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«Man vienmēr piemitusi vēlme izzināt vairāk»
Aiga Naudiņa

Sīkragā dzīvojošo Rasmu Sak-
ni uz sarunu aicinu pēc tam, kad 
kārtējo reizi esam pārmijušas 
vārdus par Dundagas novadā no-
tiekošo. Viņa ir taisnības cīnītā-
ja, kura ik pa laikam atgādina, ka 
piekrastes ciemos vēl mīt cilvēki, 
kuriem arī ir vajadzības, kam 
pašvaldībai jāpievērš uzmanība. 
«Pie mums ir mierīga dzīve, daž-
reiz pat pārāk mierīga, ka pie va-
ras esošajiem nākas atgādināt, ka 
te vēl esam,» smejoties teic mana 
sarunas biedre. Viņas apņēmību 
var tikai apbrīnot, cik daudz cil-
vēks spējis un joprojām var pa-
veikt. Rasmas mājas «Jaunklāvi» 
Sīkragā ir vieta, kur iespējams 
baudīt nesteidzīgu mirkli un 
klausīties jūras šalkoņā.
Laikā, kad vasara lēnām uzņem 
apgriezienus,
mūsu tikšanās reizei saimniece var 
atvēlēt ilgāku laiku. Tā nemanot, sa-
runā aizrit vairākas stundas, kurās 
man ļauts uzzināt Rasmas kundzes 
dzīves gājumu. Daudz piedzīvots, 
izcīnīts, bet viņa nesūdzas, jo dzīve 
bez priecīgiem brīžiem un pārbaudī-
jumiem nebūtu tā vērta. Klausoties 
stāstītajā, jūtams, cik ļoti viņai ir vēl-
me iedziļināties un izprast lietas, lai 
viedoklis par tām būtu pārliecinošs 
un pamatoti argumentēts. Bez tā-
diem aktīviem cilvēkiem sabiedrībā 
nemaz nevarētu, jo tie piedod dzirk-
sti, kas kādreiz tik ļoti nepiecieša-
ma. Sīkragā tāda noteikti ir rodama 
«Jaunklāvos».

Pirms sākam sarunu par aizvadīta-
jiem dzīves gadiem, apskatām «Jaun-
klāvu» mājas. Tajā vietiņa atvēlēta 
arī atpūtniekiem. Tā īpašu popula-
ritāti un atpazīstamību vairs nepra-
sot. Ciemiņus viņa šeit sagaida kopš 
1995. gada. Kā to nedarīsi, ja māja 
atrodas tik skaistā 
vietā — pāris simts 
metru no jūras. Ras-
ma saka: «Ar vienu 
kāju mājā, ar otru 
esmu jūrā.» Klu-
sums un miers esot 
tas, ko atpūtnieki 
šeit ik gadu vasarā 
braucot baudīt. «Pie 
manis nav glaunu puķu dobju, par ko 
pašai un atpūtniekiem uztraukties, 
ka to kāds mazais bērns izmīdīs. Brī-
va izvēle iet, kur vēlas, un baudīt to 
mieru un klusumu, kas šeit ir. Līdz 
šim atpūtnieki man bijuši kā Dieva 
dāvanas. Kārtīgi ļaudis,» viņa saka.

Sīkragam, līdzīgi kā citiem pie-
jūras ciemiem, lielāku atpūtnieku 
pieplūdumu jūtot vasarā. Ziemā 
klusāks. Rasmas kundze par to ne-
bēdā. Ja kājas un rokas kustoties, 
dzīvot piekrastē varot. Ne reizi vien 
viņa mūsu sarunā ieminas, ka Sīkra-
gā divas reizes nedēļā piestājot arī 
autoveikals. Tas līdzīgi kā pastnieks 
ir vienīgais dzīvais ziņnesis no ār-
puses. «Dzīvojam te kā Dieva ausī, 
pašpietiekami, jo citādāk jau nemaz 
nevar būt. Esmu viena no tām, kas ik 
pa laikam atgādina vietējai varai, ka 
mēs vēl te daži piekrastē esam. Viņi 
teic, ka esam maz, bet ko darīt, ja 
ciemi paliek ar katru gadu tukšāki! 
Jaunie aizbrauc, jo šeit nav ko darīt! 
Darbus saorganizējam un paši daudz 
paveicam, jo neviens no malas ne-
nāks un nedarīs,» pastāsta Rasma.

