Tamārai Zoltānei un Riko Šlēgelam 
(Rico Schlegel)! 

No senču apcirkņiem 
 

Zeme jāapstrādā līdz Mārtiņiem. Ja 
10. XI dienā salst, ap Ziemsvētkiem būs 
silts. Ja Mārtiņdienā ir migla, ziema būs 
silta, ja jumtus klāj sniegs, tad — gara. Ja 
Niklāvu dienā, 6. XII, ir sniegs, tad nākamā 
vasara var būt auksta un lietaina. 

 

Rūpējās Baiba Tendere 
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Pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemīte, divus gadus sparīgi un nopietni darbojo-
ties Ekoskolas programmā, ir godam nopelnījusi Zaļā karoga balvu. 12. X to svinīgi 
pacēla jaunā mastā pie Dundagas bērnudārza, piedaloties bērnudārza ekopadomes 
loceklim Andrim Kojro, ekoskolas koordinatorei Rudītei Baļķītei un kuplajai Kurzemī-
tes saimei.                                                                               Foto no Kurzemītes albuma 

Kā tur bija ar tām iekšiņām un āriņām? Ar ēkām šķiet tā — ārpusi ienest iekšā ir 
samērā vienkārši, kaut vai nofotografē un tad pieliec bildi pie sienas. Bet otrādi?
Izrādās, ka var arī tā, un tas ir saistoši! Šoruden Leģendu naktī Dundagas pils iekšpu-
se tiešām bija izvērsta uz āru — parasti taču tādas lietas kā gulta un vanna saistās ar 
interjeru!                                                                                          Visvalža Biezbārža foto 

Oktobra divdesmitajos datumos Kolkasrags daudzus tūkstošus ļaužu iepriecināja 
ar neticamu bēgumu. Reizēm neapdomīgi sūkstāmies, ka jūra mums atņem sausze-
mi, te pēkšņi uz dažām dienām — lūdzu, steigšus pārzīmējiet kartes, zeme ir nākusi 
klāt! Jūra tu–tū! Uz Kolku plūda ļaužu straumes, vecāki ar mazuļiem, sirmgalvji ar 
spieķiem, no tuviem un ļoti attāliem novadiem, un netrūka tādu, kas še bija ieradu-
šies pirmoreiz. Kā sacīja kāds asprātis: parasti uz šejieni dodas skatīties to, kas te ir, 
šoreiz nāca skatīties to, kā nav.                                                            Ivara Šleinera foto 

Rakstot senču dotos mēnešu nosaukumus, reizēm jāaizdomājas, ka laika gaitā 
notikusi nobīde dabas norisēs. Labi, Ziemeļkurzemē liepas zied liepu mēnesī, bet su-
las bērziem sāk tecēt jau martā, kļavām — vēl ātrāk, arī ziemas mēnesis ne vienmēr 
atbilst veco laiku priekšstatiem. Toties sala mēnesis šogad gan atbilda vēsturiskajai 
patiesībai! Lai nu kā būs Ziemassvētkos un Lieldienās, bet jau novembra pašā sāku-
mā novads ietinās baltos palagos...                                                    Dundadznieka foto 

15. X Mazās skolas zālē novada saimē uzņēma 2015. gadā dzimušos bērnus. Aiz-
vadītajā gadā novadu papildinājuši 39 mazulīši  — 22 meitenes un 17 zēni. Mazajiem 
dundadzniekiem un personām, kas viņus pavada, novada domes priekšsēdētājs Gu-
nārs Laicāns pasniedza sudraba karotīti — piederības zīmi Dundagas novadam. Šo 
simbolu ar gravējumu Mazais dundadznieks saņēma 34 mazie dundadznieki un ar 
gravējumu Mazais kolcinieks — 5 mazie kolcinieki. Bērniem par prieku apsveica ne 
tikai priekšsēdētājs, bet arī kāds mīlīgs zvērs.                            Visvalža Biezbārža foto 

22. X Kolkā piekto reizi notika Kolkas makšķernieku kluba kausa izcīņa jūras mak-
šķerēšanā no krasta. Sacensībās piedalījās 56 komandas — 108 dalībnieki no dažā-
dām Latvijas vietām. Spītējot spīvajam vējam, septiņas stundas dalībnieki sīvi cīnījās 
par lomu. Cīņu līdz galam izturēja lielākā daļa dalībnieku un visas zivis, arī šī. Kolkas 
makšķernieku klubs no sirds tencina dalībniekus, atbalstītājus un palīgus.  

Tamāras Kaudzes foto 


