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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

TREŠDIENA, 2021. gada 14. jūlijs

Mīļai pasēdēšanai ar skatu uz dārzu
l LINDA KILEVICA

Apsēsties divatā uz balta
koka sola, vērot dārza ainavu, apkārt vēdījot franču šķirņu ceriņu, zemeņu
jasmīnu vai parka rožu
smaržai. Šādu burvību, gluži kā pirms simt gadiem, nu
var izjust Tāšu muižā. Tās
saimnieks Juris Zviedrāns
Vēsturisko parku un dārzu
dienās atklāja divus vēsturiskos solus. “Stilistiski atbilstoši 19. gadsimta vidum
un otrajai pusei, laikam,
kas šajā vietā bija labākais
laiks,” viņš teica
Par diviem jaunajiem soliem
J. Zviedrāns sacīja paldies “nu
jau zudušajam Grobiņas novadam”, kas projektu līdzfinansēja.
Viens no soliem, iznests sētā, jau
kalpoja par vietu, kur piesēst,
klausoties Jura un viņa sievas
Kristīnes Veinbergas aizraujošos stāstījumus par vēsturiskiem
dārziem un puķu dobēm.
“Sola prototips nācis no
Zlēkām, drusku adaptēts sakarā ar to, ka šobrīd ir drusku
lielāki cilvēki, nekā 19. gadsimtā bija. Sols ir divvietīgs
mīļai pasēdēšanai draugiem,
laulātiem draugiem,” pastāstīja J. Zviedrāns. Soli nogruntēti,
pirmoreiz nokrāsoti ar lineļļas

“Lūdzu, piecelieties un parādiet solu,” saviem viesiem lūdza Jānis Zviedrāns.
Vēsturiskie soli iederēsies muižas dārza ainavā.
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krāsām. Otrs sols atradās mājā,
jo vēl lipīgs. Solus novietos
dārza ainaviskajā daļā nama
priekšpusē.
“Tā kā mums ir vēsturiskais
dārzs, visādi ar to darāmies, ir
uzkrājusies sava pieredze, varam to stāstīt arī citiem,” atzīmēja saimnieks. Tāšu muižu

viņi veidojot draudzīgu cilvēkiem un dabai, neko nepārspīlējot un sadzīvojot ar dabu. Te
nepļauj zāli līdz zemei un puķupodā ļauj mitināties zalktim.
“Vidi veidojam vēsturisku, pietuvinātu, kāda tā bija 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta
sākumā. Princips bija tāds, ka

aug zālīte, kādu var nopļaut ar
izkapti. Neesmu redzējis nevienu fotogrāfiju, kas liecinātu, ka
Baltijā līdz Pirmajam pasaules
karam pļautu ar pļaujmašīnām.
Aug arī krūmi, kas līdz pat
20. gadsimta 70. gadiem bija
neatņemama vēsturisko dārzu
sastāvdaļa, vērtīgus ievestos

krūmus stādīja vairāk nekā
kokus. Tagad vēsturiskie parki
ir no tiem iztīrīti, tā ir Latvijas
nelaime,” uzsvēra J. Zviedrāns.
Vēsturisko parku un dārzu
dienas kā izzinošu pasākumu
rīko Latvijas Piļu un muižu asociācija. Tās prezidents, Padures
muižas īpašnieks Jānis Lazdāns
ciemojās Tāšos. Iesaistīšanās
biedrībā neuzliekot konkrētus
pienākumus savu īpašumu atjaunot, tā ir draugu kopa, viņš
teica “Kurzemes Vārdam”. “Tas,
kā attīstīt īpašumu, ir atkarīgs
no atrašanās vietas, jāatrod
sava koncepcija. Svarīgākais ir
nopelnīt naudu, jo bez naudas
tā muiža nestrādās. Jāatrod biznesa modelis – muzejs, viesnīca,
atpūtas centrs vai pansionāts.
Lai tikai pats dzīvotu, tad ļoti
daudz naudas vajag,” nosmējās
J. Lazdāns.
Latvijā esot daudz pamestu
muižu, arī tādu, kuras cilvēki
iegādājušies ar lieliem plāniem,
bet nav tos realizējuši, kā arī
neprot pārdot. J. Lazdāns ar
Vācijas partneri darbojas kopuzņēmumā, kas ar to nodarbojas profesionāli, un interese no
Vācijas par vēsturisko īpašumu
iegādi esot liela. To aktivizējis
kovids, cilvēki, kas dzīvē visu
jau sasnieguši, gribot dzīvot
ārpus pilsētām.w

