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Kā Runāt aR bēRnu paR 
patlaban pasaulē notieKošo?

vēRts piedzīvot! 
Brīnumi zemē pie divām jūrām
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Kā runāt ar bērnu par 
patlaban pasaulē notieKošo?
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Mēs dzīvojam laikā, kad pasaulē notiek dažādi procesi – te-
rorisms, lidmašīnu katastrofas, dabas katastrofas utt. Kā ve-
cākiem runāt ar bērniem par šobrīd 
pasaulē notiekošo? Vai varbūt labāk 
nerunāt, ļaujot dzīvot mierīgā drošī-
bas un mīlestības segā, ar kuru mēs, 
vecāki, varam pārsegt ikdienā? Šajā 
rakstā – par to, ko un kā runāt, rēķi-
noties ar bērnu vecumu.

Kad pasaule pārsteidz ar kata-
strofāliem notikumiem, mums, ve-
cākiem, saasinās instinkts pasargāt 
savus bērnus. Mēs vēlamies, lai bērni 
augtu, domājot un piedzīvojot, ka 
pasaule ir gaiša un laba vieta. Vēla-
mies, lai bērni justos droši. Taču iz-
vairīšanās no sarunām par pasaulē 
notiekošo ne vienmēr ir veids, kā 
padarīt notiekošo nebijušu.

Vecāki bērni un pusaudži paši uzzina, kas notiek pasaulē, 
vienalga, vai vecāki viņiem par to stāsta vai nestāsta. Izjūta – 
zinu, ka kaut kas ir noticis, bet nav neviena, kas varētu iz-
skaidrot notikušo, – neļauj justies labi nevienam – ne bērnam, 
ne pieaugušajam. Mums katram ir nepieciešama izpratne un 
skaidrība par notiekošo un arī fakti, kas to pamato.

Katram bērnam ir nepieciešama atšķirīga informācija, kas 
ļautu justies droši. Tikai vecāki pazīst savu bērnu tik labi, ka 
zina, kādas sarunas viņam ir nepieciešamas – cik pamatīgas vai 
detalizētas.

1. SvarīgākaiS jautājumS
Neatkarīgi no vecuma bērnu satrauc viena doma: kas no-

tiks ar mani? Viņam ir jāsaprot un jāzina, kā notiekošais viņu 
ietekmēs, ko tas nozīmē viņa drošībai. Bērns var neuzdot šo 
jautājumu, bet noslēpt to sevī.

2. Ļaujiet bērnam zināt, 
ka tam, ko viņš jūt, ir nozīme
Mēs esam dažādi un uz notiekošo reaģējam atšķirīgi. 

Bērns var nejust neko, var neizpaust jūtas, viņa pārdzīvoju-
mi var būt spēcīgi – visam, kas ar viņu notiek, ir nozīme. Un 

visas bērna izjūtas ir pareizas! Bērnam neatkarīgi no viņa 
izjūtām ir svarīgi just vecāku pieņemšanu. Ja bērns redz, ka 
arī jūs pats pieņemat savas jūtas par notiekošo, viņam būs 
vieglāk pieņemt savējās.

3. ietērpiet vārdoS to, ko redzat vai dzirdat
Mazajam ir jāzina un jāredz, ka jūs izprotat to, kas notiek 

ar viņu, un jāgūst mierinājums no jums. Tādi vārdi kā, piemē-
ram, „ai, nu neuztraucies tik ļoti” vai „ko tu pārdzīvo – nekas 
jau nevar notikt”, lai gan ir teikti ar vislabākajiem nodomiem, 
var likt bērnam uztraukties vēl vairāk. Šādi izteikumi bēr-
nam liek izjust kaunu par savām jūtām un veicināt noslēgša-
nos. Bērns joprojām jutīs to, ko jūt, un domās to, ko domā, bet 

jūs par to vairs neuzzināsiet. Neatkarīgi no tā, 
kā bērns jūtas, atspoguļojiet (nosauciet), ka 
redzat un saprotat viņa jūtas: „Es redzu, ka tu 
esi nobijies. Tas ir saprotami. Ir biedējoši, ka 
pasaulē tā notiek.”

