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Sestdien vairākas stundas mēģinājuši, pēc 
tam zaļumballē izlustējušies un svētdienas 
rītā vēl pēdējos mēģinājumus izturējuši, pēc-
pusdienā dejotāji ar savu koncertu ieprieci-
nāja dundadzniekus un viesus. Uzstājās ap 
400 dejotāju: bērni, jaunieši, vidējās pa-
audzes pārstāvji un seniori. Dundadznieki 
īpaši uzgavilēja savējiem — Dun–dang dejotā-
jiem, kas jaunajos, projektā iegūtajos tautas 
tērpos ar lielu prieku pirmoreiz piedalījās 
Mazajā Eiropiādē. Kā jau solīja mūsu Dace, šo-
reiz lielais sadancis pārsvarā norisa dzīvās 
mūzikas pavadījumā. Šķiet, ka spēlēja ne vie-
na vien kapela! 

Tāpat pasākumu kuplināja skatītāju ie-
saistīšana rotaļās. Tas bija jautri! Vismaz vie-
nu rotaļu skaistajā koncertā izbaudīja arī 
mūsu novada domes priekšsēdētāja Gunta 
Abaja. Nebiju vēl paguvusi uzsākt sarunu ar 
Indru Filipsoni, Mazās Eiropiādes virsvadītāju, 
kad jau kāds dejotāju zēns aicināja viņu uz 
rotaļu. Indra, nakšņojot pils Zaļās jumpravas 
istabā, pati bija ģērbusies Zaļās jumpravas 
cienīgā tērpā: visa vienā zaļā, kas, starp citu, 
viņai ļoti piestāvēja.  

Visu koncertu raiti kopā saistīja tās vadī-
tājs — aktieris Zigurds Neimanis, Indras dzī-
vesbiedrs.  

Līdz šim katru gadu lielo sadanci pirms 
došanās uz Eiropiādi rīkoja citā vietā, bet nu 
jau otro vasaru pēc kārtas to rīko Dundagā. 
Kāpēc tā? Uz šo jautājumu atbildi man snie-
dza gan Dun-dang vadītāja Dace, gan lielā sa-
danča virsvadītāja Indra.  

«Visiem kolektīviem pērn ļoti pie mums 
patika, mūsu viesi bija apmierināti ar sagai-
dīšanu, ar ēdināšanu, dzīvošanu, organizato-
risko pusi. Kā uzdeva jautājumu, kur šogad 
rīkot Mazo Eiropiādi, tā visi dalībnieki vēlējās 
atkal atgriezties Dundagā. Viņi pat teica, ka 
šeit piedzīvojuši labāko Mazo Eiropiādi. Kas 
man atlika? Aiz labas sirds piekritu. Pērn tik-
ko pēc šiem deju svētkiem gan nosolījos — 
vairs nekad mūžā! Protams, lai viss būtu, kā 
pienākas, bijām ieguldījuši ļoti lielu darbu. 
Tādā ziņā šogad bija vieglāk: pamats mums 
bija, vairāk pielabojām trūkumus. Liels pal-
dies visiem, kas gādāja, lai svētki izdotos!» 
teica Dace.  

Indra atzina: «Visiem Mazās Eiropiādes da-
lībniekiem ir laimējies, ka otro gadu pēc kār-
tas varam Eiropiādes ģenerālmēģinājumā pie-

dalīties Dundagā, jo šeit ir labi sadzīves ap-
stākļi un dejošanai piemērota estrāde. Ie-
dvesmo, ka neviens no vadības vai darbinie-
kiem it kā nav redzams, bet visu laiku esam 
izjutuši fantastisku vēlmi palīdzēt un sirds 
siltumu. Protams, Mazā Eiropiāde šeit varēja 
notikt tikai, pateicoties Dundagas novada va-
dībai un enerģiskajai Dacei. Mēs ļoti priecā-

tos, ja līdztekus Dundagai arī citviet Latvijā 
būtu tik atsaucīgi vadītāji, kas atbalsta kultū-
ru. Kas gan mūsu valstī notiks, ja nesaglabās 
kultūru? Pašdarbnieki ir lieli entuziasti: viņi 
savu lietu dara ar milzu aizrautību. Dundaga 
var tikai lepoties ar daudzajiem pašdarbības 
kolektīviem». 

Lai visiem, arī mūsu dejotājiem, viegls de-
jas solis 49. starptautiskajā tautas kultūras 
festivālā Eiropiāde Padujā un prieks par skais-
to Itāliju! 

Diāna Siliņa 
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Kaut ātrāk trūktu! 

 Redaktora vārdi 

Dundagā 
13.–15. VII pilī novada atklātais šaha 

čempionāts Dundagas torņi 2012.  
22. VII plkst. 13.00 luterāņu baznīcā 

stīgu trio — Anda Kostanda (vijole), Ie-
va Hermane (vijole) un Līga Balga 
(čells) — koncerts un liliju izstādes at-
klāšana. Tā būs apskatāma līdz 29. VII. 

22. VII vakarā ierodas velomaratona 
Barona taka (Tartu–Dundaga) dalībnieki. 
Plkst. 19.00 parka estrādē koncerts. 

23. VII plkst. 10.00 no pils sākas  
Barona veloaplis ap Dundagu. 

 

Kolkā  
14. VII Jūras svētki (sk. 6.lpp.). 
 

Mazirbē 
21. VII plkst. 17.00 luterāņu baznīcā 

koncerts Vasaras harmonijas. Piedalās 
Vita Kalnciema (ērģeles), Maija Prēdele 
(čells) un Līga Ozola (soprāns). Pro-
grammā: J. S. Bahs, G. H. Hendelis, 
F. Kuperēns, Jāzeps Mediņš, J. Ivanovs 
u. c.  

27. VII plkst. 19.00 luterāņu baznīcā 
vakara koncerts. Dzied Salaspils jauk-
tais koris Lōja. 

28. VII Līvu svētki.  

Avīze bija sagatavota, kad saņēmām deputāta Aldona Zumberga rakstu, kurā de-
putāts izklāsta visumā iepriekšējā rakstā pausto, to pamatojot ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli domei, kas ir reakcija uz A. Zumberga 
vēstuli ministrijai.  

Ja saņemsim ministrijas iebildumus par pašvaldības darbu, tad ar to iepazīstinā-
sim sabiedrību. 

Redkolēģijas sēdē jūnijā vienprātīgi nolēmām iedibināt pašvaldības interneta 
vietnē diskusiju un domu apmaiņas vietu www.dundaga.lv/forum, kas jau aktīvi dar-
bojas. Tā ir publiska, toties atšķirībā no avīzes darbojas zibenīgi un bez apjoma iero-
bežojuma, vienu tēmu var apspriest daudzi un ilgi, un neviens nevar pretendēt uz 
gala vārdu, izņemot argumentāciju.  

Taču jautājuma sakne jau nav pēdējos rakstos. To samilzumu, kas ir mūsu domē 
un diemžēl lielumties visā novada sabiedrībā, neatrisinās ne avīze, ne interneta 
vietne. Pārāk daudz nedziedinātu aizvainojumu un pa savam tulkotas «taisnības» 
un likuma pantu, bet pa vidu — gaisa jaucēji sava pašlabuma dēļ. 

Godprātīgie, tostarp apmulsušie, vēlas, lai augonis pēc iespējas ātrāk samilztu pa-
visam un trūktu. Citādi nupat jau trūkst gaisa. Man noteikti. 

Alnis Auziņš 

Mazajā Eiropiādē 
 

30. VI un 1. VII Dundagas parka estrādi piedimdināja daudzi dejotāji no dažādām 
Latvijas vietām — pie mums notika Mazā Eiropiāde, kurā šogad piedalījās arī jaunieši 
un seniori no Dun-dang, ko vada Dace Treinovska. 

2. lpp. Sabiedriskā kārtība  
saistošajos noteikumos un ... ballēs. 

4. lpp. Piensaimnieki Briselē,  
Maxima, Centrāltirgū un Siera svētkos. 

4. lpp. Kapu svētki un kapu apsaimniekošana. 

5. lpp. Atdzīvojas  
Kolkas zivsaimniecības vēsture. 

6. lpp. Neptūn daudzcīņ, dvieļbols, spēkošnas  
a jūrs čūsk — Jūras svētki Kolkā. 

• Kristīne Savicka rotaļā ar kādu mazāku dejotāju.  
Māra Labareviča foto 

Pateicības vēstule 
 

Ar prieku publicējam Starptautiskās Eiro-
piādes komitejas viceprezidentes un Latvijas 
Eiropiādes komitejas vadītājas Indras Filipso-
nes sirsnīgo pateicības vēstuli par skaisti sa-
rīkotajiem un pavadītajiem svētkiem. 

 

Dārgie kolēģi, vadītāji, dejotāji, organiza-
tori un visi labie gariņi, kas nemanāmi darīja 
visu, lai izdotos mūsu kopīgie svētki Dunda-
gā! Nav tādu vārdu, lai novērtētu jūsu sirds 
degsmi, neizsīkstošo enerģiju un patieso mū-
su tautas mākslas mīlestību. Tādēļ nosūtu 

jums visiem Ineses Toras dzejas rindas un 
novēlu sirdsskaidrību vēl ilgus, ilgus gadus. 

Šai dienai nebūs smaidu/ ja nesmaidīsi 
dienai/ šai dienai nebūs prieka/ ja nepriecā-
sies pats/ šai dienai nebūs laimes/ un nebūs 
mīlestības/ ja nemīlēsi dienu kā sevi pašu — 
pats/ tu pats spēj radīt dienu/ no tumsas pa-
celt gaismā/ no pelniem izšķilt dzirkstis/ un 
ugunskuru kurt/ lai sasilst tava diena/ no 
saullēkta līdz rietam/ no tava siltā smaida/ 
no tavas siltās sirds... 

Liels, liels paldies visiem, visiem! 
 

Ar cieņu un mīlestību Indra  
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Apstiprināts ar Dundagas novada domes 
26.04.2012. lēmumu Nr. 122 (prot. Nr. 4., 28. §) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Dundagas novada pašvaldības 

2012. gada 26. aprīļa saistošie noteiku-
mi Nr. 11 Par sabiedrisko kārtību 

 
Dundagas novada Dundagas pagastā 
 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pir-
mās daļas 4. punktu; Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 5. pantu, 26. panta trešo daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1. noteikumu pārkāpums — prettiesis-
ka, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzma-
nības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura 
apdraud sabiedrisko kārtību Dundagas no-

vadā un par kuru paredzēta saistošajos no-
teikumos noteiktā administratīvā atbildība; 

1.2. noteikumu pārkāpējs — fiziska vai 
juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz 
neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas 
saistošie noteikumi aizliedz, vai persona, 
kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav 
veikusi tai uzliktos pienākumus. 
2. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās 

kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt 
pārkāpēju un citas personas izdarīt jaunus 
pārkāpumus. 

3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda 
jāievēro Dundagas novadā, paredzot adminis-
tratīvo atbildību par šīs kārtības un Dundagas 
novada pašvaldības saistošo noteikumu neie-
vērošanu. 

II. Administratīvais pārkāpums  
un administratīvā soda uzlikšana 

4. Administratīvā pārkāpuma protokolus sa-
stādīt ir pilnvarotas Dundagas novada pašval-
dības policijas amatpersonas. 

5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas 
ir pilnvarota Dundagas novada pašvaldības 
Administratīvā komisija un Dundagas novada 
pašvaldības policijas amatpersonas, ja to pa-
redz normatīvie akti. 

III. Apbūves noteikumu pārkāpšana 
6. Par Dundagas novada apbūves noteikumu 

pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskām per-
sonām no Ls 10,00 līdz Ls 150,00, juridiskām 
personām — no Ls 50,00 līdz Ls 500,00. 

