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Priekšvārds

Talsu novada muzejs savā 90. jubilejas gadā sagatavojis rakstu 
krājumu, kurā apkopoti muzeja speciālistu  un vieslektoru pētījumi. 
Tie veltīti Talsu un kaimiņnovadu vēsturei un aptver laiku no 16. gad-
simta līdz pat 1990. gadiem.

Raksti pēc iespējas izkārtoti apskatīto tematu hronoloģiskā secī-
bā. Izdevumu noslēdz ieskats Talsu novada muzeja keramikas kolek-
cijā.

Krājumu ievada Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
asistenta, arheologa Rūdolfa Brūža pētījums par arheoloģiskajiem 
izrakumiem Nurmuižā – vienā no lielākajiem Kurzemes muižu kom-
pleksu centriem. Latvijas vēstures institūts arheoloģiskos pētījumus 
te veicis 2008.–2009. gadā un ieguvis vērtīgu 16. gs. 2. puses–20. gs. 
sākuma senlietu kolekciju, kas liecina par fon Firksu dzimtas dzīves-
veidu Nurmuižā.

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību  
Gita Japiņa pētījusi Ernesta Dinsberģa leksiku viņa 1860.–1900. 
gadā tapušajos oriģinālsacerējumos. Analizētais E. Dinsberģa prozas 
darbos un dzejā izmantotais vārdu krājums sniedz ieskatu 19. gad-
simta 2. puses literārajā valodā un parāda autoru kā meklētāju un 
novatoru latviešu valodas jomā.

Ernestam Dinsberģim bijusi tuva ne tikai latviešu valodas attīstī-
ba, bet arī kopš 19. gs. vidus uzplaukušās jaunlatviešu idejas. Par tau-
tiskā laikmeta līderiem izvirzījās pirmie latviešu akadēmiskās inte-
liģences pārstāvji, starp kuriem arī E. Dinsberģa skolnieks Krišjānis 
Barons un Ārlavas pagastā dzimušais Krišjānis Valdemārs. Muzeja 
direktores vietniece Zanda Konošonoka pētījusi, vai jaunlatviešu 
tautiskie centieni raduši atbalsi Talsu apriņķī un kā tie transformē-
jušies tautībnieku izsapņotajā un viņu pēcteču 1918. gadā izcīnītajā 
brīvajā Latvijā.

Speciāliste vēstures jautājumos Kristiāna Skromule sniegusi 
ieskatu kalēja amata attīstībā un muzeja glabātajos materiālos, kas 
liecina par vienu no senākajiem amatiem Latvijā. 19. gs. 2. pusē ka-
lēja amats kļuva par attīstītāko amatniecības nozari. Pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā kļuva daudzveidīgākas šī amata apguves iespējas, bet 
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pēc 2. pasaules kara, attīstoties mehanizācijai, nozares nozīme mazi-
nājās.

Īpaša loma šim amatam bijusi 1905.–1907. gada revolūcijas lai-
kā, kad kalēju māka palīdzēja zemnieku darbarīkiem pārtapt cīņas 
ieročos. Galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere 
pētījusi revolūcijas notikumus Talsos un apkārtnē, īpašu vērību pie-
vēršot pašu cīņu dalībnieku un  aculiecinieku atmiņām, akcentējot 
1905. gada kustības pētniecības tendences, tās interpretāciju un nozī-
mi mūsdienās.

Sarežģītu laika posmu Talsu vēsturē pētījusi speciāliste vēstu-
res jautājumos Maija Zimele. Kaut arī 1918. gada 18. novembrī tika 
proklamēta Latvijas valsts, tās teritorijā, arī Talsu apriņķī, vēl saim-
niekoja vācu okupācijas iestādes. Vācu karaspēkam 1918. gada 28. de-
cembrī atstājot Talsus, beidzot reālu varu ieguva Latvijas Pagaidu 
valdība. Tomēr tās vadības laiks ilga tikai nedēļu: vācu okupācijas ka-
raspēkam atstājot Talsus, tā vietu ieņēma lielinieki, līdz  1919. gada 
14. martā tos padzina landesvēristu  karaspēks.