4. palīdziet SaSkatīt
kontekStu
Ja bērns jūtas nobijies, viņš visticamāk ir pa-

manījis līdzības starp sevi un cietušajiem cilvē-
kiem – vecumu, ģimeni, vietu, kur viņi dzīvo, 
lai gan var to tieši neapzināties. Izskaidrojiet 
atšķirības, tas palīdzēs atvieglot bailes, piemē-
ram: „Tas ir noticis citā vietā, ne te, kur mēs 
dzīvojam. Šeit, kur mēs dzīvojam, nekad nekas 
tamlīdzīgs nav noticis.” Ja dzīvojat vietā, kur ir 
noticis traumējošais notikums: „Ja tā ir noticis, 
cilvēki strādā, lai nekas tāds vairs nenotiktu. 

Cilvēki, kuri to dara, ir ļoti gudri. Viņi izzina un mācās, kāpēc 

ilze pastare,
psihoterapeite

Neatkarīgi no tā, kā 
bērns jūtas, atspogu-
ļojiet (nosauciet), ka 
redzat un saprotat 
viņa jūtas: „Es redzu, 
ka tu esi nobijies. 
Tas ir saprotami. 
Ir biedējoši, ka 
pasaulē tā notiek.”
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tas notika, kādi ir tie cilvēki, kas to izda-
rīja, un izmanto šo informāciju, lai mēs 
varētu justies droši.”

5. tieši jautājiet, 
kaS bērnu uztrauc
Trauma atmodina dažādas domas un 

jūtas. Dažreiz tās ir tieši saistītas ar notiku-
šo. Kā izskatās tie cilvēki, kuri ir ievainoti? 
Vai viņi ir noķēruši sliktos? Kā tas notika? 
Vai tas var notikt šeit? Dažkārt bērnam 
var rasties bailes par to, ka nomirsiet vai 
saslimsiet. Bērns var uztraukties par to, ka 
neesat sasniedzami, vai par to, ka kaut kas 
var notikt, kamēr viņi guļ vai nav kopā ar 
jums. Jautājiet, ko viņi domā, ļaujiet teikt 
visu, kas uz sirds!

6. eSiet pieejami!
Bērnam ir jāzina, ka viņš var nākt pie 

jums ar jautājumiem, jūtām, idejām un 
domām. Papildus sniedziet viņam glās-
tus, ķermeņa kontaktu! Pirms gulētieša-
nas kopā pavadiet vairāk laika nekā līdz 
šim! Esiet blakus, tiklīdz viņam tas ir ne-
pieciešams!

7. Ļaujiet bērnam redzēt 
Savu līdzjūtību,
empātiju un izturību
Ļaujiet bērnam redzēt, ka jūtat skum-

jas par cilvēkiem, kuri ir ievainoti, – tas 
veicina empātiju un līdzjūtību. Ļaujiet 
redzēt arī jūsu spēku un spēju pārvarēt, 
pārdzīvot notikušo.

8. jumS var nebūt atbildeS 
uz bērna jautājumiem
Biedējošo pasaules notikumu jēga nav 

skaidra nevienam no mums. Bērns var 
uzdot jautājumus, uz kuriem nezināt 

atbildes, piemēram, „Kā tas notika?” vai 
„Kāpēc daži cilvēki dara šausmīgas lie-
tas?”. Šādos gadījumos vienīgā saprātīgā 
un iespējamā atbilde ir „es nezinu…”.

9. atgādiniet par 
labeStību paSaulē
Mums katram ir vajadzīga ticība pasau-

lei un labajam cilvēkos. Ja notiek kas sa-
traucošs vai traģisks, varam ieraudzīt svešu 
cilvēku vienotību un laipnību, mīlestību 
un atbalstu. Dodiet iespēju bērnam dzirdēt 
šos stāstus! Mēs piederam pie cilvēces, kas 
ir laba un laipna. Atgādiniet to viņam!

Papildus sniedziet vi-
ņam glāstus, ķerme-
ņa kontaktu! Pirms 
gulētiešanas kopā 
pavadiet vairāk laika 
nekā līdz šim!
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10. Ļaujiet bērnam
izjuSt paSauleS vienotību
Pārdzīvojot ciešanas, pasaule sanāk 

kopā un cilvēki visā pasaulē darbojas, lai 
padarītu pasauli drošāku.