7. Par Dundagas novada apbūves noteikumu 
pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām no Ls 50,00 
līdz Ls 250,00, juridiskām personām — no 
Ls 150,00 līdz Ls 1000,00. 

8. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkā-
pumu nenovēršanu pašvaldības institūciju 
norādītajā termiņā uzliek naudas sodu fizis-

kām personām no Ls 20,00 līdz Ls 150,00, juri-
diskām personām — no Ls 100,00 līdz 
Ls 500,00. 

9. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkā-
pumu nenovēršanu pašvaldības institūciju 
norādītajā termiņā, ja tas izdarīts atkārtoti ga-
da laikā pēc administratīvā soda piemēroša-
nas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 
Ls 50,00 līdz Ls 250,00, juridiskām personām — 
no Ls 100,00 līdz Ls 1000,00. 

10. Par jauna objekta darbības uzsākšanu 
bez būvprojektā noteikto teritorijas labiekār-
tošanas darbu izpildes, izņemot gadījumu, 
kad objekts ir nodots ekspluatācijā un labie-
kārtošanas darbu veikšanai ir noteikts speci-
āls termiņš, uzliek naudas sodu fiziskām per-
sonām no Ls 50,00 līdz Ls 250,00, juridiskām 
personām — no Ls 100,00 līdz Ls 1000,00. 

11. Par celtniecības un remontdarbu veikša-
nu bez iepriekšējas apstādījumu nožogošanas 
un citu nepieciešamo aizsardzības pasākumu 
veikšanas, ja uz šādu nepieciešamību norādī-
jusi pašvaldība, uzliek naudas sodu fiziskām 

Par sabiedrisko kārtību 

Saruna ar Jāni Simsonu,  
pašvaldības policijas inspektoru 

— Cik cilvēku 30. VI ballē rūpējās par 
kārtību? 

— Trīs apsargi. 
— Kas noteica šo skaitu? 
— Rīkotāju finansiālās iespējas. Jāpiebilst, 

ka parka tuvumā vēl dežurēja Valsts policijas 
inspektors Uldis Šmēdiņš. Tā kā Talsos bija 
pilsētas svētki, tad Valsts policija rīkojās ie-
spēju robežās. Es biju lūdzis atbraukt arī ceļu 
policijas ekipāžu. 

— Cik cilvēku bija ballē? 
— Vairāk nekā simt apmeklētāju. 
— Cik kārtības sargātājiem šādā gadīju-

mā vajadzētu būt? 
— Noteikti sešiem, jo parka teritorija ir 

plaša, turklāt nav norobežota. Ikviens var 
ienest alkoholiskos dzērienus, un to arī darī-
ja — maisiem. Piedevām vēl darbojās divas 
bufetes. Jāuzsver, ka apsargiem nav jāatro-
das starp pasākuma apmeklētāju rindām, bet 
pasākuma norises vietā. 

— Kā konflikts sākās? 
— Trīs vietās gandrīz vienlaikus — pie ve-

cās skatuves izcēlās vietējo ķilda, starp so-
liem un tālāk jau uz danču plača pusi — starp 
vietējiem un svešajiem. Kā noskaidrojās vē-
lāk, konflikts sācies valodas dēļ, tad kāda 
persona vienai meitenei iesita, un tas pār-
vērtās kautiņā. To nācās pārtraukt, lietojot 
piparu gāzi, ko atļauj likums par policiju.  

— Cik cilvēku bija iesaistīti kautiņā? 
— Vismaz pa astoņiem katrā pusē, precīzi 

pateikt nevaru. Vienam cietušajam salauzts 
žoklis, otrs, konflikta uzsācējs, cieta no pipa-
ru gāzes. Pēc konflikta izbeigšanas no piparu 
gāzes cietušais saņēma pirmo medicīnisko 
palīdzību. Abi nogādāti slimnīcā. 

— Kas notiks ar konflikta uzsācējiem? 
— Tas ir Valsts policijas kompetencē.  
 — Ko no šī notikuma varam mācīties? 
— Balles teritorija jānožogo un jānodroši-

na pietiekams apsargu skaits. Bufetē būtu 
vēlams nepārdot stipros alkoholiskos dzērie-
nus. Jāņem vērā — kad lieto alkoholu, starp-
gadījumi var būt. Jāņos arī bija, tikai mazāks. 
Vecākiem jāizskaidro bērniem, lai konflikta 
gadījumā netuvojas ķildniekiem.  

— Vai būtu secināms, ka balles jārīko re-
tāk, toties pamatīgāk sagatavojoties? 

— Tieši tā.  
— Ko rāda kaimiņu pieredze? 
— Rojā, šķiet, nerīko tik bieži, toties Zvej-

nieku svētkos balles vieta ir nožogota, pama-
tīgu kontroli nodrošina apsardzes firma, pil-
sētā patrulē pašvaldības un valsts policija. 

— Kādus papildu spēkus mēs varētu pie-
saistīt? Zemessargus? 

— Teorētiski — jā. Jāvienojas ar Zemessar-
dzes vadību. 

— Tūlīt Jūras svētki. Kā tiem esam saga-
tavojušies? 

— Ar Kolkas pārvaldnieku Aldi Pinkenu 

un kultūras darba rīkotāju Inoru Sproģi 
esam visu pārrunājuši. Par kārtību gādās as-
toņi apsargi, teritorijā strādās arī Valsts poli-
cijas darbinieki.  

 
Saruna ar Smaidu Šnikvaldi,  
kultūras darba organizatori 

— Gadījums nepatīkams, kas tev kā rīko-
tājai laupa gandarījumu par ieguldīto darbu 
un svētku noskaņu kopumā. Kas būtu da-
rāms, lai samazinātu starpgadījumu risku?  

 — Šāds gadījums izsit no līdzsvara un sa-
bojā prieku par jauku pasākumu. Nepatīka-
mi, jo mēs taču pūlamies cilvēkiem sagādāt 
svētkus. 

Noteicošais ir naudas jautājums. Mums 
jāiekļaujas savā budžetā. Tā kā jebkurā pasā-
kumā, ko rīkojam, vajag apsardzi, tad šim 
nolūkam no mūsu budžeta aiziet liela nauda. 
Tad vienīgā izeja ir samazināt pasākumu 
skaitu. Bet vai nerīkot pasākumus ir labākais 
variants? 

Protams, veidojot nākamā gada budžetu, 
prasīsim vairāk naudas tieši apsardzei, jo tā-
di gadījumi parāda, ka jābūt gataviem — 
kaut kas tāds var notikt. Diemžēl liela daļa 
mūsdienu sabiedrības vairs neprot atpūsties, 
nepatērējot milzīgos daudzumos alkoholu. 
Un tad — kāds it kā greizi paskatās, un tas 
jau ir iemesls strīdam. Bet kā rīkotājam to 
ierobežot? Kā cilvēku prātus iegrozīt?  

— Ir izskanējis priekšlikums likt teritori-
jai nožogojumu. 

— Protams, viss ir iespējams. Var teritori-
ju ierobežot ar drāšu žogiem, neļaut ienest 
alkoholu. Bet cik tas izmaksās? Pašreiz 
mums tādas naudas nav. Ja politiķi lems nā-
kamā gada kultūras budžetā iekļaut naudu 
tādiem izdevumiem, tikai priecāsimies. Bet 
tie ir daudzi tūkstoši. 

— Cik pasākumu parkā notiek? 
— Vasarā — pieci seši. Bijām iecerējuši 

jauniešiem vasaras noslēguma koncertu un 
balli. Tagad izsvērsim, vai rīkot. 

— Varbūt tomēr retāk ballēties? 
 — Protams, to var, nav jau obligātu prasī-

bu. Tikai vasara ir laiks, kad cilvēki vairāk 
apmeklē pasākumus, un cietēji būs tie, kas 

nāk atpūsties. No kā atteikties? Pils diena, 
Jāņi, velomaratons, Eiropiāde, Sporta svētki. 

— Vai, atstājot dažus lielus pasākumus, 
vismaz sargus varētu atļauties vairāk? 

— Arī daudz mazākā ballē var izraisīties 
konflikts. 30. jūnijā ballē nebūt nebija pārāk 
daudz cilvēku. Pat ja būtu bijuši 8 apsargi, 
viņi tāpat nenovērstu to, kas uzliesmoja 
starp soliņiem, arī apsargiem ir ļoti operatīvi 
jāizvērtē, kā rīkoties šādās situācijās.  

 Diemžēl mēs būsim spiesti atteikties no 
dažiem pasākumiem, lai palielinātu apsargu 
skaitu. 

— Cik apmēram maksātu teritorijas iežo-
gošana? 

— Nolīgt apsardzes firmu ar teritorijas no-
žogojumu — tas maksātu tūkstošus vienā pa-
sākumā. Tas nozīmētu palielināt arī biļešu 
cenas. Jau tagad saņemam pārmetumus, ka 
Ls 2 ballei ir par dārgu. 

Bet par to, kas pie mums notiek, esam at-
bildīgi visi kopā un arī katrs atsevišķi. Kur 
rodas neiecietība, agresija? Kāpēc to, ko ne-
atļaujamies mājās vai citās sabiedriskās vie-
tās, atļaujamies pasākumā, — nomest zemē 
atkritumus, kļūt rupjiem, neiecietīgiem? 
Katrs padomāsim par to! 

Mums kā rīkotājiem ir žēl par izbojātiem 
svētkiem. Mēs esam atbildīgi, un mums ir 
jāpārdzīvo rūgtums.  

  
Guntas Abajas,  
domes priekšsēdētājas, komentārs 

— Atpūtas pasākuma rīkotājiem jāmāk no-
vērtēt plānotā pasākuma dalībnieku skaits 
un raksturs. Atbilstoši tam ir jānodrošina 
piemērota apsardze. Domāju, ka jāsamēro 
pasākuma apmeklētāju skaits (un attiecīgi 
ieejas biļešu ieņēmumi) un pasākuma norisei 
izlietotie līdzekļi (muzikanti, apsardze). Ne-
drīkst taupīt uz kārtības rēķina. Tā jānodro-
šina. Ir jāpārdomā — kā turpmāk rīkot za-
ļumballes, lai dažu apmeklētāju nesavaldība 
netraucētu citiem atpūsties. Bet par 30. VI 
balli ir skaidrs — apsargu bija par maz.  

 

Apkopoja Alnis Auziņš 

  Lauzīsim galvas dotajā  virzienā! 

Kā uzlabot kārtību ballēs? 
 

Tīrās sagadīšanās dēļ saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību publicējam 
tad, kad ballē pils parkā 30. VI neilgi pirms pasākuma beigām notika visai liela sa-
biedriskā nekārtība — konflikts. Protams, var teikt — neba pirmo reizi zaļumballē iz-
met pūku, it sevišķi, ja samērā nelielā teritorijā ar grādīgiem dzērieniem iznāk stipri-
nāties vietējiem un svešajiem. Un tomēr! Jāņem vērā arī tā sabiedrības daļa, kas bal-
lē grib padejot, nevis nolūkoties dūru cīņās. Kā rīkoties, lai šādos pasākumos apmek-
lētāji justos pēc iespējas droši un galu galā arī paši rīkotāji gūtu gandarījumu, nevis 
mieles?  

Ģimenes un kaimiņu konflikti reģistrēti 3 
reizes, par automašīnas vadīšanu reibuma 
stāvoklī Ceļu policijai nodotas 2 lietas, Valsts 
policijai — 2 lietas, naktsmiera traucēšana 
reģistrēta 1 reizi, 4 reizes sniegta palīdzība 
iestādēm, 2 reizes veiktas pārrunas novada 
skolās, nepilngadīgu personu alkohola lieto-
šana konstatēta 2 gadījumos, izņemts pavi-
sam 1 litrs nelegālā alkohola (spirta), patru-
lēts kopumā 28 stundas. 

