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Aizputes Tūrisma infor-
mācijas un mūžizglītības cen-
trā šajā vasarā īstenota jau 
vairākus gadus lolota iecere. 
Beidzot pastāvīgu un kārtī-
gu mājvietu radušas aktīvās 
un radošās kolekcionāres 
Valdas Jēriņas mūža garumā 
gādātās, koptās, ar krāšņiem 
tērpiem apšūdinātās un citā-
di aprūpētās padomju laika 
lelles. "Kad bērnus uz izstādi 
atved vecāki vai vecvecāki, 
tieši pieaugušajiem ir lielākā 
sajūsma, jo viņi te ierauga 
savu bērnību," saka Aizputes 
Tūrisma informācijas centra 
klientu apkalpošanas speciā-
liste Ilze Elbere.

Neaizskaramā Baiba 
un retie puikas

Lielāko daļu kolekcijas veido 
Krievijā un Vācijā ražotās lelles. 
Tās esot laimīgu bērnu prototi-
pi. I. Elbere teic, ka Krievijā lelles 
ražojusi rūpnīca "8. marts". Lelles 
plauktos sarindotas, sasēdinātas 
tematiski – šķiet, tās izspēlē etī-
des, gluži kā teātrī, kas bija V. Jē-
riņas lielā aizraušanās. Teātra 
iedvesmota, viņa arī darināja 
lellēm tērpus. Plauktos redzamas 
lelles greznās princešu kleitās, bet 
neviena kleita neatkārtojas, ci-
tas tērptas tautiski, ļaujot iepazīt 
latviešu un varbūt pat dažu labu 
citas tautas tradicionālo apģērbu. 
Protams, no latvietēm pazīstamā-
kā ir Baibiņa, saposta krāšņajā 
Bārtas tautastērpā. Šo un citas 
lelles tautastērpos ražoja rūpnīcā 
"Straume". "Baibu zina vislabāk. Šī 
lelle bija suvenīrs, un tolaik uz-
skatīja, ka tai jābūt katrā mājā, 
vienlaikus tā bija neaizskaramā 

lelle – tā stāvēja sekcijā aiz stikla 
vai pat iepakojuma kastē," atgādi-
na I. Elbere. Vēl bija lelles ar lat-
viskiem vārdiem Aina un Mārīte. 

No kāda cita plaukta ar ap-
meklētājiem sasveicinās padomju 
laiku "skolēnu kompānija" tumš-
zilās skolas formās. Šajā pulciņā 
acīs iekrīt lelles – puikas. Tādas ir 
liels retums. Bet, lai parādītu, ka 
arī puikām padomju laikos bija, 
ar ko spēlēties, izstādes vitrīnā 
ir spēļu mašīnītes. Vēl skatienu 
piesaista gumijoti spēļu zvēriņi, 
tādus savulaik ražoja rotaļlietu 
fabrikā "Dobele". Citā plauktā sa-
pulcējušies mīkstie rotaļu zvēri, 
vairumā lāči, bet ir arī ziloņi. Ir 
arī iemīļotas galda spēles, kas 
ekspozīcijā nonākušas no bēr-
nudārziem. 

Vienīgā un  
lielākā kolekcija

"Patiesībā lelles atgriežas teju 
vai savās mājās, jo šeit reiz jau tās 
mita," komentē I. Elbere. Savulaik 

šī ēka Atmodas ielā 16, kur tagad 
saimnieko Tūrisma informācijas 
un mūžizglītības centra speciālis-
ti, bijusi Aizputes kultūras nama 
pārziņā. Leļļu kolekcionāre V. Jē-
riņa, vairāk nekā 30 gadu garumā 
audzējot savu leļļu ģimeni arvien 
lielāku, kolekciju turēja mājās, 
taču vienā brīdī tur palika par 
šauru un lelles mājvietu rada šeit. 
2008. gadā kolekcionāre devās 
mūžībā. Pēcāk, kad ēku pārveido-
ja par Tūrisma un mūžizglītības 
centru, lellēm bija jāpārceļas uz 
citu vietu. Tās izvietoja Katoļu 
ielā, kaimiņos vietējām audējām. 
Taču šajā adresē Aizputes novada 
pašvaldība bija plānojusi ierīkot 
dzīvokļus, tādēļ rotaļlietas atkal 
bija jāpārjurģo. Tūrisma speciā-
listi izlēma lelles ņemt pie sevis.  
Plāns par pastāvīgu ekspozīciju 
bija jau pirms vairāk nekā diviem 
gadiem, taču šo ieceri nobremzēja 
pandēmija.