Uzņemieties iniciatīvu sarunās ar bēr-
nu! Esiet tas, kurš notikušajā nosaka emo-

cionālo toni – lai tie nav ne bērna draugi, 
ne arī sociālie mediji vai ziņu raidījumi!

vispārīgie noteikumi
Vēl daži vispārīgi atgādinājumi, kā 

bērns uztver notiekošo saskaņā ar savu 
vecumposmu.

bērns līdz 4 gadu vecumam
Mazs bērns nespēj atdalīt faktus no 

fantāzijām, tāpēc labākais, ko vecāki var 
darīt, ir pasargāt viņu no notiekošā, cik 
vien tas ir iespējams. Ja viņam ir jautā-
jumi, ir svarīgi atbildēt uz tiem tik, cik ir 
nepieciešams, lai radītu drošības izjūtu.

bērns 5–11 gadu vecumā
Ļaujiet bērnam būt sarunas noteicē-

jam! Ja bērns runā, tad viņam tas ir sva-
rīgi, viņš vēlas, lai palīdzat justies droši. 
Virspusē ir jautājumi par to, kas ir noticis, 
bet apakšējā, neredzamajā slānī – saprat-
ne, ko bērnam tas nozīmē. Kā tas viņu ie-
tekmēs? Vai ar viņu tā varētu notikt? Ko 
darīt tad, ja tas notiek ar kādu, ko viņš 
mīl? Kā jūs zināt, ka tas nenotiks?

Šā vecuma bērnam būtiska ir labsajū-
ta. 5–11 gadus vecam bērnam piedāvā-
jiet informāciju, kad viņš to prasa; nav 
nepieciešamības dot vairāk, nekā viņš 
prasa. Nemelojiet, neizvairieties no tie-
šiem jautājumiem! Bērnam ir jāzina arī 
tas, ka jūs pilnīgi saprotat notikušo, bet 
nevarat pateikt viņam kaut ko, kas ļautu 
justies labāk.

Tur, kur ir ciešanas, ir arī gaisma. Tā 
tas ir bijis vienmēr. Vienmēr būs gan tie, 
kas cenšas uzbrukt cilvēcībai, gan tie, kas 
nav daļa no tā. Patiesība ir tāda, ka mēs 
piederam pie tās cilvēces daļas, kas ir laba 
un laipna, un mums ir noteikta nostāja 
pret tiem, kas darbojas pret gaismu. Bēr-
nam ir svarīgi to zināt.

Bet ir vēl kas cits, ko bērnam ir ne-
pieciešams zināt. Kad notiek kaut kas, 
ko mēs nevaram ietekmēt un kontrolēt, 
tas liek mums justies nespēcīgiem, bez-
palīdzīgiem. Ļaujiet bērnam atgūt savu 
spēku, dodiet iespēju apjaust, ka viņam 
ir ļoti svarīga loma, veidojot pasauli, 
kas būs droša un laba! Ļaujiet bērnam 
zināt, ka viņa balss, domas un viedoklis 
par to, kā būt pasaulē un kādai būt pa-
saulei, ir kopīgs mūsu visu jautājums un 
atbildība. Bērnam ir jāzina, ka mīlestī-
bas, laipnības un līdzjūtības gars vien-
mēr būs spēcīgāks nekā tas, kas cenšas 
to vājināt.

5–11 gadus vecam 
bērnam piedāvājiet 
informāciju, kad viņš 
to prasa; nav nepie-
ciešamības dot vairāk, 
nekā viņš prasa.
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Šis bērnam ir aktīvs pētīšanas, eksperimentēšanas, izdibinā-
šanas vecums, turklāt viņš aktīvi pārbauda robežas. Bērna vār-
du krājums nepārtraukti papildinās, attīstās runa, formulēšanas 
spēja. Kustību koordinācija jau ir pietiekami attīstīta, lai gan 
izmēģinātu dažādas kustības, gan mainītu ātrumu un izaicinātu 
savu vingrumu, un bērns to arī dara. Un 
šis ir vecums, kad bērns pirmo reizi mācās 
atbildību: bērns kaut ko dara – un darbībai 
ir sekas; bērns kaut ko saka – un teiktajam 
arī ir savas sekas. Bērnam ir nepieciešams, 
lai vecāki reaģētu uz viņa uzvedību un ie-
drošinātu viņu vai – gluži otrādi – rādītu 
bērnam, ka viņa izpausme kaut kādā vei-
dā pārkāpj citu robežas. Šis ir arī vecums, 
kad bērns pirmo reizi apjēdz, ka vecāki nav visvareni un viszi-
noši. Taču veids, kādā bērns līdz tam nonāk, vecākiem var būt 
diezgan mokošs, tāpēc ka šis ir kāpēcīša vecums.