Sajūsmina karaliskā
rožu dobe

Pēc absolventu un skolas darbinieku iniciatīvas piecu
gadu laikā dobēs pie Dzērves pamatskolas iestādīts
vairāk nekā 200 rožu – karaliskās puķes vasaras pilnbriedā
atgādina, ka šī ir pils.
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Cīravas pagasts atkal
zied – rododendrus nomainījušas rozes. Pie Dzērves
pamatskolas uzziedējušas
vairāk nekā 200 dažādu
krāsu rozes, ko novērtē
gan vietējie iedzīvotāji, gan
Latvijas apceļotāji no citurienes, savu prieku paužot
sociālajos tīklos.
Pirms vairāk nekā pieciem
gadiem absolventi izteica aicinājumu ziedot savai skolai,
lai kopīgiem spēkiem izveidotu rožu dobi. Tā kā skola mājo
bijušās pils ēkā, nospriests, ka
karaliska puķu dobe noteikti
šeit piestāvētu. Izglītības iestādes vadība un pedagogi medijiem jau iepriekš pauduši, ka,
remontējot un krāsojot skolas
fasādi, nebija iespējams saglabāt rožu stādījumus.
Kopš 2016. gada, pateicoties
skolēnu, vecāku, skolotāju, skolas darbinieku un absolventu
ziedojumiem, skola no selekcionāres Dailas Trubiņas iegādā-

jusies 215 rožu stādus. Šobrīd
rozes tiešām ir saņēmušās un
bagātīgi raisa ziedpumpurus,
lai priecētu mūs savā krāšņajā ziedēšanā. To apstiprina arī
Dzērves pamatskolas skolotāja
Lāsma Jūrmale. Viņa pastāsta, ka skolas kolektīvā cits citu
mudinājuši, lai rožu dobes atjaunošanas ideja ietu soli uz
priekšu. Skolotāji un tehniskie
darbinieki bija tie, kuri savāca
naudu pirmajām rozēm.
Interesanti, ka rozēm naudu ziedojuši ne vien pēdējo
mācību gadu absolventi, bet
arī tie, kas izglītības iestādi beiguši agrāk, piemēram,
1958. gadā.
“Bija divas klases, kuras
skolas absolvēšanas jubilejā
sanāca kopā, un viņi paši stādīja,” teic L. Jūrmale. “Dobēs pie
ēkas fasādes izvēlējāmies ņemt
stādus no rožu audzēšanas profesionāļiem. Aizbraucām uz
Tukumu pie Dailas Trubiņas,
izstāstījām savu ieceri, un viņa

mums ieteica, kādas šķirnes
ņemt,” saka L. Jūrmale. Dzērves
pamatskolas dobēs aug un ziedēšanas laikā acis priecē piecas
šķirnes. “Selekcionāre deva pēc
iespējas izturīgākas šķirnes,
lai rozes labāk pārziemotu.”
Par rozēm rūpējas skolas darbinieku kolektīvs bioloģijas un
sporta skolotājas Ingas Roģes
vadībā.
Dobes atjaunošanas pirmsākumos pamatskolas direktors Mairolds Blūms norādīja,
ka šī iecere plānota ne vien kā
skolas notikumus, bet arī kā
ikkatra absolventa dāvana Latvijai simtgadē.
Pie skolas dienvidu fasādes
paredzēts novietot plāksni, uz
kuras varēs izlasīt visu ziedotāju vārdus. “Plānojam vēl
rožu stādījumus – vieta jau ir
noskatīta, taču ne šajās dobēs
gar pils fasādi. Domājam, ka
citviet skolas teritorijā varētu
stādīt augstākas šķirnes,” pauž
L. Jūrmale.w

