
PIEKTDIEN, 2018. GADA 20. JŪLIJĀ

6. LAPPUSE

FOTOREPORTĀŽA

IlIņos
Mārītes Jankelevičas teksts

Daiņa Kārkluvalka foto

Iliņi ir mazs ciems Talsu nova-
da Ģibuļu pagastā, pie Stendes 
upes, pie pašas robežas ar Vents-
pils novadu. Apdzīvotā vieta iz-
veidojusies Stendes pagasta Kār-
gadu muižas teritorijā. «Talsu 
Vēstis» saulainā vasaras dienā 
tur sastop ļoti atsaucīgus un laip-
nus ļaudis, gan vecus, gan jaunus. 
Prieks redzēt, ka te ir cilvēki, kuri 
pilsētas dzīvi iemainījuši pret 
laukiem. Te ir sakopti īpašumi, 
čakli un par spīti ikdienas ligām 
ļoti pozitīvi cilvēki. Cits citu pa-
zīst, māk pastāstīt, kurš mājās, 
kurš — ne. Kā jau ciemā, tur rūpi 
un zināšanas cits par citu.

Iliņu ciems — nosacīti divās daļās, tomēr vienots. Pa vidu tek Stendes upe, kuru vietējie šķērso dažādos veidos — pa kādu no 
tiltiņiem vai apbraucot plašāku loku pa ceļu.

«Iliņu dzirnavās» ir plaša saimniecība. Vienā no ēkām sastopam Andri Urķi ar dēlu Raiti, kurš vasarā palīdz tēvam 
dažādos darbos. Attiecīgajā brīdī tapa melleņu vākšanas mašīnas. «Iliņu dzirnavās» dzīvo Andra brālēns (lai gan 
daudz laika pavada ārzemēs) un viņa vecāki, pats ar dēlu dzīvo Talsos, bet uz šejieni brauc katru dienu. «Laukos ir 
mierīgāk. Es domāju, ka drīz vien ar abām kājām būšu te. Šīs ir dzimtas mājas. Nodarbojos ar lauksaimniecību un 
mājamatniecību. Ar amatniecību aizraujos jau ilgu laiku. Produkciju realizēju tirgos, katrai precei sava sezona. Gata-
voju daudz ko — nažus, kapļus, ogu lasāmos… Rokas ir tikai divas, bet darāmā ļoti daudz. Dzīvojamās mājas remonts 
vēl nav pabeigts. Dzirnavas pēdējo reizi laikam darbojās 40. gados. Pēc kara arī vēl gāja, bet ne vairs ar ūdeni, bet 
elektrību,» stāsta Andris. Arī te, kā jau gar daudzām mājām Iliņciemā, tek Stendes upe. Lai to šķērsotu un nokļūtu uz 
kaimiņu mājām, asāku izjūtu cienītāji var izmantot veco tiltiņu.

Vairāk nekā pirms gada uz «Saulītēm» no Rīgas pārvācies Artis Blaubergs ar sievu un diviem bēr-
niņiem: trīsgadīgu puisīti un nepilnu gadu vecu meitiņu. Jaunā ģimene pašlaik ceļ māju un tikmēr 
draudzīgi sadzīvo ar radinieci, mājas saimnieci Zilgmu Bērzapi (attēlā pa kreisi). Viņa teic, tā liela 
laime, ka mājās kūsā dzīvība un dzirdamas bērnu čalas. «Ļoti labi, ka jaunie pievienojās. Tā ir cita 
enerģija un darīšana! 55 gadus nodzīvoju Rīgā, bet šīs ir mana tēva mājas. Kad vīrs nomira, atnācu 
atpakaļ uz dzimto pusi, nu jau būs pagājis aptuveni desmit gadu. Uz galvaspilsētu gan vairs nevelk,» 
pauž 90 gadus vecā saimniece. Artis stāsta, ka doma dzīvot laukos urdījusi jau kādu laiku. «Laukos ir 
mierīgāk. Mums ir divi bērni, tāpēc te viņiem labāka vide, kur uzaugt, svaigāks gaiss. Pagaidām par 
darbu nedomāju. Pēc profesijas esmu arhitekts, tā ka var strādāt no mājām,» stāsta A. Blaubergs.