Latviešu tautai nozīmīgās dzejnieces Aspazijas dzīve jau ilgāku 
laiku ir viens no Talsu vidusskolas absolventes, Latvijas Universitātes 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces, literatūrzināt-
nieces Gundegas Grīnumas pētījumu tematiem. Aspazijas saistību 
ar Talsiem autore atklājusi, pētot Rakstniecības un mūzikas muze-
ja glabāto Aspazijas korespondenci: konstatēta dzejnieces radniecī-
ba ar Tīlu ģimeni Talsos un izsekots dzejnieces brāļameitas Virēnas 
Rozenbergas mācību periodam Talsu vidusskolā. Līdz šim gan nebija 
gūts dokumentārs apstiprinājums Aspazijas vizītei Talsos. Nu tas ir 
rasts: Aspazijas viesošanos Talsu 4. dziesmu dienā 1935. gada 16. jū-
nijā apliecina rakstu krājumā publicētās fotogrāfijas.

Līdz ar Latvijas okupāciju 1940. gadā tika izvērsta agrārā re-
forma: privātīpašuma likvidācija, zemniekiem atsavinātās zemes ie-
kļaušana valsts zemes fondā. Kristiāna Skromule apzinājusi, kā 
noritējusi kopsaimniecību dibināšana un organizācija Talsu apriņķa 
teritorijā kopš 1941. gada līdz to likvidācijai 1992. gadā.

Par skaudru laiku latviešu tautas vēsturē liecina muzeja glabātās 
vēstules, kas rakstītas uz bērza tāss un adresātiem sūtītas no izsū-
tījuma Sibīrijā 1950. gados. Divas no tām – rakstnieka Aleksandra 
Pelēča un Lizetes Lūcijas Vadziņas-Vācietes rakstītās – iekļautas 
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UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā re-
ģistrā. Galvenā krājuma glabātāja Daija Lēmane pētījumā atklā-
jusi vēstuļu autoru un viņu piederīgo dzīvesstāstus, kas kļuvuši par 
1940. gadu deportāciju lieciniekiem.

1940. gadā legālu darbību Latvijā uzsāka pionieru organizācija. 
Arī Talsu apriņķī tika dibināti pirmie pionieru pulciņi. Galvenā spe-
ciāliste izglītojošā darbā Lidija Grīnvalde pētījusi pionieru organi-
zācijas idejisko pamatu, struktūru, simboliku un atribūtiku, kas līdz 
pat 1991. gadam bija saistoša vairumam skolēnu.

Ieskatu Talsu novada muzeja krājuma keramikas kolekcijā 
sniedz speciālistes krājuma jautājumos Onas Kaudzes pētījums par 
Kuzņecova fabrikā ražotajiem traukiem. Muzeja keramikas kolekciju 
rotā porcelāna un fajansa šķīvji, krūzes un servīzes, kas tapušas šajā 
fabrikā no 19. līdz 20. gadsimtam.

Pētījumu autori cer, ka izdevums palīdzēs tuvāk iepazīt Talsu un 
kaimiņnovadu kultūrvēsturi un sniegs priekšstatu par muzeja glabā-
tajām vēstures liecībām. Bet pagātnes pūralāde glabā vēl daudz senu 
un ne tik senu notikumu. Turpināsim tos vētīt un tiksimies nākošajā 
Talsu novada muzeja rakstu krājumā.

Sastādītāja Zanda Konošonoka
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RūDOLFS BRūZIS

Luksusa dzīvesveids Nurmuižā 
17.–19. gadsimtā

Kopš 20. gs. 90. gadiem Latvijas arheologu uzmanība arvien vai-
rāk tiek pievērsta agro jauno laiku (17.–19. gs.) arheoloģiskajiem pie-
minekļiem. Tomēr arheoloģiskie izrakumi šī perioda muižu komplek-
sos veikti vien pāris reižu. Līdz šim par vienu no lielākajiem Kurzemes 
muižu kompleksu centriem – Nurmuižu – bija pieejams plašs rakstīto 
avotu klāsts, pāris kartes, vēsturiskie attēli, kā arī viena monogrā-
fija.1 Savukārt, Latvijas vēstures institūta Nurmuižas arheoloģisko 
izrakumu ekspedīcija 2008.–2009. gada sezonās vairākos aspektos pa-
pildinājusi šos avotus, kā arī devusi interesantu senlietu kolekciju.

