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Latviešu tauta bagā-
ta talantīgiem cilvēkiem. 
Viens no tādiem ir mūsu 
novadnieks, var teikt arī 
ģibuļnieks Kārlis Draviņš, 
kurš pētījis senos Latvijas 
rakstus, dialektus, dzimtās 
Stendes vietvārdus un per-
sonvārdus, vēlāk veclatvie-
šu rakstu un rakstniecības 
vēsturi. Viņš aprakstījis 
latviešu tēvreizes teksta 
publicējumu, 17. gadsimta 
latviešu ābeces. Grāmatā 
«Kurzemē aizgājušos lai-
kos; atmiņas, nostāsti, vē-
rojumi» plaši aprakstītas 
Stendes un Ziemeļkurze-
mes lauku dzīves ieražas, 
sociālās attiecības — uzturs, 
apģērbi, lauku darbi, ēkas, 
ticējumi — laika posmā līdz 
20. gadsimta sākumam.

Karš, kolhozi, cilvēku iz-
sūtīšanas, lauku kolektivizā-
cija ar viensētu nojaukšanu, 
svētvietu, upju un ceļu iz-
postīšana. Šie notikumi at-
stājuši pēdas vietvārdu mantojuma sa-
glabāšanā nākamo paaudžu ģimenēs.

Pienākot 1996. gadam, Elga Kris-
tapsone 59 gadu vecumā atkārtoja 
Kārļa Draviņa izstaigāto maršrutu 
pa vecā Stendes pagasta robežām, lai 
pierakstītu saglabājušos vietvārdus. 
Šoreiz tas nebija tikai viens Stendes 
pagasts, bet Lībagu un arī Ģibuļu 

Krišjānis Suntažs
*  *  *

Ļaujies, lai dvēsele rāda 
tavu skaistumu, pasaulei neredzētu. 
Tā zina, ka tevī ir dāvana, 
kas ir Visuma dota. 
Atļauj dvēselei atklāt, kur tā slēpjas. 
Ikkatrs ir gliemežvāks, kurā ir pērle.

Māris Seržants
*  *  *

Es kā zilonis, kam lietus lāse uz auss, 
Vienmēr iziešu no ūdens sauss. 
Tas būs tai dienā, kad zibeņi spers 
Un trīs kamieļi no vienas peļķes dzers. 
Kas dara labu, tam atpakaļ nāks, 
Kas dara sliktu, tam atgriezīsies 
Kā bumerangs tas, tikai ar desmitkārtīgu spēku.

Dzintra Žuravska
UZ SAVA VIĻŅA

Ir svarīgi notvert to vilni, kas paceltu augstāk, 
Kas pārnesīs pāri krācēm, ko apiet nav ļauts, 
Deg zenītā saule, silst zeme uz vasaras plaukstas, 
Un kaut kas tur tālumā atkal māna un sauc.

Pār radzēm ūdens sakuļas šļakatās baltās, 
Vēl tālu līdz vietai, kur plūdīs tas mierīgs un brīvs, 
Tad uzticies vilnim, kas pacels pār vērpetēm saltām, 
Un vari būt priecīgs, ka esi vēl spēcīgs un dzīvs.

Vēl tik daudz vēlmju un iespēju neapjaustu, 
Vien paši šaubāmies reizēm un kļūdāmies mēs, 
To vilni ir svarīgi notvert, kas paceltu augstāk, 
Pa dzīves straumi lai tas līgojot nes.

Inta Vītola
*  *  *

starp alfa un omega 
Dzīvības grāmatā 
ierakstīts 
manējais vārds 
skat 
pienenes aizzied un aizpūko sēklas 
un svīres pār piekrasti 
pārlido strauji 
lai barotu putnēnus 
augustā izlidos viņi 
tai laikā kad vasaras āboli piebriest 
pielīst ar sulu un 
briestošu rudeni kopā ar dālijām 
pamazām piesauc 
līdz ziema kā gaidībās 
piesnieg līdz maijam
starp alfa un omega 
Mūžības grāmatā 
ierakstīts 
manējais vārds 
skat 
akmeņi nogulst zem gājēju kājām 
bez dubļiem un putekļiem 
eju pa lūdzēju 
rādītu iemītu taku 
un laikā pēc manis ies lūdzēji citi 
ar Glābēja mācītiem vārdiem 
Tēvs mūsu

starp alfa un omega 
mīlēta stāvu un 
nosaukta vārdā 
pēc žēlastības 
ak 
«māci man tā 
manas dienas 
skaitīt ka 
es gudru sirdi 
dabonu»

A. Pelēča literārajai 
prēmijai izvirzītās 

grāmatas

Grāmatas titulvāks.
Montas Bērziņas foto

Daļa no grāmatā iekļauto vietvārdu.
Mālu valks — purva pļava, aizaugusi. Purva pļava pirms Elles purva, Spā-

res pagasts, rietumos no Mordangas.
Elles purvs — purvs, baznīcceļa labajā pusē, Spāres pagasts, rietumos no 

Mordangas.
Žļudzeni — mājas, ceļ jaunu māju vecās vietā, 2,3 kilometrus uz zieme-

ļiem no Kāņu kapsētas.
Divrubļu dīķis, Kleina ezers, Klēn — ezers, austrumos no Mordangas 

ezera, austrumos no Mežezera.
Leļļupīte — strauts, grāvis, no Jaunpagasta puses tek, Stendes upīte tek 

cauri Lībagceļam. Stendes augštece.
Vandaļpļavas — pļavas, Stendes upītes pietekas — Vandalu valka krastā, 

pie bijušajām mājām Vandalas, 2,5 kilometrus no Stendes baznīcas.
Mērkapi — kapi, lielais mēris, Bērziņi zemē, 1,35 kilometrus uz austru-

miem no Stendes baznīcas.
Zeppkalns — paugurs, 150 metri uz rietumiem no Dridrankas, mājas 

Zepi sen bijušas.
Vellpapēds — ģeoloģiska bedre, vienu kilometru uz austrumiem no Drid-

rankas, pie Lībagceļa, dziļums ap 10 metri.
Kaziņceļs, Podniekceļs — ceļš, no Villu ceļa uz Podnieki. 3,6 kilometrus 

uz austrumiem no Stendes baznīcas.
Nabagkalns — no Brancas 250 metri uz austrumiem, vecais ceļš pāri kal-

nam gāja, nabags tur nosalis. 2,3 kilometrus no Stendes baznīcas vecā Vents-
pils ceļa dienvidu pusē.

Vārnkalns — paugurs tā iesaukts, tur ir dīķis. 0,6 kilometrus no Treidas.
Spoktiltiņš — tilts, pāri grāvim uz Rūmiķezer, uz Egļuezer. 1,7 kilomet-

rus no Kāņu kapsētas.
Zošrīkl — vieta, šaurākā vieta mežā starp Meldermežu un Labdzen mežu. 

2 kilometrus no Ģibuļu skolas.
Sagatavojusi Monta Bērziņa.

pagasts, jo laikmeti mainījuši senās 
robežas. Vietvārdu vietējā (apvidus 
tāmiskais variants) izloksne pieraks-
tā saglabāta pamīšus ar literāro, jo 
teicēji tā arī runāja.

Nomainoties paaudzēm, ļaužu at-
miņā saglabājas aizvien mazāk seno 
vietvārdu, grāmatas ievadā vērtē no-
vadpētnieks Juris Šironovs.

Elga Kristapsone
«Mana pagasta 
aizmirstie vietu vārdi»

Daiņa Kārkluvalka foto