«Gatviņos» saimnieko Ivars un Irēna Mīlbergi. Kā izrādās, Ivars ir Zilgmas (no «Saulītēm») brālis. Irēna 
čakli darbojas dārzā, visas vagas un dobes kā izslaucītas no nezālēm. «Man patīk zeme, man to vajag! 
Cenšos ravēt, kad ir vecs mēness, tad it kā tik ātri neataug.» Vagas bagātīgas, viss pamatīgi izaudzis, pat 
cukurbietes, ar ko vistiņas ziemā pabarot. Ivaram savos 78 gados diezgan švaki ar veselību, tāpēc sievai 
var palīdzēt vien ar domām. Tas neliedz pasēdēt ārā un baudīt skaisto vasaras dienu. «Kundzei patīk puķes, 
tāpēc tās aug visās malās, gan dobēs, gan kokos. Armija man sabeidza veselību, tagad viss nāk atpakaļ. 
Četrus gadus ziemeļos dienēju uz atomzemūdenēm. Tagad kājas galīgi beigtas. Pamazām vien var pastai-
gāt,» dalās Ivars. Kā iliņciemnieki aizvada garos ziemas vakarus? Ivars lasa grāmatas un skatās televīziju. 
Neiztiek arī bez «Talsu Vēstu» lasīšanas. Irēna teic, ka galvenās bažas ikdienā tagad rada vīra veselība. Jā-
domā, kā tikt pie ārstiem, kādas zāles dzert… Cik var, atbrauc un palīdz bērni un mazbērni: gan ar finansēm, 
gan darba rokām. Ģimene kupla — divas meitas, seši mazbērni un seši mazmazbērni. Irēna steidz stāstīt, 
kur katrs dzīvo, ar ko nodarbojas, jo skaidrs, ka nav lielāka lepnuma cilvēkam kā savas dzimtas turpinājums.

Iliņus šķērso Stendes upe, kas tek gar daudzām 
mājām, tāpēc vietējiem tik ļoti ierasta. Vieta, kur 
tā tek gar «Ozoliņu» mājām, ir kā robežlīnija starp 
Talsu un Ventspils novadu. Šai vietā abus novadus 
savieno neliels tiltiņš, kuru ikdienā bieži šķērso 
Andrejs no «Ozoliņiem».
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Ne velti «Vecozoliņu» mājas pirms vairākiem gadiem novada kon-
kursā izvirzītas nominācijā «Sakoptākā privātmāja». Katrā sprīdī ir, ko 
apskatīt, apbrīnot. Pagalmā neskaitāmi daudz akmens un koka veidoju-
mu, akmeņi nākuši no malu malām, tajā skaitā no ārvalstīm. Saimniece 
Vineta Bekmane stāsta, ka mājas pamati lieti 1921. gadā. Tā ir dzimtas 
māja, un, kad vecāki devušies aizsaulē, Vinetai palikuši «Vecozoliņi». 
«Vieta ir iemīlēta. Mēs Iliņos cits citu pazīstam, nekad nepabrauksim 
otram garām, nepametot ar roku,» smejot teic saimniece. Vineta ar 
vīru Aivaru laiduši pasaulē divus dēlus. Vecākais Andris jau savā dzīvē 
un izveidojis ģimeni, bet jaunākais Oskars vēl vecāku mājās. Vīrs ir 
ar zelta rokām, viņš atbild par remontdarbiem un zāles pļaušanu, ka-
mēr puķu dobes un dārzs ir sievas pārziņā. «Tā kā ikdienā strādāju ar 
cilvēkiem pilsētā, man vajag iebāzt pirkstiņus zemē un parunāties ar 
puķēm. Dzīvot pilsētā? Nē, tas nav man. Gribu mieru un klusumu. Kaut 
iziet ārā un mierīgi pasēdēt,» ir pārliecināta V. Bekmane.

«Avotiņos» sastopam saimnieci Skaidrīti. Todien rūpes vien 
prātā, jo mazmeita slimnīcā. Viņa cieta ceļu satiksmes negadī-
jumā, braucot mājās no Dziesmu un deju svētkiem. Skaidrītei 
šķiet, ka Iliņi ir aizmirsts ciems, kaimiņos pārsvarā dzīvo pensio-
nāri, un ceļu stāvoklis nav iepriecinošs. «Avotiņos» saimnieko 
Skaidrīte ar vīru Guntaru, te dzīvo arī meita Sindija ar ģime-
ni, kā arī jaunākais dēls Aivis (attēlā pa labi ved malku). Vecā-
kais dēls dzīvo turpat, pāri ceļam, «Jaunkrastos». Sākot dzīvot 
«Avotiņos», te bijušas daudzas saimniecības ēkas, kas laika 
gaitā nojauktas. Lopus ģimene netur, vien vistas. Sētu pieskata 
liels suns Argo. Ikdiena ir ļoti piepildīta, jo visi strādā. «Brīžiem 
šķiet, ka varētu sēdēt mājās un nestrādāt, jo ir regulāras problē-
mas ar ceļiem un mašīnu. Strādāju par aprūpētāju, līdz darbam 
tāls ceļš mērojams. Bet kilometru daudzums nesatrauc tik ļoti, 
cik ceļu stāvoklis. Nākas regulāri remontēt mašīnu! Daudzi jau 
saka: nav vērts, tas neatmaksājas, bet nevaru — ir jāstrādā!»

