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Maršrutus vadīs pieredzējuši biologi, ģe-
ologi, ģeogrāfi un vides eksperti.  

Sestdien pēcpusdienas pulcēšanās 
centrs — senajā un mūsdienu pašvaldības 
mītnē Dundagā — pils parkā ar tirdziņu, spē-
lēm, našķiem un koncertu! Ar gardiem dabas 
velšu ēdieniem pārsteigs Valtera restorāna 
pavāri. Ap plkst. 17.00 pils parka estrādē 
koncerts un zaļumballe ar Rumbas kvartetu.  

Sestdien, 3. jūnijā 
· Kaļķupes brīnumaino iežu atsegumu valstī-
bā mūs ievedīs Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) vecākais eksperts, ģeologs Dainis 
Ozols. 
· DAP eksperts, viens no iecienītākajiem 
dabas gidiem Latvijā Vilnis Skuja Slīteres 
Nacionālā parka brīnumus atklās Ušu apkār-
tnē starp Bažu purvu un Rīgas līča krastu. 
· Sekmīga pavasara sēņošana Šlīterē būs 
iespējama tikai mikoloģes, Latvijas Dabas 
muzeja Botānikas nodaļas vadītājas Initas 

Dānieles vadībā. 
· Ķemeru Nacionālā parka fonda valdes 
priekšsēdētājs Andis Liepa kopā ar intere-
sentiem ielūkosies īstas lauku saimniecības 
daudzveidībā Dundagas pievārtē. 
· Kopā ar biologu Ritvaru Rekmani mācīsi-
mies pazīt putnus un to dziesmas, kā arī vē-
rosim tauriņus Dundagas apkārtnē. 
· Dabas izglītības centra Meža māja speciālisti 
Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētā — 
Dundagas parkā — iepazīstinās ar sikspārņu 
dzīvesveidu. 
· Dundagas parka koku daudzveidība — pārgā-
jiens pa Dundagas parku arboristes, dendro-
loģes Daigas Strēles vadībā. 
· Kurzemes minotaura labirintā — Rukšu 
purvā — ar purva kurpēm soļosim Purvu bri-
dēju vadībā. 
· Jūras laivas piedāvās aizraujošu laivošanu 
gar jūras krastu vai līdz Kolkas bākai 
(apmēram 7 km no krasta) atkarībā no laik-
apstākļiem. 

· Dundagas apkārtnes dabu un kultūru Ine-
tas Aulikas vadībā iepazīsim velomaršrutā 
Baron bōgans. 
· Edgara Millera pavadībā atkal varēsim iz-
staigāt Mazirbes līvu takas. 
· Kolkasraga saimnieks Jānis Dambītis iepa-
zīstinās ar šī īpašā dabas fenomena vērtu-
miem. 

Svētdien, 4. jūnijā 
· Iepazīsim dabiskas pļavas dabas liegumā 
Pāces pļavas DAP ekspertes Baibas Galnieces 
vadībā. 
· Meža ekologs, entomologs Kristaps Vilks 
vedīs pa jaunatklātām takām Sīkraga apkai-
mē. 
· Turpināsim pavasara sēņošanu Šlīterē mi-
koloģes, Latvijas Dabas muzeja Botānikas 
nodaļas vadītājas Initas Dānieles vadībā.  
· Kopā ar biologu Ritvaru Rekmani mācīsi-
mies pazīt putnus un to dziesmas, kā arī vē-
rosim tauriņus Vīdalē.  
· Pēc pieprasījuma arī svētdien varēsim stai-
gāt ar purva kurpēm Rukšu purvā Purvu 
bridēju vadībā. 
· Pēc pieprasījuma Mazirbes gida Edgara 
Millera pavadībā staigāsim pa līvu takām. 
· Kopā ar pieredzējušu ornitologu agrā rītā 
dosimies iepazīt Kolkasraga putnus. 
· Atkarībā no laikapstākļiem gan biedrība 
Domesnes motorlaiva, gan Jūras laivas aizvizi-
nās aplūkot Kolkas bāku. 

 

Sestdien, svētdien būs atvērtas  
arī jau iecienītas un vēl neiepazītas vietas.  
· Dabas izglītības centrā Slītere varēs ne tikai 
apmeklēt Šlīteres bāku, bet arī tās pagalmā 
un Ozola namiņā iesaistīties dabas izziņas 
darbnīcās. 
· Dundagas gidi piedāvās ekskursijas vidus-
laiku pilī, pa Dundagas centru un parku. 
· Sestdien gida vadībā arī iekštelpās varēs 
iepazīties ar ilgtspējīgas būves paraugu, Lat-
vijas būvniecības gada balvas — 2016 laureāti, 
a/s Latvijas Valsts meži jauno biroja ēku. 
· Sestdien interesentus gaidīs arī Pāces Vil-
nas fabrikā, bioloģiskajā saimniecībā Jumari 
Valpenē, eksotiskajā minizoodārzā Dundagā 
(arī svētdien), Lībiešu tautas namā Mazirbē, 
Vaides ragu kolekcijā un citviet. 
 

Programma: 
sliteresdiena.wordpress.com 

 

 

Slīteres Ceļotāju dienu galvenie rīkotāji 
un atbalstītāji: Dundagas novada pašvaldība, 
Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība Zaļā 
doma. 

 

 

Alanda Pūliņa, Dundagas novada  
Tūrisma informācijas centra tūrisma organiza-
tore, tel. 29444395, 63232293; tic@dundaga.lv, 
www.visit.dundaga.lv  
 

Andra Ratkeviča, Dabas aizsardzības pārvaldes 
Kurzemes reģionālās administrācijas  
dabas izglītības centra Slītere vadītāja,  
tel. 28385025; andra.ratkevica@daba.gov.lv, 
www.daba.gov.lv  
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Slīteres Ceļotāju dienas 3. un 4. jūnijā  
 

No kalna arājiem līdz piekrastes zvejniekiem! Mācāmies gudri un labi saimniekot! 
Abas dienas visā novadā — no Raķupes līkločiem dienvidos, ap Dundagu un Šlīteri, 
līdz pat Kolkasraga bākai ziemeļos — kājnieku, laivotāju, velobraucēju un purva slēp-
ju maršruti un nodarbības dabā un kultūrvidē.  

3.–5. lpp. — par vēlēšanām!  

6. lpp. Dundadznieki Brazīlijas mūžamežos. 

8. lpp. Simtgades ozoli mūsu novadā. 

8. lpp. Apceļosim Latvijas pilis un muižas! 

9. lpp. 
Teātra sportam Dundagā — 15,  
Teātra dienai Mazirbē — 13. 

10. lpp. Lielā talka modina saimnieka apziņu. 

3. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Citiem 
vārdiem, diezgan lielā mērā izvēlēsi-
mies savu nākotni nākamajiem četriem 
gadiem. Izvēlēsimies — gan tad, ja pie-
dalīsimies, gan arī tad, ja paliksim mā-
jās. Nemaldināsim sevi, jebkura izvēle 
mazliet ietekmēs kopējo musturdeķi. 

Ļoti var būt, ka taisnība ir tiem, kas 
teic, ka mūsu demokrātijas pieredze vēl 
ir pārāk maza. Tāda tā ir mūsu valsts 
vēstures dēļ. Gribētos sagaidīt laikus, 
kad vēlēšanas — gan Saeimas, gan paš-

valdību — sabiedrība aizvien vairāk 
uztvertu nevis kā kampaņu, kā kārtējo 
ciklu, bet gan kā posmu ilglaicīgu secīgu 
darbību virknē. Iepriekšējā cēlienā ne-
paveikto vai aplam darīto var un vajag 
kritizēt, bet to ir arī viegli darīt. Pirms 
paši izlemjam, kā rīkoties, mēģināsim 
salikt vienā bildē pašreizējo kandidātu 
iepriekš teikto un darīto, programmas 
un nākotnes redzējumu.                                                 

Alnis Auziņš 

Maijā un jūnijā Dundagā... 
17. V plkst. 10.00–19.00 Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienests aicina nākt cie-
mos pie ugunsdzēsējiem glābējiem, arī 
Dundagā. Pieteikties pie Kaspara Vaivoda 
pa tel. 26655358. 
Līdz 19. V bibliotēkā fotoizstāde Gaismas 
pils un Gaismas tīkls. Birkerta projektētā Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitekto-
niski izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas. 
20. V no plkst. 12.00 pils parka estrādē Ģi-
menes diena dārza svētku noskaņās. 
20. V no plkst. 19.00 Kubalu skolā-muzejā 
Muzeju nakts (sk. arī 11. lpp.). 
27. V plkst. 16.00 pilī grāmatas Diždundaga. 
Apcerējumi par Dundagas novadu atvēršana. 
30. V plkst. 15.00 skolēnu godināšana par 
sasniegumiem. 
3. VI Slīteres Ceļotāju diena. No plkst. 13.00 
parkā radošās darbnīcas, sports, tirgoša-
nās. Plkst. 17. 00 novada 150 gadu ieskandi-
nāšanas koncerts: novada amatiermākslas 
kolektīvi un viesi. Plkst. 22.00 zaļumballe 
ar Rumbas kvartetu. Ieeja uz balli 3 €. 

… un Kolkā 

19. V plkst.18.00 aicinām nūjotājus un tos, 
kas vēlas iemācīties, uz nūjošanas pārgājie-
nu instruktores Ievas Raikstiņas vadībā. 
Sākums Kolkasraga stāvlaukumā. Nūjas 
jāņem līdzi. 
4. VI plkst. 15.00 tautas namā grupas Klai-
donis koncerts. Biļetes par 4 €, arī iepriek-
špārdošanā Kolkas pagasta pārvaldes kasē. 
18. VI plkst. 15.00 pie tautas nama Jāņu 
ielīgošana ar suitiem no Alsungas.  

Ainara Gaida foto 
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Apstiprināja 2016. gada pārskatus kapi-
tālsabiedrībām: SIA Ziemeļkurzeme, 27 607 € 
peļņu novirzot uzņēmuma iepriekšējo gadu 
zaudējumu segšanai, kā arī uzņēmuma attīs-
tībai; SIA Kolkas ūdens, 5 712 eiro peļņu no-
virzot uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudēju-
mu segšanai, kā arī uzņēmuma attīstībai; SIA 
Dundagas veselības centrs. Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas sēdē maijā 
izskatīs iespējas samazināt SIA Dundagas 
veselības centrs zaudējumus un palielināt 
pamatkapitālu, kā arī tā darbības stratēģiju. 
Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības 
2016. gada pārskatu. 

Noraidīja vienas iedzīvotājas iesniegumu 
par zaudējumu segšanu. 

Grozīja pašvaldības darbinieku amatu 
katalogu. 

Atbalstīja projektu iesniegšanu atklāta 
konkursa 3. kārtas Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju aktivitātē 19.2.2. Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas ar 4 projektiem un no-
drošināja tiem 13 500 € līdzfinansējumu. 

Apstiprināja maksas pakalpojumus cenrā-
dī Brīvā laika pavadīšanas centrā un  papil-
dināja Dundagas novada pašvaldības 
29.01.2015. iekšējos noteikumus Par atsevišķu 
nedzīvojamo telpu nomu pielikumu. 

Novērtēja un nodeva atsavināšanai ne-
kustamo īpašumu Tilžas ar kadastra numuru 

8850 005 0099, pirms tam īpašumu novērtēt. 
Apstiprināja nekustamo īpašumu izsoļu 

rezultātus: Pils iela 11 c, kadastra numurs 
8850 020 0526, nosolīts par 3650 €; Pils iela 
11 d, kadastra numurs 8850 020 0527, noso-
līts par 2610 €. 

Nolēma Valsts kasē ņemt vidēja termiņa 
34 861 € aizņēmumu uz 5 gadiem ar Valsts 
kases noteikto gada procentu likmi ELFLA 
projekta Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas lau-
kuma ierīkošana Dundagā īstenošanai; 15 873 € 
aizņēmumu Valsts kasē uz 3 gadiem ar 
Valsts kases noteikto gada procentu likmi 
ELFLA projekta Publiskā bērnu rotaļu un atpū-
tas laukuma ierīkošana Dundagā īstenošanai 
un projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 
un 11 426 € aizņēmumu Valsts kasē uz 3 
gadiem ar Valsts kases noteikto gada pro-
centu likmi ELFLA projekta Daudzveidīgu 
vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā īsteno-
šanai. 

Piešķīra 700 € atbalstu jaunu futbola for-
mu iegādei apvienotajai futbola komandai 
Kolka/Roja dalībai šī gada Latvijas futbola 2. 
līgas čempionātā. 

Apstiprināja pašvaldības budžeta grozīju-
mus. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus 
nekustamajiem īpašumiem: Pļaviņu  sadalī-
šanai 2 daļās un Mazplintiņu sadalīšanai 4 
daļās. Piekrita sadalīt nekustamo īpašumu 
Saulesdārzi. 

Nodeva publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai Dundagas novada terito-

rijas plānojuma 1. redakciju no 8. maija līdz 
9. jūnijam un noteica sabiedrības līdzdalības 
pasākumus Dundagā, Kolkā un Mazirbē. 

Nodeva izsolē medību tiesību nomu paš-
valdības tiesiskajā valdījumā esošajos nekus-
tamajos īpašumos: Valpenes Vidiņi, kadastra 
numurs 8850 031 0044, 3,2680 ha; Muižas 
Skola, kadastra numurs 8850 015 0108 8,5 ha. 
Nodeva zemes nomas tiesību izsolē pašvaldī-
bas valdījumā esošos nekustamos īpašumus 
Jokumi, 9. augļu dārzs Lauciņos, Ievlejas 9, Ak-
meņdārzu zeme. 

Piekrita iznomāt nekustamo īpašumu 
Jaundundagas Ratnieki zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8850 015 0085 un nekus-
tamā īpašuma Kalnozoli zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 un 8850 
025 0056. 

Grozīja Dundagas novada Pedagoģiski 
medicīniskās komisija nolikumu un nolēma 
vajadzības gadījumā līdz 15. augustam saga-
tavot un iesniegt apstiprināšanai jaunu noli-
kuma projektu vai esošā nolikuma grozīju-
mu projektu. 

Nolēma slēgt līgumu par grozījumiem 
15.07.2014. starp pašvaldību un biedrību Līvu 
(lībiešu) savienība Līvōd īt noslēgtajā līgumā 
Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. 

Saskaņoja iesniegto līgumu, kas slēdzams 
starp pašvaldību un SIA Ziemeļkurzeme, un 
SIA Kolkas ūdens par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu. 

Apstiprināja pašvaldības konkursa Dunda-
gas novada sakoptākā sēta 2017 nolikumu. 

 
 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 
Ar pilnu tekstu var iepazīties www.dundaga.lv 
 

 

Domes sēdē 27. aprīlī 

   Runas vīriem ir spēks rokās  Administratīvajā komisijā 
 

4. aprīļa sēdē nr. 2 izskatīja 1 administratī-
vā pārkāpuma lietu: 

par nepiedalīšanos pašvaldības organizē-
tajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
(Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
(LAPK) 75. pants) — administratīvā pārkāpu-
ma lietas izskatīšana atlikta papildmateriālu 
pieprasīšanai (LAPK 268. panta 1. daļas 
3. punkts). 

20. aprīļa sēdē nr. 3 izskatīja 7 administra-
tīvā pārkāpuma lietas: 

1 — par audzinoša rakstura piespiedu lī-
dzekļa piemērošanu par LAPK 172.2 p. 1. d. 
paredzētā pārkāpuma izdarīšanu (LAPK 
12.1 p. 2. d.) — personai piemēroja pamata 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekli — iztei-
ca brīdinājumu; 2 — par fizisku vai emocionā-
lu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 p. 
1. d.) — abas personas administratīvi sodītas, 
izsakot brīdinājumu; 1 — par atrašanos sa-
biedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzērie-
na iepakojumu, Dundagas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi nr. 11 Par sabiedrisko kārtī-
bu, 44. punkts — persona administratīvi sodī-
ta, izsakot brīdinājumu; 1 — par vides piesār-
ņošanu un piegružošanu, LAPK 58. pants — 
persona administratīvi sodīta ar 70 € naudas 
sodu; 1 — par alkoholisko dzērienu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, 
ja to izdarījis nepilngadīgais, LAPK.171.1 p. 1. 
d. — persona administratīvi sodīta, izsakot 
brīdinājumu; 1 — par nepiedalīšanos pašval-
dības organizētajā sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā (LAPK 75. pants) — adminis-
tratīvā pārkāpuma lieta izbeigta (LAPK 239. 
panta 1. daļas 1. punkts) — nav administratī-
vā pārkāpuma sastāva. 

Dace Kurpniece, komisijas sekretāre  

Konkursā aicināti pieteikties novada īpa-
šumu saimnieki, kas izveidojuši skaistus dār-
zus un uztur labā kārtībā savu īpašumu. Var 
pieteikt gan paši savu saimniecību, gan arī 
citus skaistu sētu īpašniekus, piemēram, 
kaimiņus. Pieteikumi jāiesniedz līdz 22. jūni-
jam.  

Sakoptākās sētas vērtēs 6 nominācijās, 
nosakot sakoptāko Dundagas un Kolkas pa-
gasta dzīvojamo māju, sakoptāko Dundagas 
un Kolkas pagasta lauku īpašumu un sakop-
tāko Dundagas un Kolkas pagasta uzņēmu-
mu. Konkursā vērtēs kopiespaidu (ēku, pa-
galma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, 
to iekļaušanos vidē), dzīvojamo un saimnie-
cības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosau-
kumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mas-
tu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, 
ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteiku-
mu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīv-
nieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas 
zemes, apkārtējās teritorijas racionālu iz-
mantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļ-
malu tīrību. 

Rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 
8. jūlijā Kolkā — Jūras svētkos un 15. jūlijā 

Dundagā — Dundagas pagasta svētkos. 
 

Inguna Pekmane, tel. 29377016 
 

Konkursa Dundagas novada sakoptākā sēta 2017 
nolikums 
1. Mērķis 

1.1. Veicināt Dundagas novada administratī-
vās teritorijas sakopšanu. 

1.2. Motivēt un mudināt novada iedzīvotājus 
savas darba un dzīves vietas sakopšanā un 
kultūrvides veidošanā. 

1.3. Noskaidrot sakoptākos īpašumus Dunda-
gas novadā un godināt to īpašniekus.  
2. Konkursa organizācija un vadība 

2.1. Konkursu izsludina, publicējot tā noliku-
mu Dundagas novada pašvaldības interneta 
vietnēs www.dundaga.lv, www.kolka.lv, informa-
tīvajā izdevumā Dundadznieks, kā arī izvietojot 
informāciju par konkursu publiskās vietās. 

2.2. Pretendentus vērtē ar pašvaldības izpild-
direktora rīkojumu izveidota piecu cilvēku 
komisija. 

2.3. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt 
vērtējamos objektus, iegūtos materiālus iz-

mantot noslēguma pasākumā un publicēt paš-
valdības plašsaziņas vietnēs. 
3. Konkursa vērtēšanas nominācijas 

3.1. Sakoptākā māja Dundagā, Dundagas pa-
gastā. 

3.2. Sakoptākā māja Kolkas pagastā. 
3.3. Sakoptākā lauku saimniecība Dundagas 

pagastā. 
3.4. Sakoptākā lauku saimniecība Kolkas pa-

gastā. 
3.5. Sakoptākais uzņēmums Dundagas pagas-

tā. 
3.6. Sakoptākais uzņēmums Kolkas pagastā. 

4. Konkursa dalībnieki 
4.1. Konkursā aicinātas piedalīties fiziskas un 

juridiskas personas (īpašnieks, nomnieks, 
apsaimniekotājs), kas Dundagas novadā iz-

veidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba 
vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma 
teritorijā. 

4.2. Pretendentus (objektus) konkursam rak-
stiski piesaka objekta īpašnieks vai jebkura 
cita persona, kas pieteikumu ir saskaņojusi ar 
ī p a š n i ek u  ( 1 .  p i e l i k u m s ,  s k a t ī t 
www.dundaga.lv).  

4.3. Pieteikumu konkursam var iesniegt per-
sonīgi vai sūtot pa pastu. Adrese: Dundagas 
novada pašvaldība, Pils iela 5-1, Dundaga, Dun-
dagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270, kā 
arī sūtot pieteikumu uz epasta adresi  
dome@dundaga.lv. 

4.3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš no 
01.06.2017. līdz 22.06.3017. 

5. Konkursa rezultātu vērtēšana 
5.1. Konkursam pieteiktos objektus vērtē no 
26.06.2017. līdz 14.07.2017. 
5.2. Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu (2. 
pielikums, sk. www.dundaga.lv) par katru ob-
jektu, vērtējumu apliecinot ar parakstu. 
5.3. Par katru vērtēšanas kritēriju var iegūt  
0–5 punktus. Maksimālais punktu skaits ir 46. 
5.4. Vērtēšana komisijas loceklis ir tiesīgs pie-
šķirt papildu punktu par oriģināliem vides 
elementiem, piezīmēs norādot pamatojumu. 
5.5. Ja konkursa komisijas locekļu vērtējums 
kādā nominācijā iegūst vienādu punktu skaitu, 
izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtē-
jums.  
6. Apbalvošana 

6.1. Katrā nominācijā apbalvo uzvarētāju. 
Pārējie konkursa dalībnieki saņem vecināša-
nas balvas.  

6.2. Konkursa komisija ir tiesīga piešķirt spe-
ciālbalvas par oriģināliem vides elementiem 
(piemēram, mazo arhitektūras formu izman-
tošanu, dīķu noformēšanu, augu, priekšmetu 
kolekcijas, u.tml.). 

6.3. Konkursa uzvarētājus Kolkas pagastā 
apbalvos 08.07.2017. Jūras svētkos. 

6.4. Konkursa uzvarētājus Dundagas pagastā 
apbalvos 15.07.2017. Dundagas pagasta svēt-
kos.  

6.5. Konkursa balvu fondu veido no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 

Sakoptākā Dundagas novada sēta 2017 
 

Lai veicinātu lauku vides sakoptību novadā, kā arī noskaidrotu un godinātu sakop-
tākos māju, lauku saimniecību un uzņēmumu sētu un pagalmu īpašniekus, novada 
domes deputāti nolēma rīkot konkursu Sakoptākā Dundagas novada sēta 2017. Tā 
mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus sapost un labiekārtot vidi, tā veicinot novada pievilcību. 