"Pastāvīgajā ekspozīcijā ska-
tāma aptuveni puse no V. Jēriņas 

leļļu kolekcijas. Viņai bija ap 500 
lellīšu, te ir nedaudz virs 200. Vēl 
daļa leļļu aizceļoja uz Apriķu mu-
zeju, kur tās arī tematiski iederas," 
norāda speciāliste. "Valda Jēriņa 
ieguldīja milzīgu darbu kolekci-
jas veidošanā. Atlasījām lelles, 
kas atbilst tieši padomju laikiem. 
Šādas publiskas padomju laika 
rotaļlietu kolekcijas Latvijā otras 
nav. Vismaz nav dzirdēts. Mājās, 
plauktos cilvēki tur, bet neizliek 
plašākai apskatei," stāsta I. Elbere. 
Iekārtoto ekspozīciju novērtējusi 
arī Leļļu mākslas muzeja pār-
stāve Ināra Liepa. "Viņa uzteica 
mūsu padarīto darbu, jo ir ietu-
rēta tematika."

Tūrisma informācijas centra 
speciālisti vairākas lelles patau-
pījuši rezerves fondam ar domu, 
ka rīkos meistarklases, kurās 
dalībnieki varēs gatavot lellēm 
tērpus. Daļai leļļu mugurā ir ra-
žotnēs darinātie oriģinālie tērpi, 
citām – kolekcionāres šūtie, to-
starp tautastērpi. Mugurā atstāti 
arī laikazoba un kožu pabojātie 
leļļu apģērbi. Daži ir restaurēti, 
piemēram, Lažas tautastērps, ko 
par savu uzskata arī aizputnieki, 
jo tiem sava raksturīgā tērpa nav. 
Tautastērpu atdzīvinājusi audēja 
un rokdarbniece Santa Šīrava.  

Vērtīgas joprojām
Rotaļlietas atsauc atmiņā arī 

agrāko laiku tradīcijas. Lāči, pie-

mēram, atgādina par padomju 
laika Bērnības svētkiem.

Lai ekspozīcija būtu vēl bagā-
tīgāka, tūrisma speciālisti aicinā-
ja iedzīvotājus iesūtīt fotogrāfijas 
un citus vizuālus materiālus par 
rotaļlietu izmantošanu bērnu au-
dzināšanā un sadzīves tradīciju 
kopšanā. Aicinājumam iesūtīt 
vēsturiskās fotogrāfijas, kurās 
redzamas bērnu mantas, apģērbs, 
kādu norišu atainojums, atsauku-
šies vairāki apkaimes iedzīvotāji. 
Fotogrāfijas un citas liecības ļauj 
salīdzināt trīs laika posmus – pa-
domju gadus, laiku tūliņ pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas un 
mūsdienas. Piemēram, bija laiks, 
kad Ziemassvētkus, kas tagad 
saistās ar rotaļlietu dāvināšanu 
bērniem, nedrīkstēja svinēt, to-
ties lielāka loma bija Jaungadam. 
"Kādreiz, kad bērnam uzdāvināja 
lelli, lāci vai citu mantu, tas bija 
liels notikums. Mūsdienu man-
tām nav tādas vērtības, jo to ir 
daudz, liela izvēle. Tāpat šaubos, 
vai kāda no mūsdienu mantām 
būs tik vērtīga pēc 20 gadiem. 
Protams, rokdarbu lelles ir cits 
stāsts. Atkal modē nāk koka šū-
puļzirdziņi, kas bija liela manta 
arī padomju bērniem. Kad cilvēki 
atbrauc uz izstādi, viņi atceras: 
man arī tāda lelle bija, mēs izme-
tām, saplīsa. Citi vēl joprojām mā-
jās glabā, tur cieņā. Katrai mantai 
ir savs stāsts," uzsver I. Elbere.w 

Lelles aizved padomju bērnībā

4. klases skolniecēm Patrīcijai Elberei (no kreisās) un viņas 
draudzenei Annai Marijai Grīnbergai patīk Tūrisma infor-
mācijas centrā iekārtotais fotostūrītis, kur var pozēt kopā ar 
lāčiem un citām padomju laika rotaļlietām.  

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Elbere ir gandarīta, ka leļļu kolekcija raisa interesi, 
pat bez īpašas reklāmas un atklāšanas pasākuma. 

Baibiņa Bārtas tautastērpā bija teju katrā mājā un visbie-
žāk stāvēja sekcijās aiz stikla. 

Daudzas lelles 30 gadu laikā pie kolekcijas veidotājas  
Valdas Jēriņas atradušas ceļu it kā pašas. 
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