14.05. plkst. 21.58 saņemta informācija, ka 
ar automašīnu izbraukā Dundagas vidussko-
las sporta laukumu. Vainīgās personas no-
skaidrotas. 

20.05. plkst. 23.30, patrulējot Dundagas 
pils parka apkārtnē, sastapti vairāki jaunieši. 

Divām nepilngadīgām personām konstatēta 
alkohola klātbūtne izelpā. Sastādīti adminis-
tratīvie pārkāpuma protokoli. 

20.05. plkst. 4.50, patrulējot Dundagas 
centrā, pamanīta automašīna «VW Golf» sar-
kanā krāsā. Tās vadītājs, pamanot policijas 
auto, strauji iegrieza veikala «Top!» stāvvie-
tā un iebrauktuvē to atstāja. No automašīnas 
izlēca vairākas personas un aizbēga. Apska-
tot braucamo, konstatēts, ka tajā atrodas 
beisbola nūja. Nav grūti iedomāties, ko šīs 
personas vēlējās darīt Dundagā. 

21.05. plkst. 20.50 saņemta informācija, ka 
Vīdalē persona alkohola reibumā izbraukāju-
si dārzu, nolaužot augļu kokus un sabojājot 
stādījumus. Ierodoties notikuma vietā, fakts 

apstiprinājās, vainīgā persona aizturēta un 
izsaukta Ceļu policijas ekipāža.  

Patrulējot Dundagā, novērots, ka mazga-
dīgie joprojām braukā ar velosipēdiem pa 
koplietošanas ceļiem. Lūdzu vecākus pie-
vērst lielāku uzmanību bērnu rīcībai un kon-
trolēt, pa kurieni viņi brauc ar velosipēdu. 
Saskaņā ar Latvijas APK 173. pantu vecākiem 
var piemērot sodu par bērnu aprūpes pienā-
kumu nepildīšanu, t.i., par nepietiekamu 
bērna brīvā laika izmantošanas kontroli. 

Vēlreiz lūdzu velosipēdistus iepazīties ar 
noteikumiem grāmatā Ceļu satiksmes noteiku-
mi — sadaļā Papildu prasības velosipēdu un mo-
pēdu vadītājiem.  

Tāpat aicinu saimniekus appļaut savas 
privātās teritorijas, lai nākamgad nebūtu jā-
domā, ko iesākt ar kūlu.  

Jānis Simsons,  
novada pašvaldības policijas inspektors 

Sabiedriskā kārtība maijā 
 

Maijā saņemti un reģistrēti 24 ieraksti par dažādiem notikumiem. 

Pludmales volejbola  
I posmā 

Par novada atklāto čempionātu plud-
males volejbolā vīriešiem 30. VI stāsta 
sporta kluba Dundaga priekšsēdētājs 
Raitis Kristiņš.  

 

Sacensības rīkoja sporta klubs Dundaga 
sadarbībā ar novada domi. Čempionāta I 
posmā piedalījās 14 komandas, pārsvarā no 
Dundagas novada, bet bija arī spēlētāji no 
Talsiem un Laucienes.  

Uzvarēja Kristaps un Toms Šeptes, 2. vie-
tā Matīss Pētersons un Andis Švāģeris, 3. — 
Didzis Kārkliņš un Kaspars Kristiņš.  

Paldies firmām, kas pasākumu atbalstīja: 
SIA Auto kada, SIA Dundagas meži, SIA Roluks, 
SIA Ilats B un i/k Luux!  

Nākamais posms 14. VII Kolkā. 
Diāna Siliņa  
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personām no Ls 10,00 līdz Ls 50,00, juridiskām 
personām — no Ls 20,00 līdz Ls 150,00. 

IV. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, dažāda 
veida ēku un būvju, žogu, spēļu atrakciju 
bojāšana vai iznīcināšana 

12. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku,  
saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, 
pieturvietu, parku soliņu, atkritumu urnu, ie-
lu apgaismojuma (t. sk. parkos, skvēros, deko-
ratīvā apgaismojuma), bērnu rotaļlaukuma 
spēļu atrakciju bojāšanu (t. sk. ar dažādiem 
uzrakstiem un zīmējumiem) izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 100,00. 

13. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku,  
saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, 
pieturvietu, parku soliņu, atkritumu urnu, ie-
lu apgaismojuma (t. sk. parkos, skvēros, deko-
ratīvā apgaismojuma), bērnu rotaļlaukuma 
spēļu atrakciju bojāšanu (t. sk. ar dažādiem 
uzrakstiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 20,00 
līdz Ls 200,00. 

V. Labiekārtojuma, apstādījumu uzturēšana 
un aizsardzība 

14. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, pie-
miņas vietu un citu arhitektūras formu (solu, 
gaismekļu, atkritumu urnu u. c.), apstādīju-
mu, kā arī sabiedriskā īpašuma bojāšanu, iznī-
cināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
Ls 100,00. 

15. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, pie-
miņas vietu un citu arhitektūras formu (solu, 
gaismekļu, atkritumu urnu u. c.), apstādīju-
mu, kā arī sabiedriskā īpašuma bojāšanu, iznī-
cināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu, ja tas iz-
darīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 
Ls 20,00 līdz Ls 200,00. 

16. Par zirgu un poniju izjādēm parkos, 
skvēros, apstādījumos, pa gājēju celiņiem, iet-
vēm, izņemot vietas un maršrutus, kas saska-
ņoti Dundagas novada pašvaldībā, izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00. 

VI. Publiskajā lietošanā esošo mežu un  
ūdeņu, kā arī novada teritorijā esošo īpaši 
aizsargājamo dabas un kultūras objektu aiz-
sardzība un uzturēšana 

17. Par sniega, ledus un grunts izgāšanu 
ūdenskrātuvēs un zaļajā zonā izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 200,00. 

18. Par sniega, ledus un grunts izgāšanu 
ūdenskrātuvēs un zaļajā zonā, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50,00 
līdz Ls 250,00. 

VII. Namu, ēku, būvju  
un to teritoriju uzturēšana 

19. Par sanitārās tīrības neuzturēšanu un 
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā eso-
šās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietas, grāvji, caurte-
kas vai zālāji līdz brauktuves malai) nekopša-
nu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotā-
jiem — fiziskām personām līdz Ls 100,00, juri-
diskām personām līdz Ls 200,00. 

20. Par sanitārās tīrības neuzturēšanu un 
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā eso-
šās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietas, grāvji, caurte-
kas vai zālāji līdz brauktuves malai) nekopša-
nu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc ad-
ministratīvā soda piemērošanas, uzliek nau-
das sodu īpašniekiem vai valdītājiem — fizis-
kām personām no Ls 20,00 līdz Ls 200,00, juri-
diskām personām no Ls 50,00 līdz Ls 500,00. 

21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu 
telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu aizkrauša-
nu un neuzturēšanu kārtībā, t. sk. arī neuz-
kopšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu līdz Ls 25,00. 

22. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu 
telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu aizkrauša-
nu un neuzturēšanu kārtībā, t. sk. arī neuz-
kopšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 100,00. 

23. Par dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, 
ēku elementu bojāšanu izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00. 
24. Par dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, 
ēku elementu bojāšanu, ja tas izdarīts atkārto-
ti gada laikā pēc administratīvā soda piemēro-
šanas, uzliek naudas sodu no Ls 20,00 līdz 
Ls 100,00. 

25. Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu 
neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vie-
tās, kur tās var apdraudēt personu drošību un 
nodarīt kaitējumu viņu veselībai, uzliek nau-
das sodu īpašniekiem, valdītājiem vai apsaim-
niekotājiem no Ls 20,00 līdz Ls 250. 

26. Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām 
un trotuāriem, attīrot jumtus, karnīzes un no-
tekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīs-
tamās vietas, kā arī nomestā sniega, ledus ne-
novākšanu no ielām un trotuāriem uzliek 
naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem vai ap-
saimniekotājiem no Ls 20,00 līdz Ls 150. 

 

VIII. Sanitārās tīrības uzturēšana un īpašu-
mam piegulošās publiskajā lietošanā esošās 
teritorijas kopšana 

27. Par sanitārās tīrības uzturēšanas un īpa-
šumam piegulošās publiskajā lietošanā esošās 
teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala 
īpašnieka, nomnieka un ēku (būvju) īpašnie-
ka, nomnieka, apsaimniekotāja vai pārvald-
nieka pienākumu nepildīšanu vai noteiktās 
kārtības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 
Ls 50,00, juridiskām personām — līdz 
Ls 200,00. 

28. Par sanitārās tīrības uzturēšanas un īpa-
šumam piegulošās publiskajā lietošanā esošās 
teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala 
īpašnieka, nomnieka un ēku (būvju) īpašnie-
ka, nomnieka, apsaimniekotāja vai pārvald-
nieka pienākumu nepildīšanu vai noteiktās 
kārtības neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda piemēroša-
nas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 
Ls 30,00 līdz Ls 100,00, juridiskām personām — 
no Ls 50,00 līdz Ls 500,00. 

29. Par sniega vai ledus tīrīšanu ar cirtņa pa-
līdzību no ielām vai ietvēm, kas segtas ar be-
tona bruģi, uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz 
Ls 50,00. 

30. Par tīras sāls, minerālmēslu vai visa vei-
da ķimikāliju lietošanu sniega vai ledus notīrī-
šanai no ielām vai ietvēm uzliek naudas sodu 
no Ls 10,00 līdz Ls 50,00. 

31. Par lietošanā esošo ģimenes dārzu, augļu 
dārzu un tiem piegulošo teritoriju, kā arī ap-
saimniekošanā nodoto teritoriju nesakopšanu 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz Ls 50,00. 

32. Par publiskā vietā lauksaimniecības dzīv-
nieku radīto atkritumu (ekskrementu) nesa-
vākšanu un vietas nesakopšanu izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu dzīvnieka īpaš-
niekam līdz Ls 10,00. 

33. Par publiskā vietā lauksaimniecības dzīv-
nieku radīto atkritumu (ekskrementu) nesa-
vākšanu un vietas nesakopšanu, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu dzīvnieka 
īpašniekam no Ls 10,00 līdz Ls 30,00. 

IX. Transporta līdzekļu apkopšana  
un mazgāšana 

34. Par transporta līdzekļu un citas tehnikas 
apkopšanu (eļļas vai citu šķidrumu maiņa, 
motora mazgāšana u. tml.) speciāli neizbūvē-
tās apkopes vietās uzliek naudas sodu līdz 
Ls 50,00. 

35. Par transporta līdzekļu un citas tehnikas 
apkopšanu (eļļas vai citu šķidrumu maiņa, 
motora mazgāšana u.tml.) speciāli neizbūvē-
tās apkopes vietās, ja tas izdarīts atkārtoti ga-
da laikā pēc administratīvā soda piemēroša-
nas, uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz 
Ls 100,00. 

36. Par transporta līdzekļu un citas tehnikas 
mazgāšanu ar neekoloģiskiem tīrīšanas un 
kopšanas līdzekļiem speciāli neizbūvētās 
mazgāšanas vietās uzliek naudas sodu līdz 
Ls 10,00. 

37. Par transporta līdzekļu un citas tehnikas 
mazgāšanu ar ķīmiskām vielām speciāli neiz-
būvētās mazgāšanas vietās, ja tas izdarīts at-
kārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10,00 

līdz Ls 30,00. 

