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Kā izjokot 
tos, kas nāk 
izjokot jūs
Baisiem soļiem tuvojas Helovī-

na nakts. Tie, kas nemēdz oktob-
ra pēdējā vakarā aizslēgt durvis 
maskās tērptā bērnu bariņa de-
gungalā, jau zina nelūgto ciemiņu 
neiztrūkstošo frāzi: «Saldumus 
vai izjokosim!» Visbiežāk viņi gan 
nezina, kā izjokot, gadījumā, ja 
dzīvokļa saimnieks atsakās dot 
saldumus, bet izvēlas otro vari-
antu.

Redakcijas ausīs nonācis ietei-
kums, kā izjokot pašus helovīnus. 
Jāizvāra krietns katls spageti ma-
karonu, jāieliek saldumu traukā, 
pa virsu uzberot konfektes. Tālāk 
ļaujiet vaļu fantāzijai, kas notiek, 
kad tā kārtīgi ar sauju iegrābjas 
cienastā…

Bet, ja šādam jokam neesat ga-
tavi, tad ļaujieties, lai izjoko jūs, 
vai arī steidzieties uz veikalu pēc 
kārumiem — pēc pāris dienām 
viesi būs klāt!

Talsu fotogrāfa Anša 
Druviņa kreisās puses 
fotoattēlā ap 1930. gadu 
no Dzirnavkalna paveras 
skats uz Vilkmuižas eze-
ru un tā apkārtni. Ezers 
Latvijā un visā Baltijā kļuva 
slavens ar to, ka 1936. gada maijā 
pulksteņmeistars Johans Fricis Frei-
bergs (1864—1937) uzrādīja vietu, 
kur viņš kopā ar saviem draugiem 
pirms 50 gadiem izvilcis no ezera 
vecu laivu. Nesaskaņu dēļ starp viņu 
un draugiem izvilkto laivu nogrem-
dējuši atpakaļ ezerā. Laivas atradējs 
J. Freibergs bija daudziem talsinie-
kiem pazīstamā Viktora Freiberga 
un Lijas Lakstīgalas vecaistēvs, kurš 
pirmās Latvijas brīvvalsts laikā dzī-
voja Lielajā ielā 30, vienistabas dzī-
voklī 2, ar ieeju no ielas puses. Šeit 
atradās arī viņa pulksteņu darbnīca. 
Tagad nams pārbūvēts.

Nogremdētās laivas vietas uzrā-
dīšanas dēļ Talsos ieradās Piemi-
nekļu valdes inspektors P. Stepiņš. 

Viņš uzaicināja arheologu 
Ā. Karnupu, kurš jau strā-
dāja pie arheoloģiskajiem 
izrakumiem senču pilskal-
nā, palīdzēt laivu izvilkt 
no ezera dzelmes. Tas vi-
ņiem arī izdevās. Izrādījās, 

ka laiva grebta no ozola koka, melnā 
krāsā, kas liecināja, ka tā ir daudzus 
gadsimtus veca. Tās garums — 3,5 
metri un platums — 60 centimetru. 
Tā bija pirmā aizvēsturiskā laiva, kas 
atrasta Latvijā. Otru laivu ezerā at-
rada 1937. gadā, rokot kanālu stēr-
ķeļu fabrikai. Laiva atradās 35 cen-
timetru dziļumā, desmit metrus no 
krasta, kur tā gulējusi «uz mutes». 
Strādnieki domājuši, ka atradums ir 
baļķis un, ārā velkot, to pāršķēluši 
divās daļās. Atrastā laiva līdzinājās 
iepriekšējai — 5,2 metrus gara un 70 
centimetru plata.

Domājams, ka senie kurši abas 
laivas izmantojuši aizgājēju pīš-
ļu nogremdēšanai ezerā. Vēstures 
avotos minēts, ka Vilkmuižas ezera 

austrumu krastā 100 metru garumā 
un 30—40 metru platumā 12. un 13. 
gadsimtā atradušies kuršu uguns 
kapi. Ugunskapi ir savdabīgs miru-
šo kuršu apbedīšanas veids. Ezera 
krastā sakrāva lielu sārtu, tur uzlika 
mirušo un tam blakus ieročus vai ro-
tas lietas un darba rīkus, tos iepriekš 
salaužot, lai arī tie «nomirtu» un 
nokļūtu «viņā saulē». Izdegušā sārta 
atliekas nogremdēja ezerā.

