Biedrības paveiktais 2015.gadā
Biedrības darbības mērķis ir pētīt un popularizēt Kolkasraga kultūrvēsturisko mantojumu,
kas saistīts ar Latvijas un pasaules kuģniecības vēsturi, veicinot ar to saistītus zinātniskus
pētījumus, mantojuma pieejamību, sabiedrības izglītošanu un izpratni par to. Biedrības entuziasti
kopā ar draugiem un partneriem 2015.gadā centīgi rosījušies šī mērķa īstenošanas labā.
2015.gadā organizēti vairāki pasākumi ar plašākas auditorijas iesaisti, kā arī speciālistiem.
Gada laikā stiprināta sadarbība ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju (VKPAI), nodibināti
kontakti ar biedrībai radniecīga rakstura organizāciju Somijā – Somijas bāku asociāciju,
organizēta tikšanās ar Ventspils muzeja speciālistiem koka priekšmetu saglabāšanas jautājumos.
2015.gada 1.jūnijā sadarbībā ar VKPAI noorganizēts starptautisks seminārs “Jūras kultūras
mantojuma apdraudējums un problēmas” Kolkas Tautas namā. Semināra laikā tika aplūkoti
jautājumi saistībā ar zemūdens un piekrastes mantojumu Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā, kā arī
tālākām starpvalstu sadarbības iespējām. Semināru apmeklēja ap 30 interesentu. Pasākums
stiprināja sadarbību ar VKPAI un pavēra jaunas sadarbības iespējas ar starptautiskiem
partneriem. Telpas semināram nodrošināja Kolkas pagasta pārvalde.
Pasākuma Slīteres Ceļotāju dienas 2015.gada 6.jūnijā ietvaros (Dundagas novadā) tika
organizēts brauciens ar laivu uz Kolkas bāku, kuru izmantoja ap 30 cilvēku. Kolkas bākas salas
apmeklējums sniedzis cilvēkiem izpratni par Kolkas bākas nozīmi jūras navigācijā, kā arī salas
kompleksa kultūrvēsturisko nozīmi. Tā kā ikdienā sala apmeklētājiem nav pieejama, tad tās
apmeklējums sagādā cilvēkiem īpašu emocionālu un izzinošu piedzīvojumu.
Pasākuma Jūras svētki 2015.gada 18.jūlijā (Kolkas pagastā) laikā biedrība izstādīja
apskatei tās īpašumā esošos no jūras izskalotos priekšmetus. Izstādes apmeklētāji, galvenokārt
vietējie iedzīvotāji, ieguva informāciju par Kolkasraga kultūrvēsturiskajām vērtībām un biedrības
darbu.
Pēc Somijas bāku asociācijas lūguma 2015.gada 31.augustā tika noorganizēts brauciens ar
laivu uz Kolkas bāku 30 asociācijas biedriem. Brauciena dalībnieki iepazinās ar bākas vēsturi un
šodienu, dalījās pieredzē par bāku apsaimniekošanas jautājumiem un savas organizācijas
darbību. Tika nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai starp organizācijām.
2015.gada 10.septembrī biedrības pārstāve Dženeta Marinska piedalījās Baltijas ainavu
forumā (VARAM telpās Rīgā) ar prezentāciju “Kolkasrags – unikāla piekrastes ainava Latvijā”.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Kolkasraga ainavas izmantošanas veidiem, labumiem,
ko sniedz estētiska un dabiska ainava, un problēmjautājumiem saistībā ar piekrastes
izmantošanu.
Veikti biedrības krājumā esošo koka priekšmetu dendrohronoloģiskie testi. 2014.gadā
Tartu Universitātes Ģeoloģijas institūta radiooglekļa laboratorijai tika nosūtīti no jūras izskalotu
atradumu koksnes trīs paraugi, par kuriem saņemti testu rezultāti. Paraugs, kas ņemts no Zēņu
dīķī guloša koka, identificēts kā aptuveni 1000 gadu vecs ozols.
Lai nodrošinātu savā īpašumā esošo no jūras izskaloto priekšmetu pienācīgu saglabāšanu,
biedrība konsultējusies par koka priekšmetu saglabāšanas jautājumiem ar Ventspils pilsētas
muzeju, saņemot kompetentu speciālistu padomus.

Visa gada garumā nodrošināta biedrības mājas lapas www.domesnes.lv uzturēšana un
informācijas papildināšana. Biedrības mājas lapa sniedz informāciju plašai sabiedrībai ne tikai par
biedrības mērķiem un aktivitātēm, bet arī par aktuālām ar kultūras mantojuma saglabāšanu
saistītām tēmām.
Veikta biedrības īpašumā esošo priekšmetu aprakste, atbilstoši muzeja krājuma
principiem. Aprakstīti un fotografēti 94 priekšmeti. Nākotnē ceram no tiem izveidot ekspozīciju,
lai veicinātu Kolkasraga mantojuma pieejamību plašākai auditorijai.
2016.gadā biedrība plāno turpināt sadarbību ar VKPAI, pie izdevības organizējot Kolkā
seminārus. Iecerēts papildināt biedrības interneta vietni www.domesnes.lv ar plašāku
informāciju par Kolkasraga kultūrvēsturisko mantojumu un strādāt pie krājuma papildināšanas.

