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Daļu no augšstāva Gunārs sauc par savu bibliotēku, lai gan grāmatas izvietotas arī lejā. «Ir fiziķi, 
un ir liriķi. Fiziķiem viena smadzeņu puse ir attīstīta, liriķiem — otra. Vieni staigā, sasvērušies uz vie-
nu pusi, otri — uz otru pusi. Lai varētu staigāt taisni, man bija jāsāk interesēties arī par literatūru!» 
Gunārs smejas. Pa labi redzams Latvijas karogs, ko 1989. gadā baznīcā iesvētījis mācītājs un kas pēc 
tam ticis pacelts Dundagas pilī.

Mantu jau ir tik daudz, ka plauktos visu nekādi nav iespējams 
salikt, bet Gunārs atradis risinājumu, daudz ko sakarinot pie gries-
tiem. Tas, ka augšā var redzēt šūpojamies, piemēram, padomju 
laika putekļsūcēju, koka muciņu, gaļas cirvi, māla krūzes, petrole-
jas lampas, elektrisko gludekļu priekštečus, gaļas maļamās mašī-
nas un daudz ko citu, šai vietai piedod īpašu šarmu.

Gunārs iedarbina manuālo ugunsdzēsības sirēnu, bet viņš pats 
ceļ trauksmi par faktu, ka, vecajiem ļaudīm aizejot mūžībā, jaunie 
mēdz piebraukt pie viņu mājām ar piekabi, samest tajā visas man-
tas un aizvest uz izgāztuvi. «No tā, ko jūs šeit redzat, 99 procenti 
lietu bijušas nolemtas iznīcībai,» Gunārs uzsver. Šī iemesla dēļ 
viņš bēdājas, ja uz piedāvājumu iegādāties kādas vēstures liecī-
bas, cilvēki atsaka: «Varēsi ņemt tad, kad nomiršu.» Viņš taču ne-
gaida neviena cilvēka nāvi! Bet tās pērles ļoti griboties saglabāt. 
Galu galā — neskatoties uz pandēmiju, Vecmuižas stallī šovasar 
viesojies aptuveni tūkstotis cilvēku! Sevišķi te patīkot ģimenēm 
ar maziem bērniem, jo Gunārs visu atļauj aiztikt un izpētīt. Milzī-
gām kompānijām gan šī vieta neesot piemērota, jo te vajag pa-
klausīties mūziku un stāstus. Arī Gunārs pats mēdzot apsēsties 
Dundagas mazbānīša priekšnieka krēslā, uzlikt skaņu plati un ar 
vīna glāzi rokā baudīt sev tīkamu bohēmu. Viņš piesauc dziesmu 
«Time» no grupas «Pink Floyd» albuma «Dark Side of the Moon». 
«1973. gadā klausījos šīs dziesmas vārdus par to, ka nākam pa-
saulē, sauļojamies, izniekojam laiku… Toreiz teicu: «Nē, es, Gunā-
riņš, gan tā nedarīšu!» Aizgāju pensijā, noklausījos šo dziesmu un 
secināju, ka tas pats vien ir bijis,» neskatoties uz savu apbrīnoja-
mo darbīgumu, Gunārs pasmaida mazliet skumji.

Ko gan te vēl piebilst? Laikam jau tikai to, ka apmeklētāju uz-
ņemšanas sezona šogad Vecmuižā uzskatāma par beigušos, jo 
stallis nav apkurināms. Stājamies rindā uz nākamo gadu? 

«Čelentāno skaldīja malku, bet Gunāriņš uzvelk 300 pulkste-
ņus! Kaut kur taču tā enerģija ir jāliek!» Gunārs atkal mūs smīdina, 
ļaujot izpētīt daudzos laikrāžus. «Es pierakstu katras lietas stāstu 
un to, no kurām mājām priekšmets atvests, iedodu lietai numuri-
ņu un iekļauju to savā datu bāzē,» atklāj Gunārs.

Neviens nevar uzreiz kļūt par 
diskotēku vectētiņu. Šādu titulu 
var izpelnīties tikai tas, kurš ie-
priekš bijis jauns diskotēku va-
dītājs un diskžokejs labākajos 
gados.

Ja Dievs dos, Vecmuižas stallim taps apsildāma piebūve. Ieceres vizualizācija ir apskatāma jau 
tagad. Zem ekrāna — «Wersi Galaxis» ērģeles. Gunārs apgalvo, ka Eiropā tādas palikušas vairs tikai 
trīs, un vienas no tām — Vecmuižā!