Dzimtā vieta — Zentenes puse
Rasmas ģimene dzīvojusi pie 

Dursupes upes Jaunpļavās. Mežai-
nā apvidū. Uzaugusi kara laikā, bet 
skolā sākusi iet, kad tas beidzies. 
No bērnības viņa atminas arī pirmo 

Rasma Sakne «Jaunklāvos» Sīkragā 26. jūnijā.
Edgara Lāča foto

70. gados Latvijas Valsts 
universitātē absolvēta Juridis-
kā fakultāte.

Pēc Rīgas kooperatīvā teh-
nikuma beigšanas, kur apgūta 
grāmatveža profesija.

Rasmas ģimene: no kreisās — vīrs Jānis, dēli 
Māris un Jānis, meita Sigita un Rasma. Tagad 
kundzi priecē pieci mazbērni un divi mazmaz-
bērni.                                                 Albuma foto

Rasma bērnībā (priekšplānā blakus mammai).

pērienu. «Man vienmēr ir patikuši 
kaķi. Bija gaidāms uzlidojums. Ne-
viens sētā nedrīkstēja atrasties, bet 
mazais kaķītis tur bija. Skrēju tam 
pakaļ. Tas pamuka vēl uz priekšu. 
Noķēru un nācu ar to uz mājām. Kad 
biju istabā, mani tā sapurināja. Tad 
arī lidmašīnas bija klāt un ložu lietus 
nolija pār sētu. Nezinu, vai viņi kādu 
kustību redzēja… Par mani mazu uz-
traucās, lai gan pašai toreiz šķita, ka 
nekas īpašs nenotiek,» viņa stāsta.

Ģimenei nav klājies viegli, jo 
1943. gadā nošauts tēvs. «Mamma 
palika ar četriem bērniem. Smagi 
bija, jo jāaudzina ne tikai mūs, bet 
jāspēj paveikt darbus saimniecībā,» 
atminas Rasma. Bērnībā iepazīts arī 
smagais darbs — dārzs bija jāravē, 

ganos jāiet, siens jā-
savāc, govis jāslauc. 
«Neiedomājāmies, 
ka varētu būt citā-
dāk un kaut ko arī 
nedarīt,» viņa saka. 
«Kara laikā mūsu 
mājās bija daudz 
bēgļu. Mazi būda-
mi, neaizdomājā-

mies, kas notiek un kādas šausmas 
karš atnesa ģimenēm. Bija jāelpo 
tas gaiss, kas tolaik bija. Atminos, 
ka pēc kara nebija cukura. Mamma 
atnesa mājās divus kilogramus cu-
kura graudiņu, katru pacienāja un 
virtuvē nolika uz soliņa. Maisiņš 
palika vaļā un daļa graudiņu nobira 
zemē. Mums bija mazs, melns sunī-
tis. Nebēdnieks zem galda grauza 
cukuru, ka skanēja vien. Tad gan 
dusmojāmies: re, sunim vairāk tika 
nekā mums.»