X. Lielgabarīta priekšmetu un kravu novie-
tošana un ilgstoša turēšana sabiedriskās 
vietās, ielās, laukumos 

38. Par lielgabarīta priekšmetu un kravu no-
vietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās 
vietās, kas nav Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 140. pantā minētās vietas, izsa-
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
Ls 20,00. 

39. Par lielgabarīta priekšmetu un kravu no-
vietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās 
vietās, kas nav Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 140. pantā minētās vietas, ja 
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
no Ls 20,00 līdz Ls 50,00. 

XI. Nepilngadīgo personu atrašanās inter-
neta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnī-
cās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu 
sniedz interneta un datorspēļu pakalpoju-
mus 

40. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu 
vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsa-
lonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās 
vietās, kur par maksu sniedz interneta un da-
torspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no 
plkst. 8.00 līdz 16.00 bez izglītības iestādes ad-
ministrācijas rakstiskas atļaujas un nakts laikā 
(par nakts laiku uzskatāms laiks no plkst. 
22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai personu, kas 
viņus aizstāj, pavadības izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz Ls 100,00 iestādes 
īpašniekiem vai iestādes atbildīgajām perso-
nām vai viņus aizstājošām personām. 

41. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu 
vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsa-
lonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās 
vietās, kur par maksu sniedz interneta un da-
torspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no 
plkst. 8.00 līdz 16.00 bez izglītības iestādes ad-
ministrācijas rakstiskas atļaujas un nakts laikā 
(par nakts laiku uzskatāms laiks no 
plkst. 22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai personu, 
kas viņus aizstāj, pavadības, ja tas izdarīts at-
kārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50,00 
līdz Ls 250,00 iestādes īpašniekiem vai iestā-
des atbildīgajām personām vai viņus aizstājo-
šām personām. 

XII. Citi sabiedriskās kārtības noteikumi 
42. Par tīšu trokšņa radīšanu no plkst. 23.00 

līdz 7.00, skaļu muzicēšanu, ierakstu atskaņo-
šanu, dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu 
veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu un 
citu tamlīdzīgu darbību veikšanu, kas traucē 
apkārtējo mieru un iedzīvotāju naktsmieru, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašval-
dību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas so-
du no Ls 10,00 līdz Ls 20,00. 

43. Par tīšu trokšņa radīšanu no plkst. 23.00 
līdz 7.00, skaļu muzicēšanu, ierakstu atskaņo-
šanu, dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu 
veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu un 
citu tamlīdzīgu darbību veikšanu, kas traucē 
apkārtējo mieru un iedzīvotāju naktsmieru, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašval-
dību, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 50,00. 

44. Par atrašanos sabiedriskās vietās ar at-
vērtu vai ražotāja nenoslēgtu alkoholiskā dzē-
riena vai citu apreibinošu vielu iepakojumu, 
izņemot vietas, kur to atļāvusi pašvaldība, iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
Ls 100,00. 

45. Par atrašanos sabiedriskās vietās ar at-
vērtu vai ražotāja nenoslēgtu alkoholiskā dzē-
riena vai citu apreibinošu vielu iepakojumu, 
izņemot vietas, kur to atļāvusi pašvaldība, ja 
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
no Ls 25,00 līdz Ls 250,00. 

46. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomeša-
nu ārpus tam speciāli paredzētajām vietām, 
par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī 
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu pie-
gružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, pudelēm u.tml.) izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10,00. 

47. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomeša-
nu ārpus tam speciāli paredzētajām vietām, 
par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī 
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu pie-

gružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts at-
kārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 5,00 līdz 
Ls 20,00. 

48. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvoja-
mo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagra-
bos, bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ār-
pus tam speciāli paredzētām vietām uzliek 
naudas sodu no Ls 5,00 līdz Ls 20,00. 

49. Par spļaušanu uz ielas un citās sabiedris-
kās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu līdz Ls 10,00. 

50. Par ubagošanu, uzmākšanos apkārtējiem 
ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās, kā 
arī preču un citu lietu un pakalpojumu piedā-
vāšanu ārpus tam ierādītām vietām un bez 
Dundagas novada pašvaldības atļaujas uzliek 
naudas sodu līdz Ls 50,00. 

51. Par nakšņošanu ēku bēniņos, pagrabos, 
kāpņu telpās, citās koplietošanas telpās izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 
10,00. 

52. Par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu 
pašvaldības institūcijās un citās sabiedriskās 
vietās, ja šāda rīcība nav vērtējama kā sīkais 
huligānisms, pārkāpējam vai nepilngadīgās 
personas vecākiem, aizbildņiem vai perso-
nām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz Ls 50,00. 

53. Par pirotehnisko izstrādājumu izmanto-
šanu no plkst. 23.00 līdz 7.00, ja to izmantoša-
na nav saskaņota Dundagas novada pašvaldī-
bā, izņemot likumā noteiktajās svētku dienās, 
piemēro likumā noteikto sodu. 

54. Par peldēšanu ūdenstilpēs vietās, kur tas 
ir aizliegts, kā arī peldvietās aiz peldvietu no-
robežojuma (bojām) uzliek naudas sodu no Ls 
10,00 līdz Ls 50,00. 

55. Par uzbraukšanu ar mehānisko transpor-
ta līdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadī-
jumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai 
apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasā-
kuma laikā, ja tas saskaņots ar Dundagas no-
vada pašvaldību, uzliek naudas sodu no Ls 
20,00 līdz Ls 50,00. 

56. Par sabiedriski lietojamu objektu, kas 
nav Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 140. pantā minētie objekti, bojāšanu vai 
pārvietošanu uzliek naudas sodu no Ls 20,00 
līdz Ls 50,00. 

57. Par atrašanos publiskos apstādījumos un 
zālienā, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu 
no Ls 5,00 līdz Ls 20,00. 

XIII. Noslēguma jautājumi 
58. Saistošos noteikumus publicē pašvaldī-

bas informatīvajā izdevumā Dundadznieks un 
ievieto pašvaldības interneta vietnē. 

59. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi zaudē spēku visu Dundagas novadā ap-
vienoto bijušo pašvaldību saistošie noteikumi 
par sabiedrisko kārtību pagastu pašvaldībās. 

 

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 
 
 
Paskaidrojuma raksts Dundagas no-

vada pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa  
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 Par sa-
biedrisko kārtību. 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jā-
ievēro Dundagas novadā, paredzot adminis-
tratīvo atbildību par šīs kārtības un Dundagas 
novada pašvaldības saistošo noteikumu neie-
vērošanu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pa-
matojums. Noteikumu mērķis ir veicināt sa-
biedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un 
atturēt pārkāpēju un citas personas izdarīt 
jaunus pārkāpumus. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu. Nav informā-
cijas. 

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

5. Informācija par saistošo noteikumu ie-
tekmi uz administratīvajām procedūrām. 
Nav ietekmes. 

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

 
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 

  Runas vīriem ir spēks rokās 
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Angļi bija izdomājuši par godu olimpiska-
jām spēlēm uzaicināt pie sevis dalībvalstu 
skolas. Dundagas vidusskola pārstāvēja Lat-
viju. Mūsu jaunieši, tie, kas labāk prot angļu 
valodu, guva lielisku izdevību pārbaudīt va-
lodas zināšanas, iegūt jaunus draugus un ie-
pazīt svešu zemi.  

Jaunieši piedalījās sporta spēlēs starp val-
stīm, arī sacenšoties jauktās komandās, kā 
Latvija–Gambija, bet vienu dienu pat raudzī-
ja sasniegt jaunu Ginesa rekordu, milzīgi 
kuplā skaitā dejojot deju zumba. Šķiet, ka re-
kords izdevies! Lielu piekrišanu dundadznie-
ki izpelnījās par kādu citu deju — Govju kaza-
ku, ar to sajūsminot vietējo publiku. Pēc tam 

vēl uz ielas nākuši klāt pilnīgi sveši cilvēki, 
teikuši, ka latvieši bijuši labākie un pat rādī-
juši, ka esot iemācījušies dažus šīs dejas so-
ļus. 

Visi mūsējie dzīvoja Līdsas piepilsētās da-
žādās ģimenēs. Kopīgie novērojumi: angļi ir 
ļoti laipni, iejūtīgi pret ciemiņiem, pieklājīgi 
interesējušies par Latviju. Kārtība un tīrība 
raksturīga gan mājās, gan uz ielas. Uzzināju-
si, ka šajā laikā latvieši svin nacionālos svēt-
kus, Jāņus, Laines ģimene raudzījusi ar desi-
ņu cepšanu un ziediem radīt viešņai svētku 
noskaņu. Atvadoties mūsējie saņēmuši dāva-
niņas, piemiņas lietas. Laine pat sudraba 
auskarus. Arī Alise uzsver viesmīlību. Uzzi-

not viešņas ieinteresētību vēsturē, namatēvs 
meiteni vedis ekskursijā parādīt vēsturiskas 
ēkas, vecus klosterus.  

Citi vērojumi: angļi daudz ēd, arī vēlu. 
Vienpadsmitos vakarā uzēst picu — tas ir da-
biski. No rītiem — olas visādos veidos, gan 
ceptas, gan kultenī, gan vārītas. Ēdieni — vi-
sai piparoti, asi — gan vista, gan veģetārais 
plovs. Ernesta ģimenē saimniece ēdusi arī 
auzu tumi, apliecinot, ka filmas un klasiskā 
literatūra nemelo. Angļu īpatnība — ēst be-
konu. Un jā — dzert pienu ar tēju (tieši tādā 
secībā, pienam pielejot tēju, un arī mūsējiem 
tā palikusi mīkla, kāpēc otrādi nav pareizi). 
Ernests no ekstravagantā piedāvājuma attei-
cies, bet Laine piekritusi, jo mājās ko tādu 
agrāk jau izmēģinājusi. Vienās mājās turīgie 
namatēvi ēdiena pārpalikumus pa tiešo ie-
svieduši atkritumu maisā... Savukārt Ernests 
pamanījis, ka, sagatavojot dzērienus, angļi 
lieto koncentrātus, tiem pielejot krāna ūde-
ni. Citās mājās gan piedāvāta kola, sulas, pat 
svaigi spiestas.  

Mūsējo ciemu dienas sakrita ar Eiropas 
čempionātu futbolā. Tad futbols valdījis visu 
paaudžu angļu sirdīs un prātos. Dienā, kad 
spēlējusi Anglijas izlase, par šo tēmu ģime-

nēs runājuši no rīta līdz vakaram.  
Būdami turīgi ļaudis, visā visumā angļi to 

nav uzsvēruši. Ernests gan ievērojis bērnu 
untumus un vecāku pārlieku izdabāšanu. 

Vēl kāda savdabība — angļi ļoti rosīgi sazi-
nās paziņu, draugu starpā, toties tuvi radi 
var nesatikties gadiem ilgi. 

Vienu dienu mūsējie par brīvu baudījuši 
vietējā atrakciju parka karuseļus. Gandrīz 
vairāk par dažādajām izklaidēm pārsteidzis 
tur sastaptais kuplais latviešus pulks, kas 
veidojis lielāko tiesu parka darbinieku. 

Pašas pirmās dienas dundadznieki izjutuši 
saziņas grūtības, jo vietējo izruna, iespējams, 
dialekta īpatnības (Līdsa atrodas Jorkšīrā), 
radījušas problēmas. Pašiem vārdu krājuma 
nav trūcis, Askoldam vienreiz pa visu laiku 
pasprucis latviešu vārds. Uz ciemu dienu 
beigām arī angļu runas maniere vairs nav ra-
dījusi grūtības. 

