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Māra Jēkabsone

Ziemeļkurzemē, Slīteres Zilo kalnu pakājē, izvie-
tojies lielākais Latvijas pagasts — Dundagas pagasts. 
Dundagas barons savulaik bijis viens no lielākajiem ze-
mes īpašniekiem Kurzemē. Šobrīd Dundaga ir šī 55,7 
kvadrātkilometrus plašā Talsu rajona pagasta centrs.

Pagasta 
bibliotēka 
pārmaiņu laikā: 
Dundagas pagasta 
bibliotēkas 10 gadi

“Dun-dang”
Sena novada teika vēsta, ka vārds “Dundaga” esot 

cēlies no nogrimušas pils zvanu skaņām, kuras saklau-
sījis kāds ganu zēns. Pēc Dundagas vārda uzminēšanas 
pils cēlusies augšā, bet zēns pārvērties akmenī.

Dundagas pils ir lielākā un vecākā pils Ziemeļkur-
zemē. Rīgas domkapituls1 to sāka būvēt 13.gadsimtā, 
1434.gadā to nopirka Kurzemes bīskaps, bet no 16. līdz 
20.gadsimtam tā piederēja muižnieku Maidelu un Os-
tenzakenu dzimtām. Ar pili saistās daudz teiku un no-
stāstu, pazīstamākais no tiem — par Zaļo jumpravu, 
kas pilī parādoties pilnmēness naktī ceturtdienās.

Unikāla ir Dundagas evaņģēliski luteriskā baznī-
ca, kas būvēta 1766.gadā. Baznīcas altāri grezno sim-
bolisma un jūgendstila manierē veidotā Jaņa Rozentā-
la (1866–1917) altārglezna “Lieldienu rīts” (1912), diev-

-
ga (1816–1902) brāļa Anša Dinsberga (1817–1893) 1859.
gadā būvētās ērģeles. Baznīca lepojas ar divām vērtī-
gām un saudzējamām relikvijām: 1689.gadā izdoto Bī-

-
ņa (1877–1942) 1936.gadā dāvāto viesu grāmatu ar vi-
ņa pašrocīgu ierakstu.

Dundagas “Gaismaspils”

Dundagas pagasta 3611 iedzīvotājus apkalpo trīs 
bibliotēkas: Dundagas pagasta bibliotēka, Kaļķu bib-
liotēka un Vīdales bibliotēka.
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Dundagas pagasta bibliotēkas krājums 2009.gada 
1.janvārī sastādīja 26 271 vienību, bibliotēka abonē 11 
laikrakstus un 36 žurnālus.

Lasītāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasī-
tavā un bērnu abonementā. Interesentiem ir iespēja iz-
mantot datortehniku un pastāvīgo internetslēgumu. 
No reģistrētajiem 696 lasītājiem aptuveni puse — 337 
— ir vecumā līdz 18 gadiem. Kā datortehnikas un tīkla 
lietotāji reģistrēti 264 cilvēki, 86 no tiem izmanto tikai 
datorpakalpojumus.

Bibliotēkā strādā četri bibliotekāri. Vadītājai ir aug-
stākā, bet pārējām trīs darbiniecēm — vidējā speciā-
lā izglītība bibliotēku nozarē. Bibliotēkā tiek algots arī 
viens tehniskais darbinieks.

2007.gada 11.decembrī bibliotēka akreditēta kā vie-
tējas nozīmes bibliotēka.