1936. gada vasarā Valsts vēstures 
muzeja darbinieki Pieminekļu val-
des priekšsēža profesora F. Baloža 
uzdevumā veica Vilkmuižas ezera 
arheoloģisko izpēti. Tā kā ezera lī-
meni pazemināt nebija iespējams, 
pētnieki konstruēja metāla kausu, 
kuru piesietā virvē nolaida eze-
ra dibenā. Šo kausu vilka ar laivu. 
Kad kauss bija pilns, to izcēla no 
ūdens. Šādam paņēmienam bija 
tāda priekšrocība, ka tā varēja izcelt 
no ezera vissīkākos priekšmetus. 
Senlietas atradās trīs — piecu met-
ru dziļumā un zem 30 centimetru 

biezas dūņu kārtas. Tās ezerā bija 
izkaisītas bez noteiktas kārtības un 
lielākā daļa salauztas vai sakusušas. 
Divu dienu laikā atrada ap 350 sen-
lietu, kā dzelzs ieročus un bronzas 
rotas lietas. No ezera izvilka divas-
meņa zobena fragmentu ar labi sa-
lasāmu uzrakstu skandināvu vai is-
landiešu valodā, dzelzs sedlu kāpsli, 
kakla riņķi ar vairākām piekārtām 
važiņām, darba un kaujas cirvjus 
un daudz citu dažādu priekšmetu, 
arī liecības no senkuršu kultūras 
vēlā dzelzs laikmetā. Ezera rietumu 
krastā paceļas pilsētas sešu klašu 
pamatskola. 1925. gada 1. jūnijā Va-
saras svētku otrajā dienā šai skolai 
lika pamatakmeni. Vienlaikus šajā 
dienā notika apriņķa pamatskolu 
bērnu svētki. Skolotāji, skolēni un 
pilsētas priekšstāvji pulcējās pie 
pilsētas pamatskolas J. Grota ielā 1 
(tagadējā Kristīgā skola), lai dotos 
pa Dundagas (tagad K. Valdemāra) 
ielu un tālāk pa lauku ceļu uz jaun-
būvi. K. Valdemāra iela beidzās pie 

tagadējās Aspazijas ielas. Svinībās 
piedalījās ap 2000 cilvēku. Vietējie 
laikraksti toreiz rakstīja, ka svēt-
ku noskaņu sabojāja sliktie laika 
apstākļi. Skolas jaunbūvi iesvētīja 
luterāņu draudzes mācītājs O. Mar-
tinelli. Pilsētas galva A. Reiznieks 
nolasīja domes oficiālo rakstu, kurā 
uzrakstīta skolas vēsture — hroni-
ka un to ar vietējo laikrakstu ek-
semplāriem un dažādām naudas 
zīmēm ielika metāla kannā, kuras 
vāku aizlodēja un guldīja celtnes 
pamatos. Pēc 17 mēnešiem skolas 
celtniecību pabeidza. 1926. gada 3. 
oktobrī jauno skolas ēku iesvētīja 
luterāņu draudzes mācītājs O. Mar-
tinelli. Šajā datumā svinīgi atzīmēja 
arī skolas pārziņa Jāņa Staprāna 35 
gadu darba jubileju. Skolas celtnie-
cība izmaksāja 110 000 latu. Skolu 
nosauca par «Gaismas pili», un iela, 
kas ved uz skolu, vēl līdz šai dienai 
nes Gaismas ielas vārdu.

Imants Tamsons 
Talsos
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Kurš gan mūsdienās nav gata-
vojis vai vismaz baudījis ceptas 
siermaizītes! Tāpat zinām arī to, 
ka šai karstajai uzkodai var būt 
simts un viens variants un pat 
vēl vairāk! Piedāvājam «Resto-
rāna 3» šefpavāra Jura Dukaļska 
gardo siermaizīšu receptes, kuras 
nupat gluži svaigas «iebirušas» 
redakcijas e-pastā.