Visi mūsējie ir vienisprātis — ir vērts cen-
tīgi apgūt angļu valodu, un tomēr mājās ir 
vislabāk. 

Interesējās Alnis Auziņš 

  Svešās zemēs esot jauki 

Anglija Dundagas jauniešu acīm 
 

Piecpadsmit vidusskolas jaunieši, izmantojot projekta iespēju, skolotāju Andras Grī-
vanes un Mārītes Pēterhofas pavadībā no 16. līdz 25. VI viesojās Anglijas pilsētā Līd-
sā. Četrus no viņiem — Alisi Ralli, Laini Šmiti, Askoldu Jāvaldu un Ernestu Salceviču — 
pēc brauciena lūdzu dalīties iespaidos — vairāk par sadzīvisko pusi. 

Labdaris Briselē 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu 

asociācija pieteica mūsu raudzēto piena pro-
duktu Labdaris Eiropas Savienības (ES) Lauk-
saimniecības kooperatīvu ģenerālkomitejas 
konkursā Eiropas balva par kooperatīvu ino-
vāciju grupā Pārtikas ražošana, uz kuru bija 
saņemti pieteikumi no 8 valstu 12 kooperatī-
viem. Labdaris, protams, ir tā vērts, lai pieda-
lītos. No Latvijas arī bijām vienīgie. Tas vien 
ir liels gods. Latvijā esam vieni no mazāka-
jiem, grūti mūs pamanīt. Kur nu vēl ES? 

20. VI mūs uzaicināja arī uz konkursa bal-
vu pasniegšanas ceremoniju Briselē. Uzvarē-
ja Dānijas piena kooperatīvs Naturmaelk ar 
proteīna piena suliņas produktu. Par pārē-
jiem dalībniekiem neko neizpauda, piemē-
ram, vai no balvas saņēmēja šķīra puspunkts 
vai 10 punkti. Nedomāju, ka dāņu produkts 
būtu labāks, mums varbūt pietrūka autorita-
tīvu pētījumu, kas pierāda visas Labdara vēr-
tīgās īpašības.  

Pēc ceremonijas diskusijās par kooperāci-

jas izaugsmes iespējām un devumu sabiedrī-
bai uzsvēra, ka ir starpība starp lielo un ma-
zo uzņēmumu ražoto produkciju. Skaidrs, ka 
lielie neražos Labdari, jo tā tapšana ir sarež-
ģīta un specifiska. Katram ražotājam jāatrod 
sava niša. Zīmīgi, ka konkursā piedalījāmies 
šogad, kas pasludināts par starptautisko ko-
operatīvu gadu Eiropā. 
Produkcija Maxima lielveikalā Rīgā  

Pirms vairākiem mēnešiem mūsu PLPKS 
kļuva par manis vadītās lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Saime 
biedri. Tā izveidota, lai Latvijas lielveikalu 
tīklos popularizētu vietējo ražotāju produk-
tus, jo iedzīvotāji Latvijas preces patērē aiz-
vien vairāk. 22. VI lielveikalā Maxima Rīgā, 
Slokas ielā, atklāja stendu ar Saimes uzņēmu-
mu produkciju, piedaloties veikalu ķēdes 
Maxima Latvija vadībai un zemkopības minis-
trei Laimdotai Straujumai. Stends palīdz pir-
cējiem vieglāk atrast vietējo produkciju. Sai-
mes pārstāvētos ražojumus izpērk, vēl gan 
nezinām par atsauksmēm. 

Ir izveidots Saimes logo: tas ir ābola formā 
un Latvijas karoga krāsās ar uzrakstu vidū 
«Ražots Latvijā». Kad kļūsim atpazīstami, lī-
mēsim uz Saimes produktiem.  

Pagaidām domājam par Rīgu, bet ar laiku 
ceram šādu stendu ierīkot arī citu pilsētu 
lielveikalos. Bet vēl arī ierīkotajā stendā ir 
daudz darāmā. 
Gada produkts 2012 

22. VI Centrāltirgū, ielīgojot Jāņus, nosau-
ca Lieldienās degustētos pārtikas produk-
tus — uzvarētājus, par kuriem bija nobalso-
juši visvairāk pircēju. Par Gada produktu 2012 
kļuva mūsu skābais krējums. To uzskatu par 
vienu no nopietnākajiem panākumiem, jo 
būtisks ir pircēja atzinums — mūsu skābais 
krējums ir tik labs, ka vērts par to balsot, at-
verot maku un nopērkot. Tas priecē!  
Lauksaimnieku mītiņā 

Tā kā esmu Latvijas kooperatīvu asociāci-
jas valdē, 27. VI lidoju uz Briseli, lai iestātos 
par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem. Nav 
taisnīgi, ka Eiropas Parlaments no 2014. līdz 
2020. gadam Latvijas zemniekiem piedāvā 
176 eiro par ha, kas gan ir krietni vairāk ne-
kā iepriekš, tomēr ir vismazākais maksājums 
Eiropā.  

Mītiņš notika Roberta Šūmaņa laukumā, 
pretī Eiropas Padomes ēkai, kurā tieši šajā 
laikā ES valstu vadītāji apsprieda daudzgadu 

budžetu. Protesta akcijā no plkst. 13.00 līdz 
17.00 piedalījās zemnieki un viņu atbalstītāji 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Uz brīdi 
pie mums ieradās arī premjers Valdis Dom-
brovskis un zemkopības ministre Laimdota 
Straujuma. Sajutām, ka neesam vieni, ar 
mums kopā ir arī valsts vadītājs, tāpat mūs 
atbalsta Eiropas Parlamenta deputātes Inese 
Vaidere un Sandra Kalniete.  

Salīdzinot ar citām reizēm, apstākļi šoreiz 
bija skarbāki: iela bija norobežota ar dzeloņ-
drāšu žogu, bija redzami helikopteri, daudz 
policistu. Iespējams, tas saistīts ar ES vadītā-
ju drošību. Par mums interesējās garāmgājē-
ji. Televīziju pārstāvji uzņēma sižetus un in-
tervēja protestētājus. Ceram, ka mūs saklau-
sīs arī Eiropas Parlaments.  
Siera svētkos Ventspilī 

30. VI piedalījāmies Siera svētkos Ventspi-
lī. Finansiāli tas bija mums viens no visizde-
vīgākajiem pasākumiem. Tur bija daudz cil-
vēku, jo viņus piesaistīja plašā programma 
un arī labie laika apstākļi.  

Aktivitātes jūlijā 
14. VII dodamies uz Latvijas kooperatīvu 

sporta spēlēm Cēsu tuvumā. 24. VII pie 
mums ieradīsies konkursa Sējējs 2012 komisi-
ja, jo esam pieteikušies grupā Lauksaimniecī-
bas kooperatīvs. 

Diāna Siliņa 

Piensaimniekiem — urā! 
 

Pēdējā laikā gan Latvijā, gan Eiropā izskanējis piensaimnieku lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga vārds. Stāsta tās valdes priekš-
sēdētājs Guntis Pirvits. 

Ir zināmas atšķirības starp Dundagas un 
Kolkas pagastu. Kolkas pagastā ir tikai 5 kap-
sētas, Dundagas — krietni vairāk, 25, no ku-
rām pašvaldība apsaimnieko tikai daļu — 12, 
jo viena tiesa ir pavisam nelielas privātkap-
sētas, kā Dingu kapi, citas ir slēgtas — jauni 
apbedījumi nenotiek. Kolkas pagastā visus 
kapus pārrauga viens kapu pārzinis, kas ir 
darba attiecībās ar pagasta pārvaldi. Dunda-
gas pagastā ir vairāki kapu pārziņi. Viņu visu 
galvenais uzdevums ir pārzināt kapsētas kā 
savu piecus pirkstus — kur ir apbedījumi, 
kur nav, kur pagājis noteiktais laiks un 
drīkst apbedīt virsū. Tas viņiem ļauj pildīt 
pienākumu — ierādīt kapu vietas, darboties 
kapličā un pārraudzīt visu apbedīšanas for-
mālo pusi. Kolkā šim cilvēkam darbā palīdz 
zīmēta shēma, kurā atspoguļojas kapu kopi-
ņu izkārtojums, jaunie apbedījumi. Ideāli un 
mūsdienīgi būtu to visu ievadīt datorā. 
A. Pinkens uzsver, ka pēctecības, vēstures 
jautājums kapos ir svarīgāks par nopļautu 
zāli, un tas ir pašvaldības pienākums — rūpē-

ties, lai šīs ziņas apkopotu un saglabātu, lai 
nākamās paaudzes zinātu, kas, cik sen un 
kur pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 
radis mūža mājvietu.  

Jāpasaka uzreiz — kapu pārziņu uzde-
vums nav pašiem pļaut zāli, zāģēt nolūzušos 
kokus, labot žogus. Viņiem par šīm un vēl 
citām vajadzībām jāziņo Dundagas pusē An-
drim Kojro, Kolkas — Aldim Pinkenam. 

Saskaņā ar budžetā paredzētiem līdzek-
ļiem kapus appļauj reizi gadā uz kapu svēt-
kiem. Ko darīt, ja pa Jāņiem jau sakuplojusi 
zāle? Te gan abu pagastu kapsētas visai at-
šķiras. Kolkas pagastā kapsētas lielākoties 
ierīkotas mežos, kur trūcīgāka veģetācija. 
Vienreiz nopļauj, un miers. Dundagas puses 
kapsētās zāle aug dūšīgāk. Kā uzsver A. Koj-
ro, pašu spēkiem ar to galā netikt, jo, lai ap-
koptu visas pagasta kapsētas, paietu teju 
mēnesis, tāpēc ir iesaistīti vietējie uzņēmēji. 
Pie kapsētām saved smiltis. 

Ko samērā daudzo Dundagas pagasta kap-
sētu uzturēšana nozīmē naudas izteiksmē? 

Vienreizēja appļaušana, samaksājot uzņēmē-
jam par šo pakalpojumu, izmaksā ap Ls 700–
800. Smiltij šogad iztērēts nepilns tūkstotis 
latu. Kapu vārtu, žogu, zvanu torņu, aku re-
montam līdz šim vēl pietika ar Ls 500, bet šo-
gad arī šai svarīgajai sadaļai tērēs teju 
Ls 1000, jo vajadzības aug. Tā, piemēram, 
Valpenes kapiem pilnībā jāatjauno zvanu 
tornis, Anstrupē — 150 metri žoga. Arī Kol-
kas pagasta kapsētās šogad iegulda vairāk 
līdzekļu nekā iepriekš — ir laboti žogi Sīkra-
gā un Kolkā, atjaunota aka. 

Katra kopiņa jākopj piederīgajam. Taciņas 
un vietas, kur nav apbedījumu, uztur pašval-
dība. Pašvaldība arī rūpējas, lai ziemā bēru 
gadījumā būtu izšķūrēts ceļš. Tas ietverts 
budžetā pie sniega tīrīšanas. Gan jāuzsver, ka 
ceļi uz kapiem lielākoties nav pašvaldības 
īpašums. A. Kojro piebilst, ka ziemā taciņas 
kapos agrāk nav raktas, bet simtlatnieku lai-
kos cilvēki pamanījuši sniega rakšanu centrā 
un rosinājuši to darīt arī kapsētās. Taču nu 
stipendiātu programma ir beigusies. 