Nurmuižas centra kompleksa atrašanās vieta,  
tās vēsture, īpašnieki, izpētes vēsture

Nurmuižas centra kom-
plekss atrodas Talsu novadā, 
Laucienē, 10 km no Talsiem, 
105 km no Rīgas, Rīgas–Talsu 
lielceļa malā. Tas izvietots 
Jādekšas upītes kreisajā kras-
tā, tās līkumā (1. att.).

Rakstītajos avotos ciema 
vārds Nurme (Norme) pirmo-
reiz minēts 14. gs. – tas atra-
dās Kandavas fogta pakļau-
tībā kā Livonijas ordeņa 
domēne. Ciema nosaukums 
cēlies no lībiešu vārda „nurm” – 
pļava. Nurmuižas ciema teritorijā 1387. gadā Livonijas ordeņa mestrs 

1   Kvaskova, V., Lackschewitz, W. Geschichte des Gutes Nurmhusen in Kurland. Kivik : 
Kiviksberg, 1995. 114 S.

1. att. Nurmuižas centra kompleksa atrašanās vie-
ta un situācijas plāns, 1827. gads (Pauluči albums, 

3. sējums, att. no Caune, A., Ose, I. Latvijas 12. 
gadsimta beigu–17. gadsimta vācu piļu leksikons. 

Rīga : LU Latvijas Vēstures institūta apgāds, 
2004, 358. lpp.).

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALackschewitz%2C+Wolf.&qt=hot_author
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Robins no Elcas izlēņoja četrus arklus zemes bruņiniekam Hermanim 
Rummelam.2 Tomēr administratīvs centrs ciema teritorijā netika iz-
veidots līdz pat 16. gs. beigām.

Livonijas kara pirmajā posmā Livonijas ordeņa vadībai bija sva-
rīgi nodrošināt sev militāru un finansiālu atbalstu. Līdz ar to mestrs, 
topošais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers, lielu daļu bijušo ordeņa 
zemju izlēņoja saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem – bijušajiem orde-
ņa vasaļiem. Arī Nurmes ciema teritorija 1561. gadā beidza pastāvēt 
kā ordeņa domēne – hercogs to izlēņoja ordeņa vasalim Kristoferam 
Herdem „pateicībā par viņa uzticīgo kalpošanu ordenim no agras 
jaunības”.3 1566. gada 18. janvārī K. Herde ar hercoga atļauju pār-
deva Nurmes ciemu savam svainim Jirgenam Georgam fon Firksam  
(?–1600).4 Tā paša gada martā G. fon Firkss apsolīja šo summu samak-
sāt ar „Amsterdamas un Dancigas starpniecību”.5 Pirkšanas līgumu 
hercogs G. Ketlers apstiprināja 1569. gada aprīlī, vienlaicīgi izlēņo-
jot Nurmi G. fon Firksam.6 No 1566. gada līdz muižu nacionalizācijai 
1920. gadā Nurme piederējusi fon Firksu dzimtai, kas tajā izvērsu-
si lielākos būvniecības darbus. Tas bija lielākais fon Firksu īpašums 
Kurzemes hercogistē.

Fon Firksi bija viena no ietekmīgākajām Livonijas bruņniecības 
dzimtām. G. fon Firksa senči bija Dānijas karaļa vasaļi Igaunijā. 
Kurzemē pirmais dzimtas pārstāvis, arī Georgs fon Firkss, 1494. gadā 
saņēma lēnī teritorijas Kuldīgas novadā. 1505. gadā viņš no Johana 
fon Pletenberga nopirka Oktes un Šķēdes muižas, kas atradās netālu 
no Nurmes.7 Līdz ar Nurmes jauno īpašnieku un muižas būvniecību 
aizsākās arī fon Firksu dzimtas Nurmuižas nama diplomātiskā karje-
ra Kurzemes hercoga galmā. G. fon Firkss bija hercoga padomnieks un 
Kuldīgas pilskungs. Šos amatus viņš ieguva par nopelniem Livonijas 
karā un lielu naudas summu nodošanu G. Ketlera rīcībā.8 Kristofers 
fon Firkss (?–1649) pēc studijām Rostokā un Padujā 1620. gadā tika ie-
2   Caune, A., Ose, I. Latvijas 12. gadsimta beigu–17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga : LU 

Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2004, 357. lpp.
3   Kvaskova, V. Nurmuižas vēsture un fon Firksu dzimtas pārstāvju darbība hercogu dienestā. 