Novada teritorijas plānojums  
Saskaņā ar novada domes 27.04.2017. sē-

des lēmumu nr. 97 (sēdes protokols nr. 4, 
21. §) no 8. V līdz 9. VI publiskajai apsprieša-
nai ir nodota Dundagas novada teritorijas 
plānojuma 1. redakcija un Vides pārskats. 

Vides pārskata izstrādātājs: SIA Vides eks-
perti, Ganību dambis 24 D-25, Rīga, LV–1005, 
tel. 27507017, www.videseksperti.lv. 

Ar teritorijas plānojuma 1. redakciju un 
Vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā 
var iepazīties pašvaldības Attīstības un plā-
nošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, darba 
laikā, un Kolkas pagasta pārvaldē Brigās, Kol-
kā, darba laikā, kā arī pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.dundaga.lv. Apmeklētājus piekt-
dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 pieņem Attīs-
tības un plānošanas nodaļā. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 

6. jūnijā plkst. 17.00 Dundagā, Pils ielā 14, 
mazajā zālē, 7. jūnijā plkst. 12.00 Mazirbē, 
internātpamatskolā, un 7. jūnijā plkst. 15.00 
Kolkā, tautas namā. Rakstiski priekšlikumi 
līdz publiskās apspriešanas beigām adresēja-
mi novada pašvaldībai: Pils iela 5–1, Dunda-
ga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV–3270 
vai Kolkas pagasta pārvaldei: Brigas, Kolka, 
Kolkas pag., Dundagas nov., LV–3275. 

Lauris Laicāns, nodaļas vadītājs 
 

Aicinām  
uz biznesa inkubatoru! 

Arī Dundagas novada uzņēmumi var pre-
tendēt uz inkubācijas atbalstu Latvijas inves-
tīciju un atbalsta aģentūras (LIAA) Talsu 
biznesa inkubatorā. 

LIAA biznesa inkubatoros pretendentus 
inkubācijas atbalstam uzņem reizi ceturksnī. 

Nākamā uzņemšanas kārta būs jūlijā. Uzņē-
mējiem, kas vēlas iestāties LIAA Talsu bizne-
sa inkubatorā jūlijā, inkubācijas atbalsta sa-
ņemšanai jāgatavo pieteikumi un tie jāie-
sniedz līdz jūnija vidum. 

Vienlaikus inkubācijas atbalstam un to 
uzņemšanas kārtām biznesa ideju autori bez 
konkursa, komisijas vai izvērtēšanas var 
iesniegt pieteikumus pirmsinkubācijas atbal-
stam — konsultatīvai palīdzībai biznesa plā-
na un biznesa modeļa izstrādē. Vairāk par 
inkubatoru programmu LIIA interneta lapas 
www.liaa.gov.lv sadaļā Biznesa inkubatori, bet 
par LIAA Talsu biznesa inkubatora aktivitā-
tēm — LIAA Talsu biznesa inkubatora  
F a c e b o o k  l a p ā  w w w . f a c e b o o k . c o m /
talsubiznesainkubators. 

 

Dagmāra Dreiškena,  
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja 

Aicina rosīgos lauciniekus! 
No 15. līdz 18. jūnijam Kandavā notiks 3. 

Latvijas Lauku kopienu parlaments Visai 
Latvijai jādzīvo!. 

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) 
notiek reizi divos gados. Parlamentā diskutēs 
lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, nevalstiskās 
organizācijas, akadēmiķi, viedokļu līderi, 
ministriju pārstāvji, attīstības jautājumu 
speciālisti, politikas veidotāji.  

LLKP aicināti piedalīties iedzīvotāji, kas 
gatavi aktīvi darboties kvalitatīvas dzīves, 
darba un atpūtas vides veidošanā mazpilsē-
tās un lauku reģionos. Dalība piesakāma in-
terneta adresē: ej.uz/3LLKP. Vairāk par Lauku 
kopienu parlamentu www.laukuforums.lv. 
Kristaps Gušča, LLKP koordinators, 
Saziņai: Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma 
izpilddirektore, tel. 29442492 
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Vidusskolas panākumi  
 

7. aprīlī 2.–4. klašu koris starpnovadu 
koru skatē ieguva maksimālo punktu skaitu 
un 1. pakāpes diplomu! Gavilējam kopā ar 
kora vadītāju skolotāju Sandru Cirveli! 

8. aprīlī notika valsts skolu volejbola 
čempionātā Lāses kauss 2017 mūsu skolu pār-
stāvēja pamatskolas zēnu komanda un vi-
dusskolas zēnu komanda. Skolu kopvērtēju-
ma posmā ieguvām 3. vietu 1. posma sacen-
sībās. Balva abām skolas komandām ir 6 

jaunas volejbola bumbas. Sveicam zēnus un 
sporta skolotāju Unu Silu! 

13. aprīlī Latvijas Universitātes Humani-
tāro zinātņu fakultātē apbalvoja Valsts 43. 
olimpiādes latviešu valodas laureātus. Mūsu 
8. a klases skolniece Anna Iesalniece saņēma 
I pakāpes diplomu un zelta medaļu. Sveicam 
Annu un skolotāju Mārīti Pēterhofu, kas 
saņēma Valsts izglītības un satura centra 
atzinības rakstu. 

Inese Freimute,  
direktora vietniece izglītības  jomā 

Priekšvēlēšanu diskusija 
 

16. maijā plkst. 17.00–18.00 Re:TV 
raidījumā Novadi izvēlas diskutēs Dun-
dagas novada deputātu kandidāti. 

Raidījuma atkārtojums 17. maijā plkst. 
11.30–12.30. To varēs noskatīties arī inter-
neta vietnēs www.retv.lv un www.talsutv.lv. 

Raidījumā piedalīsies pa vienam pārstā-
vim no katra Dundagas novadā iesniegtā 
deputātu kandidātu saraksta.   

Raidījuma saturs — neliela katra novada 
video vizītkarte, deputātu kandidātu īss 
izklāsts par partijas programmas galvena-
jiem punktiem, deputātu kandidāta izvirzīta 
viena galvenā problēma novadā un redzē-
jums, kā to risināt, atbildes uz skatītāju iesū-
tītiem jautājumiem, kā arī iespēja uzdot 
vienu jautājumu deputātu kandidātam no 
cita saraksta. Priekšvēlēšanu diskusiju par 
Dundagas novadu veidoja Talsu televīzija.  

 

   Par zaļu pat vēl zaļāks  

  Kolkas pagasts Dundagas pagasts 

Aizņēmumi kopā 606 567,22 € 660 212,51 € 

Iedzīvotāju skaits 929 cilvēki 3252 cilvēki 

Aizņēmumi uz 1 iedzīvotāju 652,93 € 203,02 € 

Kapitālsabiedrība  Kopā Uz vienu pagasta iedzīvotāju 

SIA Dundagas veselības centrs 7114,36 € 
84,44 € 

SIA Ziemeļkurzeme 274614,64 € 

SIA Kolkas ūdens 178597,00 € 192,25 € 

Dundagas novada pašvaldības aizņēmumi 2007.–2029. gadā 

Novads skaitļos  
 

Piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējumu, mūsu novadā ir īstenoti vairāki 
projekti un  pašvaldības līdzfinansējuma no-
drošināšanai ņemti aizņēmumi Valsts kasē.   

Aizņēmumi Dundagas pagastā  
īstenotiem projektiem 
F Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Dundagā, ES Kohēzijas fonds, 2019–2019. 
F SIA Ziemeļkurzeme pamatkapitāla palielināša-

na, ES Kohēzijas fonds, 2012–2022. 
F Dundagas pils — novada kultūras centrs, Eiro-

pas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 

(ELFLA), 2013–2022. 
F Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dun-

dagas pils parkā, ELFLA, 2013–2023. 

Aizņēmumi Kolkas pagastā  
īstenotiem projektiem 
F SIA Kolkas ūdens pamatkapitāla palielināšana, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 2014–2029  
F Vienas kredītsaistības nākušas mantojumā vēl 

no laika pirms Dundagas novada izveides, kad 
2007. gadā Kolkas pagasta padome ņēma aiz-
ņēmumu Kolkas pamatskolas sporta halles 
būvniecībai. Iesāktajai būvei līdz šim tā arī nav 
atrasts pielietojums, bet aizdevuma atmaksas  
termiņš beidzas tikai 2027. gadā. 

Aizņēmumi  
sadalīti  
pa pagastiem  
(eiro) 

Aizņēmumu 
lielums uz vienu 
pagasta  
iedzīvotāju 
(eiro) 

Dundagas novada pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās 2012.–2016. gadā 

Ieguldījumi  
sadalīti  
pa pagastiem (eiro) 

Ieguldījumu 
lielums uz vienu 
pagasta  
iedzīvotāju (eiro) 

Sagatavoja Inguna Pekmane  

Medību tiesību  
un zemes noma 

 

Pašvaldība izsludina medību tiesību no-
mas izsoli nekustamajos īpašumos: Valpenes 
Vidiņi, kadastra apzīmējums 8850 031 0044, 
3,2680 ha, minimālā nomas maksa bez PVN 
1,63 €, maksimālais iznomāšanas termiņš 12 
gadi; Muižas Skola, kadastra apzīmējums 
8850 015 0108, 8,5 ha, minimālā nomas mak-
sa bez PVN 4,25 €, maksimālais iznomāšanas 
termiņš 12 gadi. 

Pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus 
vai to daļas Jokumi, kadastra apzīmējums 
88500190022, 7,2 ha, maksimālais nomas 
termiņš — līdz 31.12.2029., nomas maksa 
gadā 59,97 € bez PVN. 9. augļu dārzs Lauciņos, 
kadastra apzīmējums 88500250071, 0,1687 
ha,  maksimālais nomas termiņš — 12 gadi, 
nomas maksa gadā 1,76 € bez PVN. Ievlejas 9, 

kadastra apzīmējums 88500200305, maksi-
mālais nomas termiņš — 12 gadi, nomas 
maksa gadā 9,00 € bez PVN. Akmeņdārzu 
zeme, kadastra apzīmējums 88500100053, 
maksimālais nomas termiņš — līdz 
31.12.2029., nomas maksa gadā 16,18 € bez 
PVN. Visiem objektiem domes 27.04.2017. 
lēmums nr. 99 par zemju iznomāšanu, vi-
siem bez apbūves tiesībām.  

Abām izsolēm pieteikumi jānosūta paš-
valdībai: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas 
pag., Dundagas nov., LV-3270 pa pastu, jāie-
sniedz klātienē pašvaldības kancelejā Pils 
ielā 5-1 vai jāsūta kā elektroniski parakstīti 
dokumenti uz adresi dome@dundaga.lv līdz 
9. jūnijam plkst. 12.00. 

Par papildu ziņām, kā arī par iespēju 
apskatīt nomas objektu lūdzam sazināties ar 
pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu 
Bekmani-Avotu pa tel. 63237857 vai 
28693477. 

Mākslas un mūzikas 
skolas sasniegumi 

 

21. aprīlī VI Latvijas lauku un mazpilsētu 
mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu 
instrumentu spēle — Kokles spēle audzēkņu 
konkursā  I un II grupā Dundagas Mākslas 
un mūzikas skolu pārstāvēja Kolkas mūzikas 
nodaļas audzēknes. Nadina Linita Kevrele 
ieguva III vietu, Elīna Graudēvica atzinību 
un Zane Karlīna Apine — pateicību. Lai uz-
stātos piecu minūšu īsā priekšnesumā, in-
struments jāspēlē stundām ilgi, vajag regu-
lāru treniņu, vecāku rūpes un atbalstu, kā 
arī neatlaidīgu un profesionālu skolotājas 
Dzintras Tauniņas ieguldījumu. 

27. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā pasniedza Kultūras ministrijas 
apbalvojumus par sasniegumiem starptau-
tiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu 
nozarēs. Apbalvoto vidū bija arī Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Vizuāli plastis-
kās mākslas nodaļas 4. klases audzēkne Ane-
te Elīna Vītola, kas ieguva 3. vietu un bron-
zas medaļu 47. pasaules bērnu mākslas iz-
stādē Taivānā ar darbu Mana pasaka, un sko-
lotāja Dace Čodera par pedagoģisko ieguldī-
jumu darbā ar audzēkni. 

Kopumā 48 audzēkņi un 49 pedagogi no 
21 Latvijas kultūrizglītības iestādes saņēma 

kultūras ministres Daces Melbārdes  apbal-
vojumus par īpašiem sasniegumiem 2016. 
gadā.  

2. maijā Dundagas pils zālē grāmatas 
Zvaigžņotaj zemite autors Uldis Punkstiņš 
teica skanīgu paldies mākslas nodaļas 
audzēkņiem, kas skolotājas Sandras Dadzes 
uzraudzībā ilustrēja Ziemeļkurzemes tau-
tasdziesmas grāmatu. 

Autors viegli atrada ceļu uz mazo zīmētā-
ju un klausītāju sirdīm, jo viss nopietnais 
notika rotaļājoties un visiem kopā. Kopā 
izdziedāja dažādus skaitāmpantus, kopā 
minēja mīklas un lasīja tautasdziesmas. Tas 
viss tāmnieku izloksnē, kas, izrādās, mūsu 
audzēkņiem ir gandrīz vai kā svešvaloda. 

Ar to sastapāmies jau ilustrāciju tapšanas 
laikā, kad nācās bērniem «tulkot», par ko 
stāsta tautasdziesma, un jāatzīst — arī pa-
šām skolotājām pirmajā mirklī viss nebija 
saprotams. Bija jāaizdomājas — kā, kur un 
cik mēs, duņdžiņi, lietojam savu izloksni, kā  
to pratīs un vai tā runās tie, kas tagad sēž 
skolas solā…  

Saņemot grāmatas ar autogrāfu, mazie 
zīmētāji jutās ļoti gandarīti un priecīgi. Pa-
sākuma izskaņā autors novēlēja visiem: 
«Turas makten!» 

 

Linda Celma, Dundagas Mākslas un  mūzikas  
skolas direktora vietniece mācību darbā  

Vidusskolas audzēkņi 
glezno Eiropas dienai 

 

26. aprīlī, atsaucoties Ārlietu ministri-
jas ierosmei, astoņi vidusskolas audzēk-
ņi vizuālās mākslas skolotājas Sandras 
Bražes vadībā uzgleznoja sešus audek-
lus, kas 9. maijā, Eiropas dienā, bija 
apskatāmi pie Latvija Republikas Ārlie-
tu ministrijas. 

Vai Parīzes Eifelis un Rīgas Brīvības pie-
mineklis var atrasties pavisam līdzās? Var, 
ja tā iecerējis jaunais mākslinieks! 

Tā bija tikai viena no sešām skicēm, ko 
redzēju vidusskolas vizuālās mākslas kabi-
netā. Šajā dienā piecās stundās tapa gleznas, 
kas visus garāmgājējus un garāmbraucējus 
Eiropas Savienības dzimšanas dienā aicināja 
Rīgā vērt Ārlietu ministrijas durvis. Pēc 9. 
maija ministrijas iekštelpās ikviens apmek-
lētājs var redzēt, kā jaunie dundadznieki 
saskata Eiropu. 

Šāda ierosme, ar kādas attālas lauku sko-
las audzēkņu gleznu palīdzību aicināt atvērt 
durvis, ministrijas darbiniekiem radusies 

pērn. Šogad izraudzīta Dundagas vidusskola. 
Zināmā mērā tas ir arī 12. klases audzēknes 
Patrīcijas Stares nopelns, jo meitene trīs 
gadus ir ēnojusi Ārlietu ministrijā. Ministri-
jas darbinieki uzrunājuši Patrīciju, viņa šo 
vēsti izstāstījusi skolā. Tālāk jau skolas un 
ministrijas vienošanās par datumu un citām 
detaļām, un 26. aprīlī notika pats darbs! 
Ministrija šim nolūkam iegādājās sešus mol-
bertus, krāsas un otas.  

Skolotāja Sandra Braže ļoti priecājās par 
pavērušos iespēju. Darbu tapšanā piedalījās 
trīs skolnieces no devītajām klasēm — Elēna 
Ozoliņa (9. a), Māra Apine un Justīne Bogda-
noviča (9. b), trīs no desmitās — Māra Elīza 
Sila, Ralfs Rūdolfs Zorģis un Simona Majev-
ska, Marta Freimute no vienpadsmitās kla-
ses un Patrīcija Stare no divpadsmitās. San-
dra atzina, ka audzēkņi tā iegūst jaunu pie-
redzi, jo uz šāda materiāla gandrīz neviens 
nav gleznojis, un uzteica pašu skolēnu iein-
tersētību jau no ieceru apspriešanas. Tā, 
piemēram, doma izmantot sengrieķu mītu 
par Eiropas nolaupīšanu ir gleznojuma auto-
ra Ralfa Zorģa ideja. 

Alnis Auziņš 

Kurzemītē aprīlī 
 

Dundagas pirmsskolas izglītības ie-
stāde Kurzemīte ir ekoskolas saimē un 
šogad piedalās starptautiskā projektā 
Ēdam atbildīgi!. Esam kļuvuši vērīgāki 
un vairāk pievēršam uzmanību tam, kā 
cilvēku rīcība un izvēle ietekmē vidi. 

Ko iepērkoties izvēlaties jūs — plastma-
sas vai auduma maisiņu? Tāds jautājums 
mums radās, jo veikalos pārdevējas katram 
pircējam laipni piedāvā plastmasas maisi-
ņus. Cik daudzi zina, ka plastmasa dabā sa-
dalās vairākus simtus gadu? 

Visu aprīli centāmies izzināt plastmasas 
kaitīgo ietekmi uz vidi un to, cik no mums 
pirkumu liek plastmasas maisiņā. Aptaujā 
noskaidrojām, ka 87% aptaujāto lieto plast-
masas maisiņus. Bērni atrada izeju — dari-

nāsim iepirkuma maisiņus paši! To tapšanā 
palīgā nāca bērnu vecāki, centra Mājas jauno 
māmiņu klubs un iestādes darbinieki. 20. 
aprīlī bija lieliska iespēja apskatīt visu pa-
veikto bērnudārza pagalmā. 

21. aprīļa rīts solīja lietu, bet mēs bijām 
apņēmības pilni īstenot akciju, dalot audu-
ma maisiņus, tā aicinot sabiedrību izvēlēties 
dabai draudzīga materiāla iepakojumus. 
Dundagas centrā no plkst. 10.00 līdz 11.30 
bērni dejojot un dziedot vēroja cilvēkus 
iznākam no veikaliem un visiem, kuriem 
rokās redzēja plastmasas maisiņu, dāvināja 
auduma maisiņu, sakot: «Plastmasas maisiņi 
ir slikti, tie piesārņo dabu» vai «Viņi ir ne-
jauki, tie nekad nepazūd!». Jaunos īpašnie-
kus atrada 40 pašu darināti maisiņi. Bērni 
jutās ļoti gandarīti par paveikto! 

Rudīte Baļķīte 
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Lapu  mēnesis Dundadznieks, 2017. gada 17. maijā  

Mūsu cilvēkiem 
1. Aldis Felts, 1959, Dundagas novads; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte; IK AF, īpaš-
nieks. 
2. Benita Ose, 1956, Dundagas novads; Biznesa 
augstskola Turība; mājsaimniece 
3. Gatis Ralle, 1970, Dundagas novads; Laidzes 
lauksaimniecības tehnikums; ADECCO Solutions 
AS, industriālais montieris 
4. Regīna Rūmniece, 1952, Dundagas novads; 
Rīgas pārtikas rūpniecības un tehnoloģijas 
tehnikums; Līcis-93 SIA, Kolkas ceha vadītāja 
5. Gunārs Kristiņš, 1957, Dundagas novads; 
Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikums; 
Līcis-93 SIA, galvenais mehāniķis 
6. Jānis Mauriņš, 1978, Dundagas novads; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte;  Timburi 
SIA, īpašnieks 
7. Baiba Sproģe, 1962,  Dundagas novads; 
P. Dauges Rīgas 1. medicīnas skola; Sproģes 
aptieka Baiba SIA, īpašniece 
8. Dāvis Freimuts, 1993, Dundagas novads; 
Latvijas Biznesa koledža; Dundagas meži SIA, 
automehāniķis 
9. Zane Tālberga, 1978, Dundagas novads; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte; Dundagas 
mežierīcība SIA 
10. Māris Napskis, 1971, Dundagas novads; 
Dundagas vidusskola; Kante M&b IK, īpašnieks 

Vēlētāju apvienības Mūsu cilvēkiem  
priekšvēlēšanu programma 

Mēs gribam dzīvot un kalpot Dundagas 
novadam.  

 

Mūsu prioritātes:  
1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vide. 
2. Gudri bērni un jaunieši — novada nākotne. 
3. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība. 
4. Mērķtiecīga kultūra un sports. 
5. Efektīva pašpārvalde. 

 

1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vi-
de. 
• Sekmēt novadam tradicionālo nozaru: lauk-
saimniecības, mežsaimniecības, zivsaimnie-
cības un tūrisma attīstību.  
• Nodrošināt konsultācijas un pieredzes ap-
maiņas pasākumus par mārketingu, kooperā-
ciju, daudzveidīgu uzņēmējdarbību un pro-
dukcijas pārstrādi.  
• Atbalstīt vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju 
iespējas iegūt pašvaldības pasūtījumus.  
• Veikt savlaicīgu un mērķtiecīgu uzņēmē-
jiem un iedzīvotājiem saistošas informācijas 
apmaiņu. 
• Veidot sadarbību ar valsts zemes apsaim-
niekotājiem (Dabas aizsardzības pārvaldi, a/s 
Latvijas valsts meži), uzlabojot Dundagas no-
vada uzņēmēju un iedzīvotāju pieejamību to 
izsludinātajiem iepirkumiem.  
• Veicināt nodokļu maksātāju, uzņēmēju, 
zemes un meža īpašnieku apvienošanos, 
interešu apkopošanu un sadarbību ar pašval-
dību.  
• Stiprināt sadarbību ar Lauku atbalsta die-
nestu finansējuma piesaistei attīstības pasā-
kumiem.  
• Aizstāvēt zemes īpašniekiem izdevīgu ze-
mes lietošanas mērķu izvēli.  