Pārmaiņu sākums

1997.gadā Dundagas pagasta bērnu bibliotēka sa-
darbībā ar Kubalu muzejskolu2 startē Sorosa fonda 
Latvija “Bibliotēku programmas” projektu konkursā 
— 2826 latu apmērā tiek atbalstīts projekts “Dunda-

gas pagasta bibliotēku darba efektivitātes paaugsti-
nāšana un pagasta kultūrvēsturei veltītās literatūras 
izdošanas veicināšana”. 1998.gadā Dundagas pagas-

-
su Centrālās bibliotēkas projekta “Talsu rajona tautas 
bibliotēku vienotā reģionālā informācijas tīkla auto-
matizācija” darba grupas locekle. Sorosa fonds Latvi-
ja atbalsta šo projektu, piešķirot 2883 latus. Abu pro-
jektu realizācija atklāj bibliotēku nākotnes virzību — 
automatizāciju. Lai pilnvērtīgi attīstītu bibliotēkas un 
novērstu finanšu līdzekļu nelietderīgu pārdali, pagas-
ta vadība nolemj apvienot Dundagas Centrālo biblio-
tēku un Dundagas bērnu bibliotēku — kopš 1999.ga-
da bibliotēka darbojas kā Dundagas pagasta bibliotē-
ka ar bērnu nodaļu.

Jaunās tehnoloģijas — pirmo reizi 
bibliotēkā

1997.gada projekta rezultātā Dundagas pagasta 
bibliotēka saņem pirmo datoru un printeri. Datorzi-
nības apgūtas pašmācības ceļā un izmantojot vietējo 
speciālistu konsultācijas.

Bērnu literatūras nodaļā

Dundagas 
bibliotekāres ir lielas 

puķu mīļotājas

Kartīšu un elektroniskā kataloga 
līdzāspastāvēšana
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Nākamā — 1998.gada — projekta ietvaros rodas 
iespēja apgūt bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) 
ALISE, ko projekta gaitā ieguvusi Talsu Centrālā bib-
liotēka.

1999.gadā Dundagas pagasta bibliotēkā norit pir-
mās sarunas par BIS ALISE iegādi. Diemžēl piedāvājums 
Dundagas pašvaldībai ir finansiāli pārāk liels un iespēja 
Dundagas pagasta bibliotēkai iegādāties izvēlētos BIS 
ALISE moduļus netiek rasta.

2002.gadā Dundagas pagasta bibliotēkā pirmo rei-
zi parādās internets — tiek ierīkota interneta iezvan-
pieeja, ko pārsvarā izmanto e-pastam un informācijas 
meklēšanai elektroniskajos katalogos.

Projekti — lasīšanas veicinātāji

Laika posmā no 2003.gada 1.oktobra līdz 2004.
gada 1.oktobrim Dundagas pagasta bibliotēka īste-
no projektu “7x7 jeb lasošā ģimenē katrai dienai savu 
grāmatu”. Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalsts 
ir 116 lati. 7x7 nozīmē 7 grāmatu komplektus pa 7 
grāmatām katrā. Tiek izveidotas 7 jaunas grāmatu ko-
pas, kas projekta realizācijas gaitā izdalītas lasīšanai 
un vērtēšanai vairākās ģimenēs, bet pēc projekta bei-
gām atgriežas atpakaļ bibliotēkas krājumā. Komplek-
ti ietver daudzveidīgu materiālu — uzziņu izdevumi, 
daiļliteratūra, bērnu grāmatas —, lai būtu interesanti 
ikvienam ģimenes loceklim. Projektā iesaistās 6 laso-
šas ģimenes — 37 dažādu paaudžu cilvēki vecumā no 
1 līdz 84 gadiem.

No 2003.gada 1.decembra līdz 2004.gada 1.decem-
brim bibliotēka realizē otru VKKF atbalstīto projektu — 
“Lūdzu! Palīdzi man izlasīt pirmo grāmatiņu!”, kam pie-
šķirti 200 lati. Projekta rezultātā bibliotēkā pirmo reizi 
parādās bilžu grāmatas maziem bērniem — pavisam 
148 jauni izdevumi. Kā jauni lasītāji projekta gaitā re-
ģistrējas 21 pirmskolas vecuma bērns (5 līdz 6 gadi) un 
5 pieaugušie. Organizēti 16 grāmatu lasīšanas pasāku-
mi. Tā kā bibliotēka atrodas vienā ēkā ar bērnudārzu, 
šīs grāmatiņas tiek aktīvi izmantotas bērnudārza no-
darbībās.