Bērns ir kustīgs, viņš iet, skrien, aiztiek, vēro, kaut gan ve-
cākiem var šķist, ka ložņā, bērns kaut ko ierauga, pamana, 
paņem sev, saliek kopā vai sadala gabalos, dažreiz arī sabojā, 
sasit – izdemolē. Un vecākiem ir jāatbild uz neskaitāmiem izai-
cinājumiem, jo ir gan jāatbalsta bērns un viņam jāpalīdz sagla-
bāt šo pētniecisko instinktu – pateicoties tam, viņš attīstās –, 
gan jāaizstāv savas robežas un īpašums tādā veidā, lai bērns 
netraumētos un nesāktu uzskatīt sevi par mazvērtīgu – mazāk 
vērtīgu nekā objekti, kuri atrodas visapkārt. Traumēt bērnu, 
kā arī atsist viņa pētniecisko instinktu, kurš ir gandrīz katras 
nodarbes pamatā, ir ārkārtīgi viegli.

neskarti priekšmeti vai bērna attīstība?
Protams, pieaugušajiem, tas ir, katram no vecākiem, ir savi 

uzvedības modeļi, savi ieradumi un ierastā reakcija uz situāci-
jām, turklāt mājas parasti rotā dažādi priekšmeti, kuri ir no-
pirkti, saņemti dāvanā, pie kuriem cilvēki jau ir pieraduši un 
no kuriem vairs negrib šķirties. Un, kad bērns sasniedz aktī-
vākā kustīguma vecumu, visi priekšmeti tādās mājās kļūst par 
bērna ziņkārības vai zinātkāres objektiem.

Ir divi svarīgi aspekti, ar kuriem vecākiem ir jārēķinās. 
Pirmkārt, ir jāsaprot, ka dzīve ir izmainījusies – tagad mājās ir 
bērns, kurš neapzinās ne priekšmetu ekonomisko, ne kulturā-
lo, ne personisko vērtību. Viņš pēta, kas tas ir, un var salauzt 
jebkuru objektu jebkurā brīdī. Bērns nezina, cik dārga ir lieta, 
cik tā ir izsmalcināta, skaista, moderna vai sentimentāli dārga 

vecākiem. Bērns vai nu ievēro lietu un tiecas pēc tās, vai nu 
pagaidām neinteresējas par to. Ar laiku viņš mājās aiztiks itin 
visu, pat lietas, par kurām jūs paši jau bijāt aizmirsuši. Tātad 
bērns neapzinās priekšmeta vērtīgumu, bērns grib to paturēt 
rokās, nomest zemē, paskatīties uz to, pagaršot, beigu beigās – 
salauzt. Ne tāpēc, ka viņš to ienīst, ne tāpēc, lai jums ieriebtu, 
bet tāpēc, ka viņam viss ir jauns, viss ir interesants. Otrkārt, 
ir jāizšķiras, kas – neskarti priekšmeti vai bērna attīstība – ir 
dārgāks. Daudzi vecāki nerēķinās ar faktu, ka bērnam ir vi-
sai īpatnēja interese par katru lietu, brīnās un dusmojas, kad 
bērns sabojā kaut ko tādu, kam vērtīgums piemīt tikai pieau-
gušo pasaulē, un bargi norāj bērnu. Šāda reakcija nebūtu pa-
tīkama nevienam cilvēkam, bet pieaugušais vismaz varētu to 
saprast. Taču bērnam tas parasti izraisa psiholoģisku traumu. 
Un, ja tādi gadījumi atkārtojas, bērns savas zinātkāres izpaus-
mes sāks uztvert par bīstamām (jo tām seko sods) un ar laiku 

kļūs neieinteresēts un apātisks. Viņam 
nebūs intereses par mācīšanos, par kaut 
kā jauna apgūšanu, iespējams, arī par 
darbošanos vispār.

Starp citu, paša jēdziena „vērtīgs” maza 
bērna vārdu krājumā vēl nav, tāpēc bārt 
viņu par to, ka viņš ir sabojājis kaut ko vēr-
tīgu, nav godīgi: tas bija kaut kas vērtīgs 
jums, viņam tas bija vienkārši lieta, kas 

piesaistīja viņa uzmanību un ierosināja pētniecisko instinktu. 
Bērns tiešām nesapratīs, kāpēc viņu norāj, bet, ja bērnam nav 
skaidrs, kas notiek, viņš veido maldīgus secinājumus. Vēlāk, 
kad bērns kļūst slinks, vienaldzīgs, ir vecāku kārta brīnīties, jo 
bērns uzvedas ne tā, kā viņam ir ticis mācīts. Taču ir jāsaprot: ja 
bērnam ir psiholoģiskas traumas, vēlāk viņa uzvedību pārsvarā 
noteiks tās un iemācītajam būs daudz mazāka nozīme.
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robežu veidošanās 
3–5 gadus veciem bērniem