 

2. Gudri bērni un jaunieši — novada nā-
kotne. 
• Nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus 
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus 
novadā.  
• Veicināt un atbalstīt Dundagas novada pe-
dagogu profesionālo izaugsmi, tā piedāvājot 
konkurētspējīgu izglītību un motivēt jaunie-
šus zināšanu apguvei izvēlēties novada izglī-
tības iestādes.  
• Saglabāt un attīstīt profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības programmas pieejamī-
bu novadā.  
• Strādāt pie izglītības iestāžu optimizācijas.  
• Nodrošināt transporta plūsmu skolēnu no-
kļūšanai mācību iestādēs.  

 

3. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošī-
ba.  
• Atbalstīt veselīgu dzīvesveidu un nodroši-
nāt pieejamu primāro aprūpi.  
• Nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 
pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.  
• Panākt pašvaldības policijas pieejamību 
jebkurā laikā un video novērošanas sistēmas 
datu kontroli.  

 

4. Mērķtiecīga kultūra, sports. 
• Atbalstīt pašdarbības un sporta interešu 
grupas.  
• Saglabāt kultūras un vēstures mantojumu 
novadā.  
• Veicināt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, 
iesaistoties dažādos projektos un tālākizglītī-
bas kursos.  
• Stiprināt Dundagas novada tēlu, iesaistoties 
valsts mēroga sporta un kultūras pasākumos.  

 

5. Efektīva pašpārvalde. 
• Īstenot novada attīstības programmu.  
• Uzlabot novada pārvaldes pieejamību.  
• Uzlabot pārvaldes struktūras atdevi.  
• Piesaistīt papildus ārējos finansējuma avo-
tus.  
• Panākt pašvaldības līdzekļu lietderīgu pie-
lietojumu.  
• Lēmumu pieņemšanā sadarboties ar iedzī-
votājiem, sabiedriskajām organizācijām, 
interešu grupām un uzņēmējiem.  

 

Aicinām uz sadarbību! 

Strādāsim kopā! 
1. Andra Grīvāne, 1972, Dundagas novads; 
Latvijas Universitāte; Dundagas vidusskola, 
skolotāja 
2. Tamāra Kaudze, 1977, Dundagas novads; 
Latvijas Universitāte; Dundagas novada paš-
valdība, Brīvā laika pavadīšanas centra vadītā-
ja, Dundagas novada atbalsta biedrība, valdes 
priekšsēdētāja 
3. Guntis Pirvits, 1959, Dundagas novads; Kan-
davas sovhoztehnikums; PLPKS Dundaga, val-
des priekšsēdētājs, kooperatīvs Saime, valdes 
priekšsēdētājs, SIA Belari, valdes loceklis, SIA 
LV Intero, valdes loceklis, LLKA, valdes loceklis 
4. Tamāra Zoltāne, 1957, Dundagas novads; 
Laidzes sovhoztehnikums; SIA Dundaga, valdes 
priekšsēdētāja, PLPKS Dundaga, valdes locekle 
5. Una Sila, 1969, Dundagas novads; Latvijas 
Valsts Fiziskās kultūras institūts, Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija; Dundagas vi-
dusskola, skolotāja, Talsu novada sporta skola, 
trenere 
6. Kaspars Kristiņš, 1984, Dundagas novads; 
Ogres Meža tehnikums; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte; AS Latvijas valsts meži Zie-
meļkurzemes reģions, meža infrastruktūras 
un ugunsdzēsības speciālists 
7. Klāvs Cirvelis, 1991, Dundagas novads; Juri-
diskā koledža; Interrisk Vienna Insurance Group 
AAS, transportlīdzekļu apdrošināšanas depar-
tamenta KASKO nodaļas KASKO risku speci-
ālists 
8. Ainars Šimpermanis, 1973, Ventspils; Juri-
diskā koledža; zemnieku saimniecība Brauskas, 
līdzīpašnieks 
9. Ēriks Bērzkalns, 1966, Dundagas novads; 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte; AS Latvijas 
valsts meži, mežkopis 
10. Vilnis Skuja, 1955, Dundagas novads; Dau-
gavpils Pedagoģiskais institūts, Latvijas Uni-
versitāte; Dabas aizsardzības pārvalde, Kurze-

mes reģionālā administrācija, vecākais eks-
perts 

Vēlētāju apvienības Strādāsim kopā!  
priekšvēlēšanu programma 

Esam par vienmērīgi attīstītu, plaukstošu 
Dundagas novadu ar aktīviem, novada attīs-
tībā ieinteresētiem iedzīvotājiem. Savu prog-
rammu balstām mūsu vīzijā par labvēlīgu 
dzīves vidi un izstrādātajos novada attīstības 
un plānošanas dokumentos.  

 

Mūsu prioritātes.  
1. Sakārtota, uz iedzīvotāju vērsta novada 
pārvalde.  

Apņemamies:  
• savlaicīgi plānot budžetu, sabalansējot ie-
ņēmumus un izdevumus, piesaistot papildu 
finanšu resursus;  
• apgūt Eiropas Savienības fondus, īstenojot 
iesāktos un uzsākot jaunus projektus; infor-
mēt iedzīvotājus par projektu iespējām;  
• sakārtot pašvaldības institucionālo sistēmu;  
• turpināt konstruktīvu sadarbību ar lielāka-
jām novadā esošajām valsts iestādēm, kaimi-
ņu novadiem. 

 

2. Uzņēmējdarbībai un investīcijām draudzī-
ga vide.  

Apņemamies:  
• turpināt attīstīt novada infrastruktūru;  
• plānveidīgi uzlabot pašvaldības nozīmes 
ceļus; aktīvi darboties reģionālajās organizā-
cijās pašvaldībai svarīgo ceļu posmu iekļau-
šanai valsts rekonstruējamo ceļu sarakstā;  
• uzlabot pašvaldības sadarbību ar uzņēmē-
jiem, dibinot uzņēmēju padomi;  
• informēt potenciālos investorus par pieeja-
majiem investīciju objektiem un teritorijām, 
veidojot novada investīciju karti; 
• veicināt novada izglītības iestāžu un vietējo 
uzņēmēju ciešāku sadarbību;  
• attīstīt Dundagas novadu kā būtisku tūris-
ma galamērķi, ņemot vērā tā unikālās ģeo-
grāfiskās un kultūrvēsturiskās iezīmes.  

 

3. Sakārtota, iedzīvotājiem ērta un pievilcīga 
dzīves vide. 

Apņemamies:  
• padarīt novada ciemus vizuāli pievilcīgā-
kus;  
• labiekārtot novada peldvietas;  
• iztīrīt Dundagas dīķi;  
• izveidot mājražotāju tirdzniecības vietas 
Kolkā un Mazirbē;  
• atbalstīt iniciatīvas ciemu vides sakārtoša-
nai;  
• veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos teritorijas 
apsaimniekošanā, organizējot konkursus par 
sakoptāko sētu, namu, ciemu u.c.;  
• turpināt āra apgaismojuma uzstādīšanu 
ciemos, būtiskāko ceļu krustojumos, pievēr-

šot uzmanību energoefektivitātei.  
 

4. Konkurētspējīga izglītība un aktīva kultūr-
vēsturiskajās vērtībās balstīta kultūras dzīve.  

Apņemamies:  
• nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamī-
bu visiem novada bērniem, tai skaitā inte-
rešu un profesionālās ievirzes izglītību;  
• turpināt investēt izglītības iestāžu infra-
struktūras, vizuālā tēla un materiālā stāvokļa 
uzlabošanā;  
• piešķirt papildu brīvpusdienas pamatskolas 
klasē;  
• paplašināt mūžizglītības iespējas novadā;  
• aktualizēt darbu pie novada kultūrpolitikas 
veidošanas;  
• atbalstīt kvalitatīvu kultūras pasākumu 
pieejamību, novada amatiermākslas kolektī-
vus;  
• uzlabot novada bibliotēku materiāli tehnis-
ko stāvokli;  
• turpināt atbalstīt novada lībiešu organizāci-
jas un to organizētos pasākumus;  
• atbalstīt un popularizēt aktivitātes lībiskā 
dialekta saglabāšanai novadā;  

 

4. Darbīgi jaunieši, aktīvs dzīvesveids un 
saturīga brīvā laika pavadīšana. 

Apņemamies:  
• veidot jauniešu politiku novadā, aktīvāk 
iesaistot jauniešus novada norisēs, lēmumu 
pieņemšanā;  
• strādāt pie tautas nama ēkas rekonstrukci-
jas, attīstot brīvā laika pavadīšanas centru 
atbilstoši visu paaudžu interesēm;  
• turpināt darbu pie sporta infrastruktūras 
tālākas uzlabošanas;  
• veicināt iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, 
rīkojot un atbalstot dažādus sporta pasāku-
mus novada ciemos;  
• sadarboties ar novada biedrībām brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanā.  

 

5. Sakārtota pašvaldības dzīvokļu un komu-
nālā saimniecība. 

Apņemamies:  
• strādāt pie pašvaldības dzīvojamā fonda 
sakārtošanas un nekustamo īpašumu lietde-
rīgas izmantošanas;  
• veicināt sadarbību ar daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem mājokļu siltināšanas program-
mas ieviešanā;  
• stiprināt gan administratīvo, gan tehnisko 
kapacitāti pašvaldības SIA Ziemeļkurzeme un 
Kolkas ūdens, paplašinot to piedāvāto pakal-
pojumu klāstu;  
• strādāt pie finansējuma piesaistes daļējai 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomai-
ņai Kolkā. 

 

6. Sociāli aizsargāti un veseli novada iedzīvo-
tāji.  

   Laiks izvēlēties!  

Kandidāti, saraksti, programmas 
 

3. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Dundagas novada vēlēšanu komisijai iesniegti 3 
saraksti — Mūsu cilvēkiem, Strādāsim kopā! un Mūsu novadam. Pavisam ir 29 depu-
tātu kandidāti — 18 vīrieši un 11 sievietes, 28 dzīvesvieta ir Dundagas novads, 1 — 
Ventspils, kandidāti vecumā no 21 līdz 30 gadiem — 3 , no 31 līdz 40 gadiem — 6, no 
41 līdz 50 gadiem — 7, no 51 līdz 60 gadiem — 9, no 61 līdz 70 gadiem — 4. 

Iepazīstinām ar kandidātiem (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, reģistrētā dzīvesvie-
ta, izglītība — pabeigtās mācību iestādes, pamatdarba vieta un ieņemamais amats) 
un priekšvēlēšanu programmām. 

Dundagas novadā ir reģistrēti 3 deputātu 
kandidātu saraksti: Mūsu cilvēkiem, Strādā-
sim kopā! un Mūsu novadam. Pavisam pie-
teikti ir 29 deputātu kandidāti, no kuriem 
novada domes sastāvā var ievēlēt tikai 9. 

Visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti: 29. 
maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00; 30. maijā no 
plkst. 9.00 līdz13.00; iepriekšējā nobalsoša-
na — 31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00; 1. 
jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 2. jūnijā 
no plkst. 10.00 līdz 16.00 — un vēlēšanu 
dienā 3. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 22.00. 

Tiem vēlētājiem, kuri vēlēšanu dienā 
nevarēs doties uz vēlēšanu iecirkņiem, ir 
iespēja nobalsot 3 dienas iepriekš visos 
iecirkņos. 

Pašvaldību vēlēšanās var doties balsot 
gan ar pasi, gan personas identifikācijas 
karti.  

Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem 
un viņu priekšvēlēšanu programmām var 
iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) interneta lapā, kā arī visos vēlēšanu 
iecirkņos no 29. maija līdz 3. jūnijam. Iecir-
kņu darba laiki būs izlikti pie iecirkņiem, 
publicēti novada domes interneta lapā, kā 
arī CVK mājas lapā. 

Nobalsot varēs arī dzīvesvietā, pirms 

tam iesniedzot vēlēšanu komisijai rakstisku 
pieteikumu, norādot šādas ziņas: vārds, 
uzvārds, personas kods, atrašanās vietas 
adrese, neierašanās iemesls (pieļaujami 
divi — veselības stāvokļa dēļ vai ja ir slim-
nieka kopējs), datums, paraksts. Pieteiku-
mu veidlapas var saņemt vēlēšanu iecir-
kņos, novada domē, interneta vietnēs, un 
tie jāiesniedz līdz 3. jūnija plkst. 12.00.  

Atgādinājums! Balsojot no vēlēšanu ko-
misijas izsniegtajām 3 vēlēšanu zīmēm ir 
jāizvēlas tikai viens saraksts! Izvēloties sev 
pieņemamo deputātu kandidātu sarakstu, 
par katru tajā esošo kandidātu vēlētājs no-
dod 1 balsi. Vēlēšanu zīmē ir iespējams 
izdarīt atzīmi «+», ja īpaši atbalstāt šo kan-
didātu, un svītrot kādu no sarakstā esoša-
jiem, ja neatbalstāt. Gan «+», gan svītrojumi 
pēc balsojumu apkopošanas var mainīt 
kandidātu kārtas numuru, kam savukārt 
var būt nozīme, lai deputātu kandidāts 
iekļūtu domes sastāvā. 

Informāciju par visiem neskaidriem jau-
tājumiem, arī par savu vēlēšanu iecirkni, 
var saņemt pa tālruni 63237850. 
 

Sandra Kokoreviča,  
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  

 

3. jūnijā vēlēsim novada domi! 
 

3. jūnijā — pašvaldību vēlēšanas. Kā ierasts, Dundagas novadā varēs vēlēt 5 
iecirkņos: Dundagā — Dundagas pilī, Mazirbē — Mazirbes skolā, Vīdalē — Vīdales 
skolā, Kaļķos — Ozolos–1, Kolkā — tautas namā. 
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Apņemamies:  
• sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, 
izveidojot visām likuma prasībām atbilstošu 
sociālo dienestu jaunās telpās, piesaistot 
kvalificētus speciālistus; 
• izstrādāt sociālā dienesta pakalpojumu 
stratēģiju novadā;  
• paplašināt piedāvāto sociālo pakalpojumu 
klāstu, veidojot sociālos dzīvokļus, attīstot 
aprūpi mājās;  
• strādāt pie preventīvā darba uzlabošanas ar 
sociālā riska ģimenēm;  
• nodrošināt primāro veselības aprūpi SIA 
Veselības centrs, uzlabojot tā materiāli tehnis-
ko nodrošinājumu.  

 

Strādāsim kopā savam novadam, iedzīvo-
tājiem, nākotnei! 

Mūsu novadam 
1. Madars Burnevics, 1986, Dundagas novads; 
Latvijas Policijas akadēmija; SIA RONTO, valdes 
loceklis 
2. Aigars Zadiņš, 1960, Dundagas novads; Latvi-
jas Lauksaimniecības akadēmija; SIA Gavsene, 
valdes loceklis, medību klubs Slīteres Hubertus, 
valdes loceklis 
3. Aldons Zumbergs, 1950, Dundagas novads; 
LLA; Dundagas novada dome, deputāts, Dun-
dagas baptistu draudze, draudzes padomes 
priekšnieks, z/s Alkšbirzes, īpašnieks 
4. Gunta Abaja, 1960, Dundagas novads; Latvi-
jas Valsts universitāte; biedrība Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija, koordinatore 
5. Artūrs Strautmanis, 1991, Dundagas novads; 
Laidzes Profesionālā vidusskola; SIA Saunaga 
zvejnieki, valdes loceklis 
6. Jurģis Ludevigs, 1976, Dundagas novads; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte; SIA 
JRN, valdes loceklis, SIA DRABE, valdes loceklis, 
z/s Andžaki, īpašnieks 
7. Baiba Dūda, 1971, Dundagas novads; Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte, Moreno insti-
tūts Latvijā; Dundaga novada pašvaldība, Kul-
tūras pils direktore, biedrība Zaļā doma, valdes 
locekle 
8. Maira Remesa, 1963, Dundagas novads; Lat-
vijas Lauksaimniecības akadēmija; AS Latvijas 
valsts meži, mežu datu speciāliste 

9. Kārlis Kantsons, 1986, Dundagas novads; 
Dundagas vidusskola; Dundagas novada paš-
valdība, Nevejas kapu uzraugs 

Vēlētāju apvienības Mūsu novadam 
priekšvēlēšanu programma 

Mēs esam par Dundagas novadu — rosīgu 
un pievilcīgu Latvijas novadu!  

 

Mūsu prioritātes  
• Bijušo novada iedzīvotāju atgriešanās un 
jaunu iedzīvotāju piesaiste novadam  
• Racionāls novada budžeta izlietojums un 
papildus finansējuma piesaiste  
• Novada iedzīvotāju labklājība ar bezmaksas 
izglītību un tīru vidi  
• Konkurētspējīga vietējā uzņēmējdarbība un 
nodarbinātība  
• Atpazīstams un pozitīvs pašvaldības tēls  
• Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
racionāla apsaimniekošana  

 

Mūsu ieceres  
 

Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotājiem,  
• izskaidrojot domes darbību un pieņemtos 
lēmumus;  
• organizējot tikšanās ar novada iedzīvotā-
jiem;  
• iesaistot iedzīvotājus, īpaši uzņēmējus, no-
vada attīstības jautājumu risināšanā;  
• atbalstot novada aktīvo iedzīvotāju grupu 
un biedrību projektu īstenošanu;  
• uzturot pašvaldības drukātos un elektronis-
kos informācijas nesējus.  
Veicināsim uzņēmējdarbību un nodarbinātī-
bu,  
• sniedzot pašvaldības speciālistu konsultatī-
vu atbalstu;  
• nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtīgu un go-
dīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtīju-
mu izpildē;  
• atbalstot vietējo uzņēmēju ražojumu un 
sniegto pakalpojumu reklamēšanu;  
• popularizējot dabas un ekotūrisma iespējas 
novadā;  
• atbalstot un iedrošinot iedzīvotājus uzsākt 
saimniecisko darbību, to attīstīt un paplaši-
nāt.  

 

Uzlabosim novada pārvaldes darbu, 

 • ieviešot labas pārvaldības principu saim-
nieciskajā un politiskajā vadībā;  
• izvērtējot pašvaldības izpildstruktūrām 
nodoto telpu atbilstību veicamajām funkci-
jām un apjomiem;  
• paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, kom-
petenci un atbildību;  
• pilnveidojot pašvaldības datu sistēmas un 
to efektīvu izmantošanu.  

 

Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru,  
• sistemātiski sakārtojot pašvaldības ceļus, 
ielas, gājēju celiņus un to apgaismojumu, 
īpašu uzmanību pievēršot piekrastes ciemu 
infrastruktūras plānojumam;  
• sadarbojoties ar valsts institūcijām novada 
maģistrālo ceļu kvalitātes uzlabošanā;  
• veicinot Dundagas vēsturiskā centra infra-
struktūras un dīķa sakārtošanu;  
• organizējot daudzdzīvokļu māju apsaimnie-
košanu; 
• sakārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu 
maznodrošināto ģimeņu atbalstam;  
• paredzot dzīvokļus novadam nepieciešamo 
jauno speciālistu piesaistei;  
• realizējot projektus, kas uzlabo Kolkas cie-
ma dzeramā ūdens kvalitāti;  
• apzināt un sagatavot plānus virsūdeņu uz-
krāšanās novēršanai;  
• veicināt atkritumu šķirošanu, palielinot 
konteineru skaitu un izglītojot iedzīvotājus;  
• izveidojot tirgus vietu Kolkā.  

 

Pilnveidosim izglītības, kultūras un sporta 
darbu,  
• nodrošinot izglītības iestāžu darbību abu 
pagastu centros;  
• nodrošinot ar transportu skolēnus ceļam no 
mājām uz pašvaldības skolām un atpakaļ;  
• veicinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 
izglītības un kultūras iestādēs; 
• atbalstot kvalitatīvu kultūras pasākumu 
pieejamību novadā;  
• veicot ieguldījumus kultūras iestādēs un 
brīvā laika pavadīšanas centros;  
• atbalstot profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības apguvi (tai skaitā autovadītāju ap-
mācību vidusskolēniem);  
• atbalstot esošo amatiermākslas kolektīvu 
darbību abu pagastu centros;  

• atbalstot bērnu un jauniešu sportiskās iz-
augsmes iespējas;  
• atbalstot saturīgu brīvā laika pavadīšanu.  

 

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti,  
• nodrošinot un pilnveidojot profesionālu 
sociālo darbu;  
• sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un 
pašvaldību institūciju sadarbību;  
• atbalstot dažāda vecuma un sociālo grupu 
(bērnu un jauniešu, senioru, jauno māmiņu, 
u.c.) darbību;  
• nodrošinot sociālo aprūpi dzīves vietā vai 
aprūpi novada sociālās aprūpes iestādēs; 
• uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.  

 

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību,  
• nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar labie-
kārtotām telpām abu pagastu centros;  
• saglabāt esošo ārstniecības pakalpojumu 
pieejamību novadā.  

 

Atbalstīsim jauniešus un ģimenes ar bēr-
niem,  
• garantējot pašvaldības institūciju darbību 
ģimenes ar bērniem interesēs;  
• labiekārtojot atpūtas vietas dabā;  
• iekārtojot bērnu rotaļu un sporta lauku-
mus;  
• stiprinot sabiedrisko organizāciju darbību;  
• sadarbībā ar jauniešiem veidojot sporta, 
izglītojošus un kultūras pasākumus;  
• atbalstot sportistu un sporta komandu star-
tus sacensībās ārpus novada robežām.  

 

Uzlabosim sabiedrisko kārtību novadā,  
• saglabājot pašvaldības policijas dienesta 
darbību;  
• aktivizējot pašvaldības policistu preventīvo 
darbu;  
• paplašinot novērošanas kameru darbības 
zonas;  
• veidojot pasākumus gājēju drošības uzlabo-
šanai;  
• atbalstot pašvaldības policista sadarbību ar 
valsts dienestiem un iedzīvotājiem. 