2004.gadā bibliotēka organizē Dzejas dienām 
veltītu projektu “Mūsu mājas”, ko VKKF atbalsta ar 
164 latiem. Sadarbībā ar Dundagas mākslas un mū-
zikas skolu top zīmējumu izstāde pēc Māras Cielē-
nas (1954) dzejoļiem, kā arī notiek tikšanās ar dzej-
nieci.

No 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 1.oktobrim 
risinās projekta “Lūdzu! Palīdzi man izlasīt pirmo grā-
matiņu!” turpinājums. VKKF dotajiem 200 latiem pa-
gasta pašvaldība pievieno savu artavu, un tiek iegādā-
tas 104 jaunas bērnu grāmatas, kas veicina 22 pirmsko-
las vecuma bērnu un 9 sākumskolas pirmo klašu skolē-
nu iesaistīšanos bibliotēkā.

Sākot ar 2003.gadu, Dundagas pagasta bibliotēka 
ir aktīva VKKF kultūras programmu “Bērnu žūrija” un 
“Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām” dalībniece. Iepirktie izdevumi gan bagā-
tinājuši bibliotēkas krājumu, gan sekmējuši lasītāju, se-
višķi bērnu, interesi par lasīšanu.

Dundagas laipnās bibliotekāres — no kreisās: Daiga Muželovska, Anita Jaunbirze, Ina Eihlere, Ruta 
Emerberga, Inese Napska



Krokodils — Dundagas varoņu 

simbols
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Dundagas bibliotēkas automatizācija 
— pirmie Talsos

2005.gads ir uzskatāms par Dundagas pagasta bibliotē-
kas iesaistīšanās valsts vienotās bibliotēku informācijas sis-
tēmā (VVBIS) sākumu, ievadot jauno tehnoloģiju izmanto-
šanu bibliotēkas darbā. Projekta “Atslēga uz e-pasauli Talsu 
rajona bērniem” ietvaros Dundagas pagasta bibliotēka sa-
ņem 3 jaunus datorus. Iezvanpieeja tiek nomainīta ar VVBIS 
nodrošināto pastāvīgo internetslēgumu.

Pateicoties valsts atbalstam, ko administrē valsts 
aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS), 
2005.gadā bibliotēka pirmo reizi saviem lasītājiem var 
piedāvāt elektroniskās datubāzes: “Letonika.lv” un  

2005.gadā VKKF finansētās kultūras programmas 
“Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digi-
tālā vidē atbalsts” 3906 latu apmērā tiek atbalstīts pro-
jekts “Dundaga un dundadznieki internetā”. Finansiālu 
atbalstu sniedz arī Dundagas pagasta pašvaldība.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot tiešsaistes datu-
bāzi par Dundagu, tās vēsturiskajiem notikumiem, objek-
tiem un personībām. Projektā iesaistās Dundagas pagasta 
bibliotēka, Kubalu muzejskola, Dundagas vidusskolas bib-
liotēka, pagasta padomes izdevums “Dundadznieks”3 un 
Talsu Galvenā bibliotēka. Projekta rezultātā tiek iegādāti 3 
datorkomplekti, skeneris, fotoaparāts, Talsu Galvenās bib-
liotēkas serverī instalēts BIS ALISE modulis 3i, apmācīti 7 
bibliotekāri. Dundagas pagasta bibliotēka ir pirmā pa-
gasta bibliotēka Talsu rajonā, kas uzsāka automatizāci-
ju — 2005.gadā sākta svītrkodu piešķiršana, lasītāju elek-
troniskā reģistrācija, novadpētniecības materiālu elektro-
niskā bibliogrāfiskā aprakstīšana.