Tātad pašvaldības kapsētas ir apsaimnie-
kotas. Ir dzirdētas domas, ka pret kapiem 
neesot vienāda attieksme. Saprotams, ka 
mūsu situācija nevar līdzināties lielai kapsē-
tai Vidzemē, kur visā novadā varbūt tā ir 
vienīgā un tās uzturēšanai var novirzīt pa-
prāvus līdzekļus. Arī pie mums visi kapi nav 
vienlīdzīgi, bet to nenosaka vis emocijas, bet 
gan noteikti kritēriji, un kapsētas lielums ir 
tikai viens to tiem. Bet kādas ir jūsu domas, 

godātie lasītāji? Aicinām tās paust gan inter-
neta vietnē www.dundaga.lv/forum, gan uz-
reiz A. Kojro vai A. Pinkenam.  

Savukārt kapu svētkus nerīko ne kapu uz-
raugs, nedz pašvaldība kā tāda. Tā ir drau-
dzes un mācītāja ierosme. Paši piederīgie arī 
var rīkot talkas, un ir kapi, kur tās arī notiek. 
Vairāku kapu piekļuves ceļi ir sliktā stāvoklī, 
bet pašvaldība pašreiz nevar uzlabot to stā-
vokli, jo tie atrodas privātīpašumos. 

 
Viedokļus apkopoja Alnis Auziņš 

Par kapu apsaimniekošanu 
 

Kopš 28.04.2010. mums ir spēkā Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uztu-
rēšanas noteikumi, tomēr dzīvē rodas neskaidrības un jautājumi: kas īsti jādara kap-
sētas pārzinim, kas rīko kapu svētkus, kāpēc šiem kapiem velta lielāku vērību, bet ci-
tiem — mazāku vai vispār nekādu? To lūkošu izstāstīt pēc sarunas ar domes priekšsē-
dētāju Guntu Abaju, Dundagas pagasta Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro un 
Kolkas pagasta pārvaldnieku Aldi Pinkenu. 

Kapu svētki  
Dundagas pagasta kapsētās  

14. VII plkst. 11.00 Vīdalē, plkst. 12.15 La-
tevē, plkst. 13.30 Kaļķos, plkst. 14.45 Alak-
stē. 21. VII plkst. 11.00 Jaundundagā,  
plkst. 12.15 Pācē, plkst. 13.30 Sumbros, 
plkst. 14.45 Sabdagās. 4. VIII plkst. 11.00 
Klučos, plkst. 12.30 Valpenē, plkst. 14.00 
Anstrupē, 18. VIII plkst. 15.00 Dūmelē.  
Kolkas pagasta kapsētās 

18. VIII plkst. 12.00 Pitragā. 19. VIII plkst. 
12.00 Mazirbē, plkst. 15.00 Sīkragā. 25. VIII 
plkst. 12.00 Kolkas luterāņu kapos, plkst. 
14.00 Vaidē. 26. VIII plkst. 13.00 Kolkas pa-
reizticīgo kapos. 
Tuvākajās Rojas novada kapsētās 

5. VIII plkst. 14.00 Melnsilā, plkst. 16.00 
Ģipkā. 
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Grozīja saistošos noteikumus par sabied-
risko kārtību. 

Atļāva izlietot Ls 512,40 Ragmeža ceļa re-
montam no Saimnieciskā dienesta budžeta 
un pieņēma zināšanai, ka to dara kā sociālo 
palīdzību Ragmežu mājās dzīvojošai ģimenei. 

Atļāva pabeigt bērnudārza Kurzemīte zāles 
un grupas Pienenīte telpu remontu, izdevu-
mu segšanai novirzot no ugunsdrošības sig-
nalizācijas ierīkošanas budžeta ietaupītos 
Ls 916. 

Precizēja budžetu pa kodiem šādiem pasā-
kumiem par Ls 10875. 

Papildu līdzekļi PII Kurzemīte jumta teh-
niskā projekta izstrādei no iepirkumu 
procedūru rezultātā noslēgto līgumu 
summu ietaupījuma — Ls 1000. 

Līdzfinansējums valsts mērķdotācijai Dak-
terlejas tiltiņa atjaunošanai — Ls 2000. 

Lietus ūdeņu novadīšana no Pāces, Brīvī-
bas, Upes, Puķu ielu grāvju un ielu no-
dalījumu joslām, kas atrodas pašvaldī-

bas īpašumā. Sūkņa iegāde ar jaudu 1 
kubikmetrs 7 minūtēs — Ls 1500. 

Pils apkārtnes apstādījumu tehniskā pro-
jekta izstrāde no atlikušajiem līdzek-
ļiem pils gaiteņa remontam,      nepār-
sniedzot Ls  1016. 

Mazās skolas vienas klases remonts — 
Ls 3000. Lielajai skolai notekcauruļu no-
maiņa, trešā stāvā latviešu valodas ka-
bineta gala sienas siltināšana un grīdas 
nomaiņa skolu remontiem neparedzē-
tiem gadījumiem — Ls 2269. 

Kopā Ls 10875. 
Piešķirt līdzekļus no plānotā budžeta lī-

dzekļu atlikuma šādiem pasākumiem.  
GPS sekošanas sistēmas uzstādīšana testa 

režīmā 3 pašvaldības automašīnām — 
Ls 1188. 

Otra pašvaldības policista pieņemšana 
darbā — Ls 3722,70. 

Algu grāmatveža štata vietas izveidošana 
līdz 31.12.2012., 0,5 slodze — Ls 1861. 

24 bērnu gultiņu iegāde PII Kurzemī-
te —  Ls 1400. 

Kopā — Ls Ls 8171,70. 
Apstiprināja Dundagas novada pašvaldī-

bas 2011. gada publisko pārskatu. 
Apstiprināja zemes ierīcības projektus šā-

du īpašumu sadalīšanai 2 zemes vienībās: 
Ezerkalni zemes vienībai (kadastra apzīmē-
jums 8850 023 0006); Rozīši zemes vienībai 
(kadastra Nr. 8850 009 0044); Jaunkristi 
(kadastra Nr. 8862 007 0132); Kraujas zemes 
vienībai (kadastra apzīmējums 8850 
026 0026). 

Nepiekrita sadalīt nekustamo īpašumu Pi-
pari (kadastra Nr. 8850 021 0062). 

Piekrita sadalīt nekustamos īpašumus: 
Mazpreči (kadastra Nr. 8850 005 0001), atda-
lot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 8850 004 0003, un piešķīra atdalītajai 
zemes vienībai nosaukumu Preči; Vīnlāses 
(kadastra Nr. 8850 019 0049), atdalot no tā 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 
019 0040, un atdalītajai zemes vienībai pie-
šķīra nosaukumu Viņķeļi. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus 
nekustamo īpašumu Valdnieki, Silvijas un Rat-
nieki sadalīšanai. 

Nolēma piešķirt zemes gabaliem nosauku-

mus: ar kadastra apzīmējumu 8850 001 
0069 — Bultas, ar kadastra apzīmējumu 8850 
001 0077 — Sarkanāboli un ar kadastra apzī-
mējumu 8850 001 0046 — Knaķi. 

Atstāja pašvaldības īpašumā nekustamo 
īpašumu Vīdales grants karjers nākotnes vaja-
dzībām, infrastruktūras uzturēšanai un iz-
veidošanai — ceļiem, stāvlaukumiem u.c. No-
skaidrot inventarizācijai vajadzīgos izdevu-
mus un paredzēt tos 2013. gada budžetā.  

Precizēja novada Attīstības programmas 
izstrādes darba uzdevumu un izpildes termi-
ņus. Nolēma uzsākt Dundagas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi un 
par tās vadītāju apstiprināt novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju 
Lauri Laicānu. Apstiprināja novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas izstrādes darba uz-
devumu. 

Nolēma saglabāt līdzšinējo pašvaldības ie-
stādes Dundagas kultūras pils darbības formu 
un nepārveidot to par aģentūru. 

Grozīja laikraksta Dundadznieks nolikumu. 
Vienai personai nolēma izīrēt vienu ista-

bu ar kopēju virtuvi Jasmīnēs 2. 
Piešķīra būvēm nosaukumu Meža iela 6, 

Dundaga, Dundagas pagasts. 
 

Protokolu pārlūkoja Sandra Kokoreviča 

    ...ko tie nospriež, tas paliek 

Domes sēdē 28. jūnijā 

— Skolas gados ar lielu prieku piedalījos 
konkursā Vai tu mīli jūru?, kas bija tāda kā sa-
va veida darba audzināšana. Sacensības gars 
patika ļoti, tomēr par savu specialitāti izvē-
lējos pavisam ko citu. Tagad, strādājot tūris-
ma jomā, zivsaimniecība mani ieinteresēja 
no cita aspekta — vēsturiskā.  

Jau šodienas acīm, vairāk iedziļinoties 
vēsturiskajā materiālā, atklāju, ka par šo tē-
mu ir daudz saistoša, kas izceļ Kolkas vien-
reizīgumu, tradīcijas, panākumus. Zivsaim-
niecība laiku laikos bijusi Kolkas ekonomis-
kais balsts, no rūpnieciskās zivjapstrādes 
pašiem pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz pat 
šai baltai dienai. 19. gs. otrajā pusē Kurzemes 
piekrastes bagātos zivju resursus izmantoja 
apķērīgākie igauņu fabrikanti un attīstīja 
brētliņu zveju un apstrādi lībiešu ciemos. 
Produkcija ar nosaukumu Rēveles ķilavas ce-
ļoja no lībiešu ciemiem uz Krievijas lielpilsē-
tām un citur. Neviens gan nenojauta, ka tās 
zvejotas un apstrādātas Dundagas jūrmalas 
lībiešu ciemos. Kolektīvās saimniekošanas 
apstākļos Kolkas fabrika izauga no pāris šķū-
nīšiem līdz tam laikam modernai fabrikai, ko 

slavēja kā labāko Latvijā. Arī mūsdienās ziv-
japstrādes prasmes Kolkā ir cieņā. Uzņē-
mums SIA Līcis 93 ar panākumiem turpina 
visu priekšgājēju tradīcijas, un tā produkci-
ja — šprotes eļļā Rīgas zelts — ieguvusi gan 
Latvijas eksportspējīgākās produkcijas titu-
lu, gan kvalitātes zelta godalgu lielākajā no-
ieta tirgū — Krievijā, bet tās ēdāji atkal ne-
nojauš produkcijas izcelsmes patieso vietu... 
No Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam jeb Tradīci-
jām ir spēks ir pastaiga industriālās Kolkas 
vēsturē gan vārda tiešā nozīmē, t.i., fiziski 
apmeklējot objektus, kas saistīti ar zivj-
apstrādi Kolkā, gan pārnestā nozīmē, ceļojot 
laikā. Pastaigas laikā interesenti tiekas ar 
zvejnieksievu, kas bijusi aculieciniece ķilav-
nieku rūpala uzplaukumam un pēckara grū-
tībām lībiešu ciemos 20. gados, kā arī ar 
«zivju apstrādes uzņēmumu strādniecēm» — 
Annu Stuļņikovu, kas Kolkas fabrikā sākusi 
strādāt tūlīt pēc Otrā pasaules kara, Sarmīti 
Aizpuri, pašreizējo Līcis 93 darbinieci, un 
Gerdu Rozīti, kas Kolkas fabrikā sākusi strā-
dāt 50. gados un kopā ar Annu Stuļņikovu 
pieredzējušas tās ziedu laikus, gan arī kolek-

tīvās saimniekošanas laiku 
galveno varoni — Kolkas 
zivju konservu fabrikas di-
rektoru, arī kolhoza Brīvais 
zvejnieks priekšsēdētāju Jev-
gēņiju Morozovu «vaigu vai-
gā» — filmā Kolkas raga saim-
nieks (1971). Protams, es vie-
na nespēju tik daudz ādās 
iejusties. Annas, Sarmītes un 
Gerdas «personīgo pieredzi» 
aprobējušas vietējā amatier-
teātra aktrises Marika Zvir-
bule un Ineta Ūpe, kas pa-
tiesi pašlaik strādā Līcis 93, 
un šo abu iemeslu dēļ tas vi-
ņām padodas ļoti dabiski. To 
visu noslēdzam, nogaršojot 
Latvijas labākās šprotes — 
Rīgas zeltu. Ražotas SIA Līcis 
93 Kolkā! Tā nu iznācis, ka 
pati neesmu tieši iesaistīta 
zivrūpniecībā, bet man ir 
iespēja par mūsu tradīcijām 
bagāto vēsturi pastāstīt ci-
tiem. Maršrutu paredzēts 
piedāvāt tūristu grupām pēc 
pieprasījuma.  