asijata maija zeļenko,
psiholoģe, sistēmisko 

risinājumu konsultante

Ir jāizšķiras, kas – 
neskarti priekšmeti 
vai bērna attīstība – 
ir dārgāks.
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sodīšana
Bet ko darīt gadījumos, kad bērns kaut 

ko ir salauzis? Vienkārši izlikties, ka ne-
kas nav noticis un, apspiežot savas ar si-
tuāciju saistītās jūtas un emocijas, sakopt 
vietu un atgriezties pie savas nodarbes?

Nē. Var bērnam izteikt savas izjūtas 
par notikušo, var kopā ar bērnu sakopt 
notikuma vietu (ja, piemēram, nav bīsta-
mu lausku), var painteresēties, ko bērns 
gribēja. Bet nav vietā pārmetums vai 
vainošana, jo tādā gadījumā bērns ju-
tīs trauksmi, bailes un nevarēs atbildēt 
godīgi. Godīgai atbildei ir nepieciešama 
uzticēšanās atmosfēra, bet, ja bērns jūtas 
iebiedēts, viņš centīsies aizsargāties ar 
meliem, centīsies izdomāt kādu stāstu vai 
kaut ko noklusēt. Sasistās lietas vērtība, 
kuru tieši jūs tai piešķirat, ir jūsu robe-
žas; jūsu attieksme pret bērnu nošķirs, 
vai jūs vēl ne pārāk labi izveidotās bērna 
robežas palīdzēsiet stiprināt, respektējot 

viņa tiesības uz attīstīšanos, vai pārkāp-
siet tās un, piemēram, radīsiet situāciju, 
no kuras bērns secinās, ka intereses pau-
šana ir sodāma.

atbildības veidošanās
Runāšana par savām jūtām un intere-

sēšanās par bērna motivāciju sāk mācīt 
bērnam atbildību. Rājiens māca tikai to, 
ka bērnam nav tiesību. Bērns uzaug vai nu 
bailīgs un izvairīgs, vai nu protestējošs un 
agresīvs. Taču, ja jūs runājat par savām jū-
tām, nevis vainojat bērnu, jums ir iespēja 
pārliecināties, ka bērns nav gribējis neko 
sliktu ne jums, ne sev, ne tai lietai, kuru sa-
bojāja. Ja jums rūp bērna darbības motīvs, 
jūs uzzināsiet, ka bērns negribēja jums ie-
riebt, bet gan darbojās, dabiskas intereses 
vadīts. Un šī ir tā jūsu attiecību vieta, kur 
var noteikt kopīgas robežas, pārrunājot, 
ko nākamreiz bērnam nevajadzētu darīt, 
ko varētu darīt citādi, kā arī paskaidrot, ka 
vispirms vecākiem var prasīt, ko darīt ar 
priekšmetu, un ka ir jālūdz atļauja ņemt 
to, kas bērnam nepieder, un sarunāt, ka, 
interesējoties par tādiem objektiem, bērns 
var palūgt vecāku līdzdalību, piemēram, 
„paskatīties to kopā ar mammu”.

Uz bērna runu attiecas tas pats. Jūs 
neveicināsiet bērnā nevajadzīgu bailī- FO
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Rājiens māca tikai 
to, ka bērnam nav 
tiesību.
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gumu tad, ja runāsiet – sadarbosieties, 
kontaktēsieties, mijiedarbosieties cie-
not, tas ir, rēķinoties ar viņa neziņu, ru-
nājot tādiem vārdiem un paskaidrojot 
ar tādiem salīdzinājumiem, kādi būtu 
saprotami viņam. Tas nozīmē, ka saru-
nai ar bērnu vecākiem ir it kā jāsama-
zina zināšanas par pasauli līdz 3–5 ga-
dus veca bērna zināšanām. Šis ir labs 
vecums izzinošām sarunām, jo bērns 
jau mācās glabāt vai bojāt, kaut ko jau 
ir pazaudējis un mācās līdzjūtību, prot 
atšķirt dažas emocijas un jūtas, vārdus 
„labi” un „slikti”, „patīk” un „nepatīk”. 
Tātad jau ir iespējams noskaidrojošs un 
paskaidrojošs dialogs bērna pieredzes 
ietvaros. Un, tā kā jau pieslēdzas bērna 
abstraktā domāšana, var runāt arī par 
potenciālām situācijām – „ja mamma 
paņemtu tavu lācīti un…”, turpinot ar 
„tagad tu saproti, ka mamma ir sarūgti-
nāta?”. Bērns jau ir spējīgs saprast tādu 
salīdzinājumu.