 

 
Piezīme: priekšvēlēšanu programmas publicē-

tas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā 
redakcijā. 

— Pēc kādiem kritērijiem jūs vadāties, 
ejot uz pašvaldību vēlēšanām, lai atdotu savu 
balsi par to vai citu sarakstu?  

— Būdams Dundagas novada vēlētājs, 
noteikti skatīšos pēc paveiktajiem darbiem. 
Neslēpšu — man ir svarīgi arī cilvēki, kas šos 
darbus ir paveikuši. Iespējams, izšķirties 
nebūs viegli. Nozīmīga loma būs arī kandidā-
tu nākotnes redzējumam. Tas īpaši svarīgi ir 
tagad, domājot par mazo pašvaldību turpmā-
ko attīstības gaitu, pat likteni. Līdz šim, gan 
iepriekšējā periodā, gan nākamajā, samērā 
liels ieguvums ir bijis no Eiropas Savienības 
(ES) fondiem, bet pēc nākamā perioda maza-
jām pašvaldībām būs jāiztiek tikai ar pašu un 
valsts finansējumu. 

— Esam pieraduši pie ES finansējuma gan-
drīz jau kā pie kaut kā pašsaprotama. 

— Tieši tā. 
— Politikā var ienākt jauni spēki. Tad vai-

rāk jāvadās pēc programmas? 
— Jā. Tomēr tik nelielā pašvaldībā, kāda ir 

Dundaga, nenoliedzami svarīgs ir cilvēka 
faktors. Man būtu grūti balsot par ko pilnīgi 
nezināmu. Solījumi ir viena lieta, patiesie 
darbi — pavisam kas cits. Kritēriju kopums: 
padarītais, nākotnes redzējums un personī-
bas. Personībai jāspēj uzņemties deputāta 
un, iespējams, priekšsēdētāja amata pienāku-
mus. Viņam jābūt aktīvas rīcības cilvēkam. 
Formāli vadīt domes sēdes, tas ir viens. 
Mērķtiecīgi strādāt Rīgā, risinot pašvaldībai 
svarīgus ikdienas jautājumus, tas ir kas cits. 
Galvaspilsētā daudz izšķiras, un, ja vietējais 
vadītājs tur neiesaistās, tad pašvaldība daudz 
zaudē. 

— Jūs no divām iespējām deklarēt dzīves-
vietu esat izvēlējies Dundagas novadu, pal-
dies par to. Bet vai, ikdienā lielākoties esot 
diezgan tālu no šejienes, esat pietiekami 
informēts par novadā notiekošo?  

— Dundagas novada dzīvei sekoju līdzi 
regulāri. Dundadznieku lasu gan kā papīra 
izdevumu, gan elektroniski, sekoju mājasla-
pai. Kopumā informācijas ir pietiekami 
daudz. Bet jāpasaka viens, kas, manuprāt, 
nav izdevies. Tas nav gluži informācijas vai 
tikai informācijas ieguves jautājums. Savu-
laik mēģināju organizēt uzņēmēju kopā nāk-
šanu. Gribējām to nosaukt par uzņēmēju 
konsultatīvo padomi. 

— Reiz jūs par to stāstījāt, un mēs arī uz-
rakstījām. Proti, ir novadi, kur uzņēmēji ar 
savām idejām, savu redzējumu dod krietnu 
artavu pašvaldības attīstībā. 

— Jā. Viņi tiešām varētu veicināt uzņē-
mējdarbību pašvaldībā. Diemžēl šis ierosinā-
jums neguva atsaucību, grūti pateikt, kāpēc. 
Tāpēc par šajā jomā notiekošo nezinu neko 
vairāk, kā izlasot to, kas rakstīts Dundadznie-
kā un cik dzirdu sarunās. Labprāt gribētu 
zināt vairāk par uzņēmīgiem ļaudīm, kas 
izvēlējušies šo novadu, lai spriestu, ko mēs 
kopā varētu darīt novada uzplaukumam. 

— Un uzņēmējdarbība būtībā ir visa pa-
mats. Pulcēties un sadarboties — vai tas vis-
pirms nav pašu uzņēmēju rokās, tai nav jā-
būt viņu ierosmei? 

— Savā ziņā neapšaubāmi, bet neiztikt bez 
sadarbības ar pašvaldību. Saprotams, ka ne-
viens uzņēmējs negrib sev konkurentus, bet 
var atrast sadarbības veidus, lai te ienāktu 

jauni ļaudis, lai uzplauktu jauni uzņēmējdar-
bības veidi. Iegūtu jau visa vietējā sabiedrība 
kopumā. Galu galā — tās ir darbavietas un 
nodokļi. 

— Tā ir. Pavisam tieši gan pašvaldība dar-
bavietas nerada, tās to var veicināt. Infra-
struktūra šajā ziņā ir viena no pirmajām un 
svarīgākajām jomām. Vienlaikus jāatgādi-
na — mums visiem tik svarīgie ceļi dalās 
valsts un pašvaldību ceļos. Ja priekšvēlēšanu 
laikā sola asfaltēt ceļus, kas mums visiem ir 
ļoti svarīgi, bet kas nepieder pašvaldībai, tad 
vēlētājam jāmācās saprast, cik šādi solījumi 
ir vērti un cik nopietni ņemami citi skaisti 
vārdi.  

— Jā. Ir vēl kāda līdz galam neatrisināta 
lieta, kurā arī esmu iesaistījies, tas ir jautā-
jums par pludmales apsaimniekošanu. Te 
saskatu iespējas tūrisma attīstībai. Saprotu, 
ka pašvaldībai tas ir naudas jautājums, ap-
saimniekošanas izmaksas, bet gribas novēlēt 
tālejošu skatījumu, pieeju — ko pašvaldība 
var no tā visa iegūt. Pludmales Dundaga no-
vadā ir unikālas! 

— Parasti cilvēks dzīvo vienā pašvaldībā. 
Ja notiek kaut kas nelāgs, tad bieži vien seci-
na — tik traki, kā pie mums, nekur citur nav! 
Mēdz teikt, ka visas nelaimes ceļas no salī-
dzināšanas, taču reizēm tas ir pat ļoti derī-
gi — paskatīties, kā tad ir citur? Jums tāda 
iespēja ir, jo dzīvojat arī Ādažu novadā. It kā 
pagrūti vilkt paralēles — ir lielas atšķirības 
ģeogrāfiskā izvietojuma, iedzīvotāju skaita 
un turības ziņā. Kaut vai viena joma — pie 
mums rūk iedzīvotāju un attiecīgi arī skolē-
nu skaits, toties Ādažos 1 100 audzēkņiem 
domātā vidusskola jau kļuvusi par mazu, jo 
katru gadu nāk klāt apmēram 100 skolēnu... 

Taču politiska viļņošanās bijusi arī šajā 
daudzējādā ziņā plaukstošajā novadā. Pirms 
iepriekšējām vēlēšanām finanšu pārkāpumu 
dēļ dome vispār palika bez vadītāja. Arī šī 
cikla sākumā ievēlēto domes vadītāju pēc 
laika gāza no krēsla, tad nāca jauns pavēr-
siens, un Māris Sprindžuks atkal ir atpakaļ 

amatā... Kur, jūsuprāt, meklējami cēloņi?  
— Droši vien tas ir apstākļu kopums. Ie-

spējams, tā reizēm ir vēlme iegūt varu par 
katru cenu. Tās varētu būt arī tīri subjektīvas 
cilvēku īpašības. Tāda viļņošanās pavisam 
noteikti neveicina attīstību. Pašlaik gan Āda-
žos ir labvēlīgas pārmaiņas. Arī Dundagā ir 
daudz labā, ir lielāka stabilitāte. No malas 
skatoties, Dundagai ilgāku laiku nav veicies 
ar izpilddirektoriem. Es visus vērtēju pozitī-
vi, negatīvais ir katra izpilddirektora īsais 
darbības laiks. Acīmredzot ir kāda problēma, 
kāpēc tā ir noticis. Skaidrs, ka visu interesēs 
ir spēcīgs un ilglaicīgs izpilddirektors.  

— Jūs teicāt, ka esat sekmīgi sadarbojies 
ar Dundagas pašvaldību. Vai deputāti ir vai-
rāk jūs meklējuši, vai jūs pirmais esat spēris 
soli pretī? 

— Ir bijis gan tā, gan tā. Kad man ir bijuši 
svarīgi jautājumi, esmu zvanījis uz pašvaldī-
bu un vaicājis, kad pašvaldībai ir bijuši jautā-
jumi, kuru risināšanā esmu varējis līdzēt, 
esmu uzmeklēts. Esmu dialogā. Kā iedzīvo-
tājs esmu labi sadarbojies ar vairāku sarakstu 
deputātiem. Pirms pusgada vai mazliet vai-
rāk rīkojām ideju apmaiņu, tā saucamo prāta 
vētru, iesaistot piekrastē dzīvojošos uzņēmē-
jus un politiķus, lai piesaistītu ES finansēju-
mu Lībiešu tautas namam Mazirbē. Ir idejas 
un ieceres, paldies Līvu savienības vadītājai 
Ievai Ernštreitei par uzņēmību! Ceram sa-
sniegt iecerēto.  

Man kā Pitraga ciema iedzīvotājam ir ie-
priecinoši, ka pēdējos gados piekraste tomēr 
attīstās. Tā ir kļuvusi draudzīgāka tūristiem. 
Tāpat ir patiess prieks, ka lībiešu kultūrvēs-
turiskās tradīcijas izdodas uzturēt un attīstīt, 
ka mums ar kopīgiem spēkiem izdevies rast 
finansējumu, lai balstītu lībiešu bērnu no-
metni Mazirbē. Ceru, ka tas viss turpināsies 
un šī rosība piesaistīs aizvien jaunus tūristus, 
kas savukārt dotu papildu darbavietas, vis-
maz vasarā.  

— Paldies par sarunu! 
Alnis Auziņš 

Padarītais, nākotnes redzējums, 
personības 

 

Kā orientēties pašvaldību vēlēšanās? Kam atdot savu balsi? Pārdomās aicināju 
dalīties politiķi, juristu, Saeimas deputātu, bet šajā gadījumā — pirmām kārtām mū-
su novada iedzīvotāju — pitradznieku Gaidi Bērziņu. 
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Lapu  mēnesis Dundadznieks, 2017. gada 17. maijā  

— Sakiet, lūdzu, vai iespējams aptuveni 
pateikt, cik ļaužu no Dundagas pagasta izce-
ļoja uz Brazīliju? 

— Jāpatur prātā, ka Dundagas pagasts 
kādreiz bija lielāks nekā tagad — līdz Ģipkai, 
līdz Ģibzdei... No Dundagas pagasta uz Brazī-
liju cilvēki izceļoja vairākos viļņos. Cara lai-
kā, 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, dundadz-
nieki pameta dzimteni zemes dēļ un vis-
pirms brauca uz Novgorodu un citur Iekš-
krievijā. Neesmu atradusi nevienu, ka uzreiz 
tieši būtu devies uz Brazīliju. Padzīvoja Nov-
gorodā, Ufā, pēc tam caur Liepāju brauca uz 
Brazīliju. Pašlaik droši zinu, ka no Dundagas 
aizbrauca sešas ģimenes, apmēram 25 cilvē-
ki — Alkšbirzes, Krepliņi, Lagzdbertmaņi, 
Mežgrāvji, Rozenfeldi un Strautmaņi. Viņi 
apmetās Santa Katarīnas štata ziemeļu daļā, 
bet tur ļoti grūti klājās, un viņi pārcēlās uz 
Nova Odesu San Paulo štatā. 

Otrais lielais vilnis bija 1922.–1923. gadā, 
kad no Dundagas aizbrauca 27 ģimenes — 
apmēram 88 cilvēki. Pieļauju, ka bija vairāk. 
No 20. gs. 20. gadu izceļotājiem minami tādi 
uzvārdi kā Anbanki,  Ansenava, Baļķīši vai 
Baļķēni, Brakmaņi, Celmeri, Dankeri, Dundu-
ri, Ekmaņi, Erdbergi, Freibergi, Grīnvalds, 
Grīvāni, Hāns, Janjoni, Kilmeijers, Matrevici, 

Mellenbergi, Puriņi, Refbergi vai Refenbergi, 
Rozenbergi, Stefenberga vai Štefenberga, 
Šlittenbergi, Vandzbergi, Veinbergs, Zand-
felds, Zariņš.  

Kad sākās pasaules ekonomiskā krīze 
1929. gadā, arī diezgan daudz latviešu brauca 
uz Brazīliju cerībā, ka tur klāsies labi, arī 
dundadznieki. Lielā daļa šo braucēju tāpat kā 
pirmajā un otrajā vilnī bija baptisti.  

Mums muzeja Latvieši pasaulē krājumā ir 
burvīgs ceļojuma koferītis, ko 1927. gadā ceļā 
uz Brazīliju ņēmusi līdzi dundadznieces Emī-
lijas Kalniņas mazā meitiņa Emma Marta 
(dzimusi 1920. gadā Dundagā). Koferīti mums 
2014. gadā uzdāvināja viņas meita Ilga Rihte-
re, mēs to iekļāvām izstādē Latvieša koferis 
Stūra mājā 2014. gadā. 

Pēdējais izceļošanas vilnis bija jau pēc 
Otrā pasaules kara, daudz gan tādu aizbrau-
cēju no Dundagas neesmu atradusi. Tāda 
varētu būt Celmeru ģimene, jo Celmeri izce-
ļoja jau 20. gados. Pēckara ieceļotājiem Brazī-
lijā vajadzēja galvotājus, un parasti galvoja 
radinieki, kas tur jau atradās. Pēckara ieceļo-
tāji vairs neapmetās latviešu kopienā Vārpā, 
bet lielajās pilsētās. No pēckara viļņa minami 
Lepstes, kuriem ir attāla radniecība ar Mārti-
ņu Lepsti, kā arī Alfreds Paegle, kas bija ie-

saukts vācu armijā. Paegle vēlāk izsauc savus 
vecākus, un viņi aizbrauca pie dēla 1965. 
gadā. Tas ir vienīgais man zināmais gadī-
jums, kad tā noticis. Toreiz jau tā nelaida! 
Baptistu mācītājs Arturs Stefenbergs*, kas 
nāca no kapteiņu dzimtas, uz Brazīliju aiz-
brauca divreiz. Vispirms 30. gados, kādu 
laiku tur padzīvoja, tad atgriezās Latvijā. 
Otrreiz uz Brazīliju Stefenbergs devās kā 
kara bēglis un tur arī palika. Savukārt Trīne 
Veinbergs, dz. Lepste, aizbrauca 1923. gadā 
kopā ar baptistiem, pēc tam 1938. gadā at-
griezās Latvijā, un, kad gribēja atkal braukt 
uz Brazīliju, — tāds brauciens prasīja mēnesi, 
bet kas tur liels, vai ne! — tad jau bija sācies 
Otrais pasaules karš, un viņa vairs nepaguva. 
Pēc Otrā pasaules kara Brazīlijā kā kara bēgļi 
iebrauca Trīnes dēla Andreja Lepstes ģimene. 
Cik man zināms, pēc Otrā pasaules kara Bra-
zīlijā nokļuva četras ģimenes no Dundagas 
(Celmeri, Lepstes, Stefenbergi un Paegle), 
pavisam desmit cilvēki. 

— Vai var būt tā, ka izceļošanai uz tālo un 
nepazīstamo zemi bijuši vairāki pamudināju-
mi — ekonomiskie, politiskie, ticības? 

— Jā, bet tie sajaucās. Arī tie, kas no Dun-
dagas aizbrauca pēc 1944. gada, visi bija bap-
tisti. Karš ir karš, cilvēki muka no izpostītās 
Eiropas, daudziem likās — jo tālāk, jo labāk. 
Svarīgi, ka tur priekšā bija tuvinieki — galvo-
tāji. Un arī pirmajā izceļotāju vilnī cara lai-
kos noteicošais bija baptisms. Cariskajā Krie-
vijā tu varēji būt baptists, 19. gs. pašās beigās 
lielu vajāšanu vairs nebija, tomēr nedrīkstēja 
baptismam pievērst pareizticīgos. Tos, kas to 
uzdrīkstējās darīt, 1890. gadā vēl publiski 
pēra. Viens motīvs pārcelties uz tālu zemi — 
cerība uz ticības brīvību. Jāņem vērā, ka pēc 
Pirmā pasaules kara Latvija, sevišķi Kurzeme, 
bija ļoti izpostīta. Jūrmalciemi slīga nabadzī-
bā, cilvēkiem nebija, no kā pārtikt.  

— Vai iespējams, ka no 1922.–1923. gada 
izceļošanas kādus šejienes organizatorus 
vadīja savtīgi nolūki? 

— Tās ir tikai spekulācijas. Tas gan minēts 
savulaik populārajā Jūlija Lāča romānā Mūža-
meža maldi, varbūt kāds pamatojums ir bijis. 
Es sliecos domāt, ka galvenais virzītājs tomēr 
bija cilvēku vēlme ticēt un sekot līderiem. 
1922. gadā bija tā, ka turīgākie samaksāja 
ceļanaudu trūcīgākajiem. Sauklis bija: Ticības 
brāļi un māsas, glābsimies! Man pat stāstīja, 
ka aizbraucēji no Rīgas metuši pa gaisu nau-
du, toreiz vēl Latvijas rubļus, jo tūlīt būs 
pasaules gals, kam vairs nauda!  

— Pitragā cilvēki esot gaidījuši uz kāpas... 
Stāsta arī par saģērbšanos baltās drānās. 

— Jā, bet ar šādām runām ļoti jāuzmanās. 
Ir saglabājušies nostāsti, ka, piemēram, bap-
tisti, saģērbušies baltās drānas, gaida uz Lie-
pājas tilta, minēti konkrēti datumi. Esmu 
izrakusies cauri visām avīzēm, mēnesi uz 
priekšu un mēnesi atpakaļ, — tā laika presē 
neparādās nekas tamlīdzīgs! Ticamākais 
skaidrojums — apmēram piecus gadus vēlāk 
pasaules galu gaidīja adventisti, un viņi gan 
bija saģērbušies baltos tērpos. Visdrīzāk bijis 
tā, es par to esmu pārliecināta vismaz par 90 
procentiem. Laika gaitā tautā šie notikumi 
sajaucās, jo pārējo latviešu acīs gan baptisti, 
gan adventisti bija sektanti.  

Jā, baptisti gaidīja pasaules galu, un Maiga 
Strautmane–Jakimčuka Pitragā man rādīja 
kalnu, bet vietējas sievas — kāpas jūrmalā. 
Kura tad bija īstā vieta?  

— Esmu redzējis dažas fotogrāfijas, kas 
sūtītas atpakaļ uz Latviju, lasījis tekstus. No 
skopajām rindiņām secināms, ka ticība viņos 
nav zudusi, lai gan nav noticis gaidītais pa-
saules gals un Brazīlijā jaunās dzīves sākums 
ir bijis nežēlīgi grūts. 

— Bija dažādi. Aizbraucēji bija pārdevuši 

— Nepartes kundze, kā sākās jūsu interese 
par Brazīliju un turienes latviešiem? 

— Divi manas mammas brāļi pagājušā 
gadsimta 20. gados devās uz Brazīliju. Tas 
gan nekā nebija saistīts ar baptistiem, viņi 
bija dēkaiņi. Nesarakstījāmies, bet es zināju 
par šo notikumu. Nu jau abi ir miruši. Daži 
viņu pēcnācēji dzīvo Brazīlijā, tos es nezinu, 
bet viens brālēns pārcēlās uz Bolīviju. Viņš 
smagi saslima un nosolījās kalpot Dievam, ja 
atveseļosies. Viņš aizceļoja kā misionārs — 
Brazīlijas valdība sūtīja ticības sludinātājus 
uz kaimiņvalsts mūžamežiem, kur bija atklā-
ta ajoriešu indiāņu cilts. Indiāņi nepakļāvās, 
tad meklēja misionārus, un arī Brazīlijas val-
dība tur iesaistījās. Brālēns aizbrauca uz Bolī-
viju, apprecējās un visu mūžu nodzīvoja El 
Rincón del tigre, Tīģera kaktā. Tagad to misiju 
vada Samuels Jansons, mana brālēna dēls. 
Latviski tikpat kā nerunā. Kamēr bija dzīva 
brālēna sieva, ar viņu gan sarakstījos. Viņa 
bija latviete no Limbažiem.  

Pirms septiņpadsmit gadiem uzzināju, ka 
ir iecere izveidot grāmatu par Brazīlijas lat-
viešiem mūsu Misiņa bibliotēkai, un piezva-
nīju vēsturniecei Brigitai Tamužai, kas ir 
viena no lielākajām šīs tēmas pārzinātājam. 
Tā iesaistījos. Mūsu biedrība bija interešu 
kopa, lielākoties jau tur pulcējās cilvēki, ku-
riem ir radi Brazīlijā, tāpat vēsturnieki, kā arī 
vienkārši interesenti. 

— Jūs par biedrību runājat pagātnē. 
— Jā, šogad likvidējāmies. Bijām palikuši 

visai maz cilvēku. Doma jau bija sarīkot eks-
pedīcijas uz Brazīliju, un vairākas arī notika. 
Mūs interesēja, kā tur aizbraukušie latvieši 
ilgajos gados ir saglabājuši latvietību. Mums 
nebija līdzekļu, cik nu no Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda dabūjām. Gribējām no Brazīlijas uz 
Latviju pārcelt vienu koka baznīcu, bet tas 
neizdevās. Sīkās lietas gan. Piemēram, pir-
mās kleitas, ko aizceļojušās latvietes bija 

šuvušas no cukura maisiem. Ja gribēsim, tad 
turpmāk darbosimies muzeja un pētniecības 
centra Latvieši pasaulē paspārnē.  

Kad aktīvi darbojāmies, interese radās ar 
Brazīlijas latviešiem, arī trešās paaudzes 
latviešiem, kas latviski vairs nemācēja, un 
pat vairākiem brazīliešiem. Viņi gribēja ap-
gūt latviešu valodu, un mēs vairākus gadus 
sūtījām uz turieni latviešu valodas skolotā-
jus. Vairāki brazīlieši atbrauca uz Latviju. 