No: Jakovļeva, M., Vijups., A. Ventspils muzeja raksti: I. Rīga : Latvijas Universitātes žurnāla 
„Latvijas vēsture” fonds, 2001, 216. lpp.

4   Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu... 357.–358. lpp.
5  LVVA, 5561. f., 4. apr., 501. l., 1. lp.
6  Turpat, 537. l., 1. lp.
7  Kvaskova V. Nurmuižas vēsture un fon Firksu dzimtas... 216. lpp.
8  Turpat.
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celts par hercogistes burggrāfu, vēlāk arī par kancleru.9 K. fon Firkss 
1620. gadā pieteica savu dzimtu imatrikulācijai Kurzemes bruņnie-
cības reģistrā „kā visiem pazīstamu mūžsenu aristokrātu dzimtu, no 
kuras daži jau pirms 300 gadiem kalpoja Dānijas kronim un Karalim 
kā ģērboņmeistari un rātskungi Tallinā”. Nākamais Nurmuižas īpaš-
nieks Georgs fon Firkss (?–1662) darbojās kā hercoga Jēkaba ārkār-
tējais sūtnis Francijas karaļa Luija XIV galmā.10 Viņa dēls Kristofers 
fon Firkss (1634–1695) savu mūžu beidza kā hercogistes landmaršals, 
savukārt Karls fon Firkss (1667–1746/1747) bija Jelgavas oberburg-
grāfs un hercoga virspadomnieks. Nurmuižas īpašo stāvokli Kurzemē 
apliecina arī Zviedrijas karaļa „Aizsardzības garantijas raksts” (Salva 
guardia), ko sev, savai ģimenei un zemniekiem panāca K. fon Firkss. 
Tajā ar miesas un nāves sodu piedraudēts tiem zviedru karavīriem, 
kas nodarīs kādu ļaunumu Nurmuižai, tās īpašniekiem vai zemnie-
kiem.11 Līdz ar Kurzemes hercogistes iekļaušanu Krievijas impērijā 
1795. gadā, beidzās Nurmuižas nama Firksu dzimtas politiskā karje-
ra. 19. gs. sākumā Nurmuižas kompleksā uzplauka saimnieciskā dzī-
ve, tomēr pils saglabāja iepriekšējās reprezentācijas funkcijas.

Nurmuižas kompleksa būvniecība uzsākta līdz ar mūra pils celt-
niecību 16. gs. otrajā pusē, par ko vēsta G. fon Firksa 1598. gadā sa-
rakstītais testaments. Tajā minēts, ka celtniecībai izdoti ievērojami lī-
dzekļi.12 Tomēr vēsturnieku vidū par konkrētu pils celšanas gadskaitli 
viedokļi dalās. Johanns Gotfrīds Arnts min, ka 1384. gadā šajā vie-
tā jau pastāvējusi ordeņa vasaļpils ar kapelu. Savukārt Livonijas 
piļu pētnieks Karls fon Lēviss of Menārs Nurmuižas pili raksturo 
kā ordeņa vasaļpili, kas celta „vēlīnā laikā”. Armīns Tūlse pieskaita 
Nurmuižas pili pie vasaļpiļu grupas, tomēr nemin konkrētu pils cel-
šanas laiku. Viņš uzskata, ka vasaļpils Nurmuižā nopostīta, tā atjau-
nota jau kā muižas pils. Heincs Pīrangs raksta, ka ordenis uzcēlis pili 
Nurmuižā „lauksaimniecības pārvaldes mērķiem viduslaiku norie-
ta laikā”.13 Savukārt, Livonijas piļu pētnieki Andris Caune un Ieva 
Ose atzīmē, ka pils celta 16. gs. otrajā pusē un tai nav nekādu senāku 
mūra būvju, kas iekļautas jaunceltnē.14

