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7. LAPPUSE

FOTOSTĀSTS

Norvēģis te, iespējams, būtu vīlies, bet takā apskatāms ne viens vien Latvijas mērogiem dižs akmens, par fotogēniskiem ērmiem pārvērtušās vētras gāztas koka 
saknes un «radošā darbnīcas» — vairākās vietās atpūtnieki atstājuši pašu celtas akmens piramīdas un torņus. Ar pašdarbību gan takas apmeklētāji aicināti neaiz-
rauties, jo kalvas atzītas par retu dabas pieminekli.

KALTENES KALVU LAIPĀS 
«Ģērbjamies, braucam uz Kalteni!» teicu pēc īsa skatiena 

pārlaišanas kartei, apstādamies pie agrāk nepamanītas pastai-
gu takas. Lai gan bijušais Talsu rajons šķiet izmalts, ka «tik 
tuvs un pazīstams it viss», punktiņu kartē ar Kaltenes kalvām 
līdz šim biju palaidis garām. No Rīgas—Kolkas šosejas pie Kal-
tenes saskatāma arī brūnā zīme, gluži kā Jāņa Skuteļa seriālā. 
Te gan vilšanās realitātē un nepieciešamība radīt savu stāstu 
nedraud — kalvas ir milzīgi akmeņu krāvumi. Burtiski lieliem 
akmeņiem veidotas meža apņemtas kāpas vairāku kilometru 
garumā, ja ar akmeņiem Kaltenes jūrmalā jums jau nav gana.
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Pusotru kilometru no šosejas iekārtots stāvlaukums un info-
dēlis. Te arī atstājam auto, lai dotos tālāk pa skaidri iezīmētu 
maršrutu — pirmos simts metrus pa meža ceļu, bet tālāk pa 
koka laipām, kas mijas ar iebristu taku. Internetā atrodamas 
skopas liecības no ne tik seniem laikiem stāsta, ka vēl nesen 
bijusi vien norāde meža virzienā, bet tālākie meklējumi bijuši 
katra paša ziņā.

Latvijai neierasts skats sākas jau tūlīt pēc nogriešanās no ceļa, lai dotos pusotru kilometru ga-
rajā pastaigu takā pa mežu. Visu apkārtni klāj lielāki un mazāki akmeņi, gluži kā klintīm bagātās 
valstīs. 

Varenās kāpas veidojušās pirms vairāk nekā 10 000 tūkstošiem gadu, kad 
te atradies un vēlāk atkāpies Baltijas ledus ezers, kas mūspusē atstājis arī 
zīmīgos Šlīteres zilos kalnus. Lielākās akmeņu vagas ledus sagrūdis tieši te, 
bet mazāk izteiktas kalvas dažus kilometrus no jūras krasta sastopamas līdz 
pat Bažu purvam.

Apkārtnē dzīvojošie akmeņu krāvumus pratuši izmantot saimnieciskos nolūkos — šejienes 
akmeņi atrodami gan tuvākās apkārtnes māju, gan ceļu pamatos. Tā, piemēram, Bažu purva 
tuvumā esošo kalvu akmeņi nonākuši Kolkas bākas pamatos, bet Kaltenē reiz varenākā Velna 
kalva, kas vēl līdz 1960. gadiem bijusi aptuveni 20 metrus augsta jeb sniegusies līdz koku galot-
nēm, padomju gados lielākoties samalta šķembās ceļu būvniecībai. Līdzīgs liktenis piemeklējis 
arī citas tuvumā esošās kalvas.

Lai gan ar ratiņiem vai pat velosipēdistiem pastaigu taka nav ērta, tā izrādījās 
gana interesanta un ne par garu vai īsu arī mūsu divgadīgajam kompanjonam.