Viens bija īsts brazīlietis, bet uzaudzis Brazī-
lijas latviešu ģimenē. Viņš te nodzīvoja kādu 
laiku, strādāja, vēlāk gan atgriezās Brazīlijā. 
Savukārt mēs biedrībā mācījāmies portugāļu 
valodu.  

— No Latvijas izceļoja baptisti? 
— Jā. Galvenais vilnis bija pagājušā gad-

simta 20. gadu sākumā, un tas saistījās ar 
pasaules gala gaidīšanu. Arī pie mums. Brau-
ca no Vīdales, kur bija baptistu baznīca, pie-
mēram, Danutas Skribles vecāsmammas mā-
sa Olga Hāne. Pitragā, pie Randu mājām, uz 
kāpas gaidījuši pasaules galu. Pašu gaidīšanas 
faktu ir apliecinājuši arī vietējie, kā Mierval-
dis Ceimurs un Edgars Hausmanis. Es no-
skaidroju, kurš sludinātājs bija mudinājis to 
darīt. Kad nu nekas nebija noticis, tad viņš 
pateicis, ka gaidītāju pulkā ir viens anti-
krists, tādēļ nekas nenotiek. Daļa no viņiem 
pēc tam arī aizbrauca uz Brazīliju un kopā ar 
pārējiem izceļotājiem no Latvijas 20. gados 

tur nodibināja koloniju Vārpa. Jaunajā doku-
mentālajā filmā par Vārpu, kas aprīlī piedzī-
voja pirmizrādi, ir atspoguļots, cik grūti lat-
viešiem tur klājies. Mazi bērni mira, vecie 
cilvēki tāpat. Tur bija skarbi, mums neierasti 
apstākļi, nebija piena, vispār slikti ar pārtiku. 
Viņi nokļuva mūžamežos, viņiem nebija, kur 
dzīvot, sākumā mitinājās teltīs. Sievas izcirta 
liānas, vīri sāka gāzt kokus un būvēt ēkas. 

Es biju uz filmas pirmizrādi Nacionālajā 
bibliotēkā. Tās pagrabā mazā istabiņā ir atvē-
lēta telpa, kurā izvietoti arī no Vārpas pār-
vestie priekšmeti, piemēram, ļoti skaistas 
segas. Vienu darinājusi mūsu novada iedzī-
votāja Mārtiņa Lepstes radiniece Trīne. Bibli-
otēkas piektajā stāvā aprīlī bija sarīkota ne-
liela fotoizstāde, un to autors ir Jānis Er-
dbergs, kam ir radniecība, vismaz kāda saik-
ne, ar mūsu Jāni Gulbi.  

Arī mūsu biedrības rīkotās ekspedīcijas ir 
pārvedušas no Brazīlijas lietiskos materiālus, 
un pašlaik top grāmata. Pie tās strādā profe-
sionāli vēsturnieki.  

Ticība latviešos saglabājās, turklāt to pār-
mantoja arī nākamās paaudzes, līdz pat šo-
dienai.   

Mūsu biedrībā bija arī Brazīlijas latvieši. 
Piemēram, Ilona Gulbe, Jānis Grīnbergs no 
San Paulo, viņš ir Latvijas goda konsuls.   

— Bet jūs pati neesat bijusi Brazīlijā? 
— Nē, neesmu. Pirms vairākiem gadiem 

mēs, astoņu cilvēku grupa, gribējām braukt, 
bet sākās krīze, palikām divi vien, un es ne-
riskēju. Domāju, ka nu jau diez vai. Lai gan 
viens cilvēks vēl mudina nākamgad braukt... 

— Saprotu, ka Brazīlijas latvieši labi sagla-
bājuši latviešu valodu.  

— Pirmie ieceļotāji jau dzīvoja komūnās. 
Kad uzlabojās apstākļi, tā paklīda, bet tieši 
baptisms viņus saturēja kopā, dziedāja lat-
viešu garīgās dziesmas. Nu gan jaunākā pa-
audze latviski tikpat kā nemāk. 

Biedrība no Dundagas līdztekus man vēl 
bija tikai Maiga Strautmane-Jakimčuka no 
Saunaga, nu jau mirusi. Tādi dundadznieki, 
kam radi savulaik aizbraukuši uz Brazīliju, 
jau ir. Toreiz notika visādi. Arī tā, ka sieva 
aizbrauca, bērns un vīrs palika te. 

No Brazīlijas gala mēs atradām uzvārdus. 
Es ilgus gadus meklēju tādus Celmerus. Atra-
dām, arī fotogrāfijas, kas no turienes sūtītas 
uz Dundagu. 

  Dundagas pagastam —  150! 

Mūsējie mūžamežos 
 

Pagājušajā gadsimtā dundadznieki, galvenokārt baptisti, vairākkārt devušies prom 
uz dzīvi tālajā Brazīlijā. Dundadzniece Ira Neparte iedziļinājusies šajā tēmā, 17 gadus 
darbojusies Brazīlijas Latviešu draugu biedrībā un laipni piekrita pastāstīt par to, ko 
šajos gados uzzinājusi.   

• B. Tamuža: «Šo foto Olga Hāns sūtījusi radiem uz Latviju, taču tā bija pamatīgi saķēpāta. To pašu foto man Brazīlijā 
uzdāvināja Olafs Narkevics, komponista Pētera Vaska brālēns. Latviešu baptistu svētdienas skolas skolēni ar skolotā-
jiem Douradas fazendā, San Paulo štatā, 1926. gadā. No kreisās 2. stāv svētdienas skolas priekšnieks dundadznieks Jē-
kabs Rozenbergs (dzejnieks Kalnu Jēkabs)».                                                 Foto no muzeja Latvieši pasaulē krājuma 

Arī Dundagā Silvas Šķesteres albumā ir šāds foto. Tam otrā pusē rakstīts: «Nosūtu Tev uzņēmumu no mūsu svēdie-
nas skolas. Te redzami bērni un ari skolotaji. br. Rozenbergu jau Tu pazīsi. Tas ir mūsu svēdienas skolas priekšnieks. 
Otrs br. Sidars no Rīgas tas māca bērniem dziedāšanu. Četras lielas māsas ir skolotajas, pārejie skoleni. Divi no bērniem 
ir portugaleni tie ir mūsu audžu bērni, Žoka un Antonija. .. Te redzams ari Vandzbergu Roberts. .. Viņiem aiz muguras 
tie koki ar platam lapam ir bananas tie ir mūsu augļu koki».  

Dundadznieki Brazīlijā  
 

Atceroties un godinot mūsu pagasta vēsturi, kāds darbabiedrs ierosināja aplūkot 
līdz šim Dundadzniekā neskartus stāstus — pagasta ļaužu izceļošanu uz Brazīliju 20. 
gadsimta dažādos laikposmos. Labi saprotot, ka tik sarežģīta tēma prasa pamatīgu 
izpēti, tomēr nolēmām tai pieskarties. Vispirms satikos ar dundadznieci Iru Neparti, 
pēc tam ar vēsturnieci Brigitu Tamužu, kas divus gadu desmitus iedziļinājusies dau-
dzu izceļotāju dzīvesstāstos un pati vairākkārt viesojusies mūsu kolonistu apmetnē 
Vārpā. Un, lūk, arī sakritības! Līdzko pievērsos šim materiālam, uzzināju, ka nupat 
pabeigta dokumentālā filma Vārpa — apsolītā zeme, kuras līdzautore ir arī Brigita Ta-
muža. Vēsturniece 17 gadus vadījusi Brazīlijas Latviešu draugu biedrību un raksta 
grāmatu par Brazīlijas latviešiem.  
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īpašumus, kas tad cits atlika — jābrauc prom! 
Un, ja tu esi izceļojis, ticēdams vadonim, bet 
vadonis skaidro — jūs grēkos dzīvojat, tāpēc 
jūs neņem debesīs... Daudzi aizceļotāji turpi-
nāja gaidīt pasaules galu līdz mūža beigām. 
Pareģojumi Brazīlijā par to turpinājās līdz 50. 
gadiem.  

— Esmu dzirdējis, ka baptistu sludinātāji 
redzējuši vīziju, ugunīgu čūsku, kas norādīja 
uz komunistu okupāciju. 

— To viņi paši daudzināja jau Brazīlijā, 
īpaši galvenais vadonis Jānis Iņķis, arī pēc 
Otrā pasaules kara, kad pieplūda jauni bēgļi. 
Lūk, kas noticis, mēs jau jums teicām! Vaja-
dzēja arī attaisnot braucienu, milzu grūtības, 
to, ka sākumā daudzi aizgāja bojā, sevišķi 
mazie bērni. 

Ar ticības saglabāšanu bija dažādi. Daļa arī 
vīlās, aizgāja no Vārpas kolonijas  prom uz 
pilsētām. Daži sapelnīja naudu un atgriezās 
Latvijā. No dundadzniekiem tādu gadījumu 
zinu tikai vienu. Jau pieminētā Trīne Vein-
berga, dz. Lepste, atbrauca atpakaļ, tomēr arī 
par viņu nav skaidri zināms, vai viņa atgrie-
zās pavisam, vai gribēja tikai ilgāk paciemo-
ties. Ja esi atbraucis tik garu ceļu, tad var 
palikt vēl uz gadu. Bet tad jau bija par vēlu 
doties prom. Savukārt gadījums ar Stefen-
bergu ir cits stāsts, viņam, no jūrnieku dzim-
tas, braukt lielus attālumus likās pavisam 
dabiski.  

— Bet sākums mūsu tautiešiem bija ļoti 
grūts? Vārpu dibināja 1922.–1923. gada iece-
ļotāji? 

— Jā. Pirmie ieceļotāji gadsimta sākumā 
bija apmetušies simtiem, pat tūkstošiem 
kilometru tālu no Vārpas. Mūsu tautieši iegā-
ja mūžamežā, nezinot pilnīgi neko par ap-
stākļiem, kādi viņus tur sagaida. Neprāts! 
Tur nebija pat laba dzeramā ūdens! Piemē-
ram, viņi paņēma no avota ūdeni, bet to ne-
drīkst atstāt dienvidu saulē. Uzreiz savairo-
jās baktērijas, sākās dizentērija. Tāpēc arī 
daudzi nomira, apmēram desmitā daļa, ma-
zie bērni — gandrīz visi. Tāpēc arī vadoņi 
izsludināja dzimumsakaru aizliegumu vairā-
kus gadus, lai nedzimtu bērni. Kad kopējā 
naudas beidzās, viņi devās uz kafijas fazen-
dām pelnīt, jo naudu tomēr vajadzēja. 

— Un kā ar dundadznieku atvasēm tagad? 
— Zeļ un plaukst! Alkšbiržu jaunākā paau-

dze Nova Odesā svētkos cep gaļu. Uzvārds ir 
pārveidojies par «Alksbirs», kaut ko vēl māk 
latviski un valkā t-kreklus ar uzrakstu Es mīlu 
Latviju!. Tur it tāda tradīcija — rīkot ēdienu 
vakarus. Sanāk kopā dažādu tautību iedzīvo-
tāji, katrs gatavo savus nacionālos ēdienus. 
Kad mēs tur bijām aizbraukuši, tad Alksbirs 
pārdeva latviešu nacionālo ēdienu, ko mēs 
varētu saukt par šašliku.  

— Pareizi vien ir, ja viņi atbrauktu pie 
mums uz Jāņiem vai vispār vasarā, tad varē-
tu par to pārliecināties. Bet kā ar latviešu 
valodas saglabāšanu? 

— Vecākā paaudze, kas vēl dzīvojuši lat-
viešu kopienā, runā ļoti labi latviski. Latviešu 
valoda sāka izzust īsi pirms Otrā pasaules 
kara. Tad Brazīlijas valdība aizliedza latviešu 
skolas, pamazām — arī latviešu valodas lieto-

šanu dievkalpojumos. Tie vēl notika latviski, 
bet klāt sēdēja policists. Kad sākās Otrais 
pasaules karš, tad uz jebkuru, kas nerunāja 
portugāliski, skatījās kā uz vācu spiegu. Arī 
dievkalpojumos pārgāja uz portugāļu valodu. 
30. gadu beigās Kristīgais Draugs iznāca latvis-
ki un blakus teksts bija iespiests arī portugā-
ļu valodā. Kara laikā preses izdevumus lat-
viski iespiest bija aizliegts. Pēc Otrā pasaules 
kara saglabāt latvietību bija ļoti sarežģīti.  

Vārpas kolonijā dzīvoja arī dundadznieks 
Ansis Erdbergs, kurš mūža beigās uzrakstīja 
atmiņas par izceļošanu uz Brazīliju. Viņa 
dēls Jānis bija labs fotogrāfs, abi ar māsu Ellu 
arī gleznoja un rakstīja dzejas. Viņi piederēja 
jaunās paaudzes brīvdomātājiem, kas runāja 
pretī vecajiem vadoņiem. Mūžameža maldi jau 

Vārpā bija aizliegta grāmata, bet jaunieši 
tomēr pamanījās slepeni izlasīt. Vispār 30. 
gados kolonisti pasūtīja daudz preses izdevu-
mu no Latvijas, kā Jaunākās Ziņas, Zelteni, 
sievietes šuva kleitas pēc dzimtenē populāra-
jām šnitēm. Brīvdomātāji — viņi jau arī bija 
baptisti, bet ar skaidru galvu. Tomēr daudzos 
fanātisms turpinājās ļoti ilgi.  

— Un vai viņiem ir sakari ar pašreizējiem 
baptistiem Latvijā?  

— Tagad jau ir. Viens no pirmajiem pie 
Brazīlijas latviešiem aizbrauca mācītājs Jānis 
Tervits, tagad attiecības ir normalizējušās. 
Dunduri — arī izceļotāji no Dundagas — ir 
dibinājuši misiju Rinkonā (El Rincón del Tigre) 
kaimiņvalstī Bolīvijā. Uz turieni tagad brauc 
baptistu meitenes no Latvijas. Arī no Brazīli-
jas tagad daudzi atbrauc uz Latviju ciemos. 

— Vai atbrauc arī bijušo dundadznieku 
pēcteči? 

— Par dundadzniekiem nemāku teikt. 
Vispār daži latviešu pēcnācēji ir pārcēlušies 
uz dzīvi Latvijā. Atgriezušies — nevar teikt, 
jo viņi ir dzimuši Brazīlijā. Kad vadīju Brazīli-
jas Latviešu draugu biedrību, mēs tur sūtījām 

latviešu valodas skolotājus. Gundega Krako-
pa trīsreiz brauca mācīt valodu, jaunie puiši 
labprāt nāca mācīties valodu pie glītās skolo-
tājas, un tieši Gundegas nopelns ir tas, ka 
viena daļa iedrošinājās atbraukt uz Latviju. 
Trīs puiši atbrauca uz 3x3 nometni, un viens 
no viņiem vairs neatgriezās Brazīlijā. Ir vēl 
daži citi, kas palikuši Latvijā. Ja salīdzina ar 
Rīgu, pasaules pilsētu, tad Nova Odesa ir 
mazs miests, kur galvenie notikumi ir orhi-
deju izstādes, ēdienu vakari un dievkalpoju-
mi dažādās baznīcās.  

— Bet etniskā ziņā latvieši ir daudz sajau-
kušies ar vietējiem? 

— Jā. Tīri latviskā vidē laulības vairs nav 
iespējamas, bet, līdzko apprecas ar brazīlie-
šiem, tā latviešu valoda zūd. Brazīlijā arī 
tagad ir ārkārtīgi nepieklājīgi runāt valodā, 
ko vietējie nesaprot. Jārunā tikai portugālis-
ki. 

— Noskatoties dažas reklāmas minūtes no 
jaunās dokumentālās filmas, redzam, ka ve-
cākās paaudzes latvieši runā ļoti labi latviski. 
Vai tā nevar būt, ka valodu palīdzējusi sagla-
bāt gan ticības dzīve un ar to saistītā norobe-
žošanās, gan arī tas, ka portugāļu valoda tik 
ļoti neietekmē latviešu valodu kā angļu? 

— Abi iemesli. Kamēr latvieši dzīvoja tikai 
Vārpā, sievietes vispār netika ārpusē. Izolāci-
ja, fanātisms palīdzēja saglabāt latviešu valo-
du. Portugāļu valoda ir ietekmējusi latviešu 
valodu — ne skaņas, bet intonāciju. Kad man 
piezvana, tad pēc valodas uzreiz zinu, ka 
zvana no Brazīlijas. Bet  vecākās paaudzes 
runā tiešām nekādu ietekmi nemana. Kad 
pirmoreiz biju ekspedīcijā pie Brazīlijas lat-
viešiem 1999. gadā, tad satiku Ziedīti Ozoli-
ņu, vecākās paaudzes latvieti. Viņa ilgi bija 
strādājusi Palmas kopsaimniecības virtuvē 
kopā ar brazīliešu strādniekiem, taču nezinā-
ja ne vārda portugāliski. Prasījām, kā viņa 
sazinās. «Es viņiem šo to iemācīju latviski», 
viņa atbildēja. «Atnes malku, samaisi zupu!»  

Dokumentālo filmu par Vārpu taisījām ilgi. 
Būtībā kopš pirmā Brazīlijas apmeklējuma 
rakstu grāmatu. Esam rīkojuši izstādes. 
Mums nesa fotogrāfijas, vēstules, meklēja 
radus... Pa šiem gadiem ar daudzu cilvēku 
palīdzību esmu savākusi milzu datu kopumu.  

Mēs bijām Vārpā svētdienas vakarā. Tur 
bija atvērti divi krogi un trīs baznīcas — lat-
viešu baptistu draudzei, pentakostu draudzei 
un krievu baptistu draudzei. Viss, nekā cita 
tur nav. Lauki. 

Bet latvieši Vārpā dzīvo joprojām, par to ir 
arī filma. Rīgā rāda jau otro nedēļu, un būs 
vēl trešo. (Mēs runājāmies 28. aprīlī. Red.) 
Mēs, autori, par to esam pārsteigti. Filma par 
ļoti specifisku tēmu, ko uztaisījuši kinovidē 
nepazīstami cilvēki!  

— No kā pārtiek vecie Vārpas iedzīvotāji? 
— No zemkopības, lielākā daļa ir pensijas 

vecumā. Apstrādā lielus laukus, pašiem vi-
ņiem pieder īpašumi, piemēram, Silmaņiem, 
kas savulaik atbrauca uz Brazīliju caur Nov-
gorodu.  

— Vēl viena sakritība. Aizgāju pie paziņas 
uz dzimšanas dienu, un kundze — dundadz-

niece Aina Pūliņa — sāka šķetināt tēmu par 
Brazīlijas braucējiem. Pirms dažiem gadiem 
Dundagā bija brazīliete ar latviešu saknēm, 
uzvārdā Strautmann Sampio, kas meklēja da-
tus par saviem senčiem. Viņa satikās ar Ainu 
Pūliņu, un Ainas mammai meitas uzvārds arī 
ir Strautmane, abas secināja, ka viņu senči 
nāk no Saunaga. Bet pats galvenais — gan 
Brazīlijas Strautmanei, gan Ainai albumā ir 
viena un tā pati fotogrāfija! Tad jau laikam ir 
radi! 

— Kad latvieši no Vārpas sāka iet strādāt 
fazendās, tad viņi arī sākotnēji turējās kopā 
pa novadiem. Dundadznieki Rozenbergi iz-
deva pirmos preses izdevumus. Jēkabs Ro-
zenbergs jeb Kalnu Jēkabs bija baptistu dzej-
nieks.  

— Baptisti jau laikam dziedāja tikai garī-
gas dziesmas? 

— Jā, bet bija izņēmums, viņi dziedāja 
tautasdziesmu Kur tu teci, gailīti manu?. Tā ir 
tautasdziesma, ko latvieši ir dziedājuši visur, 
arī Sibīrijā. Otra ir laicīgā dziesma Dažu skais-
tu ziedu.  

— Šlāgeris ar Andrieva Niedras vārdiem! 
— Jā, jo viņi izceļoja laikā, kad šī dziesma 

kļuva populāra. 2015. gadā biju Sibīrijā, un 
arī tur latvieši to dziedāja. Jaunieši Brazīlijā 
jau protestēja pret mācītāju stingro režīmu, 
rīkoja savas jauniešus sapulces, ejot cits pie 
cita, dziedāja visu kaut ko.  

Dundadznieki jau ir arī Krievijā. Tagad 
plānojam braucienu uz Ufu, tur bija arī Mež-
grāvji.  

— Liels paldies par sarunai atlicināto lai-
ku! 

__________ 
* Gan Lepstes, gan Stefenbergi cēlušies no Mazir-

bes. Arturs Stefenbergs 1935. gadā iebrauca Brazīlijā, 
kur kopš 1923. gada dzīvoja māsa Zelma, no 1934. 
gada — arī māsa Emma, bet 1937. gadā atgriezās 
Latvijā, 1940. gadā beidza garīgo semināru un līdz 
1944. gadam bija Vīdales baptistu draudzes palīgmā-
cītājs, sludināja arī Pitragā. 

 
*     *     * 

Brigita Tamuža lūdza ievietot šādu aicinājumu:  
Lūdzu atsaukties dundadzniekus, kuriem 

varētu būt fotogrāfijas, vēstules vai cita veida 
liecības par latviešiem Brazīlijā. Jūnija sāku-
mā domāju apmeklēt Dundagu.  

Mans telefons 29495357, var rakstīt uz  
e-pastu brigita_tamuza@inbox.lv   

 

Anda Smeltes komentārs 
 

Rakstus lūdzu izlasīt Dundagas baptistu 
draudzes sludinātājam Andim Smeltem. Lūk, 
viņa atziņas. 

Latviešu masveida izceļošana uz Brazīliju 
pagājušā gadsimta 20. gados ir interesants 
vēsturisks fenomens, kas mūs neatlaiž. Mēs 
redzam, kā tas joprojām spēj noturēt daudzu 
dažādu cilvēku interesi. Gan to, kam kāds no 
radiem turp savā laikā devies, gan vēsturnie-
ku un režisoru interesi, kas tanī atrod gana 
interesantas vēsturiskas sakritības un saska-
ta spilgtus stāstus par cilvēku attiecībām, 
sapņiem, vilšanos un cerībām. Nevar nepie-
minēt, ka latvieši ir devuši būtisku pienesu-
mu Brazīlijas valstij un tās sabiedrībai un ka 
tas tur tiek augsti novērtēts. 