 
Interesējās Alnis Auziņš 

Kolkas zivsaimniecības vēsture 
 

Slīteres Ceļotāju dienās jūnija sākumā tūrisma uzņēmēja Dženeta Marinska iepa-
zīstināja ar savu jauno lolojumu — ideju krāsaini un dzīvi atspoguļot zivsaimniecības 
vēsturi Kolkā. Lūdzu Dženetu par to pastāstīt sīkāk!  

Ir uzrakstīts un apstiprināts projekts, un 
pēc tā notiek Dakterlejas avotiņa teritorijas 
labiekārtošana. Tagad ir izbūvēta laipa, kas 
ved no otras puses lejā uz avotiņu. Agrāk tur 
bija taciņa, pa kuru ejot slīdēja kājas. Iedzī-
votājiem šķita, ka jaunā laipa ir par šauru, 
bija tā kā bail iet. Pielikām margas. Otrā pusē 
līdz sakļaušanās ar plūdu laikā aiznesto tilti-
ņu izbūvēta vēl viena metru plata laipa no 
koka dēļiem ar iefrēzējumiem, lai neslīdētu. 
Pie avotiņa uzstādīs informācijas stendu par 
šo vēsturisko vietu, būs soliņš no nozāģēta-
jiem ošiem. Pie ūdens iesmelšanas izveidots 
paaugstinājums, lai varētu ērti nolikt trau-
kus. Novietota atkritumu tvertne. Ziemā pa 
cauruli netecēja ūdens. To novērsām, akme-
ņus salikām atpakaļ un tagad tai ir uzlikts 
dakstiņu jumts. Prieks, ka viens Dundagas 
stūrītis ir sakārtots. 

Pavasarī gaidījām atbildi no Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas, 
vai mums piešķirs līdzekļus plūdu seku likvi-
dēšanai vai ne. Pilnā mērā nepiešķīra, bet 
vairāk nekā 10 000 latu ieguvām. Nepilni 
5000 paredzēti kā līdzfinansējums no pašval-
dības. Ir sagatavotas tāmes, notiek sarunas 
par darbiem. Pa jūliju un augustu paredzēts 
pilnīgi atjaunot garo, sarkano un dzelteno 

tiltiņu, kas veda uz Dakterlejas ielas 3 māju. 
Par slūžu aizvaru ministrija mūs finansiāli 

neatbalstīja, iemeslus nepaskaidrojot. Var-
būt tāpēc, ka būve pieder Autoceļu direkci-
jai. Lai sakārtotu slūžu aizvaru, pašvaldībai 
jāiegulda sava nauda. Vajadzēs vienkāršotu 
tāmi, darba daudzuma, izmaksu sarakstu un 
speciālistu aprēķinu, lai uzbūvētu tādu pašu. 
Speciālistam jāizrēķina, lai varētu uzturēt 
ūdens slodzi.  

Notiek priekšdarbi pie HES. Nokritušais 
ūdens līmenis HES būvei pašlaik ir labvēlīgs.  

Skats uz dīķi patlaban nav pievilcīgs: no-
krities ūdens līmenis un atsedzies krasts. 
Daudzi dundadznieki interesējas — kad tad 
dīķi uzpludinās? Jālūdz Vides pārvaldes at-
ļauja, lai tur, kur iespējams tikt klāt tehnikai, 
visus dubļu sanesumus noraktu, iztīrītu, iz-
vāktu no dīķa. Iztīrīto varētu atstāt un nolī-
dzināt dīķa malā. Ja ved sanesumus prom, 
vispirms jāveic analīzes, vai nav piesārņoju-
ma. Tas atkal maksā naudu. Sanesumus no-
raksim no atsegtā krasta, nevis no ūdens da-
ļas. Tagad ir putnu un zivju liegumi, tāpēc 
darbi paredzēti rudenī tajās vietās, kur var 
piekļūt ar tehniku. Sanesumi dīķī ir pamatī-
gi, to iztīrīšana prasa milzu līdzekļus. Taču, 
iztīrot dīķi, palielinātos ūdens ietilpība. Ta-

gad ūdenim nav kur palikt.  
Man ir arī jautāts, vai dīķī atrodas sapro-

pelis — vērtīgs mēslojums, kas veidojas zem 
ūdens. Nē, ir tikai dubļi, māls un smilts sane-
sumi.  

Uz lielākajiem valsts autoceļiem parādī-
sies Dundagas novada zīmes. Nomainīsim ie-
lu nosaukumu plāksnītes. Pirms 7 gadiem 
nomainījām un zinām, ka tās kalpo labi, taču 
reizēm ir tik stiprs «vējš», ka tās nolauž un 
sabojā. Bet plāksnītes vajag, lai cilvēki varētu 
atrast viņiem nepieciešamās vietas. Lūdzu, 
nebojāsim tās! 

Nocirtām vienu daļu meža — īpašumu An-
ši Nevejā, un par iegūto naudu remontēsim 
vidusskolas 3. stāva gaiteni. Bet iepriekš no-
cirstais mežs jāiestāda no jauna un jāizpoš 
4,8 ha, citādi netiksim pie nākamās ciršanas 
apliecības. Uztrauc, ka Dundagas centrā go-
bām parādījusies kāda sērga: nokalst lapas.  

Radās iespēja tirgus laukuma apgaismoša-
nai izbūvēt jaunu apgaismojumu ar LED gais-
mekļiem, kas ir krietni taupīgāki par iepriek-
šējiem. Noteiktā laika posmā parastie patērē 
150–200 kW, LED — 36 kW. Apgaismojumu 
izbūvēs arī Uzvaras ielā. Cerējām, ka to varēs 
izdarīt arī Priedaines ielā gar Liepgaļiem, taču 
tik daudz līdzekļu projekta iespējas nepiedā-
vāja, gaidīsim nākamo. Tagad strādājam, sa-
gatavojot un izstrādājot tehnisko projektu 
apgaismojumam Krišjāņa Barona, Lauku, Pā-
ces, Liepu un Bērzu ielā. A/s Latvenergo mūs 
brīdinājis, ka vecos stabus tuvāko gadu laikā 

demontēs, bet uz tiem ierīkots mūsu apgais-
mojums.  

Visi grib braukt pa labiem ceļiem, tāpēc 
asfalta segumu labojam ar šķembām, bet 
grants ceļus greiderējam. Ļoti sarucis Ceļu 
fonda finansējums: pērn saņēmām 45 000 la-
tu, šogad tikai — 35 000.  

Pie Mazās skolas galvenās ieejas no jauna 
izveidoti lieveņa pakāpieni, vecie bija galīgi 
nodrupuši. Ir notikusi cenu aptauja lielākiem 
remontdarbiem: Lielās skolas 3. stāva un Ma-
zās skolas lielās zāles remontam. Ir arī nauda, 
par kuru varēsim izremontēt kādas klašu tel-
pas.  

Labiekārtota teritorija sabiedriskajā cen-
trā Talsu ielā 7. Tas ir labs ieguvums. Saim-
nieciskā kārtā notiek remonti grupiņās, pie-
aicinot kādu prasmīgu darītāju vai uzņēmēju 
un ieguldot pašvaldības un vecāku naudu.  

Jāatjauno līnijas autostāvvietās, krāso-
jums guļošajiem policistiem, vēl paredzēti kādi 
sīki darbiņi. Tirgus laukumā pielabojām gal-
dus. Dažas piektdienas vērojām, ka ir ne tikai 
daudz tirgotāju, bet arī pircēju netrūkst. Iz-
brīnīja sen neredzētas rindas vairākās vietās: 
pēc gaļas, zemenēm un kūciņām. 

Ar darbu nodrošināti kādi 7 algotie pagai-
du sabiedrisko darbu veicēji. Galvenie ir teri-
torijas sapošanas darbi un malkas sagatavo-
šana. 

Uzklausīja Diāna Siliņa   

Saimnieciskajā dienestā 
 

Stāsta dienesta vadītājs Andris Kojro. 
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Pasakas bieži beidzas tā: arī es tur biju, re-
dzēju, ēdu un dzēru. Arī es patiesi tur biju un 
izbaudīju dzīvīgas un saistošas nometnes gai-
sotni. 

Sākums bērniem pēc ierašanās šķita ne-
drošs. Nepazīstama vieta, cilvēki... Taču jau 
pēc dažām stundām jūrmalā ar peldēšanos 
un dabas materiālu vākšanu viss nostājās sa-
vās vietās. Vienīgais palīgs audzinātājām — 
krāsainie lakatiņi ap galvu, kaklu un rokām 

katram ganāmpulkam, lai saprastu, kurš tal-
senieks, kurš kolcenieks.  

Ja jau nometne pie jūras, tad kā tāda kārtī-
ga zvejas tauva cauri visām dienām vijās jūra. 
Piecās radošajās darbnīcās tapa interesanti 
darbi. Liedagā izskaloti kociņi pārtapa par 
sapņu buriniekiem skolotājas Sandras vadībā. 
Kristiana iemācīja jūrmalas smiltīm iedot 
krāsas un no tām veidot brīnumainus krāsu 
salikumus. Ina ar bērniem veidoja fantāzijas 

kokus un papardes ziedus no visa, kas Mazir-
bes jūrmalā savācams: gliemežiem, aļģēm, 
smilgām, koku zariem. Bet no jūras izskalotie 
akmentiņi ar Ingas palīdzību kļuva par smal-
kiem gleznojumiem. Kopā saliekot, radās jau-
ka un krāsaina izstāde, kas visu vasaru apska-
tāma Lībiešu tautas namā. 

Jūra arī caur vērošanu, klausīšanos, sajuša-
nu — tātad caur emocijām uz prātu, atmiņu, 
lai varētu mājās par šo skaisto Ziemeļkurze-
mes jūras piekrasti ko vairāk pastāstīt — fil-
ma Burinieku gadsimts, stāsts par jūru un kā-
pām, ekskursija uz Šlīteres bāku, Ēvažu stāv-
krastu, Balto kāpu, Kolkasragu, Vaidi, pārgā-
jiens pa Mazirbi ar līšanu caur Vilkaču priedi, 
lībiešu himnas dziedāšana Lībiešu tautas na-
mā. 

Un kur nu vēl vislielāko pārsteigumu pil-
nie brīži! Pirmās dienas vakara ugunskurs 
beidzās ar niknu pirātu uzbrukumu. Ģīmji 
gan viņiem bija makten līdzīgi grupu audzi-
nātājām un nodarbību vadītājām, bet citādi 
tiem niknuma netrūka un dažādu izpildāmu 
uzdevumu arī. Beigās gan izdevās noslēgt 
mieru ar katram uz pirātu dunča uzdurtu ba-
nānu. Otrās dienas vakara disenīte beidzās 
nevis ar gulēt iešanu, bet ar gaišās nakts mig-
las trasi pa Mazirbi ar kāpšanu, lekšanu, līša-
nu, odu uzbrukumu un citām pirms nakts-
miera svarīgām nodarbēm. Bet pašā nomet-
nes noslēgumā lielā ārstu komisijas pārbau-
de! Pārbaudītāji ar uzaugušām milzīgām sar-

kanām ausīm nepārbaudīja kārtību istabās, 
bet lika lielajās ausīs čukstēt, kas pa šīm die-
nām tāds īpašs piedzīvots. 

