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Siltajā un rāmajā svētdie-
nā Durbē rūgteni smaržoja 
krītošās rudens lapas, taču 
pāri visam tīkamu aromātu 
buķete viļņoja no baznīcas 
puses. Starptautiskajā Putras 
dienā vārījās lielais putras 
katls un pasākumā “Iepazīs-
ti Dienvidkurzemes novadu 
Durbē” gadatirgus letes vai 
lūza no dažādiem labumiem. 
Ceļu uz to rādīja jautra dzīvā 
mūzika. “Cik labi, ka Durbe 
paspēja sarīkot skaistus svēt-
kus, pirms atkal nekā nebūs,” 
priecājās apmeklētāji.

Gadatirgū varēja apskatīt un 
iegādāties to, ko audzē, ražo un 
izgatavo tepat Durbē, kā arī Aiz
putē, Grobiņā, Nīcā, Rucavā, Prie
kulē, Pāvilostā un Vaiņodē. Pasā
kuma vadītājs Mārcis Grīnbarts 
nenogurstoši stāstīja par katra 
agrākā novada aizraujošiem 
vēstures faktiem, brīnišķīgām 
vietām un tūrisma piedāvājumu.

Durbei kā namamātei bija 
priekšrocība klātienē ievest inte
resentus Durbes muzejā, baznīcā 
un pašvaldības namā, pie kura 
stāv izcilā skolotāja un latviešu 
valodas kopēja Kronvaldu Ata 
piemineklis, apskatīt Durbes eze
ra istabu un iepazīt, kas dzīvo 
šejienes ūdeņos.

“Rādās, ka ziema būs auk
sta?” spriežot pēc silto adījumu 
klāsta, vaicāju Durbes rokdarb
niecei Gunai Skroderēnai. “Des
mit gadus pēc kārtas bijušas 
aukstas ziemas,” viņa atsmēja, 
taču adītas zeķes labi pērkot arī 
karstās vasarās. “Lai tik daudz 
saadītu, vajag lielu slinkumu,” at
klāja rokdarbniece. “Tāda ir lauku 
dzīve. Ir darbs, jānopelna pensija. 
Ir dārzs, kā jau visiem. Tad, kad 
jau krīt nost no krēsla, tad var 

adīt. Laukos tas ir slinkums, kad 
sēž un neko nedara – ada.” 

Mājražotāji no “Grobiņas spēk
avota” kopīgi piedāvāja visu, kas 
nepieciešams kārtīgai maltītei. 
“Ir izaudzēts, savākts un izcepts,” 
teica Inese Rence. “Gads bijis labs. 
Laukos strādāts čakli. Arbūziem 
patika dienvidu vasara. Ķirbji šo
dien nav līdzi, bet tie nu gan ir va
reni! Ja strādā, tad jau viss notiek.”

Priekulei jauns piedāvājums – 
“Smeķīgie kūpinājumi”. Normunds 
Upenieks ar gaļas un desu kū
pināšanu nodarbojoties nedaudz 
vairāk kā gadu. Gaļu iepērkot no 
vietējiem audzētājiem, pārsvarā 
Priekules pusē, lai gan iznākot 
izbraukt arī uz Kuldīgas novadu. 
“Tā ir mana sirdslieta – kūpināt. 
Iesāku pārdot – pērk. Man ir pēc 
sentēvu metodēm, ilgi marinēju 
visu, nav vienas dienas ātrais va

riants,” par preci pastāstīja saim
nieks. Pēc z/s “Oliņi” nokrautā gal
da secināms, ka visi dārzi burkās 
salikti. “Ir pašu audzēts, taču arī 
uzpērkam,” teica Kristīne Žīgure. 
“Cehs ir liels, lai iet uz pilnu jaudu. 
Padomju laikos tur bija kurināta
va, esam Eiropas projektiņā uz
taisījuši pārstrādes cehu.” Pašlaik 
pārsvarā marinē bietes, skābē 
un štovē kāpostus. Uzņēmums 
augot, ķēries arī pie salātiem un 
zupām. “Jāliek vērtība klāt. Pir
mos gadus tikai audzējām vien 
un devām uz bāzēm par lētām 
cenām. Tagad galvenokārt tirgo
jam paši. Kad gurķim nav cenas, 
liekam burkās un tirgojam ziemā. 
Mums ir savi klienti, tirgu lēnām 
iekarojam. Gurķīši iecienīti, tiem 
ir sava garša. Mūsu konservanti 
ir sāls, cukurs un etiķskābe. Neiz
ejam uz kvantitāti. Lai ir mazāk, 

bet garšīgāks,” uzsvēra K. Žīgure. 
Piejūras novadā, protams, ne

var bez zivīm. Butes ķer Lolita – 
no Ziemeļu mola līdz Ziemupei, 
tās Nīcas pusē kūpina Ingus. “Kā 
kuru dienu un kā kurā vietā. Va
kar bija švaki – divas butes! To 
nevar pateikt, kad bute nāk un 
kad nenāk. Visa jūrmala ir ar 
kātiem, bet vienam ķeras, citam 
nevienam neķeras. Vēji, zāles 
aptinas, tad vispār neko nevar,” 
atklāja aizrautīgā makšķerniece.

Tik bagātīgs tirgus Durbē 
nekad nav bijis, pie gardās put
ras bļodām secināja durbenieces 
Ilga un Sarmīte. “Man bija pār
steigums, pat nezināju, ka tāda 
Putras diena vispār ir. Ļoti jauks 
pasākums. Pat laiks un daba nāk 
mums pretī rudenī. Sauli varētu 
vairāk vēlēties, bet lietus un vējš 
nav,” priecājās Sarmīte. “Mājās 

vāru auzu pārslu un mannā 
putriņu, ļoti gardas,” pastāstīja 
Sarmīte. Arī putraimu putrai ar 
gaļiņu nu būšot jāpieķeras.

“Domāju, ka svētki ir izde
vušies,” sprieda Durbes kultūras 
nama vadītāja Daira Veilande. 
“Šī ir tā reize, kad kopā ir visa 
Dienvidkurzemes novada cilvē
ki. Ideja man bija jau kādu brīdi, 
rudens tam ir labākais laiks. Ja 
vēl piedomā, kas varētu būtu tas 
akcents, radās Putras diena. Ir 
svētdiena, kad cilvēki varbūt ir 
brīvāki, ģimenes var atbraukt 
un padižoties, sevi parādīt un 
tikties svētku noskaņā.” Vismaz 
uz kādu laiku tagad būšot jauna 
enerģija un emocijas. Kad atkal 
varēs notikt plašāki svētki, nāka
mo Dienvidkurzemes satikšanos 
rīkos agrākais Vaiņodes novads, 
kurš šo godu ieguva izlozē.w

Ļaudis satiekas pie putras bļodas

Gardumi, saimniecībā noderīgas mantas, kaut kas 
skaists sirdij un vēl jestra mūzika – īsta rudens 
gadatirgus noskaņa.  DAIŅA ĢELŽA FOTO

Pie lielā putras katla sastājās tik gara rinda, ka arī tirgotājiem radās atpūtas mirklis un iespēja pašiem pacienāties.

Pasākuma muzikālo ietērpu veidoja Durbes pašdarbības 
kolektīvi, arī tautas mūzikas ansamblis “Neparasts gadījums”. 