Taču joprojām ir jāpatur prātā fakts, ka šī 
kustība sākās uz konkrēta garīga pamata, kas 
ienāca baptistu draudzēs caur tā saucamo 
atklāsmi, kurai sekojot, ļaudis devās uz apso-
līto zemi. 

Neuzņemoties tiesneša lomu, šinī reizē 
vēlos vien citēt mūsu baptistu teologa Dr. 
Ilmāra Hirša sacīto atziņu Brazīlijas fenome-
na sakarā: «Dievs spēj rakstīt taisnu tekstu 
arī pa šķībi savilktām līnijām». Tas lielā mērā 
arī sasaucas ar apustuļa Pāvila vārdiem: 
«Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par 
labu». Redzot atlikušos latviešus Brazīlijā, 
mēs vēlreiz varam pārliecināties, ka tie, kas 
mīl Dievu, mīl arī cilvēkus neatkarīgi no ādas 
krāsas un valodas, mīl un skumst pēc Latvijas 
un, pats galvenais, mīl un skumst pēc Debesu 
mājām, jo īstā apsolītā zeme neatrodas uz šīs 
zemes. 

 

Par atvērumu rūpējās Alnis Auziņš 

• Kukurūzas kulšana 1929. gadā Erdberga saimniecībā Vārpā.  
Jāņa Erdberga foto no muzeja Latvieši pasaulē krājuma 

• B. Tamuža: «Ēku būvēšana Palmas kopsaimniecībā, San Paulo štats, 20. gs. 20. gadu sākums. Šo fotogrāfiju Olga Hāns 
sūtījusi māsai Bertai uz Latviju».                                                                                 Foto no Danutas Skribles personīgā arhīva  
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Jaunieši — mūsu nākotne 
Dundagā simtgades ozolu stādīja vidussko-

las skolēni Anna Iesalniece, Elīza Gerdiņa, 
Ernests Tropiņš un Madars Mauriņš, blakus 
iestādot arī otru par godu Dundagas pagasta 
150 gadiem. Pasākumu vadīja Santa Sula un 
Krists Iesalnieks, iedvesmojošu runu teica 
domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns. Spītē-
jot aukstajam vējam, braši dziedāja Dunda-
gas vidusskolas un pagasta jaukais  koris, kā 
arī zēnu ansamblis. 

Ozola plāksni pasniedza Valsts ugunsdzēsī-
bas Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas 
komandieris Kaspars Vaivods, bet vēstījumu 
jaunsargiem — Valsts policijas Kurzemes 
reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības 
policijas iecirkņa inspektors Jānis Langzams. 
Tieši jauniešu organizācijas Latvijas Mazpulki 
un Jaunsargi apņēmās būt pašvaldību palīgi 
un uzraudzīt Latvijas simtgades ozolus.  

Ikviens pasākuma dalībnieks varēja uzrak-
stīt vēlējumu Latvijai un dzimtajai Dundagai, 
pretī saņemot ozola iestādīšanas liecinieka 
zīmi. Pēc ozolu iestādīšanas visi baudīja siltu 
tēju pie balti klāta galda a/s Latvijas valsts 
meži jaunajā ēkā.  

Silāst Leţmōdõ! Irēl  
Apskauj Latviju! Mazirbē  

Mazirbē pasākumu vadīja Līvu savienības 
valdes priekšsēdētāja Ieva Ernštreite, kuplā 
skaitā piedalījās lībiešu saimes ļaudis no Kol-
kas, Mazirbes, Ventspils, Rīgas, Dundagas, 
Sīkraga, Saunaga un Vaides. Apsveikuma 
vārdus teica novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Andra Grīvāne un Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, bet simtga-
des ozolu iestādīja leģendāras lībiešu dzim-
tas pārstāvji — triju paaudžu Ēriki Kāpbergi.  

«Valsts atjaunošanas svētkos atveram sa-
vus prātus un sirdis Latvijas simtgades vir-
zienā», sacīja Ieva Ernštreite. «Priecājos, ka 
to varam darīt arī Mazirbē. Nav skaistākas 
vietas par Lībiešu krastu. Lai kur mēs būtu, 
mūsu gēni ir šeit. Visu mūsu domu un darbu 
liecinieks ir un būs mūsu baltais Lībiešu tau-
tas nams, bet no šodienas uz to noraudzīsies 
un spēkus smels arī mūsu pašu stādītais 
ozols starp Dižjūru un mūsu namu».  

I. Erštreite aicināja stādīt ozolu triju paau-
džu Ērikus Kāpbergus: «Ēriks seniors bija to 
vairāku simtu lībiešu vidū, kas 1988. gadā 
atjaunoja Līvu savienību. Vienmēr skarbs, 
bet taisnīgs vērtējumos, kā kopjamas lībiešu 

tradīcijas un uzturams līvu gars. Viņam izde-
vies savu degsmi nodot dēlam. Ēriks — vidē-
jais — daudz nerunā, toties, kad ķeras pie 
Lībiešu tautas nama saimnieciskajām lietām, 

tad darbi šķiras. Vīrs, uz kuru var paļauties! 
Jaunākais Ēriks redz, jūt un vērtē sava vectē-
va un tēva lībisko stāju un izvēlas to turpi-
nāt, ik vasaru piedaloties lībiešu bērnu un 
jauniešu nometnē Mierlinkizt».  

Ēriks Kāpbergs vecākais, ķerdamies pie 
lietas, kodolīgi teica: «Šodien ieraksim mūsu 
kaismi un mūsu gēnu vēl vismaz trīssimt 
gadus uz priekšu!»  

Īsus vēlējumus sacīja Baiba Šuvcāne, Lilita 
Kalnāja, Jānis Dambītis, Ilze Kriķīte un Ēriks 
Stendzenieks. Reizē svinīgajā un sirsnīgajā 
pasākumā piedalījās arī Ausma Ernestovska 
no Ventspils lībiešu grupas, Kolkas lībiešu 
grupas vadītāja Maija Rēriha, Kandu dzimtas 
pārstāvji un vēl daudzi citi dažādu paaudžu 
lībieši un viņu draugi, skanīgi dziedāja Kol-
kas lībiešu ansamblis Laula.  

Paldies visiem rīkotājiem un iepriekšējās 
nedēļas talciniekiem, kā arī saimniecēm par 
gardo cienastu! 

Inguna Pekmane un Alnis Auziņš 

• Ozolu stāda Ernests Tropiņš. 
• Ozolu stādīšanai gatavi 3 paaudžu Ēriki Kāpbergi.  

  Apskauj Latviju! 

Simtgades ozoli mūsu novadā 
 

4. maijā Latvijas simtgades ozolus stādīja Dundagā un Mazirbē. 

Gados vecāki novada iedzīvotāji, kā arī ar 
labu atmiņu apveltītie atceras, ka pirms se-
šiem gadiem kavalēristi talkoja Sīkragā un 
pēc tam koncertēja Kolkā. Neformālajā grupā 
darbojas tādi ļaudis kā Renārs Kaupers, Ža-
neta Jaunzeme–Grende, Māra Upmane–
Holšteine, Jānis Holšteins, Andris Čeksters 
un Eva Ikstena.  

Brīdī starp padarīto darbu un muzicēšanu 
aprunājos ar Žanetu Jaunzemi-Grendi, kas 
grupā darbojas kopš tās pirmsākumiem, as-
toņus gadus. Iedvesma šādi apvienoties ra-
dusies, satiekoties ar Renāru Kauperu un vēl 
dažiem jauniešiem. Bija krīzes laiks, un krīze 
mudina rosīgāk domāt. Ko var labu paveikt 

bez naudas? Var apbraukāt dzimto zemi, 
talkās sapost kādu parka stūri vai upmalu 
kopā ar vietējiem un pēc pabeigta darba uz-
dziedāt. Mazā kavalērija, Renāra rosināts no-
saukums, kā vēlāk izrādījās, aizsāka vēl divas 
citas labas ierosmes. Jau pēc gada uzplauka 
Imanta Ziedoņa fonds Viegli — visai raiba 
ļaužu kopa, uzņēmēji, mūziķi, studenti, ku-
rus vienoja aizrautība un cieņa pret Imanta 
Ziedoņa personību. Dzejnieks jau Mazās kava-
lērijas sākumā trāpīgi teicis, ka viņi turpina 
koku atbrīvotāju grupas aizsākto. Fonds — 
tas jau bija nopietni, bet nākamais solis bija 
vēl atbildīgāks, — radās doma dibināt Imanta 
Ziedoņa muzeju. Nu arī tas pamazām uzņem 

apgriezienus, un Žaneta Jaunzeme–Grenda 
visus aicina ciemos uz Murjāņiem. 

Kāpēc šoreiz kavalēristi labo darbu vietai 
izraudzījās Dundagu? Varbūt tur ir arī Jāņa 
Dambīša pirksts, bet Žaneta smaidot teica, ka 
saikne esot arī... krokodils. Dundagā tas ir, 
Imants Ziedonis ir filmas Gājiens ar krokodilu 
līdzautors, un arī Ziedoņa muzejā tāds esot.  

Kavalēristi nemīlot īpaši reklamēties. Tais-
nība, grupas saziņā ar Dundagas sabiedrību 
laikam bija kaut kas nojucis, jo kavalēristi 
labprāt strādā kopā ar vietējiem, bet šoreiz 
strādājuši vieni paši. Sākot nelielo muzicēša-
nu pils mazajā zālē, Renārs Kaupers gan tei-
ca, ka neesot daudz ko bēdāt, jo krūmi jau 
atkal ataugšot. Bet uz neformālo muzikālo 
pasākumu, kas attāli atgādina Austras bērnu 
sadziedāšanos, bez kādas izdaudzināšanas 
bija sanācis gluži kupls pulciņš. Pasākuma 
jauko gaisotni labi raksturo šāds notikums. 

Ieraudzījis, ka pēc kāda laika pēdējās rindās 
apsēžas meitene ar futrāli, Renārs uzreiz 
viņu uzrunāja, aicinādams vilkt ārā ģitāru un 
iet pulkā. Maija Freimute — jo tā bija viņa! — 
sākumā aizbildinājās, teikdama, ka mūzikas 
instruments ir vijole. «Jo labāk!» Renārs Kau-
pers neatlaidās. Maija arī daudz netielējās un 
nospēlēja vienu skaņdarbu, izpelnīdamās vēl 
skaļākus aplausus nekā Prāta Vētras līderis. 
Bet vēl jaukāk bija tas, ka Maija apsēdās lī-
dzās kavalēristiem un gluži pašsaprotami pa-
vadīja slaveno viesmākslinieku, Renāram 
dziedot pazīstamo Mazā bilžu rāmītī.  

Paldies Mazajai kavalērijai par iedvesmu! 
Viņu devums ir daudz vairāk nekā sagrābtas 
lapas un sadedzināti zari, nekā vienkārši 
nodziedāta dziesma, lai gan arī tas nav maz. 
Viņi apliecina, ka dzīvot var arī mazliet citā-
di un ka tas var būt arī viegli.   

Alnis Auziņš 

Mazā kavalērija Dundagā  
 

26. aprīlī Dundagas novadā jau otrreiz viesojās muzikāli darbīgā domubiedru ap-
vienība Mazā kavalērija, kas vispirms čakli pastrādāja, bet pēc tam muzicēja pilī. 

Akcija izsludināta pēc 7 gadu pārtrauku-
ma, iesaistoties rekordlielam objektu skai-
tam. 

Liela daļa piļu un muižu ir sagatavojusi 
kādu īpašu piedāvājumu vai uzdevumu, kā 
apceļotājam nopelnīt zīmodziņu vai uzlīmi, 
savukārt daļa piedalās akcijā ar atsevišķiem 
pasākumiem — koncertiem, meistarklasēm, 
izstādēm. Plānojot brīvdienu maršrutu, ap-
ceļotāji aicināti iegādāties un izmantot tikko 
kā izdoto SIA Karšu izdevniecība «Jāņa sēta» 
karti Latvijas pilis un muižas, kurā īpaši izcelti 
akcijas dalībnieki, iekļauti objektu apraksti 
un pievienota arī apceļotāja karte. Abas kar-
tes pieejamas arī Dundagas pils Tūrisma in-
formācijas centrā. 

Akcija atklāta ar zibakcijas video sociāla-

jos tīklos 1. maijā un 
noslēgsies ar nu jau plaši zināmo Leģendu 
nakti 28. oktobrī. 

Galvenie akcijas noteikumi paredz — lai 
kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apce-
ļotāja karte un jāsāk ceļot! Karti var lejupie-
lādēt interneta vietnē www.pilis.lv un izdru-
kāt vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas 
piedalās akcijā. Apceļotāji, kas būs viesoju-
šies vismaz 5 no 69 pilīm un muižām, saņe-
mot par to atzīmi savā kartē, piedalīsies piļu 
un muižu dāvāto balvu izlozē, bet aktīvākie 
50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaun-
pils pilī 25. novembrī. Ierodoties ar apceļotā-
ja karti jebkurā akcijas pilī vai muižā, tā pēc 
apmeklējuma jādod atzīmēšanai. Atzīmi — 
zīmodziņu vai uzlīmi — saņem apceļotājs, 

kurš ir samaksājis ieejas maksu un/vai iepa-
zinies ar pili vai muižu. Lai piedalītos balvu 
izlozē un/vai saņemtu ielūgumu uz balli 
Jaunpils pilī, karte ar vismaz 5  atzīmēm līdz 
28. oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā 
akcijas pilī vai muižā vai līdz 3. novembrim 
(pasta zīmogs) jānosūta Latvijas Piļu un mui-
žu asociācijai. Katrs apceļotājs var iesūtīt 
tikai vienu karti. Pirms ceļot, lūgums rūpīgi 
iepazīties ar piļu un muižu piedāvājumu un 
darba laiku, kas īpaši svarīgi vasarā, kad 
brīvdienās mēdz notikt slēgtie pasākumi! 

Kā 70. objekts ir akcijas sadarbības par-
tneris SIA Virši–A. Apceļotāji, kas būs iepildī-
juši degvielu vismaz par 20 € jebkurā Virši–A 
degvielas uzpildes stacijā, saņemot par to 
atzīmi savā kartē, papildus var laimēt 50 € 
vērtas degvielas kartes!  

Akcija ir projekta Iepazīsti pilis un muižas —. 
Baltijas kultūras mantojuma glabātājas galvenā 
šī gada norise, un to atbalsta Valsts Kultūr-
kapitāla fonds, Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra, VIRŠI-A un Turismagids.lv. Nā-
kamgad akcija notiks visās Baltijas valstīs. 

Latvijas Piļu un muižu asociācija ir 2000. gadā 
dibināta profesionālā biedrība, kas pašreiz apvieno 
93 biedrus. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt 
Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un 
muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides 
apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielā-
gošanu izmantošanai un attīstību; sekmēt tūrisma, 
kultūras un radošo industriju nozaru un ar tām 
saistīto infrastruktūras un pakalpojumu attīstību 
pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamī-
bu sabiedrībai; daudzināt kultūras mantojuma 
saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantoju-
ma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultū-
ras mantojuma aizsardzībā.  

 
 

Arī Dundagas pils ir aktīvs asociācijas 
biedrs. Akcijas laikā aicinām apmeklēt mūsu 
novada kultūras pasākumus! Kā katru gadu 
pils apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar 
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dar-
biem, apskatīt mainīgās un pastāvīgās izstā-
des.  

Baiba Dūda, Kultūras pils direktore 

Apceļosim Latvijas pilis un muižas! 
 

Biedrība Latvijas Piļu un muižu asociācija no 1. maija līdz 28. 
oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā Apceļosim Latvijas pilis 
un muižas!, viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās 
un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā. 
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Programmiņā kā iedvesmas vārdi bija 
ierakstīts Imanta Ziedoņa vēlējums: «Ko no 
tevis saprot sveša acs! Ko gan viņi palīdzēt 
var tev? Tikai pats. Tu pats. Un tikai pats!» 

Ja nu kāds grib meklēt sakritības saistībā 
ar īpašo skaitli, tad šoreiz tādu netrūka. Līdz-
tekus mājiniekiem bija ieradušās trīs skolu 
teātra spēlētāji — no Lažas, Liepājas un Upes-
grīvas. Iemesli, kāpēc šoreiz iztrūka sen iepa-
zītu teātra spēlētāju no citām skolām, bija 
dažādi, sākot ar aktieru slimību un beidzot ar 
kaut ko tik vienkāršu kā galvenās lomas tēlo-
tāju piepešu došanos uz mājām... Nu ja, trīs-
padsmitā! 

Toties paši svētki gan aizritēja bez misēk-
ļiem.  

... No skatuves uz visiem — mājiniekiem, 
žūriju, viesiem, kas gaidīja savu uznācie-
nu,  — lūkojās šīs Teātra dienas tēli — klauns 
apmelmanis un karalis. Sveicot dalībniekus, 
mājasmāte, Mazirbes internātpamatskolas 
direktore Ilze Kriķīte, pateicās visiem par 
ieguldīto darbu — katru reizi saņemties, lai 
iejustos lomā, to darot, pašiem kļūstot labā-
kiem, draudzīgākiem un izpalīdzīgākiem.  

Pēc tam Vairas Kamaras Rūķi, cits citam 
jautādami, noskaidroja, ka lielie sākumburti 
TSM nozīmē Teātra svētkus Mazirbē! 

Šo rindiņu autors ar prieku secināja, ka 
gadu no gada aug skolotāju — režisoru meis-
tarība un arī audzēkņu varējums. Viens prin-
cips vieno gan lielo mākslu, gan amatiermāk-
slu, gan arī šo skolu teātru izrādes. Proti, 
iestudētājiem ir svarīgi saprast, kas ir tā nas-
ta, ko nesējs spēs pacelt. Tā nedrīkstētu būt 
ne par vieglu, ne par smagu. Var tikai apbrī-
not, kā skolotājiem izdodas trāpīt desmitnie-
kā! Turklāt nenoliedzams ir mazo aktieru 
progress. Ļoti uzlabojusies ir jauno tēlotāju 
dikcija, gluži neticama ir spēja reizēm iemā-
cīties ļoti daudz teksta, kā to pierādīja Liepā-
jas audzēkņi. Tāpat uzteicama ir skolotāju 
māka izvēlēties piemērotus, asprātīgus tek-
stus vai nu no pašu tautas folkloras, vai no 
pasaules klasikas, vai arī mūsdienu latviešu 
autoru daiļrades. Izrādēs uzdzirkstīja patiess 
humors, un viens no svarīgākajiem laba hu-
mora priekšnoteikumiem ir nemēģināt par 
varas makti panākt smieklīgu iespaidu.  

Šajos svētkos balvas iegūst visas skolas. 
Tās nav vietas kā sporta sacensībās, bet žūri-
jas formulētas atzinības, uzsitieni uz pleca 
un reizē pamudinājumi darboties tālāk. Par 
ansambļa saspēli, par mūzikas izmantošanu, 
par tērpiem, par dejas elementiem... Balviņas 
tiek arī atsevišķiem aktieriem. Un atkal jā-

teic — lielākā balva ir pašu nopelnītā — par 
uzdrošināšanos un sevis pārvarēšanu. 

Līdztekus Vairas Rūķu bērniem klātesošos 
iepriecināja arī Dundagas sievas ar skeču Tā 
viš i!, asprātīgi apspēlējot priekšā stāvošās 
pašvaldību vēlēšanas.  

Teātra diena Mazirbē kā parasti izskanēja 
ar Imanta Kalniņa Piena ceļu — Sprīdīša dzies-
mu par ceļu uz mājām. 

Šo rindiņu autors uz brīnišķīgo pasākumu 

dodas jau daudzus gadus pēc kārtas. Kamēr 
neaizmirstas, gribu pateikt pats sev un likt 
pie sirds citiem. Mazirbes skolas radošā ko-
manda būtu izvirzāma godināšanai valsts 
svētkos — tieši par trīspadsmit gadus rīkota-
jiem teātra svētkiem internātpamatskolu 
audzēkņiem! 

Alnis Auziņš 
 

— 31. martā Talsos 9. a klases skolniece 
Krista Ludevika ieguva I pakāpes diplomu 
skatuves runas konkursā! 

— Jāuzsver — tā kā šogad nenotiks fināls 
Rīgā, tad reģionālais konkurss būtībā atbilda 
Latvijas skatuves runas konkursam. No 430 
skatuves runas konkursa dalībniekiem, kuri 
piedalījās valsts fināla atlases kārtā reģionos, 
Krista ar 46,8 punktiem no 50 iespējamiem 
ierindojusies pirmajā desmitniekā! 

 Krista šogad beigs pamatskolu. Skatuves 
runu meitene apgūst no trešās klases. Visus 
šos gadus Krista ir cītīgi mācījusies, bet aiz-
nest autora domu un reizē arī savu attieksmi 
pāri rampai līdz skatītājiem, būt atvērtai, ar 
mirdzošām acīm un atļauties materiālā ielikt 
sevi visu, — tas izdevās pirmoreiz. Līdz šim 
viņa nebija tikusi pat līdz reģiona konkur-
sam. Kristai noteikti palīdzēja teātra sports. 
Kad tu darbojies ar visu savu ķermeni, ar 
visu sevi, tad tu arī iemācies atraisīties. 

— Ar kādiem tekstiem Krista uzstājās? 
— Ar Maijas Laukmanes dzejoli Manas 

dienas un Imanta Ziedoņa Pasaku par bizi. 
— Kristai jau skaisti mati...  
— Jā, un tas bija brīnišķīgs aksesuārs. Ak-

tieris Māris Andersons no žūrijas, Kristu 
apsveicot, uzsvēra, ka viņam ļoti patikusi 
Pasaka par bizi.  