Novads un novadnieki

Sabiedrības uzmanību saista projekts “Dundaga un 
dundadznieki internetā” (http://www.dundaga.lv/bibl/
projekts), kur rodama informācija (gan teksts, gan at-
tēli) par šādiem Dundagas novadniekiem: ārsts un va-
lodnieks Juris Bārs (1808–1879), skolotājs un rakstnieks 

Krišjānis Barons (1835–1923), sabiedriskais un kultūras 
darbinieks Fricis Adamovičs (1828–1912), pedagogs, tul-
kotājs un dzejnieks Fricis Adamovičs (1863–1933), pe-

-
cists Arnolds Auziņš (1931).4

2005.gada rudenī tiek realizēts Dundagas novadnie-
kam K.Baronam veltīts projekts — “Vizuāls latvju dainu 
skatījums”. Ar VKKF un Dundagas pagasta pašvaldības 
atbalstu un sadarbībā ar Dundagas mākslas un mūzi-
kas skolu izveidota bērnu zīmējumu pēc dainu motī-
viem izstāde. Projekta ietvaros dundadznieki piedalās 
K.Barona 170.jubilejai veltītajā pasākumā Rīgas Latvie-
šu biedrības namā.5

“Trešais tēva dēls” un Dundaga

2008.gadā projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros Dun-
dagas pagasta bibliotēka iegūst 5 datorkomplektus un 
multifunkcionālo iekārtu. Līdz ar to pašlaik — 2009.ga-
da sākumā — bibliotēkā pavisam kopā ir 12 datori: 4 
darbiniekiem un 8 lasītājiem. Bibliotēkā uzlabots inter-
neta ātrums — 256 Kb/s ar platjoslas internetu 4 Mb/s 
— un nodrošināta bezvadu piekļuve vispasaules tīmek-
lim, veikta lokālā tīkla nomaiņa, kā arī intensīva biblio-
tekāru apmācība. Brīvpiekļuvi internetam novērtē jau-
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Dundagas pagasta bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga uz jaunveidotā 

balkoniņa

Zem balkoniņa vēl taps atpūtas stūrītis
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labirintu no 
balkoniņa

Labirinta 
paslēptuves

Jaunajā 
lasītavā bērni 

var justies brīvi 

un nepiespiesti

Vai nu arī 
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nieši, kas nereti stāv garās rindās — līdz pat 10 bērniem 
vienlaicīgi. Spēlēm un izklaidēm uzlikts ierobežojums 
— pusstunda. Turklāt, kad skolā notiek mācības, skolē-
niem izmantot internetu ir liegts, jo bibliotēka neatbal-
sta stundu kavētājus. Priekšroka tiek dota mācību ma-
teriālu meklēšanai internetā — šim procesam atšķirībā 
no “čatošanas” laika ierobežojums netiek noteikts.

Piedalies projektā un iegūsti balvu!

-
jektu vadītāja. Projekta “Interaktīvā lasītava bērniem” 
gaitā veikta iekšējā balkona izbūve un labirinta izveide 
bērnu nodaļas lasītavā. Finansējums gūts Talsu novada 
fondā (TNF), Nīderlandes labdarības fondā “KNHM” (Ko-
ninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, http://www.
knhm.nl) un pagasta pašvaldībā. Lai gan kopējais finan-
sējums nav liels — 500 lati no TNF un “KNHM”, kā arī 565 
lati pašvaldības līdzfinansējums —, iegūtais rezultāts 
liecina par Dundagas bibliotekāru radošo izdomu. Tā kā 
bibliotēka atrodas Dundagas bērnudārza telpās, līdz šim 
lasītavas sienas bija apbūvētas ar lieliem, slēgtiem skap-
jiem, kur savulaik atradās bērnu gultiņas, bet vēlāk tika 
glabātas grāmatas un žurnāli. Tagad lielie skapji paliku-
ši tikai pie vienas sienas. Pārējās nokrāsotas maigos pas-
teļtoņos, pie vienas no tām izbūvēts koka balkoniņš ar 
kāpnītēm, bet telpas vidū no veco skapju durvju plāk-
snēm izveidots krāsains labirints. Mazi, mīksti krēsli iz-
vietoti gan labirinta stūros, gan uz balkona, ar laiku taps 
atpūtas stūrītis zem balkona.