9  Turpat.
10  Turpat, 216.–218. lpp.
11  LVVA, 6999. f., 25. apr., 922. l., 1. lp.
12  Kvaskova V. Nurmuižas vēsture un fon Firksu dzimtas... 216.–218. lpp.
13  Turpat, 215.–216. lpp.
14  Caune A. Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu... 358. lpp.
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Jāsecina, ka Nurmuižas pils pirmsākumi ir meklējami ne ātrāk 
par 16. gs. otro pusi. Tomēr pēc ģeogrāfiskā novietojuma Nurmuižu 
varētu saistīt gan ar vasaļpili, kas celta kā priekšpostenis Talsu pilij, 
gan ar muižu, kas radusies satiksmes ceļu krustojumā 16. gs. otrajā 
pusē. Nurmuižas attīstībai nozīmīgs faktors bija satiksmes ceļu tu-
vums, proti, Rīgas–Talsu ceļš. Vēlāk, kad ceļu tīkls attīstījās, muiža 
atradās vairāku satiksmes ceļu krustojumā, kas veda uz Mērsragu, 
Enguri, Stendi un Kandavu. No 17. gs. beigām līdz 1912. gadam 
pils pārbūvēta četras reizes, savukārt plašs muižas centra saimnie-
cības komplekss veidojies no 19. gs. sākuma līdz 1. pasaules karam. 
Senākos pārbūves darbus Nurmuižā veica Karls fon Firkss 17. gs. bei-
gās. Šajā laikā pils ieguva izskatu, kādā tā attēlota Pauluči (Paulucci) 
albumā 1827. gadā. Kurzemes muižnieka Karla Johana Blomberga 
1701. gadā Londonā publicētajās atmiņās Nurmuiža pieskaitīta pilīm, 
kurās to īpašnieki dzīvoja kā mazi valdnieki.15

19. gs. 30. gados arhitekta Šenka vadībā pilij piebūvēts augsts 
tornis, pārbūves notikušas arī no 1873. līdz 1875. gadam arhitekta 
Teodora Zeilera vadībā. Savukārt no 1909.–1912. gadam pēc arhitek-
ta Vilhelma Bokslafa ieteikuma pārbūve veikta pils interjerā, kā arī 
nojaucot kopējā ansamblī neiederīgo, augsto torni.16

Kopā ar pili, 16. gs. beigās, tika uzcelts arī stallis un klēts. Staļļa 
austrumu galam pieslējās caurbrauktuve ar vārtu torni. Staļļa dienvi-
du pusē paralēli ceļam uzcēla lopu kūti, bet tai pretī vāgūzi un kalpu 
māju. Minētās ēkas grupējās ap saimniecības pagalmu. Pagalms no-
slēdzās ar žogu, tādējādi veidojot četrstūra laidaru,17 kurā tika ierī-
kots netīrais pagalms.

No 19. gs. sākuma līdz 1. pasaules karam Nurmuižas centra kom-
pleksā notika aktīvākie būvniecības darbi. 1820. gadā uzsāka alus 
brūža un cūku staļļa celtniecību. Ap 1825. gadu tika uzsākta arī klēts 
celtniecība. Līdz 1827. gadam pils saimniecības komplekss sevī ietvēra 
klēti, zirgu stalli, kūtis, kalpu māju, dzirnavas, alus brūzi, dzirnavnieka 
māju, smēdi un putnu kūti.18 19. gs. sākumā muižas ūdensdzirnavu va-
jadzībām ierīkots dīķis. Tas veidots uz Jādekšas upes gravas, izveidojot 
15   Blomberg, K. J. An account of Livonia with a relation of the rise, progress and decay of the 

Marian Teutonian Order. London, 1701. P. 277.
16  Caune A. Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu... 358.–359. lpp.
17   Zilgalvis, J. Latvijas muižu klasicisma arhitektūra. Latvijas vēstures institūta žurnāls, Nr. 1, 

1995, 24.–33. lpp.
18  LVVA, 6999. f., 13. apr., 1381. l., 64. lpp.
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dzirnavu dambi uz koka pāļiem un uzpludinot upes ieleju ap 400 m ga-
rumā. 19. gs. pēdējā trešdaļā dīķis sadalīts divās daļās, ierīkojot dambi.