— Vai bizi īpaši apspēlēja? 
— Sākumā mums bija tāda doma — dzejoli 

norunā vaļā matiem, pēc tam tos sapin. Vie-
nā no pirmajām tūrēm tā lūkojām darīt, bet 
komisija ieteica atturēties. Kristai bija krāšņa 
bize pār plecu priekšā! 

— Kas vēl līdztekus Mārim Andersonam 
vērtēja konkursantus?  

— Žūrijā bija arī Dace Jurka — atbildīgā 
par teātri Valsts izglītības satura centrā — un 
režisore Anna Jansone. Žūrija pēc skates 
deva vērtīgus padomus. Māris to izdarīja 
spilgti un tēlaini.  

— Abas tavas teātra sporta komandas 
atkārtoti ieguvuši Kurzemes un Zemgales 
skolu gadskārtējo turnīra ceļojošo balvu 
Džons smaida. Citiem vārdiem, divas pirmās 
vietas! 

— Jā, sacensības Saldū 6. aprīlī mums izde-
vās! 7.–9. klašu komandā spēlēja Marks Auk-

manis (8. a klase), Tīna Aukmane (7. a), Gun-
tis Egle un Āris Zanders (abi no 9. a), bet 10.–
12. klašu komandā — Niklāvs Neimanis (8. a), 
Krista Ludevika (9. a) un Rūdolfs Kristaps 
Bražis (11.). Turnīrā vēl piedalījās mājinieki, 
ventspilnieki, talsenieki, baušķenieki un 
iecavnieki. 

Kurzemes un Zemgales reģiona skolu ko-

mandām vajadzēja savu balvas nosaukumu.  
Teātra sporta pamatlicējs ir Kīts Džonstons. 
Ilgi domājām, ka nosaukt mūsu turnīra bal-
vu, līdz man ienāca prātā Džons. Druvēnieši 
pielika klāt smaida. 

— Labi rīmējas — Džons smaida dundadz-
niekiem. 

— Mēs savus iepriekš iegūtos Džonus ve-
dām līdzi, un es savējiem pēc turnīra teicu — 
atrādījām, ka balvas esam labi saglabājuši, 
tagad varam vest atpakaļ. Ceļš uz kārtējiem 
panākumiem gan nemaz tik rožains nebija. 
Šajā mācību gadā dažādu iemeslu dēļ izkrita 
visai daudz mēģinājumu. Skatoties turnīru, 
es sev teicu — kāds man ir apmainījis bērnus. 

Viņi tiešām bija ievērojuši pēdējā mēģinā-
jumā izteiktos aizrādījumus un ļoti atšķīrās 
no pārējām komandām ar darbīgumu. Pirms 
tam es to vien visu laiku savējiem biju skan-
dinājusi: nestāviet, darbojieties! Turnīrā viņi 
bija aktīvi un ar to arī vinnēja. Pārējās ko-
mandas bija pasīvākas, un varbūt tādēļ tur-
nīrs kopumā nebija tik saistošs.  

— Vai Dundagas komandu dalībnieki dar-
bojas ilgstoši? 

— Teātra sportam Latvijā šogad aprit 20 
gadu, Dundagā ar to sākām nodarboties 2002. 
gadā un jau nākamajā gadā no valsts turnīra 
atvedām balvu — pirmo Šā. Mūsu pašreizējo 
komandu dalībnieki gandrīz visi darbojas 4–5 
gadus. Pilnīgi no jauna septīto–devīto klašu 
komandā ar dažiem mēģinājumiem iekļāvās 
Tīna Aukmane un tikpat veiksmīgi ar ne-
daudz mēģinājumiem vidusskolas komandā 

— Rūdolfs Bražis. Vidusskolas komandā 
mums ir ļoti jauni dalībnieki — Krista no 
devītās klases, Niklāvs no astotās.  

— Tomēr guvāt uzvaru. 
— Lielajai komandai iznāca sīvāka spēko-

šanās. Tiesneši mūs un mājiniekus, Druvu, 
novērtēja ar vienādu punktu skaitu, un viss 
bija jāizšķir skatītājiem. Viņu balsojums bija 
pārliecinoši par labu Dundagai. 

— Par labu viesiem, ne mājiniekiem!?  
— Tādās reizēs, kad izšķirīgs ir skatītāju 

balsojums, tas lielākoties ir par labu dun-
dadzniekiem. Domāju, ka tas ir tāpēc, ka 
mūsējie ir ļoti draudzīgās attiecībās ar ci-
tiem, un to pamana. Kaut gan dundadznieki 

vienmēr ir ieguvuši augstas vietas valsts 
līmenī, viņos nemana augstprātību. Tādēļ arī 
sveša publika mūsējos uzņem kā labus drau-
gus. Par draudzīgo gaisotni un attieksmi pret 
citām komandām es īpaši priecājos, tas dod 
lielāko gandarījumu. Par to saviem audzēk-
ņiem esmu teikusi paldies.  

— Un kā veicās 7.–9. klašu grupā? 
— Tur dundadzniekiem bija 52 punkti no 

60 iespējamiem, bet tuvākajiem sekotā-
jiem — 49. 

— Vai mums ir arī jaunākā grupa? 
— Pašlaik nav, un es arī nesolu, ka tuvāka-

jā laikā būs. Taisnība, ir trīs ļoti labi bērni no 
piektajām klasēm, kas uzstājās arī Teātra 
dienā Mazirbē. Bet komandā vajag vismaz 
piecus, labāk jau sešus, lai būtu rezerve. Ie-
spējams, ka nākamajā mācību gadā izveido-
jas 5.–6. klašu komanda, ja vēl kādi bērni 
pienāktu klāt. Pagaidām šim trio jāpagaida.   

Vēl gribu teikt, ka šogad mani priecē Gun-
tis Egle. Arī no tiem bērniem, kas atraisās ļoti 
lēni. Šogad puisim ir pavērusies fantāzija, arī 
pats pamazām veras vaļā.  

Ļoti priecājos par bijušajiem audzēkņiem. 
Jānis Klucis ar teātra sportu nodarbojas pro-
fesionāli, strādā ar sirdi un dvēseli, tiesā lie-
los turnīrus, ir vadījis Teātra dienu Mazirbē, 
Jauniešu dienu Talsos, par ko saņemtas ļoti 
labas atsauksmes. Turnīru Saldū tiesāja un 
vadīja mani bijušie audzēkņi Lora Egle un 
Krists Iesalnieks. Īpašs prieks bija redzēt, ka 
Lora no ļoti stūraina un klusa bērna izveido-
jusies par tādu spēļu vadītāju, ka spēj lielo, 
trokšņojošo zāli, kas teātra sportā ir pašsa-
protami, savākt un panākt pilnīgu klusumu! 
Savukārt turnīra beigās, kad skatītāji bija 
paguruši un tiešām vajadzēja aktivitāti, viņa 
prata pacelt publiku ovācijām. Skatījos uz 
viņu un baudīju, kā viņa vada spēles. 

— Mēs tiekamies pirms gadskārtējās Teāt-
ra dienas Mazirbē. Arī to kuplinās tavi 
audzēkņi. 

— Tā kā Jānis Klucis šogad netika, tad mūs 
palūdza novadīt šo pasākumu. Nolēmām 
uzstāties ar Stiķīgi rūķīgu dienu, ko jau izman-
tojām kā sasaistošu materiālu Ziemassvētku 
koncertā, daudzinot skolas interešu izglītību. 
Stiķīgi rūķīgās dienas pamatā ir Ērika Kūļa 
grāmatas par zinātkāriem rūķēniem Niķi, 
Ciķi, Riķi, Stiķi un citiem.  

— Mācību gads tuvojas noslēgumam. Vai 
teātra sportā kaut kas paredzams arī vasarā? 

— Pēc Jāņiem piedalīsimies nometnē Si-
guldā. Nākamajā mācību gadā ir iecerēti lieli 
teātra sporta turnīri jau saistībā ar valsts 
simtgades svinībām. Gatavosimies tiem. 

 

Alnis Auziņš 

  Nāc uz teātri spēlēties!  

Džons smaida mūsējiem  
 

Teicamas sekmes guvuši Dundagas vidusskolas skolēni, Vairas Kamaras audzēkņi, 
gan Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā, gan Kurzemes un Zemgales 
skolu teātra sporta turnīra ceļojošās balvas izspēlē. Jaunākie panākumi bija labs ie-
mesls, lai lūgtu par tiem pastāstīt režisori V. Kamaru. 

• Uzstājas Dundagas 7.–9. klašu teātra sporta komanda.                                                                Vairas Kamaras foto 

• Mazirbnieku dzērves rāda, cik tām ir kāju.                                      Foto no Mazirbes internātpamatskolas albuma 

Trīspadsmitā jeb  
Nāc uz Mazirbes skolas skatuvi spēlēties! 

 

13. aprīlī Mazirbes internātpamatskolā notika 13. Teātra diena.  
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Par Dundagas pagastā paveikto stāsta 
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro 
un Dundgaas vidusskolas 5. a klases audzinā-
tāja Evita Salcēviča. 

A. Kojro: «Lielās talkas dalībniekus šogad 
varētu iedalīt divās daļās. Proti, bija daži 
čakli atsevišķi talcinieki, un bija talcinieki, 
kas strādāja grupās.  

No individuālajiem talciniekiem neapšau-
bāms līderis ir Dzintars Bumbieris, kas talkas 
dienā ļoti aizrautīgi un ražīgi strādā jau dau-
dzus gadus. Šogad viņš sāka vākt atkritumus 
un nosoļoja vairāk nekā desmit kilometru no 
sava ciema līdz pat Dundagai. Citus gadus 
Dzintars vācis atkritumus līdz Jaundundagai, 
tāpēc šoreiz varējām novērtēt atšķirību. Gal-
venie secinājumi: no Nevejas līdz Jaundunda-
gai atkritumu ir samērā maz, līdzko sākas 
Dundaga, tā atkritumu apjoms pieaug vismaz 
divreiz. Vairāk iedzīvotāju, vairāk civilizāci-
jas pārpalikumu. Pavisam nevejnieks savāca 
apmēram desmit maisu, viena ietilpība ir 50 
litru. Dzintaram liela pateicība par nesavtīgo 
darbu! Viņam tika īpašais Lielās talkas krek-
liņš ar uzrakstu Latvijai būt zaļai!, — tos, tāpat 
kā maisus sagādāja talkas koordinatori. Tais-
nība gan, maisus saņēmām pašā pēdējā brīdi, 
tāpēc izmantojām arī tos, kas bija bija paliku-
ši pāri no iepriekšēja gada. 

Aldis Felts vāca atkritumus Klārmuižā, arī 
mežā. Viņš savāca aptuveni 15 maisus. 

Trešais individuālā darba veicējs bija Dai-
nis Blūmentāls, kas, soļodams pa Brīvības 
ielu uz SIA Dundaga pusi, savāca dažus mai-
sus atkritumu. Jā, mazāk, bet šī apkaime jau 
vairākkārt ir pārstaigāta.  

Trīs četrus maisu savāca Elita Mika Valpe-
nē, Plintiņu iedzīvoāji — apmēram desmit. 

Otro talcinieku grupu ar smaidu varētu 
dēvēt par domubiedru apvienībām. Viena 
tāda savā pārziņā bija ņēmusi  valsts ceļa 
malu — kādu kilometru no SIA Dundaga kan-
tora uz Prometeju pusi. Dāvis Vidiņš, Atis 
Burnevics un Jānis Zadiņš un vēl daži bija 
izdomājuši, ka varētu nozāģēt krūmus ceļ-
malā un noņemt lieko apaugumu, zemes 
virskārtu, lai ūdens brīvi noplūstu no asfalta. 
Protams,  puiši savāca arī atkritumus. Zemi 
ar mazo iekrāvēju ielika traktorā un aizveda. 
Tas ir darbietilpīgs un ļoti derīgs darbs!  

Pie vecās pasta ēkas Dakterlejā apkārtni 
saposa Lāsma Freimute ar palīgiem — ielejā, 
kalna nogāzē vāca kritušos zarus, grāba ve-
cās lapas un sadedzināja ugunskurā. Tur 
strādāja apmēram desmit cilvēku. 

Gan lieli, gan mazi talcinieki, sporta kluba 
Dundaga biedru aicināti, Kaspara Kristiņa 
vadībā strādāja pie Mazās skolas, kur stadionā 
saposa abus pludmales volejbola laukumus, 

apzāģēja traucējošos zarus, visu sagatavoja 
nākamajai sezonai. 

Talkas galvenais mērķis bija sapost plud-
males volejbola laukumus, arī tuvāko apkai-
mi, sagrābt lapas, nozāģēt kādus traucējošus 
zarus. Kopīgais darbs pulcēja apmēram 15 
čaklu talcinieku. 

Jau ierasti, ka talku piesaka Tūļu iedzīvo-
tāji, kas salasīja atkritumus gar Ventspils 
ceļu, tāpat sakopa savu māju apkārtni. Talko-
ja viss miniciems, savācot duci maisu. 

Lielā talka ierasti pulcē talciniekus Vīdalē. 
Šis ciems atšķiras no daudzām citām vie-
tām — atkritumu daudzums nesamazinās. 
Lai gan ciemā ir stiklu — pudeļu un burku — 
konteiners, vīdalnieki savāca ļoti daudz šāda 
stiklu, netrūka arī skārdeņu. Apjoms — div-
arpus kravu mana baltā džipa. Paldies vietē-
jiem vīriem, kas man palīdzēja iekraut! 

Kopējais atkritumu apjoms Dundagas pa-
gastā — 10 kubikmetru konteiners ar kaudzi. 
Tātad, nerēķinot to vākumu, ko drīkst sade-
dzināt. Visumā gan tas nav daudz, jo iepriek-
šējos gados ir bijis pat mazliet pāri 20 kubik-
metriem. 

Tātad pirmais secinājums, ka acīmredzot 
tomēr pamazām kļūstam apzinīgāki. Otra 
atziņa — mainās iedzīvotāju izpratne par 
talku, tā nav vairs tikai atkritumu vākšana, 
kas, protams, ir labi, bet tā pārvēršas arī par 
teritorijas sapošanu plašākā izpratnē, arī 
koku apzāģēšanu, koku stādīšanu. Cerēsim, 

ka uz valsts simt gadu jubileju atkritumu būs 
pavisam maz un tiešām vairāk varēsim pie-
vērsties labiekārtošanai. 

Pie viena gribu atgādināt par dalīto atkri-
tumu savākšanas vietām Dundagas pagastā. 
Tādas tvertnes ir Vīdalē, Kaļķos, Pācē un 
Dundagā — pie autoostas un veikal Aibe, un 
vēl pie katlumajām. Nevejā vairs nav, jo tur 
tās nepildījās gana ātri un atkritumu izvedējs 
atteica pakalpojumus.   

Pudeles, burkas jāmet zaļajos konteineros, 
skārdenes, kartonu un plastmasas pudeles — 
dzeltenajos, bet nedrīkst mest piena pudeles. 
Aicinām šķirot atkritumus!  

Siltumnīcu un logu rūšu stikli jānodod 
atsevišķi, un tur nedrīkst būt nekā cita. Vie-
nas pudeles vai burkas dēļ var izbrāķēt visu 
partiju! Lūgums iepriekš sazināties ar mani 
pa telefonu 26563742, kopīgi nolemsim, kā 
šos stiklus atgādāt uz lielo konteineru».  

E. Salcēviča: «18. un 19. aprīlī Dundagas 
vidusskolas 5. a klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju piedalījās Labo darbu nedēļā. Tā 
bija saistīta ar talku, ar vides sapošanu. 5. a 
klase sakopa sporta laukuma apkārtni pie 
Lielās skolas. Jau pirmajā dienā skolēni no 
dažu desmitu metru liela zemes laukuma 
salasīja daudz atkritumu, bet abās dienās 
kopā audzēkņi savāca pilnus 8 atkritumu 
maisus ar atkritumiem, kā arī 9 plastmasas 
pudeles ar stikla lauskām. Viena maisa til-
pums ir 25 l, vienas PET pudeles — 1,5 l.  

Skolēni ir gandarīti par padarīto labo dar-
bu, par saposto teritoriju. Vēl gan vajadzētu 
pilnībā sakopt visu futbola laukumu un sala-
sīt visas stikla lauskas Stacijas dārzā. To bēr-

ni, pat divas dienas strādājot, nepaguva izda-
rīt. Darba gaitā 5. a klases skolēniem radās 
arī jautājums: kāpēc pie Lielās skolas stadiona 
soliņiem nav nevienas atkritumu tvertnes? 
Derētu ierīkot!» 

Par talkas norisēm Kolkas pagastā stāsta 
pagasta saimnieciskās dzīves vadītājs Ilmārs 
Gleglu, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurze-
mes reģionālās administrācijas dabas izglītī-
bas centra Slītere vadītāja Andra Ratkeviča 
un Mazirbes internātpamatskolas direktore 
Ilze Kriķīte.  

I. Gleglu: «Kolkas pamatskolas audzēkņi, 
staigājot pa jūrmalu, vāca atkritumus jau 
dažas dienas pirms Lielās talkas datuma. 
Civilizācijas pārpalikumi ir visdažādākie, 
sākot no kurpēm un veciem tīkliem un bei-
dzot ar plastmasas pudelēm. Divās dienās, 
19. un 20. aprīlī, jaunie talcinieki kopā ar 
skolotājiem savāca ap 70 piecdesmitlitrīgu 
maisu. Šajās talkās sadarbojāmies ar Slīteres 
Nacionālo parku. 

22. aprīlī, īstajā Lielās talkas dienā, talci-
nieki sakopa Kolkas ciemu, īpaši rosīgi bija 
pitradznieki un vaidenieki — vietējie iedzī-
votāji un viņu ciemiņi. Pitragā kā ierasts 
talkoja Andra Antmaņa un Gaida Bērziņa 
ģimenes un vēl kādi 10 talcinieki, Vaidē talkā 
piedalījās Ivara Hausmaņa ģimene un vēl 
kādi 15 cilvēki no atpūtniekiem. Pavisam šajā 
dienā savācām apmēram 100 maisu. Maisus 
iepriekš dabūjām centralizēti — no Dundagas 
Saimnieciskā dienesta vadītāja Andra Kojro. 
Visus savāktos atkritumus vairākās tūrēs 
paši saviem spēkiem ar džipu un piekabi 
vedām nodot uz Roju. Secinājums — atkritu-
mu mazāk nekļūst. Jāpiebilst, ka mēs gan 
cenšamies regulāri sekot līdzi katru mēnesi, 
jo vienā talkas nedēļā, nerunājot jau nemaz 
par vienu Lielās talkas dienu, visus civilizāci-
jas pārpalikumus nesavākt!»  

A. Ratkeviča: «Tā kā liedags ir mūsu pār-
raudzībā, tad, rūpējoties par tā tīrību, arī 
šogad aicinājām talkā novada skolas, un visas 
arī atsaucās. No Kolkas piedalījās visa skola 
un skolotāji, turklāt divas dienas — mazākie 
audzēkņi gāja gar līci, lielākos vispirms aiz-
veda līdz Vaidei, no kurienes pa liedagu viņi 
nosoļoja septiņus kilometrus līdz ragam. No 
Dundagas vidusskolas pieteicās 7. b klase 
audzinātājas Skaidrītes Motmilleres vadībā 
un vāca atkritumus posmā Pitrags–Mazirbe. 
Abu skolu audzēkņiem piedāvājām arī izspē-
lēt dabu izzinošas spēles, bet noslēgumā bija 
ugunskurs un desiņas. Mazirbes internātpa-
matskola teicās doties talkā viņiem izdevīgā 
laikā. Tāpēc mazirbniekiem tika desiņas, 
ugunskuru vajadzēja sakurt pašiem!» 

I. Kriķīte: «Cilvēka daba, šķiet, nav laboja-
ma! Katru gadu tīrām jūras piekrasti, taču 
atkritumi arvien ir no jauna! Tāpēc arī šogad 
devāmies gar piekrasti tos savākt. Mazirbes 
internātpamatskolas skolēni savāca apmē-
ram 19 maisu ar atkritumiem, staigājot no 
Mazirbes līdz Sīkragam. Darbus veicām 25. 
aprīlī. Sīks lietus gan smidzināja, taču skolē-
ni darbu izdarīja ar prieku. Pēc darba cepām 
Slīteres Nacionālā parka sarūpētās desiņas 
un mājturības un tehnoloģiju stundās pašu 
konservētos gurķus. Garšoja labi!» 

 

Uzklausīja un apkopoja Alnis Auziņš 

Pēc Lielās talkas 
 

22. aprīlī Lielajā talkā piedalījās arī mūsu novada iedzīvotāji. 

   Latvija būt zaļai!  

• Latvijai būt zaļai! Tāds pamudinājums šogad vienoja visus Lielās talkas dalībniekus aprīļa ceturtajā sestdie-
nā. Arī šo mazo talcinieku, kas piedalījās sporta kluba Dundaga rosinātajā pludmales volejbola laukumu sapo-
šanā pie Mazās skolas.                                                                                                              Ances Freibergas foto 

• Sen pārbaudīta un laba pedagoģiska metode ir iesaistīt. Iesaistīt bērnus un jauniešus labos darbos, piemē-
ram, rūpēs par tuvējās vides tīrību un kārtību. Tāpēc uzteicama ikvienas skolas klase un pirmām kārtām jau 
tās audzinātāja, kas pamudina savus skolēnus sapost apkaimi. Attēlā redzamie Dundagas vidusskolas 5. a kla-
se bērni, kas audzinātājas Evitas Salcēvičas vadībā strādāja Labo darbu nedēļā, paši nepiegružos vidi un rūpē-
sies, lai tā nedarītu arī citi.                                                                                                                Evitas Salcēvičas foto 

• Talka — tā tomēr ir pašierosme. Ir labi, ja kāds pamudina, saskaņo, pārrauga, tomēr tikai paši cilvēki savā 
dzimtajā stūrītī ar saimnieka aci saskatīs, kam vispirms jāpieliek roka. Kā šie puiši, kas saposa valsts ceļa malu 
no SIA Dundaga kantora uz Prometeju pusi.                                                                                       Andra Kojro foto 
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Simtgadnieku salidojums  

Godātie pašvaldības cilvēki!  
 