Bērnu nodaļas izremontēto telpu atklāšana noti-
ka 2008.gada 10.decembrī un pulcēja ne mazums tu-
vu un tālīnu viesu. Jaunais lasītavas iekārtojums neat-
stāja vienaldzīgu nevienu — klātesošie kā mazi bērni 
rāpās uz balkoniņa, līkumoja starp labirinta sienām un 
sapņoja par romantisku priekšnesumu balkona pakā-

jē. Jāpiebilst, ka lasītavas apzīmējums “interaktīvā” ne-
būt nav saistīts ar informācijas tehnoloģijām — jauniz-
remontētajā lasītavā nav neviena (!!) datora. Interaktīva 
šī lasītava ir tādā nozīmē, ka tā ir telpa bērnu iztēles un 
fantāzijas rosināšanai, iekšējās pasaules attīstīšanai — 
kluss, maigs un romantisks skaistums, kur paslēpties no 
ikdienas un iegrimt grāmatu un žurnālu sapņu valstībā. 
Daudzi bērni uz bibliotēku nāk pildīt mājasdarbus vai 
atslēgties no nereti nomācošās ikdienas. Jaunā lasītava 
ir vieta, kur to var darīt klusumā un mierā, netraucēti no 
datortelpā valdošās kņadas un trokšņa.

Paveikto ir novērtējuši ne tikai Dundagas iedzīvotāji 
un viesi, to ir novērtējis arī “KNHM” fonds, kas, izvērtē-
jot visus TNF 2008.gada rudens projektus, veicināšanas 
balvu 500 eiro apmērā piešķīris tieši Dundagas pagas-
ta bibliotēkai. Vai par šo naudu tiks iegādātas grāmatas 

Dundagas pagasta bibliotēka atrodas vienā 

ēkā ar bērnudārzu

Audzinošais uzraksts brīdina kā lielus, tā mazus
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vai uzmeistarots austrumniecisks atpūtas stūrītis, rādīs 
laiks, taču Dundagas pagasta bibliotēkas bērnu noda-
ļā nu ir sākušies mazo dundadznieku galda spēļu mači, 
paslēpes labirintā un grāmatu pasaules iepazīšana jau-
nā, estētiskā vidē.

Ko par bibliotēku domā bērni

2008.gada nogalē, kad tika remontēta jaunā bērnu 
lasītava, bibliotēkas darbinieki aicināja bērnus atklāt sa-
vas domas un vēlmes par bibliotēku. Tapa vairāki inte-
resanti un emocionāli bērnu apcerējumi par bibliotēku. 
Kopējā aina paveras pozitīva: bērni priecājas par bez-
maksas internetu, atzīst, ka lasīšana ir interesanta, no-
vērtē bibliotekāru labvēlīgo attieksmi pret lasītāju. Taču 
ļausim runāt pašiem bērniem.

“Bibliotēka man asociējas ar vietu, kur es varu aiziet un 
atpūsties pēc garās un nogurdinošās dienas skolā. Tur es 
varu izlasīt dažnedažādas grāmatas, žurnālus vai enciklo-

K.Ulmaņa dāvātā viesu grāmata ar eksprezidenta 

rokrakstu

pēdijas. Tās atrast palīdzēs jaukās, izpalīdzī-
gās un vienmēr smaidošās bibliotekāres! Un 
vēl bibliotēkā var pasēdēt pie interneta vai 
blakus telpā pildīt mājas uzdevumus!”

“Allaž esmu iedomājusies, ka bibliotēkai 
vajadzētu atrasties kādā senā ēkā, kuras vi-
zuālajam izskatam vajadzētu atgādināt 
senlaiku templi, kas būtu apveltīts ar ne-
skaitāmiem nostāstiem, jo katra grāmata, 
kas atrodas bibliotēkā, ir kā noslēpums, ku-
ru vajadzētu atklāt, izpētīt un ar pilnu spa-
ru doties attiecīgās grāmatas pasaulītē.”