«Patiesi gardas siermaizītes no-
slēpums ir labs siers. Šķēlītēm jābūt 
pietiekami plānām, lai akcentētu 
citu piedevu garšas nianses. Mūs-
dienās «gards» nozīmē arī glīti no-
formēts un veselīgs, tāpēc ļaujies 
eksperimentiem, pievieno garšau-
gus, dārzeņus, ogas un augļus — jo 
krāsaināka siermaizīte, jo labāk!» ie-
saka šefpavārs. Visgardākā, viņaprāt, 
būs tā siermaizīte, kurai izmantotas 
vēl citas pašam ēdājam iecienītas sa-
stāvdaļas: dārzeņi, gaļa vai atsevišķas 
garšvielas un mērces.

Siermaizīte ar 
ceptām sēnēm un 

spinātiem
4 personām nepieciešams:
4 šķēles tostermaizes,
4 šķēles siera,
200 g sēņu (šampinjoni vai auster-

sēnes),
1 šalotes sīpols,

Telefona zvans:
— Hallo! Jānis?
— Jā.
— Sveiks, te Pēteris. Ko dari?
— Ēdu.
— Ko tu ēd?
— Tā nav telefona saruna.

  
Students ballē dejo ar meiteni, 

pēkšņi nokrīt. Meitene sauc:
— Ūdeni, ūdeni!
Studentam pienes ūdeni, pieliek 

glāzi pie lūpām. Viņš atver acis un 
nočukst:

— Un maizi…

  
Restorānā: 
— Mēs pasūtījām ēdienu jau 

pirms divām stundām! Cik ilgi vēl 
jāgaida?!

— Maksimums 10 minūtes, jo pēc 
tam mēs beidzam darbu.

  
Restorānā:
— Ko pasūtīsiet?
— Iedodiet taču ēdienkarti!
— Ēdienkarti nepasniedzam. Ja 

gribat lasīt, tad ejiet uz bibliotēku!

  
Vīrs piedzēries vēlu naktī pār-

rodas mājās. Atslēdz durvis, bet tur 
priekšā stāv sieva, viņai rokā panna…

Vīrs:
— Ej gulēt, es neesmu izsalcis.

Gardās siermaizītes
daiviņa ķiploka,
zariņš timiāna,
100 g spinātu,
eļļa cepšanai,
sāls un pipari — pēc 

garšas.

Karstā pannā ar eļļu apcep ie-
priekš sakapātu šaloti, ķiploku, pie-
vieno sagrieztas sēnes un visu kārtīgi 
sacep. Liek klāt spinātus un noņem 
no uguns, pieber sāli un piparus pēc 
garšas. Uz maizes kārto sēnes ar spi-
nātiem, pārklāj ar sieru un cep krās-
nī. Pasniedz karstu.

Vieglā siermaizīte 
ar sālītu gurķi un 

selerijas mērci
4 personām nepieciešams:
4 šķēles tostermaizes,
4 šķēles siera,
100 g tomātu mērces,
100 g seleriju sakņu,
1 šalotes sīpols,
daiviņa ķiploka,
2 sālīti gurķi,
sāls, cukurs, kapāti pētersīļi — 

pēc garšas
eļļa.

Uzkarsētā katliņā ar eļļu izsautē 
iepriekš sakapātu šaloti un sasmalci-
nātu ķiploku, pievieno smalki kubi-
ņos sagrieztu seleriju, pasautē pāris 

minūtes, papildini ar tomātu mērci. 
Uzliec katliņam vāku un uz lēnas 
uguns sautē apmēram 30 minūtes 
(līdz selerija mīksta). Pieber sāli un 
cukuru pēc garšas, atdzesē. Uz mai-
zes smērē biezā kārtā mērci, pārklāj 
ar šķēlēs sagrieztu sālītu gurķi, tad 
— ar sieru un cep krāsnī, līdz siers 
izkusis un maizes apakša — zeltaina.

Siermaizīte  
«Brieža labums»

4 personām nepieciešams:
4 šķēles sēklu maizes,
siers šķēlēs,
2 ēdamkarotes graudu sinepju,
4 ēdamkarotes tomātu mērces,
1 sarkanais sīpols,
100 g vītinātas brieža gaļas desas.

Graudu sinepes sajauc ar tomātu 
mērci, pārsmērē katru maizi, kārto 
iepriekš sagrieztus sīpolus, tad pa 
virsu liek plāni sagrieztu brieža desu 
un pārsedz ar siera šķēli. Cep cepeš-
krāsnī 200 grādos aptuveni 5 minū-
tes (līdz siers izkusis).

Sagatavojusi Mairita Balode.