Plašākus celtniecības darbus Nurmuižas īpašnieki varēja izvērst 
19. gs. otrajā pusē, kad līdz ar plaukstošo muižas saimniecību pieplū-
da lielāki līdzekļi. No 1827. līdz 1923. gadam tika uzceltas: amatnieku 
māja, siltumnīca, lopu kūts, ierēdņu māja, dārznieka māja, inventāra 
klēts, darba zirgu stallis, labības klēts, lopu klēts, teļu kūts, divas kal-
pu mājas, siernīca, galdnieka darbnīca, ugunsdzēšamo rīku nolikta-
va, divi labības šķūņi.19 19. gs. pēdējā trešdaļā kalpu mājai austrumu 
galā tiek piebūvēta piebūve, tā iegūst mūsdienu izskatu. Līdz ar to 
Nurmuižā veidojās 19. gs. muižām raksturīga vide – visas saimniecī-
bas ēkas negrupējās tikai ap vienu pagalmu, bet mazliet nostāk sāka 
veidoties savrupu ēku grupas. Nurmuižā centrālais bija parādes pa-
galms pie pils, tad tika izveidots saimniecības pagalms, bet nostāk no 
abiem sāka veidot savrupu ēku kompleksu, kurā ietilpa alus brūzis, 
dzirnavas un dzirnavnieka māja. Lielākā daļa muižas saimniecības 
ēku bija celtas no ķieģeļiem, laukakmeņiem un apmestas ar kaļķi, bet 
jumtu klāja dakstiņi, to uzturēšanai regulāri vajadzēja gādāt dažādus 
būvmateriālus – ķieģeļus, dakstiņus un kaļķi, dēļus, naglas, šindeli.

1920. gadā muižas centra komplekss tika nacionalizēts. Savukārt 
padomju okupācijas periodā muižas kompleksā atradās padomju 
saimniecības „Okte” centrs, saimniecības ēkās izvietoti strādnieku 
dzīvokļi. 20. gs. 90. gados Nurmuižas kompleksa īpašnieki vairākkārt 
mainījušies.

Ap 1827. gadu uzmērots Nurmuižas pils plāns un zīmēts tās at-
tēls Pauluči albumam. 1949. gadā pils plānu uzmērojis arhitekts 
Andrejs Holcmanis. 1986. un 1991. gadā pili uzmērojuši, apsekojuši, 
kā arī izstrādājuši vārtu torņa restaurācijas projektu arhitekti Andris 
Ceļmalis un Ilmārs Dirveiks. 1999. gadā pili apsekojuši Latvijas vēs-
tures institūta arheologi Andris Caune un Ieva Ose (2004). Pils vēstu-
ri pētījusi vēsturniece V. Kvaskova, publicējot vienu rakstu un mono-
grāfiju (1995, 2001).

Arheoloģiskie pētījumi muižā 2008. un 2009. gadā

Kopš 2006. gada muižas kompleksā uzsākti vērienīgi restaurā-
cijas darbi. To ietvaros tika skarts arī arheoloģiskais kultūrslānis. 
19  Zilgalvis J. Latvijas muižu klasicisma arhitektūra... 6. lpp. 
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Pirmos arheoloģiskās izpētes darbus Nurmuižas centra kompleksā 
LU Latvijas vēstures institūta ekspedīcija veica 2008. gadā. Tie rea-
lizēti kā arheoloģiskā uzraudzība pils dīķu tīrīšanas laikā un divās 
tranšejās muižas teritorijā. Savukārt 2009. gadā ekspedīcija veica iz-
rakumus 87 m2 lielā platībā pils iekšpagalmā, kā arī uzraudzību divās 
tranšejās un 14 arheoloģiskajos šurfos. Arheoloģisko izrakumu gaitā 
izpētīta 285 m2 liela platība. Dīķu tīrīšanas un padziļināšanas laikā 
arheoloģiskās uzraudzības ietvaros izpētīti 39,250 m3 arheoloģiskā 
kultūrslāņa.

Arheoloģiskie izrakumi veikti pils iekšpagalmā un tās vārtu caur-
brauktuvē. 19. gs. pārbūvētās austrumu sienas pamati rakti tikai 
0,8 m, bet 16. gs. beigu rietumu sienai – 3 m dziļi, savukārt rietumu 
korpusa sienā atsegtas 1,34 m platas kāpnes uz pagrabu. Pagrabstāvā 
starp iekšpagalmu un caurbrauktuvi atsegta 1,2 m plata ķieģeļu arka 
ar dzelzs viru sānu malā. Caurbrauktuves austrumu sienas apakšda-
ļā atsegta 4,2 m plata un 2,9 m augsta arka. 16. gs. sienu pamatos 
atsegtās kāpnes un arkas nav tikušas izmantotas pēc to izbūvēšanas. 
Tāpat izpētītajā teritorijā nav liecību par kādu agrāku būvi, tomēr 
konstatēts uz periodu pirms pils būvniecības attiecināms kultūrslā-
nis.