Skolā iets Dzedros. Tā Rasmas 
kundzes atmiņā pa-
likusi kā mājīga vie-
ta, kur iegūtas labas 
zināšanas. Meitenei 
padevusies matemā-
tika un vācu valoda. 
«Skolotāja Ozoliņa 
nopelns, viņš mācēja pasniegt ma-
temātiku. Nenoliegšu, man arī pa-
devās šis priekšmets. Viņa kundze 
mums mācīja vācu valodu. Kad vēlāk 
aizgāju mācīties uz Kandavu, zināša-
nu šajos priekšmetos bija daudz vai-
rāk nekā pārējiem. Pamatskolā sko-
lotājiem ir liela nozīme, viņu spējai 
iemācīt. Skolēni jāieinteresē, lai mā-
cību priekšmeti tiem patiktu. Mums 
tādi skolotāji bija,» teic Rasma. Sko-
lā meitene bijusi no tām, kas rūpīgi 
izpildījusi visus uzdotos mājasdar-
bus, jo no mazotnes iemācīts darba 

tikums un apzi-
ņa, ka uzdotais 
jāpaveic. Taču ne 
visi skolā bijuši 
tik apzinīgi, tas 
skolas dzīvi un 
mācības padarīja 
interesantākas. 
Rasmas kundze 
atminas: kāds no 
klasesbiedriem 
pat ierāpies pa 
klases logu, lai 
tikai vajadzīgajai 
eksāmena biļetei 
ieliktu atzīmi, 
ka tā atbildes brīdī jāpaņem. Tikai 
nejaušas sakritības dēļ atzīmēto ek-
sāmena biļeti izvēlējusies Rasma. 
Tāpat klasesbiedri uz kāpnēm aizka-
vējuši skolotāju, lai pārējie paspētu 
norakstīt neizpildītos mājasdarbus.

Pēc septītās klases meitene mē-
ģinājusi stāties Finanšu un kredīta 
tehnikumā Rīgā, bet konkurss bijis 
liels. Pārbaudījumos atzīmes labas, 
bet Rasma ne visai glaimojoši iz-
teikusies par tolaik esošo varu, jo, 
jauna vēl būdama, to, kas pareizi 
un tīkami izklausītos esošajai varai, 
neatskāra pateikt. Konkursu neiztu-
rēja. Tāpēc pēc pamatskolas sāktas 
mācības vidusskolā Kandavā. Sko-
la bijusi 30 kilometrus no mājām, 
kopmītnes — Štempeļmuižā. Ja bija 
vajadzība, arī šie daudzie kilometri 
kājām pievarēti, lai tiktu mājās, jo 
mammai ne vienmēr bijusi iespē-
ja atbraukt pakaļ. Rasmas kundze 
atceras kādus Ziemassvētkus, kad 
visi devušies prom no kopmītnēm, 
bet kaut kāda apstākļa dēļ mamma 
neatbrauca. «Mēroju garo ceļu uz 

mājām. Izjūtas bija 
dīvainas. Kā pasa-
kās aprakstīts, kad 
lausks nedarbus 
dara. Taču nešķita, 
ka tas būtu pasaules 
gals. Tā bija, un viss. 

Toreiz mājās no Kandavas pārnācu 
pēc pusnakts.»
Pēc vidusskolas pabeigšanas,
ceļš aizvedis uz galvaspilsētu; viņa 
iestājusies Rīgas kooperatīvajā 
tehnikumā, lai apgūtu grāmatveža 
profesiju. Pēc mācībām nosūtīta 
darbā uz Talsiem. Izvēle izdarīta, jo 
šķitis, ka arī nokļūšana līdz darbam 
būs vieglāka. «Viss mūžs nostrādāts 
tirdzniecības sistēmā,» viņa saka. 
Pēdējos piecus darba gadus bijusi 
direktore sabiedriskajā ēdināšanā 

