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 Tagad ļoti labi sakrita ar 
Pasaules talkas ideju,” stāsta 
I. Ķaupele. Kalnišķnieki ir pir-
mie Dienvidkurzemes novadā, 
kas uzsākuši sestdien gaidāmās 
talkas aktivitātes. “Mēs rādām 
piemēru un dodam ierosmi ci-
tiem, ko var darīt līdz šīs ne-
dēļas beigām,” smaidot teic sa-
biedriskā centra vadītāja. “Ne 
velti ir teiciens, ka katram dzīvē 
koks jāiestāda un dēls jāizaudzi-
na. Man ir divi dēli, un arī kokus 
esmu stādījusi,” piebilst uz talku 
atbraukusī Kalnišķu iedzīvotāja 
un sabiedriskā centra apmeklē-

tāja, pensionāre Beata Balčus. 
“Bet, ja dēlu nav, tad mazdēli 
jāaudzina,” noteic Stase Mikāne. 

“Mēs esam nūjenieces,” teic 
Beata. Fiziskos darbos viņa ie-
saistīties nevar, bet atbalstīt un 
būt kopā ar citiem šajā notiku-
mā ļoti vēlas. “Puķu dobes jau 
visiem patīk! Latvietim vajag 
gan puķes, gan kokus visos 
gadalaikos. Un vēl gaismu va-
jag!” papildina seniore. Ausma 
Karule, kura Kalnišķos dzīvo 
visu mūžu, pauž, ka ainavu pie 
sabiedriskā centra jau sen va-
jadzējis papildināt ar jauniem 
kokiem, krūmiem un puķudo-
bēm. Šoreiz stādīšanai izvēlētas 

kļavas, sarkanlapu ozoli, vītoli, 
ceriņi, jasmīni, melnais bērzs, 
skābardis – lai ir dažādība, lai ir 
kur piesiet aci visos gadalaikos. 
Īpaša vieta atvēlēta sudrabeglei. 
“Mums būs pašiem savs dzīvais 
Ziemassvētku koks. Domājam to 
pielietot jau uz adventi,” norāda 
I. Ķaupele. 

Nīcas kultūras centra vadī-
tājas pienākumu izpildītāja Lel-
de Jagmina “Kurzemes Vārdam” 
pastāsta, ka šīs talkas rezultāts 
būs ne vien papildināta aina-
va, bet arī radīta izziņas taka. 
“Sanāk tāda botāniski kultūr-
vēsturiska taka. Noskenējot ar 
telefonu norādīto kvadrātkodu 

Ierosme citiem: iestādi koku!

Vīriešu roku spēka talkā nebija daudz. Priedi uz stādīšanas vietu nes talcinieks, Nīcas 
kultūras centra tehniskais darbinieks Mareks Mūrnieks, bet ūdeni laistīšanai piegādā vietējo 
aktivitāšu atbalstītājs kalnišķnieks Jānis Zvirbulis. ĢIRTA GERTSONA FOTO

Initas Ķaupeles aicinājumam piedalīties talkā atsaukusies arī vietējā pensionāre 
Velta Kūpele un Jūrmalciema sabiedriskā centra administratore Kristīne Sīle. Viņu 
sagrābto zāli iebērs stādīšanai paredzētajās bedrītēs – tas būs lielisks mēslojums.

Beata Balčus atzīst, ka latvietim koki un puķes 
vajadzīgi visos gadalaikos, lai būtu kur aci piesiet 
un varētu sekot līdzi gada ritējumam. 

Dārzniece Sintija Pickēna-Kupše pabeidz darbu pie 
hortenziju mēslošanas un laistīšanas, tikmēr kultūras 
pasākumu organizatore Sandra Skadiņa izvāc no dobes 
akmeņus.
(QR), varēs noklausīties vietējo 
iedzīvotāju stāstījumu par šeit 
iestādītajiem kokiem un krū-
miem, uzzināt interesantus 
faktus par katru sugu,” pavēs-
ta L. Jagmina. Paralēli talkai 
notika arī stāstījumu filmēšana.

Izveido jaunu  
puķudobi

Talkā bez Nīcas kultūras 
centra darbiniekiem iesaistījās 
arī vairāki vietējie iedzīvotāji. 
I. Ķaupele centusies uzrunāt 
katru. “Bija afišas, pastkastītē 
ielikts aicinājums. Šodien biju 
Nīcā, braucu atpakaļ un ie-
raudzīju, ka cilvēki te strādā. 
Atcerējos par aicinājumu, aiz-
braucu mājās pārģērbties un 
pievienojos kompānijai,” grābjot 
nopļauto zāli, pastāsta Velta Kū-
pele. “Turpmāk savā maršrutā 
varēšu braukt garām skaistiem 
kokiem. Man jau ļoti patīk kār-
tība. Man mājās arī ir daudz ko 

darīt, talka gandrīz katru dienu, 
tādēļ uz sabiedrisko centru ne-
sanāk atnākt,” uzsver Kalnišķu 
iedzīvotāja. 

Pie Kalnišķu sabiedriskā 
centra jau ir divas puķudobes. 
Tās tapušas šo gandrīz 17 gadu 
laikā, kopš pastāv centrs. Šoreiz 
apzaļumošanas talkā piedalās 
arī dārzniece Sintija Pickēna-
Kupše, kura ierosinājusi, ka bez 
koku stādīšanas pie daudzdzī-
vokļu nama logiem ir vajadzīga 
arī viena pamatīga puķudobe. 
Viņu iesaistīties aicinājusi bēr-
nības draudzene L. Jagmina. 
“Kur mani sauc, tur eju palī-
gā!” norāda dārzniece. Puķudo-
bē iestādītas dažādu augstumu 
krāšņo ziedu hortenzijas. “Tās ir 
vietējās stādu audzētājas Agi-
tas Rusmanes lolojums,” piebilst 
Sintija. Turpat arī vasaras rodo-
dendrs. “Lai ir pirmais ziedo-
šais prieciņš pavasarī,” uzsver 
dārzniece.w