Arheoloģiskā uzraudzība veikta 14 šurfos, muižas dīķu attīrīša-
nas darbu un trīs komunikāciju tranšeju rakšanas gaitā. Kultūrslānis 
muižas kompleksu dīķos veidojies kopš 19. gs. sākuma. Tranšeju rak-
šanas gaitā atsegts 19. gs. veidojies kultūrslānis, kā arī 19. gs. otrās 
puses ceļa bruģējums, kas vedis pāri tilta dambim. Šurfos atsegti vār-
tu torņa un pils sienu pamati – tornim tie ierakti līdz 0,8 m dziļumam, 
savukārt pilij visdziļākie pamati konstatēti iekšpagalma 16. gs. bei-
gās celtajām sienām un dienvidu sienai. Šurfā, kas iemērīts pie pils 
rietumu sienas, dienvidu galā atsegti 1873. gadā arhitekta T. Zeilera 
projektēto kāpņu pamati. Kāpnes tika nojauktas 1909.–1912. gada 
pils pārbūves laikā.

Divu arheoloģisko pētījumu sezonu laikā Nurmuižas centra kom-
pleksā atrastas 102 senlietas. Masveida atradumiem pieskaitāmas 
baltmāla pīpju galvas un kāti, darbarīki, zirglietas un krāsns kera-
mika. Atradumi dod ieskatu muižas īpašnieku un personāla ikdienas 
dzīvē, saimniecībā un būvniecības vēsturē.
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Luksusa dzīvesveida artefakti Nurmuižā

Interesantākie no divu sezonu atradumiem vēsta par luksusa dzī-
vesveidu Nurmuižā. Pie šīm senlietām pieskaitāmi: grāmatas vāka 
apkalums, ģerboņa plāksne, gredzens, bises gaiļa skava un ēdamo 
austeru vāki.

Grāmatas vāka apkalums (2. att.: 1) atrasts Nurmuižas centra 
kompleksa Z dīķa krastos. Tas ir gatavots no plāna bronzas skārda, ar 
profilējumā attēlotu rotājumu. Grāmatas apkaluma virsmā attēlota 
stilizēta ābele, tās stumbra apakšdaļā – čūska. Apkaluma vidusdaļā, 
gar ābeles stumbru attēloti stilizēti āboli, zem katra no tiem – lotosa 
zieds, gar apkaluma malām profilējuma tehnikā veidotas stilizētu pal-
mu lapas, apakšdaļā – taisnstūra rotājums. Tā centrā – režģojums, 
gar malām – slīpas svītras. Ap rotājumu – pērļu virtenes. Spriežot pēc 
bibliskā motīva, apkalums piederējis Bībeles vākam. Apkaluma rotā-
jumi stilistiski iekļaujas pārejas periodā no renesanses uz manieris-
mu, tas datējams posmā no 16. gs. otrās puses līdz 17. gs. sākumam. 
Lai gan šajā periodā jau darbojās grāmatu iespiešana, tās joprojām 
bija ļoti liels retums. Katra agro jauno laiku gara aristokrāta prestižu 
atspoguļoja mājas bibliotēka, kurā vienā no pirmajām vietām ierindo-
jās Bībele.