“(..) no katras izlasītās grāmatas mēs 
kļūstam gudrāki, jo nav tādu grāmatu, 
kura kaut vai mazliet nepamācītu dzī-
vot.”

“Es atceros, kad tikko iestājos bibliotēkā, 
tad man likās, ka tā ir ļoti brīnišķīga vieta, 
tur bija tik daudz grāmatu, ko es varētu iz-
lasīt. Vēl joprojām man tā ir kā maza pasa-
ku pasaule, kur var patverties jebkurā brī-
dī, jo tās ir grāmatas, kas palīdz mums dar-
bināt iztēli. Man mūsu bibliotēkā visvairāk 
patīk tas, ka tā ir ļoti ērti sasniedzama, un 
tas, ka tajā ir man nepieciešamās grāma-
tas (..). Vēl man patīk bibliotēkas darbinie-
ces, kas ir ļoti laipnas un vienmēr palīdz, 
ja kaut ko vajag atrast bibliotēkas plaša-
jā grāmatu un informācijas klāstā. Vienī-
gā lieta, ko es vēlētos mainīt bibliotēkā, ir 
apgaismojums, īpaši rudens un ziemas 
laikā, kad ārā ir drūms laiks, tad es vēlētos 
ieiet tādā kā gaismas pilī, kas mums no-
zīmē pašu bibliotēku. Es savai bibliotēkai 
vēlu daudz vairāk lasītāju un apmeklētā-
ju nekā tai ir tagad!”

(Māras Jēkabsones foto)

1 Rīgas domkapituls — arhibīskapa padome laicīgajās un garīgajās 
lietās, vadīja Rīgas arhibīskapijas pārvaldi. Sākot ar 1229.gadu Rīgas 
domkapituls ievēlēja Rīgas arhibīskapus.

2 Kubalu muzejskola ir Dundagas pagasta padomes 
struktūrvienība, kas apsaimnieko seno skolas namu, kas ir valsts 
nozīmes kultūras piemineklis. Skola celta 1842.gadā, tur savulaik 

informācijas un muzeja digitālo fotogaleriju sk. http://www.dundaga.
lv/bibl/ksm/ievads.

3 Laikraksts “Dundadznieks” ir Dundagas pagasta izdevums. Iznāk 
kopš 2001.gada vienu reizi mēnesī. Pieejams arī elektroniski: http://
www.dundaga.lv/avize.

4 Jāpiebilst, ka dundadznieks ir arī slavenais Austrālijas krokodilu 
mednieks Arvīds Blūmentāls (1925–2006). Dundagas centrā aplūkojams 
interesants piemineklis — Oļega Skaraiņa (1923) betona skulptūra 
“Krokodils”, kas veidota 1995.gadā. Tā ir piemiņas zīme Dundagas vīru — 
leģionāru — varonīgajām cīņām Kurzemes cietoksnī Otrā pasaules kara 
laikā un atgādinājums par dundadznieka A.Blūmentāla piedzīvojumiem 
Austrālijā. Arī A.Blūmentāls ir bijis leģionārs un Kurzemes cīņu dalībnieks. 
Viņš savas dzīves laikā pēc dažādiem avotiem nomedījis ap 10–50 
tūkstošus krokodilu un ir prototips slavenajai 1986.gadā uzņemtajai 
filmai “Krokodilu Dandijs” (“Crocodile Dundee”). Par pieminekli un ar to 
saistītajiem kultūrvēsturiskajiem motīviem stāsta 1995.gadā uzņemtā 
Ivara Selecka (1934) dokumentālā filma “Gājiens ar krokodilu”.

5 Papildu informāciju un fotogaleriju par pasākumu sk. http://
www.dundaga.lv/bibl/pasakums.