15. jūlijā Pilsrundālē notiks Pirmais Latvi-
jas simtgadnieku salidojums. Tā ir Latvijas 
jubilejai veltīta pilsoniskā ierosme. Rīkotāji 
lūdz atsaukties pašvaldības, kurās dzīvo jo-
projām izturīgi, enerģiski Latvijas vienau-
dži — gan tie, kam jau ir 100 un vairāk gadu, 
gan tie, kas simtgades slieksnim pārkāps 
vistuvākajā laikā. 

Salidojums aicina simtgadniekus iziet 
sabiedrībā kopā ar vienaudžiem un savas 
pašvaldības vadītājiem. Aicina satikties cilvē-
kus, kas veidojuši mūsu kopīgās vēsturiskās 
atmiņas pamatu, un aktualizēt godājamo 
senioru devumu novadam, dzimtai, valstij. 

Sarīkosim svētkus simtgadi sasniegušiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kas joprojām spēj 
apburt gan ar savu šarmu, gan aktīvo sabied-
risko dzīvi, gan dzīvesprieku un zinātkāri. 
Šādi cilvēki ir katrā novadā. 

Pašlaik zināms, ka Dundagas novadu pār-
stāvēs Fanija Budovska. Kundzei ir 103 gadi, 
bet ar atmiņu stāstiem viņā spējusi ieintere-
sēt žurnālistus, lai taptu Atmiņu grāmata.  

Salidojums notiks 15. jūlijā plkst. 13.00 
Rundāles pils Baltajā zālē. Lūgums atsaukties 
un pieteikt dalību līdz 1. jūnijam! 

Būs ekskursijas, iepazīstot mākslas vērtī-
bas pils muzejā, iespēja izstaigāt pils dārzus, 
paredzēts mākslinieku un aktieru koncerts, 

svētku mielasts pēc Latvijas valsts sākuma 
gados izdoto recepšu grāmatām. Bet pāri 
visam — lai sirdi pilda lepnums par mūsu 
cilvēkiem! 

Plašāk pa tel. 29574170 un 20209935. 
 

Simtgades salidojumu rīcības grupa 
 

Jubileja Sarmai un Sarmai 
 

22. aprīlī Kolkas tautas namā 20 gadu 
jubileju krāšņi un skanīgi nosvinēja Kol-
kas pensionāru apvienība Sarma un se-
nioru ansamblis Sarma. 

Ar kolciniekiem svētku priekus dalīja 
draugi no Dundagas, Rojas, Kuldīgas, Laucie-
nes, Talsiem, Rojupes, Lubes, Valdemārpils 
un Vandzenes, kopā ap 150 senioru. Aizkus-
tinošākais brīdis šai dienā bija mūža laulības 
apliecības izsniegšana Antoņinai Kurmei un 
Jānim Kurmim, kuri šogad nosvinēja 60 gadu 
kāzu jubileju. Rūgts! 

Pasākumā bija dziesmas, apsveikuma vār-
di, kāzu valsis, atmiņu mirkļi, dejas, atrakci-
jas, tortes, kliņģeri, labas emocijas un patei-
cības vārdi par jauko un sirsnīgo vakaru. 
Kārtējo reizi guvu apliecinājumu, ka seniori 
prot priecāties un svinēt svētkus. Radās pat 
ideja — varbūt ir vērts apvienības veidot arī 
jauniešiem un vidējai paaudzei, lai balles 
Kolkas tautas namā būt tikpat kupli apmek-
lētas kā senioru pasākumos.  

Paldies Kolkas pensionāru apvienībai un tā 

vadītājai Benitai Osei par organizēšanu, Sar-
mas meitenēm par lustīgo dziedāšanu, Kolkas 
pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam par 
skanīgo apsveikumu un tehnisko nodrošinā-
jumu, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
Ritai Langmanei. 

Inora Sproģe 
Red. piezīme. Paldies arī ansambļa Sarma 

vadītājai Inorai Sproģei! 
 

Izdzīvosim  
Kubalu skolas mūžu! 

Muzeju nakts 2017 tēma ir Laika rats par 
godu Eduarda Veidenbauma 150 gadu jubile-
jai. Arī muzejam šogad ir vairākas apaļas 
jubilejas. Tās pasākumā 20. maijā izcelsim ar 
metodes Ceļojums laikā palīdzību: Kubalu 
skolas ēkai nu jau 175 gadi, bet muzejam 
aprit 45. 

Vakarā gaitā viesi varēs izstaigāt skolas 
vēstures līkloču takas, aktīvi piedaloties vai 
vērojot skolas attīstību — no idejas par tās 
vajadzību un celtniecību (1838) līdz pat mūs-
dienām. Pa ceļam piestājot dažādos vēstures 
notikumos, atklāsim skolā pieredzēto. Satik-
sim Dundagas baronu Ostenzakenu, skolotā-
ju Ernestu Dinsbergu, mācītāju Glēzeru un 
citus cilvēkus, kas Kubalu skolā dzīvojuši un 
strādājuši. Piedzīvosim dažādus laikus, arī 
Latvijas pirmos neatkarības gadus, padomju 
laikus, muzeja atklāšanu u.c.  

Viesus aicinām būt atsaucīgiem un rosīgi 

piedalīties sarunās vai pat izspēlēt kādu no 
piedāvātajām lomām. Īpaši priecāsimies, ja 
varēsiet ierasties drēbēs, kas palīdzētu iejus-
ties 20. gs. Dundagas pagasta ļaužu lomās. Lai 
iezīmētu padomju laikus, lūdzam paņemt 
līdzi arī pionieru kaklautus. 

Muzeju nakts Kubalu skolā-muzejā iesāk-
sies plkst. 19.00 un ilgs aptuveni līdz plkst. 
23.00. Aicinām piedalīties no sākuma līdz 
beigām, lai veiksmīgi spētu izdzīvot laika 
ritumu! 

Marta Ratkeviča, muzeja vecākā speciāliste 

Talsu deju apriņķa deju kolektīvi ar la-
biem rezultātiem skati aizvadīja 23. aprīlī 
Sabiles kultūras namā. Deju kolektīvu izpil-
dījumu vērtēja piecu ekspertu žūrija: horeo-
grāfe, Dejas nozares konsultatīvās padomes 
vadītāja, deju svētku virsvadītāja Zanda 
Mūrniece, horeogrāfs, deju svētku virsvadī-
tājs Agris Daņiļevičs, horeogrāfs, deju lieluz-
veduma Māras zeme mākslinieciskais vadī-
tājs, Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis 
Purviņš, Latvijas Nacionālā kultūras centra 
dejas mākslas eksperte Maruta Alpa un ho-
reogrāfe, deju svētku virsvadītāja, Siguldas 
deju apriņķa virsvadītāja Gunta Skuja. 

Mēģinājumi, treniņstundas, deju precizē-
šanas semināri, koncerti, mēģinājumi… Un 
tad — skate. Skate ir veiksmes atslēga, kas 
ietver kolektīva neatlaidīgu darbu mēģinā-
jumos, skaidru pārliecību uzstāšanās laikā, 
uzticēšanos un labvēlīgu attieksmi. Šajā 
dienā katrs kolektīvs izdzīvo satraukuma, 

patiesības un gandarījuma mirkli. Talsu un 
Dundagas novada dejotāju saimei skates 
rezultāti kā ierasts ir ļoti labi  — esam augsti 
novērtēti. Žūrija deju kolektīvu sniegumā 
vērtēja deju māksliniecisko izpildījumu un 
rakstura atklāsmi, deju horeogrāfisko teksta 
precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas 
tērpu valkāšanas kultūru un pareizību, deju 
kolektīvu skatuves kultūru un kopiespaidu.  

Dundagas Kultūras pils jauniešu deju 
kolektīvs Dun-Dang un senioru deju kolek-
tīvs Dun-Dang skatē ieguva pirmo pakāpi. 

Kā jau iepriekš ziņojām, 5.–6. klašu deju 
kolektīvs skolēnu deju kolektīvu skatē 24. 
martā ieguva augstāko pakāpi, bet novada 
jauktais koris 2. aprīlī koru skatē — otro 
pakāpi. 

Paldies kolektīvu vadītājiem, koncert-
meistariem  un dalībniekiem! Sadziedāsim 
un sadejosim mūsu vasaras pasākumos! 

 

Smaida Šnikvalde 

Divus gadus pēc kārtas — 2014. un 2015. 
gadā — Latvijas Universitātes (LU) 
Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieku un 
folkloras studentu grupa, piedaloties arī 
brīvprātīgiem palīgiem, pavadīja skaistas 
vasaras nedēļas tradicionālās kultūras un 
mutvārdu vēstures ekspedīcijās Dundagas 
novadā, kopā pierakstot vairāk nekā 200 
cilvēku dzīvesstāstus.  

Ieraudzītais, saklausītais un izjustais Dun-
dagas novadā ir krājuma 19 autoru veltījums 
Dundagas pagastam tā nozīmīgajā un skais-
tajā 150 gadu jubilejā.  

Krājumā apcerētas galvenokārt tās lietas, 
kas novadā visvairāk piesaistīja ekspedīcijas 
dalībnieku — ārpusnieku — skatu. Tāpat pēt-
nieki pievērsa īpašu uzmanību tam, par ko 
līdz šim mazāk rakstīts, un arī tam, uz ko 
Dundagas iedzīvotāji paši visvairāk vērsa 
uzmanību, stāstot intervētājiem par savu 
dzīvi. 

Monogrāfiskajā rakstu krājumā ietverti 
apcerējumi, kas galvenokārt balstās savākta-
jā mutvārdu vēstures materiālā, piemēram, 
par ebreju iedzīvotājiem, kuri vācu okupāci-
jas laikā slēpušies Dundagas mežos vai bijuši 
ieslodzīti koncentrācijas nometnē Dundaga-1, 
tāpat par dzīvi novadā padomju laikā, kad 
Kurzemes piekraste bija stingri apsargāta 
PSRS ārējā rietumu robeža, un citiem samērā 
jauniem novada vēstures posmiem. Lauka 
pētījumos ekspedīciju dalībnieki diezgan 
daudz uzzināja par Dundagas novada tradīci-
jām (par novada māju iekštelpu un ārtelpas 
veidošanas paņēmieniem un sakopšanu; par 
zemes vērtību un mantošanas ieražām Dun-
dagas novadā; par tautas dziedniecības tradī-
ciju — ārstniecības augu vākšanu un lietoša-
nu, dziedināšanas līdzekļiem, arī par vārdo-
šanu un citiem veselības atjaunošanas paņē-
mieniem; par Dundagas novada tradicionāla-
jiem ēdieniem un to pagatavošanu; par Dun-

dagas izloksnes īpatnībām), par Dundagu kā 
vairāku rakstnieku un mākslinieku iedves-
mas vietu un citiem novadu raksturojošiem 
aspektiem. 

Krājumā ievietoti arī apcerējumi par no-
vada vēsturi un arheoloģiju, kas balstīti rak-
stītajos vēstures avotos un arheoloģiskajos 
izrakumos iegūtajās liecībās. Te būs atroda-
ma arī Dundadzniekā savulaik daudzos turpi-
nājumos publicēto Aļņa Auziņa aprakstu par 
Dundagas novada ciemiem esence.   

Dundagas novadā bijusi spēcīga ne tikai 
luterāņu, bet arī baptistu baznīca. Krājumā 
ievietots Lateves ciema Lapiņu mājās dzimu-
šā Anda Erdberga (1875–1968) plašo atmiņu 
fragments par baptistu rosību Dundagā un 
vēlāk Brazīlijā. Krājumā ievietotas arī vairā-
ku citu Dundagas iedzīvotāju (Friča Dinsber-
ga, Gunāra Anševica) atmiņas. Tāpat arī krā-
jums piedāvā ielūkoties dundadznieka Kārļa 
Ludeviga plašajā dzimtas fotoarhīvā, kas 
vienlaikus ir bagāta liecība gan par dundadz-
niekiem dzimtajās mājās, gan plašajā pasau-
lē.  

Krājuma autori galvenokārt ir LU mācīb-
spēki un pētnieki (Janīna Kursīte, Jolanta 
Stauga, Sigita Kušnere, Ilze Mileiko, Ingus 
Barovskis, Māra Zirnīte) un doktoranti 
(Kristīne Rotbaha, Indra Čekstere, Austra 
Celmiņa-Ķeirāne, Ieva Ančevska). Autoru 
pulkā ir arī arheologs un Latvijas Kultūras 
akadēmijas profesors Juris Urtāns, filoloģijas 

doktore Jana Vērdiņa, Kandavas muzeja zi-
nātniskais līdzstrādnieks Agris Dzenis, soci-
ālo zinātņu maģistre Elīna Kursīte, muzeja 
un pētniecības centra Latvieši pasaulē pētnie-
ce Brigita Tamuža, mākslas zinātņu doktore 
Inga Sindi un krājuma jaunākā autore — LU 
Sociālo zinātņu fakultātes studente Lingita 
Lina Bopulu. 

Jāatzīmē, ka viena no krājuma autorēm — 
Māra Zirnīte, Latvijā pieredzējušākā dzīves-
stāstu pētniece — savu pētniecības darbī-
bu Dundagas novadā (un plašāk — Kurzemē) 
aizsākusi jau 20. gs. 70.–80. gados, paspējot 
intervēt šeit dzīvojošo lībiešu dzimtu gados 
vecākos pārstāvjus. Balstoties gan pēdējo 
gadu interviju materiālā, gan agrāk veiktajās 
intervijās, viņa savā rakstā izveido plašu un 
padziļinātu Dundagas novada cilvēku, kā 
lībiešu, tā latviešu, raksturojumu. 

Monogrāfiskais rakstu krājums veido pla-
šu un atvērtu skatījumu uz Dundagas novadu 
tā dažādos vēstures posmos, uzsverot divus 
laika nogriežņus  — senvēsturi un neseno, 
20. gadsimta  vēsturi, taču ar atsevišķiem 
ekskursiem ietiecoties arī citu gadsimtu no-
risēs. 

Sirsnīgs paldies visiem dundadzniekiem, 
kas piekrita dalīties ar savas dzīves notiku-
miem! Uz tikšanos grāmatas atvēršanas svēt-
kos 27. maijā plkst. 16.00 Dundagas Kultūras 
pils mazajā zālē! 

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

 

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

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gunta 
Abaja, Baiba Dūda, Zinta Eizenberga, Gunārs 
Laicāns, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Inguna 
Pekmane, Aldis Pinkens, Smaida Šnikvalde, 
Baiba Tendere un Jānis Zadiņš.  

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redak-
cijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību 
atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadīju-
mos — raksta autors, intervijās — arī intervēja-
mais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsauk-
ties uz «Dundadznieku». 

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā. Metiens: 1500 eks.  
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

  Raibs kā dzeņa vēders  

Nāk klajā grāmata par Dundagas novadu 
 

Maija pēdējā sestdienā dundadzniekus uz atvēršanas svētkiem aicina grāmatas 
Diždundaga: Apcerējumi par Dundagas novadu radošā komanda. Monogrāfiskais 
rakstu krājums tapis Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes vadībā, 
grāmatu izdevis apgāds Zinātne. 

Jurģu dienā — Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate  
 

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedu-
mam, no 3. marta līdz 12. maijam visā Latvijā notika deju lieluzveduma Māras zeme 
repertuāra apguves skates.  Ar sarkanas lentītes pārgriešanu un īsām 

uzrunām atklāja kabinetu, kas tagad var 
lepoties ar jaunu grīdu, gaišām sienām un 
griestiem. Izremontēta arī blakus telpa, ko 
izmantos gan rentgena, gan veļas mājas 
vajadzībām. 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
ievadvārdos vispirms pateicās Aldonam 
Zumbergam, kas, būdams viens no Dundagas 
Veselības centra klientiem un arī rentgena 
kabineta apmeklētājiem, pievērsis pārējo 
deputātu uzmanību, ka rentgena kabinetā 
grīda savu mūžu sen kā nokalpojusi. Pēc 
tam to uzsvērusi arī izpilddirektore Zinta 
Eizenberga. Sākotnējā tāme gan nav bijusi 
precīza, tāpēc vajadzējis rast papildfinansē-
jumu. «Liels prieks, ka mūsu pašu uzņēmējs 
Jānis Mauriņš ar savu brigādi ātri un kvali-
tatīvi izremontējis šo un blakus telpu. Pal-
dies!» sacīja priekšsēdētājs. 

SIA Dundagas Veselības centrs valdes locek-
le Agita Vāgenmeistare sacīja pateicību vi-
siem kopā un katram atsevišķi. Aldonam par 

jautājuma ierosināšanu, izpilddirektorei un 
deputātiem par izpratni un labo gribu, Būv-
valdei, kuras cilvēki ir savā vietā un izprot 
stāvokļa nopietnību, savukārt par Jāni Mau-
riņu mājasmāte sacīja: «Tas ir meistars, ku-
ram es uzticētu remontēt pilnīgi visu!» 

Arī Z. Eizenberga pauda prieku par šo 
kopdarbu, kas padarīts ļoti labi, ātri, apmē-
ram vienā mēnesī un izmaksājis 11 375 eiro. 
«Kad rudenī dalījām budžeta naudu rīcībām, 
tad Aldons Zumbergs norādīja uz šādu vaja-
dzību. Taisnība, sākumā šķita, ka darbs pra-
sīs mazāku naudu, jo nebija pareiza tāme. 
Labi, ka bija finanšu rezerve no lifta projek-
ta, ko varējām likt lietā. Prieks, ka deputāti 
saprata šo vajadzību un darbs raiti notika. 
Tagad visi varam novērtēt gan rentgena 
kabinetu, gan blakus veļas mājas telpu, kurā 
remonta laikā nojauca veco krāsni. Ceru, ka 
uzsāktā sadarbība turpināsies un kopā ar 
Jāni īstenosim vēl dažus labus darbus!» 

 

Alnis Auziņš 

Izremontēts rentgena kabinets 
 

21. aprīlī SIA Dundagas veselības centrs atklāja izremontēto rentgena kabinetu. 
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21. aprīlī, pārgriežot lentīti, SIA Dundagas Veselības centrs atklāja izremontēto 
rentgena kabinetu. Tā grīda bija, kā mēdz teikt, pēdējā maizē. Nu kabinetam ir ne 
vien jauna grīda, bet arī gaišas sienas un griesti, izremontēta arī blakustelpa veļas 
mājas vajadzībām. Pateicību Jānim Mauriņam teica gan izpilddirektore Zinta Eizen-
berga (no kreisās), gan Dundagas Veselības centra valdes locekle Agita Vāgenmeista-
re. «Tas ir meistars, kuram es uzticētu remontēt pilnīgi visu!» priecīgi sacīja Agita.  

Aļņa Auziņa foto 

Trīspadsmitajā — trīspadsmitā. Latviešu teātra cienītāji sapratīs, kāpēc ar šiem vār-
diem var spēlēties. Bet arī mūsu novadā tam ir savs pamatojums. Tieši 13. aprīlī 
Mazirbes internātpamatskolā notika 13. Teātra diena. Brīnišķīgi svētki internātpa-
matskolu audzēkņiem un visiem, kas šajā dienā ir klāt, dzīvo līdzi un no sirds aplau-
dē. Attēlā redzams skats no Liepājas speciālās internātpamatskolas izrādes Rakša-
na. Kur rakšana, tur manta, kur manta, tur pirāti...  

Foto no Mazirbes internātpamatskolas albuma 

Lielā talka mūsu novadā pulcēja lielus un mazus, čakli strādāja gan atsevišķi cilvē-
ki, gan domubiedru apvienības, kā attēlā redzamā grupa, sapošot Dakterlejas apkai-
mi. Lai gan maisiem vajadzēja būt, visdrošāk ir paņemt līdzi pašiem savu lielu segu, 
ar ko pārvietot sagrābtās lapas un zarus! Bet varbūt kādu mazo talcinieku tajā var arī 
izšūpināt?                                                                                                 Andra Kojro foto 

Vai vienā gleznā var 
sadzīvot Berlīnes Bran-
derburgas vārti, Londo-
nas Big Bens, Parīzes 
Eifeļtornis, itāļu Pizas tor-
nis un mūs pašu Brīvības 
piemineklis? Var, ja māk-
slinieks tā iecerējis darbu 
un ja tēma ir Eiropa. As-
toņi mūsu vidusskolas 
audzēkņi atsaucās Ārlie-
tu ministrijas aicināju-
mam uzgleznot sešas 
gleznas. Eiropas dienā 9. 
maijā tās ikvienu garām-
gājēju mūsu galvaspilsē-
tā aicināja atvērt minis-
trijas durvis, bet tagad 
tās redzamas ministrijas 
iekštelpās. Arī šis Māras 
Elīzas Silas darbs.  

Dināra Neifelda foto 

Ar talkām zināmā mērā ir tāpat kā ar Sieviešu dienu. Labi talkot vienā noteiktā da-
tumā, kad to dara visa valsts, bet tikpat labi ir sarīkot talku tad, kad sirds kāro. Tad 
varbūt Lielajā talkā būs jāvāc mazāk civilizācijas pārpalikumu. 6. maijā biedrība Kol-
kas sporta klubs aicināja sapost pludmales volejbola laukumu Kolkas stadionā. Strā-
dāja gan kolcinieki, gan dundadznieki — volejbola entuziasti. Kad sāksies spēles, tad 
gan katrs būs savā tīkla pusē.                                Foto no Kolkas sporta kluba albuma 

27. maijā Dundagas Kul-
tūras pils mazajā zālē at-
vērsim grāmatu Diždunda-
ga: Apcerējumi par Dunda-
gas novadu. Monogrāfis-
kais rakstu krājums tapis 
Latvijas Universitātes profe-
sores Janīnas Kursītes vadī-
bā, grāmatu izdevis apgāds 
Zinātne. 2014 un 2015. ga-
dā Humanitāro zinātņu fa-
kultātes pētnieku un folklo-
ras studentu grupa ekspe-
dīcijā mūsu novadā pierak-
stīja vairāk nekā 200 cilvē-
ku stāstus. Dundagas nova-
dā ieraudzītais, saklausītais 
un izjustais ir krājuma 19 
autoru veltījums Dundagas 
pagastam tā 150 gadu jubi-
lejā. 