Starp citu, šajā vecumposmā jau ir 
vēlams pāriet uz tiešajiem vietniekvār-
diem – teikt „tu” un „es”, tāpēc ka šajā 
vecumā bērnam jau būtu pavisam jāat-
dalās no mammas. Un pašai mammai 
noteikti ir jābeidz teikt „mēs”. Cieņ-
pilns dialogs dos bērnam iespēju justies 
respektētam un ļaus iemācīties cieņu 
pret citiem.

Ja bērns pārkāpa 
tavas robežas, neatbildi 
viņam ar to pašu
Un, protams, ir jāļauj bērnam sākt vil-

ties jūsos tai ziņā, ka jūs neesat visvareni 
vai viszinoši. Informāciju par kaut kādām 
parādībām var meklēt kopīgi ar bērnu, 
atzīstot savu nezināšanu – patiešām nav 

obligāti visu zināt un nepārtraukti atcerē-
ties. Jūsu nezināšana ir jūsu zināšanu ro-
beža, un to var paplašināt kopā ar bērnu. 
Savukārt par prasmēm un spējām ar bēr-
nu ir jārunā godīgi un viņam saprotamā 
valodā. Jūsu prasmēm ir savi ierobežoju-
mi, un tādi ir arī bērna uztverei. Ja bērns 
ar savu rīcību vai jautājumu pārkāpa jūsu 
psiholoģiskās (t. i., jums pieņemamās) 
robežas, nevajag atbildēt ar viņa robežu 
pārkāpšanu, rājot viņu. Runāšana par 
savām jūtām gan atjaunos jūsu psiholo-

ģiskās robežas ar bērnu, gan ļaus viņam 
nojaust, kur jūsu robežas atrodas un cik 
tālu viņš drīkst iet, gan palīdzēs viņa ro-
bežām veidoties netraumatiski – jūtot, ka 
ar viņu rēķinās.

Bērna 3–5 gadu vecums ir arī laiks, kad 
nostiprinās bērna identificēšanās ar dzimumu. 
Par šo tēmu – kādā no nākamajiem žurnāla 
numuriem. Un, tā kā lasītāji ir izrādījuši 
interesi par to, kā rīkoties, kad bērns reaģē 
nesavaldīgi un protestējoši, drīzumā taps 
atbildes raksts.FO
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Runāšana par savām 
jūtām gan atjaunos 
jūsu psiholoģiskās 
robežas ar bērnu, 
gan ļaus viņam no-
jaust, kur jūsu robe-
žas atrodas un cik 
tālu viņš drīkst iet, 
gan palīdzēs viņa 
robežām veidoties 
netraumatiski – jūtot, 
ka ar viņu rēķinās.
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Vēlos kliedēt mītu, ka ziemā var atpūs-
ties tikai tur, kur ir sniegs, augsti kalni un 
slēpes. Dundagas novadā uzskata, ka vēsā-
ki laikapstākļi nav šķērslis labai atpūtai. Ie-
pazīstināšu ar iespējām visai ģimenei zemē 
pie divām jūrām – Kolkā, kā arī dodoties 
tālāk uz Zilo kalnu loku un Dundagu.

brokastīs šprotes
un sklandrauši
Kad esat braukuši ilgāku laiku, tad Kol-

kas pievārtē ir iespēja izvingrināt kājas un 
doties pa pastaigu takām pie Zēņu dīķa. 

Ja ģimenes galva ir kaislīgs makšķernieks, 
dīķī var mēģināt izvilkt arī kādu lomu. 
Blakus ir uzcelta skaista nojume, gatavī-
bā ir ugunskura vieta, lai kaut ko izceptu 
vai izvārītu siltu zupu. Taču, nolemjot, ka 
makšķerēšanu atliksiet uz citu reizi, tur-
piniet ceļu!

