
Dunalkā uzņem dārzu un puķu mīļus no Priekules novada 

 

Diezgan vējainā un lietainā laikā –septembra mēneša sākumā - 9.septembrī  Dunalkā 

viesojās Priekules novada sakoptāko sētu īpašnieki un puķu draugi Maldas Andersones vadībā . 

Paldies Aivai Gūžai no “Upmaļiem”, kura atsaucās uz manu aicinājumu ļaut ciemiņiem iepazīties 

ar zemeņu audzēšanas “knifiņiem” viņas saimniecībā, kā arī liels paldies Ivetai un Jurijam 

Flakšiem no  SIA “Krastmaļu sēklas” par interesanto stāstījumu. Viesiem bija iespēja arī apskatīt 

Dunalkas kultūras namu, daži atcerējās, ka kādreiz ir bijuši uz pasākumiem, bet tas bijis sen un 

pasākumi notikuši uz veciem skatuves dēļiem.  

Pēc nelielās ekskursijas Dunalkā noslēgums tika rīkots “Turaidās” pie atraktīvās un 

aktīvās Z.Mantejas kundzes un viņas kunga. Jau iepriekš kopīgi ar Zigrīdas kundzi bijām 

izrunājušas un sagatavojušās viesu uzņemšanai. Tieši 9.septembrī Zigrīdas kundzei ar savu kungu 

bija jāpiedalās koncertā Lieģos, kur notika Durbes novada kauss Jāšanas sporta sacensības šķēršļu 

pārvarēšanā. Viņiem kopā ar pārējiem senioru  deju kolektīva “Trumpe” dalībniekiem bija jādejo. 

Tas neliedza Dunalkas pag. ”Turaidās” pasākumam notikt kā iecerēts. Kamēr saimnieki dejoja, 

mājās viss notika, bija pieaicināti “rūķīši”, kuri visu sagatavoja. Sagaidījām saimniekus no 

dejošanas un viss varēja turpināties.  

Pie mājas vārtiem kopā ar saimniekiem viesus pacienājām ar “stipruma dziru” un 

uzkodām, turpat katrs saņēma loterijas numuriņu, ar kuru varēja izlozēt dažādus  ziemciešu puķu 

stādus, kurus katrs pats bija paņēmis līdzi. Neviens nepalika tukšā, jo, ja kādam pietrūka, tad tam 

bija iespēja Zigrīdas kundzes dārzā ko izrakt. Arī laika apstākļi mūs palutināja un pēcpusdiena 

bija skaisti saulaina, lai pasākums varētu notikt dārzā, svaigā gaisā. Viesus cienājām ar gardu 

sakņu zupu, smaržīgu, garšīgu tēju un plūmju ievārījumu. Kā jau zaļumos, neizpalika arī dejas.  

Tika dejots, dziedāts, parunāts par puķu lietām. Noslēgumā katrs tika pie Zigrīdas 

kundzes sagatavotas dāvaniņas-tējas pakas. Saimniece izrādīja savu sētu, dārzu un parādīja vietu, 

kur tiek žāvēta un sagatavota tēja. Kopā pavadīta skaista pēcpusdiena.  

Ir jauki, ka ir izveidojusies kaimiņu novadu sadraudzība puķu draugu vidū. Tā tik turpināt 

un nākamgad sadūšoties un būt gataviem braukt ciemos uz Priekules novadu! Paldies “Turaidas” 

māju saimniekiem, ka bija gatavi uzņemt viesus! Prieks bija sadarboties! 
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