Talsos. Viņas pār-
raudzībā — visi 
kulinārijas vei-
kali, konditore-
jas cehi. Ieņemti 
atbildīgi amati, 
kuros zināšanu 
vajadzējis daudz. «Man vienmēr 
piemitusi vēlme izzināt vairāk nekā 
vajag,» teic Rasma. Tādēļ 70. gadu 
sākumā pabeigusi Latvijas Valsts 
universitāti (tagad — Latvijas Uni-
versitāte) un iegūta augstākā izglī-
tība jurisprudencē. 
«Likumus ir ne 
tikai jāmāk izlasīt, 
bet arī jāizprot. Ja 
to nevar izdarīt, 
tam nav nozīmes. 
Juridiskajā fakultā-
tē iegūtās zināšanas 
dzīvē noderējušas 
un joprojām vaja-
dzīgas. Piemēram, 
strādājot par galveno grāmatvedi 
bijušajā Talsu rajona patērētāju 
biedrības savienībā. Tolaik no Mas-
kavas sūtīti dokumenti krievu valo-
dā, bija jāpārzina tehnoloģijas, lai 
konkrētās lietas uzskaitītu. «Manā 
darbā viss tika pārvērsts noteiktās 
vērtībās, vai tas bija ražošanas vai 
tirdzniecības process. Ja to nepār-
zināja, pie rezultāta bija grūti tikt,» 
viņa atceras. Nozīmīgs devums dar-
bā bija ne tikai iegūtās zināšanas, 
bet arī līdzcilvēki, kuriem varēja 
uzticēties.
No 2007. gada — Līvu savienības 
biedre

Par aktīvu darbību tajā 2013. gadā 
saņemta arī Līvu savienības goda 
zīme «Tienū». Viņa priecājas, ka 
mūsu pusē līvu savienībā notiek 
daudz pasākumu, īstenoti projekti. 
«Ir Mazirbes, Kolkas un Ventspils 
grupa, ir vēl rīdzinieki. Katru gadu 

notiek Lībiešu svētki Mazirbē, arī 
nometne bērniem. Lepojamies ar 
savu lībiešu namu Mazirbē, jo tāds ir 
vienīgais pasaulē,» viņa teic.

Lai gan ikdienas darbi Rasmas 
kundzei vairāk ir mājās un vasarā 

sagaidot atpūtnie-
kus «Jaunklāvos», 
viņa rūpīgi seko 
līdzi visam aktuāla-
jam un jaunākajam 
novadā un pasaulē. 
Kad aizrunājamies 
līdz vietējai varai un 
gadu laikā paveik-
to, no viņas izskan 
vēlme piekrastes 

ciemos pašvaldības deputātus re-
dzēt vaigā biežāk nekā tikai pirms 
kārtējām pašvaldību vēlēšanām. Arī 
no dažiem pašvaldības speciālistiem 
vēlētos labāku attieksmi, jo pašval-
dība ir tā, kurai jākalpo iedzīvotāju 
interesēm. «Priekšvēlēšanu laikā 
apmeklēju visas tikšanās ar deputā-
tu kandidātiem. Man vajadzēja tikai 
zināt, vai un ko jaunie deputāti zina 
par mūsu problēmām. Ir sarakstītas 
dažādas programmas, stratēģijas 
vairākiem gadiem. Tajās ir brīnumu 
lietas. Tikai maza nianse, — lai tās 
īstenotu, vajadzīgi līdzekļi. Ja dar-
baspējīgie aizbrauc un līdzi paņem 
potenciālos darba spējīgos, cilvēku 
nav. Šeit paliek sirmgalvji un vasarā 
sabrauc atpūtnieki. Viss, nekā cita 
vairs nav. Tāpēc mums tiem dažiem 
šeit vēl jārosās, un pašvaldībai ik pa 
laikam jāatgādina, ka piekrastē dzī-
vība ir,» saka Rasmas kundze.

«Mazi būdami, 
neaizdomājāmies, kas 

notiek un kādas šausmas 
karš atnesa ģimenēm. 

Bija jāelpo tas gaiss, kas 
tolaik bija.»

«Manā darbā viss tika 
pārvērsts noteiktās 

vērtībās, vai tas 
bija ražošanas vai 

tirdzniecības process. 
Ja to nepārzināja, pie 

rezultāta bija grūti tikt.»

«Viņi teic, ka esam maz, 
bet ko darīt, ja ciemi 
paliek ar katru gadu 

tukšāki!»