No bērniem un pieaugušajiem sadzirdēts 
vislielākais lielais paldies nometnes vadītājai 
Veronikai Millerei un visai viņas komandai 
par ieguldīto darbu un radošumu. Paldies 
Mazirbes skolas administrācijas cilvēkiem Il-
zei Kriķītei un Kasparam Neimanim. Īpašs 
sveiciens virtuves saimniecēm, jo bērni un 
pieaugušie atzina, ka baudījuši ļoti garšīgu 
ēdienu. Paldies tiešām saliedētajai audzinātā-
ju komandai — Gundegai Lapiņai ar viņas 
sportisko azartu, Ilonai Jostiņai ar mieru un 
labestību, Ingai Ļeontjevai ar mājasmātes 
šarmu un stingrību un Antrai Puriņai — ne-
nogurstošajam jaunu ideju spridzeklim. 

Paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Kur-
zemes reģionālās pārvaldes speciālistiem Inai 
Braunai un Vilnim Skujam. Paldies Sandrai 
un Kristianai Dadzēm ne vien par nodarbību 
vadīšanu, bet arī par izstādes iekārtošanu. Un 
visam pāri paldies 40 nometnes dalībnie-
kiem, kas pārsteidza ar radošumu, pozitīvo 
attieksmi un prasmi kopā būt. Īpašs sveiciens 
Dainim no Mazirbes skolas, kas lieliski mācē-
ja visus kustīgos kopā savākt un būt par pa-
matīgu balstu pieaugušajiem. 

Šī gada Mazirbes jūras mezgls sasiets kopā 
ar prieku, iegūtām zināšanām, bet pats svarī-
gākais — jauniegūtiem draugiem. 

Alfa Auziņa 

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādā 
no 2012. gada jūlija līdz decembrim, pamato-
joties uz novada domes 28.06.2012. lēmumu 
Par Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stra-
tēģijas izstrādes uzsākšanu (protokola Nr. 188., 
21.§). 

Mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Dundagas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju pēc 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasī-
bām. Attīstības plānošanas dokumenta dar-
bības termiņš: 2013.–2030. gads. 

Iedzīvotājus un visus interesentus aici-
nām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības 
iespējas: 1) izteikt viedokļus un iesniegt 
priekšlikumus par novada ilgtermiņa (līdz 

2030. gadam) nākotnes redzējumu; 2) pieda-
līties novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, sa-
nāksmēs. 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 
3.08.2012., elektroniski sūtot informāciju At-
tīstības un plānošanas nodaļai uz e-pasta ad-
resi attistibas.nodala@dundaga.lv, telefoniski 
63237857 vai rakstiski, adresējot to Dundagas 
novada pašvaldībai (Pils iela 5–1, Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV–
3270), norādot vārdu, uzvārdu, adresi, tālru-
ni un e-pastu. 

Precizētu informāciju par sabiedrības lī-
dzdalības iespējām ievietos novada pašvaldī-

bas interneta lapā www.dundaga.lv, nosūtīs uz 
sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un 
publicēs novada laikrakstā Dundadznieks. 

Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas projekta publiskā apspriešana no-
tiks pēc projekta sagatavošanas. Saskaņā ar 
laika grafiku tā plānota 2012. gada septem-
brī, kad notiks sanāksmes ar iedzīvotājiem. 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amat-
persona un dokumenta izstrādes vadītājs ir 
novada pašvaldības Attīstības un plāno- 
šanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns  
(lauris.laicans@dundaga.lv, 63237857). 

 

Lauris Laicāns 

Programma 
Pie steķiem. Plkst. 11.30 Jūras valdnieka 

sagaidīšana un svētku gājiens uz stadionu. 
Stadionā. Plkst. 12.00 svētku atklāšana. Kan-
davas deju skola, Kolkas pūtēju orķestris, 
pašmāju dziedātāji un līnijdeju grupa. Lute-
rāņu baznīcā. Plkst. 16.00 svētbrīdis, kon-
certs. Muzicē Armands un Kaspars Ulmaņi. 
Kolkas ragā. Plkst. 18.30 koncertē grupa Otra 
puse. Plkst. 19.30 jautrākās dziesmas un joki 
no teātra izrādēm — Dailes teātra aktieru an-
samblis Ilga (Gundars Silakaktiņš, Lauris Su-
batnieks, Aldis Siliņš). Plkst. 21.00 Te ir mana 
dzimtene, smilšainais krasts — tautu sadziedā-
ties aicina Kolkas jauktais koris. Plkst. 22.00 
koncertprogramma Zaļš Balts Zils saulrietā — 
Raimonds Tiguls, Kristīne Kārkle–Puriņa un 
draugi. Plkst. 22.40 līvu ugunskura iedegša-
na. Plkst. 23.00–4.00 svētku balle ar Tomasu 
Kleinu un Liepājas leģionāriem. Plkst. 24.00 rit-
miskā uguns — Fire Spirit un Pulsa efekts māk-
slinieki. 

Izklaides augu dienu 
Stadionā. Plkst. 9.00 pludmales volejbols, 

petanks. Plkst. 10.00 sporta sacensības bēr-
niem. Plkst. 10.00–15.00 Annels atrakcijas. Ap 
plkst. 13.20 foto orientēšanās pa Kolka Cool 
pēdām un Jautrās zvejnieku spēles. Plkst. 
13.30–18.00 Ilgais ceļš kāpās pusstundas garumā 
ar PSRS armijas kravas auto GAZ-66 un jau-
nāko seržantu Kārklevalku (iekāpšana pie 
stadiona, tel. 29197900). No plkst. 9.00 uzko-
das un atspirdzinājumi. 

Kolkas ragā. No plkst. 11.00 amatnieku tir-
dziņš, uzkodas, atspirdzinājumi, kūpinātas 
zivis un citi labumi. Plkst. 15.00–18.00 bērnu 
pludmale, radošās darbnīcas, lielo ziepju bur-
buļu pūšana (bezmaksas). No plkst. 17.00 An-
nels atrakcijas, mobilā pirts (tel. 29123136). 

Kempingā Ūši. Piepūšamās atrakcijas bēr-
niem, zirgu izjādes, ūdens velosipēdi, Jūras 
laivas, obligāti iepriekš pieteikties pie Luīzes 
Šulcas, noma@seakayak.lv, tel. 29466501,  
www.seakayak.lv.  

Līvu centrā. Plkst. 14.00–18.00 lībiešu iz-
celsmes mākslinieces Zelmas Beltes gleznu 
izstāde; apskatāmi un iegādājami vietējie 
rokdarbi. 

No plkst. 15.00 līdz 4.00 ik pēc pusstundas 
ar pieturām pēc pieprasījuma kursēs auto-
buss Delfīni–Kolkas rags–Delfīni.  

Ieejas maksa uz vakara pasākumu daļu  
Kolkas ragā 

Pieaugušajiem: Ls 4 pasākuma norises vie-
tā, Ls 3 iepriekšpārdošanā līdz 13. VII Kolkas 
pagasta pārvaldes kasē un Dundagas pils Kul-
tūras centrā. Bērniem (6–12 g.) un pensionā-
riem: Ls 2 pasākuma norises vietā. 

Jūras svētki 
 

14. VII Latvijas spicākajā nostūrī — Kolkā — Jūras svētki. 
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Dundagas novada domes izdevums, iznāk 
divas reizes mēnesī, reģistrācijas Nr. 000702696, 
pasūtīšanas indekss pastā 3085. 

 

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

tālr.: 63237858, epasts: alnis@dundaga.lv), Gun-
ta Abaja, Baiba Dūda, Nauris Freimuts, Mareks 
Griciks, Lauris Laicāns, Aivars Miška, Aldis Pin-
kens, Diāna Siliņa, Smaida Šnikvalde.  

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

 

Iespiests Talsu tipogrāfijā.  Metiens: 500 eks.   
Internetā: www.dundaga.lv/avize 

 Raibs kā  dzeņa vēders 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde 
 

Pašvaldība sāk izstrādāt Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

Vera Stumbre              (1919) 
Edgars Siliņš               (1936) 
Maigons Enzels            (1946) 
Ilmārs Akmens            (1952) 

Jaunu dīvānu tirdzniecība: 20. VII plkst. 
10.00–13.00 Dundagas tautas namā, 14.00–
17.00 Kolkas tautas namā, t. 26014119, Jānis. 

Ākstīšanas un visvisādīg lustīg jemša-
nas ar liela sport elementem pa māz, zāļ 
zālīt, kas viļņojas kā liel jūr.  

Drīz vien pēc sauls lēkt, kad dzeguz nokū-
kes devito rīt stund, stadione vares dauzit 
bumb pa smiltim un spēlt pludmals volejbol. 
Ap to paš laik pilnig individuāl vares izmētat 
pasmāgs bumbs franč pensionār gaume, ko i 
pasākuš saukt pa petank. Šito spēl var spēlt 
jebkurš — ka tik i roks, kas kustes, un acs 
piere. 

Desmitos no rīt vesel stund māz un ne tik 
māz bērn vares spēlt sport spēls. 

No pulksten vieniem ap pusdienslaik līdz 
pulksten trijem pēcpusdiene sākses jārēša-
nas pa vis stadion un pus ciem. Būt jau dik-
tam smuk, ja dalībniek un kandidāt uz bal-
vam sadalitos čupiņas pa dīv, lai nav tik gar-
laicig. Sāvs spēks vares izmēģinat šādes vei-

des: Neptūn daudzcīņ: Izglāb ron! — a visvi-
sādiem pričendāļem jemt un pārvaret šķēršļ 
josl; Zvejniek minimums — zābak būšan, ziv-
tiņ ķeršan iekš ķeselem un vēl šis un tas;  
Peldpūšļ padarīšan — izdarībs a baloniem, 
kuri i pill vo nu a gais, vo nu a ūdeņ. Dvieļ-
bols — uz special laukum dzenat bumb a 
vien dviel. Haizivj medībs — jo tiešaks trāpī-
jums pa haizivs rump, jo labak. Kolka Cool — 
izmantojot pārgudrs orientiers, doties pa 
films varoņ pēdam. Līdz ir japajem aparāts, a 
ko var taisīt bilds. Bilds i jatais, lai varēt iz-
kontrolet dalībniek gaits. Spēkošnas a jūrs 
čūsk — paķert briesmon aiz ast un provet 
būt stiprākam. 

Spicākos pārīšs un cits uzvarētajs apbal-
vos 10 minūts pēc pēdējā dalībniek atskrie-
šan. Daudzcīņs uzvarētājs arī apbalvos 10 mi-
nūts pēc vis cīņs veid izbeigšanos. 

Jautrās zvejnieku sporta spēles  

Aicinām novada iedzīvotājus izteikt idejas, kā 
labāk izmantot padomjlaika balto ķieģeļu ūdens-
torni, ko vairs nelieto ūdens apgādei. Ierosināju-
mus sūtīt: SIA Ziemeļkurzeme, Pils iela 5–3, 
Dundaga, LV 3270, epasts: ziemelkurze-
me@dundaga.lv, tel. 63242430, 29163910. 

Krāsainais draudzības mezgls 
 

No 14. līdz 16. VI Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā dā-
vāja iespēju 40 bērniem no Talsiem, Mazirbes, Kolkas un Dundagas piedalīties vasa-
ras nometnē viesmīlīgajā Mazirbes speciālajā internātpamatskolā. 

Ieguldījums tavā nākotnē 
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