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Dundagas bērni un jaunieši iepazinās ar ebreju kultūru 

 

Vecās Dundagas pils sienās 29. novembrī skanēja bērnu balsis un ebreju mūzikas skaņas. Pils 

zālē sapulcējās Dundagas Mazās skolas audzēkņi, pedagogi un vecāki. Te jautri norītēja 

biedrības „Dundagas novada atbalsta biedrība” un biedrības „Goraļ” organizēts pasākums 

„Pasaku diena”, kuras programmā bija paredzētas  izstādes atklāšana, izrāde “Tas notika ta...” un 

ebreju mūzikas koncerts – lekcija. Šis pasākums reizē ir arī biedrības „Dundagas novada atbalsta 

biedrība” un biedrības „Goraļ” īstenotā projekta „Draudzīgā pasaku diena Dundagā” noslēguma 

pasākums.  

Pasaku  dienā visi klātesošie varēja piedalīties ebreju mākslinieces Ilānas Lisagoras izstādes 

atklāšanā. Izstādē bija skatāmi akvareļi un grafikas – mākslinieces veidotās krāšņās ilustrācijas 

vairākām pasaku grāmatām. 

Pasākuma sākumā klātesošus sveica Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts un 

Dundagas vidusskolas direktore Aiga Štrausa. 

  

Turpinājumā noritēja izrāde  „Tas notika ta...”, tās pamatā ir ebreju un latviešu pasakas. Septiņas 

tautu pasakas sadzīvo uz vienas skatuves, iepazīstinot skatītājus ar kultūru daudzveidību un 

krāsainību! Izrādē spēlēja Dundagas vidusskolas teātra „Dundaga” jaunie aktieri ( režisore un 

vadītāja Vaira Kamara). 

 

 



 
 

Pēc tam ar interesi visi varēja iepazīties  ar ebreju mūzikas bagātībām  Maksa Goldina biedrības 

„Ebreju kultūras mantojums” valdes priekšsēdētāja dziedātāja un ebreju mūzikas pētnieka 

Vladlena Šuļmana izpildījumā.  

Šajā dienā tās dalībnieki un apmeklētāji varēja iepazīt gan ebreju un latviešu  pasakas, gan 

mākslu, gan tradīcijas – līdzības tajās, atšķīrīgo ar latviešu tradīcijām, tā ceļot gan kopības 

sajūtu, gan katra nacionālo apziņu un lepnumu. Divu tautu kultūru savstarpēja iepazīšana ir 

lielisks veids, lai veicinātu cilvēku savstarpejo izpratni un cieņu, tuvināsanos. 

 

Dundagas latviešu bērni, kā arī vecāki un pedagogi saņema informāciju par ebreju tautas kultūru 

un tradīcijām, paražām nepastarpināti no ebreju folkloras (pasaku iestudējuma), kura, kā 

jebkuras tautas ir pastāvīga nacionālas mentalitātes atspoguļotāja. 

Bērni guva iespēju pētīt ar pasaku iestudējumu palīdzību latviešu un ebreju folkloras atšķirību un 

līdzību. 

Mēs ceram, ka iepazīstoties ar ebreju pasakām „ Draudzīgā pasaku diena Dundagā” pasākumā, 

un salīdzinot šīs pasakas ar latviešu pasaku tēliem, latviešu bērniem kļūs saprotamāka  ebreju 

tautas vēsture Latvijā un Eiropā. 
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