Vienmēr laipna ir brīvdienu mājas 
„Ūši” saimniece Dženeta Marinska. Kad 
tur biju, viņa cienāja ar gardu tēju un 
pašceptiem sklandraušiem. Kā skaidroja 
lībiešu pēctece, māju vārdam nav nekā-
da sakara ar ūsām, bet gan ar jaunību un 
azartu, jo lībiski „ūž” nozīmē ‘jauns’. Ar 
viņu var patērzēt par senatni un tagad-
ni, ne tikai iemācīties cept nesen Eiropas 
Savienības garantētās tradicionālās īpat-
nības zīmi ieguvušos dižraušus, bet no-
garšot arī šprotes, jo Kolkā tiek gatavotas 
daudzu iecienītās zivis, kuras veikalos ir 
atrodamas, iesaiņotas kārbās ar uzrakstu 
„Rīgas zelta šprotes”. Ar rupjmaizi un sī-
polu ļoti gardi!

vēsture un lībiešu krasts
Kolkā brīvi var justies gan dievturi, 

gan pagāni, gan dažādu konfesiju kris-
tieši, jo te atrodas Kolkas evaņģēliski lu-
teriskā, Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmā-
tes Romas katoļu un Kristus dzimšanas 
Kolkas pareizticīgo baznīca. Uzzināju, ka 
daudzi lībieši ir pārgājuši pareizticībā, jo 
ap 1885. gadu Krievijas cars tādā gadīju-
mā solījis piešķirt īpašumā zemi. Solīju-
miem esot noticējuši, bet tie neesot pie-
pildījušies, toties draudzē joprojām esot 
ap 80 cilvēku.

Ja interesē vēsture un etnogrāfija, ie-
griezieties līvu centrā „Kūolka” – par se-
najiem Kolkas iedzīvotājiem pavēstīs sa-
dzīves priekšmetu kolekcija, videofilmas, 
lībiešu valodas ieraksti utt.

vērts piedzīvot!
brīnumi zemē pie divām jūrām

ilze brinkmane Ja interesē vēsture 
un etnogrāfija, 
iegriezieties līvu 
centrā „Kūolka” – 
par senajiem Kolkas 
iedzīvotājiem 
pavēstīs sadzīves 
priekšmetu kolekcija, 
videofilmas, lībiešu 
valodas ieraksti utt.

Pa visneparastāka-
jām takām ir gatava 
pavadīt vides gide 
Ina Brauna. Ilgi ne-
aizmirsīšu pastaigu 
Zilo kalnu Cirstu 
gravās, kur devāmies 
aplūkot āpšu alas.
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Noteikti nepaiesiet garām lībiešu tau-
tas namam, kas celts 1939. gadā. Tur al-
laž ir aplūkojamas izstādes, taču, kad ir 
dzirdamas jūras šalkas, kājas nes tuvāk 
liedagam – Kolkasragam. Tā vārds pir-
mo reizi ir minēts ap 1040. gadu rūn-
akmenī Zviedrijā. Te tik tiešām satiekas 
divas jūras! Kāpās slejas skatu jeb putnu 
vērošanas tornis, jo te ir starptautiski no-
zīmīga migrējošo putnu atpūtas vieta. Uz 
mākslīgās salas tālu jūrā noteikti pama-
nīsiet Kolkas bāku.

meži kā jūra, jūra kā meži
Taču pa visneparastākajām takām ir 

gatava pavadīt vides gide Ina Brauna. Ilgi 
neaizmirsīšu pastaigu Zilo kalnu Cirstu 
gravās, kur devāmies aplūkot āpšu alas. 
Ina ir zooloģe, par dzīvniekiem stāsta 
ļoti aizrautīgi un, šķiet, par āpšu dzī-
vi zina visu. Šie dzīvnieciņi izrādās ļoti 
tīrīgi, īpaši toleranti pret lapsām un guļ 
ziemas miegu tāpat kā lāči.

Gravas atrodas senā Baltijas ledus 
laikmeta ezera vietā, un kāpienam tā se-
najos krastos ir nepieciešami piemēroti 
apavi, jo mitrās lapas slīd kā īsts ledus… 
Toties redzējām daudzu dzīvnieku atstā-
tās pēdas. Sniegā to būs vēl vairāk, un 
Inas stāsti ir tik interesanti! Daudz jauna 
uzzinās gan lieli, gan mazi.

Ap 25–30 kilometru garā puslokā Zi-
lie kalni ar to unikālajām gravu sistēmām 
sadala novada teritoriju Ziemeļkurzemes 
augstienes Dundagas pacēlumā un Piejū-
ras zemienē. Tā ir iespaidīgākā šāda veida 
reljefa forma Latvijā.