«Krīvu» sēta pilna ar 
dažādu šķirņu vistām, 
gaiļiem un tītariem. Ag-
rāk bijusi arī zemnieku 
saimniecība, bet tie laiki 
pagājuši.

«Krīvās» saimnieko Jānis Volfs. Ciemojoties sastopam viņa 
tēvu, arī Jāni Volfu. Sieva Ilma Kulpa devusies ogot. Jānis ne-
esot ogu lasītājs. Viņš smejot teic, ka varētu to darīt, ja meža 
ogas augtu kā jāņogas krūmos. Piebraucot pie saimniecības, sa-
gaida mūzika, kas tiek atskaņota skaļrunī. To dzirdējām, esot arī 
otrpus Stendes upes, «Ozoliņos» pie Andreja. «Nevar sūdzēties 
par dzīvi Iliņos, jo sevišķi vasarā. Ziemā gan ir, kā ir. Kad ceļš 
iztīrīts, tad jau kaut kur tieku. Visu mūžu esmu dzīvojis laukos, 
pilsēta nesaista; tur esot, jūtos slims. Te esmu sev saimnieks, 
daru, ko gribu, un neviens netraucē. Esot pensijā, dienas pa-
skrien ātrāk nekā laikā, kad strādāju,» novērojis J. Volfs.

Ilmu Kulpu no 
«Krīvām» sastopam 
aveņu stigā. Saule 
spiež pie zemes, bet 
ogas jau tāpēc ne-
gaidīs. Avenes šo-
gad sīkas, un mežā 
knapa melleņu raža. 
Ievārījumu viņa ne-
vārīšot, likšot sal-
dētavā. Svaigas la-
bāk ejot pie dūšas. 
Smaidīgā sieva šai 
pusē dzīvo vairāk 
nekā 20 gadu, ienākusi no Tukuma novada Zemītes pagasta. Iliņos 
esot mierīgi un klusi, neviens netraucē. Ilmai ir trīs meitas un pulciņš 
mazbērnu, kuri vasarās regulāri te ciemojas. Te viņiem gan brīva vaļa 
izskrieties, gan darbiņš sarūpēts, piemēram, malkas kraušana. Zie-
mas vakari tiek pavadīti, adot un vērojot televīzijas pārraides. «Dzī-
vot pilsētā? Nē, tur jau nav, ko darīt!» Ilmas kundze katru dienu nūjo, 
tāpēc veselība savos 67 gados turas.

Braucot pa meža ceļu, atduramies pret 
«Ozoliņiem». Tur mūs sagaida gan pamatī-
gas suņu rejas, gan smaidīgais Andrejs Zvī-
gulis. Te aptuveni desmit gadu ir viņa laimes 
saliņa kopā ar saimnieci Sarmu Blumbergu. 
Šī ir pierobežas māja, otrpus Stendes upei, 
tāpēc oficiāli jau skaitās Ventspils novadā. 
Tomēr, tā kā Andrejs ikdienā satiek un zina 
iliņciemniekus, dalāmies arī ar viņa stāstu. 
Andrejs ir īsts meža un lauku dzīves zinātājs, 
lai arī savulaik te atnācis dzīvot no Rīgas, kur 
gandrīz 40 gadu strādājis restaurācijas jomā. 
Viņš mežus pārzina kā savu kabatu. Vīrs 
teic, ka dzērveņu un brūkleņu šogad nebū-
šot, purvs esot kā švamme. Viņam labākās 
vietiņas zināmas. Andrejs dalās ar dažādiem 
kurioziem, piemēram, par zalkšiem, kas vi-
ņam zaga asarus, vai par kaimiņos dzīvojošo 
vācieti. «Pirmajā tikšanās reizē pusstundu 
viņam cītīgi kaut ko stāstīju, bet viņš beigās 
vāciski pasaka, ka neko nesaprot. Tā es tik 
dzesēju muti! Tagad gan viņš iemācījies lat-
viski runāt,» smejot teic Andrejs jeb Andžs, 
kā viņš iesaukts, un par to liecina arī metāla 
uzrakstiņš pie krūts. Viņam savs stils — lie-
li gredzeni, ejot uz mežu, ap gurniem tiekot 
sakārti naži un josta ar miroņgalvām. Lielā-
kā vīra aizraušanās — makšķerēšana. Zivis ir 
ikdienas maltīte, un rudens pusē pensionāru 
pārim pavisam lepnas ēdienreizes — ar lasi 
galdā. Šogad piemājas dārziņā un siltumnī-
cā esot švaka raža. Andžs spriež, ka varbūt 
bišu dēļ… «Katru dienu nostaigāju vairākus 
kilometrus. Tūlīt iešu uz autoveikalu. Citreiz 
nostāvi stundu, nospļaujies un ej atpakaļ 
mājās. Pēc tam došos lasīt mellenes.» Ogas 
viņš pārdod uzpircējiem, kas paši atbrauc 
salasītajam pakaļ.