Pastaigas garumu un sarežģītību (kas 
jums ir visvairāk piemērots un patiktu) iz-
lemsiet ģimenes apspriedē. Pēc pastaigas 

svaigā gaisā, protams, būs laba apetīte. Iesaku 
nokļūt Zilo kalnu augšmalā – Cirstes ciema 
„Mežlīdumos”, kur veselīga dzīvesveida cen-
tru vada Ansis Roderts. Es, piemēram, uzzi-
nāju, kā garšo vegānā zivju zupa, ar gardu 
muti apēdu puravu pīrāgu ar piedevām… 
Piedzīvojums ir ne tikai gastronomisks – 
lai tur nokļūtu, dažbrīd jutos kā īstā kalnu 
zemē vai vesternā. Toties pēc maltītes varat 
izlemt te palikt arī ilgāk, jo ir iespēja nakš-
ņot (astoņas vietas) un izbaudīt masāžu. Ne 
velti ceļu turp meklē daudzi, kas ir nolēmu-
ši atgūt veselību, stiprināt sirdi u. tml.

Asu izjūtu cienītājiem, īpaši tēviem 
un dēliem, sava veida adrenalīnu sola arī 
laipnais viesu nama „Pūpoli” saimnieks 
Edgars Kārklevalks, kurš organizē izbrau-
cienus ar GAZ-66.

spēka tējas 
un salds miedziņš
Tiem, kam ir tuva dārzkopība, ir jāmeklē 

ceļš uz Edītes Seipules mājām. Viņas dārzs ir 

skaists arī ziemā: kā pati saka – esot rūpēju-
sies, lai tas iepriecina visos gadalaikos. Edīte 
atklāj, ka pēc smagas slimības uz kājām tiku-
si, pateicoties tādai ogai kā ķirbis. Viņa zina 
bezgala daudz par dažādiem spēka augiem 
veselības uzlabošanai. Ģimenes sievietes var 
ieplānot ar viņu garāku sarunu, tāpēc ka Edī-
te atradīs vispiemērotāko augu tēju. Vīriem 
pie sirds varētu iet sagatavota visu veidu pap-
rika, bērniem – ķirbju sukādes, bet jauniem 
pāriem – piemēram, mīlestības ābolu ievārī-
jums ar lavandas ziediem. Kas ir mīlestības 
āboli? Edīte izstāstīs, tāpēc ka viņa prot saru-
nāties ar augiem un puķēm. Ne velti viss viņas 
dārzā augot griezdamies, skan arī mūzika, ar 
kuru viņa iepriecina vīnogu stādus…

Romantiski noskaņotos un pēc kāda 
spoku stāsta izsalkušos gaida Dundagas 
pils saimnieki.

Jau domājot par mājupceļu un siltu gul-
tu, Dundagā iegriezieties Pāces vilnas fab-
rikas šūšanas darbnīcā un veikaliņā. Veselī-
gam miegam te tiek šūtas segas un spilveni 
no dabiski apstrādātas 100 % Latvijas aitu 
vilnas. Pāces vilnas fabrikai ir sena vēsture, 
un dzimtas jaunieši to godprātīgi turpina.

Sastopoties ar kādu no senākajiem Lī-
biešu krasta iedzīvotājiem, varbūt izdzir-
dēsiet šādu aicinājumu: „Brouc šourp uz 
dīv jūr zēm, paķīķre no Šlīters bāk pār 
Undžavs mēž čokšņem, egriežes Kolksra-
ge, ku dīv liel ūdiņ sites viens gar otar. Un 
le vakre nebut galig šļorkans, kād zūj un 
žograus a var dābt nosmeķt!”

Ar vides gidi un māju saimniekiem 
iepriekš gan ir jāsazinās, un par to infor-
māciju laipni sniegs Dundagas novada tū-
risma informācijas centrā: tālr. 29444395, 
63232293, www.visit.dundaga.lv.

Kāpās slejas skatu 
jeb putnu vērošanas 
tornis, jo te ir starp-
tautiski nozīmīga 
migrējošo putnu 
atpūtas vieta. Uz 
mākslīgās salas tālu 
jūrā noteikti pamanī-
siet Kolkas bāku.

Asu izjūtu cienītā-
jiem, īpaši tēviem un 
dēliem, sava veida 
adrenalīnu sola arī 
laipnais viesu nama 
„Pūpoli” saimnieks 
Edgars Kārklevalks, 
kurš organizē izbrau-
cienus ar GAZ–66.