Lai nokļūtu «Atvaros», jābrauc gar «Krīvām», pa 
ceļu, kas ved caur pļavu. Nākas pabraukt garām reiz 
modernas fermas nodegušajiem pamatiem. Uzmanī-
bu piesaista akmens krāvums sētas vidū un askētis-
kā vide. Mājās sastopam saimnieku Ēriku Dambergu, 
kuru iztraucējam trauku mazgāšanas brīdī. Trešdie-
nas esot trauku mazgājamās dienas, tāpat darbi sa-
dalīti arī citām nedēļas dienām, piemēram, ceturtdie-
nās ar kaimiņu Jāni no «Krīvām» brauc uz veikalu, uz 
Talsiem, bet otrdienas ir veļas dienas.

Ēriks sevi sauc par daļēju rīdzinieku. Šīs mājas nopirktas no kolēģa 
1986. gadā (pašlaik Ērikam ir 72 gadi). Viņš beidzis jūras skolu, strādājis par 
stūrmani. Kad ieguva īpašumu Iliņos, nodibināja zemnieku saimniecību. Kopā 
ar citiem izveidots zemnieku kooperatīvs, audzēti buļļi. Uzbūvēta labākā kūts 
Talsu rajonā, kas nodega neveiksmīgas metināšanas rezultātā. Vēl viens lik-
teņa pavērsiens — sievas aiziešana. «Viņu savervēja sekta «Jaunā paaudze». 
Debesu brīnumiem neticu, tāpēc ar sektantu sadzīvot nevaru,» atklāti teic 
Ē. Dambergs. Pēc kūts nodegšanas vīrs aizgāja atpakaļ uz Rīgu, kur desmit ga-
dus nostrādāja par restauratoru. Sasniedzis pensijas vecumu, atgriezās «At-
varos». Reizēm viņš makšķerē, reizēm lasa ogas. Šad un tad ciemos atbrauc 
abas meitas, kuras sarūpējušas septiņus mazbērnus. Viena meita strādā par 
žurnālisti, otra — starptautiskā uzņēmumā un darba dēļ ceļo pa visu pasauli. 
Viens no mazdēliem apprecējies ar japānieti, dzīvo Japānā. Arī citiem mazbēr-
niem ievērojami stāsti, piemēram, darbs Āfrikā, mācības Kopenhāgenā u. c. 
Brīvajā laikā Ēriks aizraujas ar krievu krustvārdu mīklu risināšanu.

«Zemgaļu» mājās saimnieko Zigrīda un 
Ziedonis Vanagi. Bērni, divas meitas un 
dēls, jau pieauguši un devušies savā dzīvē, 
rūpējoties arī par dzimtas pēctecību. Vecve-
cāki var lutināt trīs mazdēlus un mazmeiti-
ņu. Zigrīda ar Ziedoni uz Iliņiem pārvākušies 
80. gadu beigās no Jelgavas novada. Te viņi 
ir iedzīvojušies. «Esam ļoti apmierināti, nav 
nekādas vainas. Te, Iliņciemā, dzīvo atsaucī-
gi cilvēki. Ap māju ir, ko darīt. Puķes, mežs, 
ogas, mājas, kaķi un suns… Steidzu, cik vien 
var. Karstumā gan grūtāk, pa dienas vidu 
neko nevar padarīt. Atliek agri rīti un vakar-
puse,» lauku cilvēka ikdienu atklāj Zigrīda. 
Ziemā problēmu ar izbraukšanu neesot, jo 
pašiem ir traktortehnika, ar ko iztīrīt ceļu.