Ģerboņa vairoga plāksne atrasta Nurmuižas centra komplek-
sa Z dīķa krastos (2. att.: 2). Tā gatavota no dzelzs skārda, plāksnes 
malas rotā no alvas izlieta palmešu rotājumu rinda. Lai gan vairoga 
plāksne stipri bojāta, tās apakšdaļā saskatāmas Nurmuižas īpašnie-
ku fon Firksu dzimtas ģerboņa attēla paliekas – šahveida rotājums, 
kurā melna toņa taisnstūra formas laukumi mijas ar gaišākiem lau-
kumiem. Pēc savas formas vairoga plāksne tipoloģiski ir vistuvākā 
18. gs. beigu–20. gs. angļu tipa vairogam. Par vairoga plāksnes izga-
tavošanu 19. gs. liecina tā piederība neogotiskajam stilam, kā arī pal-
mešu rotājumu joslas izveidojums. Pēc sava tīri dekoratīvā rakstura 
tas visvairāk atgādina skārda epitāfijas, kuras 19. gs. otrajā pusē pēc 
bērēm mēdza novietot pie baznīcas altāra sienas vai dzimtas kapličā. 
Tās bieži bija pie zārka piestiprināto uzrakstu plākšņu, resp. ģerbo-
ņu, dublikāti. Ģerbonis jau kopš tā lietošanas pirmsākumiem ir bijis 
apveltīts ar dziļu semantiku. Latvijas teritorijā kopš 13. gs. ģerbonis 
kļuva par ārējo pazīmi dižciltīgo kārtai, kas veidojās no bruņiniekiem, 
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kuri pamazām kļuva par muižniekiem, lielajiem zemes īpašniekiem. 
Lai gan ģerboņi gatavoti ne tikai augstdzimušām dzimtām, heraldika 
izšķir vairākas pazīmes, kas pagātnē norādījušas uz ģerboņa nēsātā-
ja priviliģēto statusu. Fon Firksu dzimta piederēja pie Kurzemes un 
Zemgales hercogistes 17. gs. 20. gados imatrikulētajām dzimtām, uz 
to norāda ranga kronis virs vairoga dzimtas ģerbonī. Šis ģerboņa vai-
roga plāksnes atradums ir pirmais Latvijas arheoloģijas vēsturē.

No zelta gatavotā gredzena segments (2. att.: 3) atrasts pie pils R 
fasādes, t. s. „melnā pagalma” vietā, arhitekta Teodora Zeilera projek-
tētās verandas un kāpņu pamatu drupās. Gredzenu rotā iniciāļi „FF”, 
tas izgatavots dobajā tehnikā. Veiktās metāla satura analīzes uzrādī-
jušas augstu zelta saturu gredzena materiālā – 80,19 %. Gredzens pie-
derējis 19. gs. otrās puses Nurmuižas īpašniekam, baronam Fridriham 
fon Firksam. Lai gan šī fon Firksu nama pārstāvja tēvs arī ir bijis vār-
dā Fridrihs, tieši gredzena izveidojums norāda uz tā piederību 
Fridriham fon Firksam junioram. Dobā rotu izgatavošanas tehnoloģi-
ja juveliermākslā ienāca 19. gs. otrajā pusē. Pirmkārt, tā tika izman-
tota lielu rotaslietu – jostassprādžu, saktu u. c. – izgatavošanā, kur 
bija nepieciešams liels dārgmetāla (zelta, sudraba) daudzums. Dobā 
tehnika, kur tika izmantots dārgmetāla skārds, bet izstrādājuma 
iekšpuse veidota doba, ļāva ietaupīt šo materiālu.

2. att. Luksusa dzīvesveida priekšmeti no Nurmuižas: 1 – grāmatas apkalums; 2 – ģerboņa 
vairoga plāksne un fon Firksu ģimenes ģerboņa attēls; 3 – zelta gredzena segments; 4 – bises 

gaiļa skava un bise. R. Brūža foto.
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Gredzena segments ir ne tikai ļoti rets, bet arī arheoloģiski nozī-
mīgs atradums. Tā atradums stipri pārjauktajā arheoloģiskajā kārtā 
pie verandas un kāpņu vietas datējis to nojaukšanu, kas notikusi 
19. gs. otrajā pusē.

Bises gaiļa skava (2. att.: 4) atrasta Nurmuižas centra komplek-
sa Z dīķī. Skava izgatavota no bronzas, tā veidota figurālās formās, 
ar īpaši atdalītu balstu vidējam pirkstam. Skava atrasta stipri defor-
mētā stāvoklī. Tā datējama ar 19. gs. pirmo pusi, bijusi piestiprināta 
pie medību bises laides un pastobres daļas. Medības jau kopš antīkā 
laikmeta ir bijušas iecienīts aristokrātu izklaides veids. Tverot simbo-
liski, medības un medīšana ir dominante, pasaules un privātās varas 
manifestācija. Medības sastādīja svarīgu ceremonijas un protokola 
daļu. Tās ļāva sabiedrības vadošajiem vīriešiem demonstrēt savas lī-
dera pozīcijas un drosmi relatīvi drošā vidē, ārpus bruņotas cīņas un 
kaujas konteksta. Medības atspoguļoja un uzsvēra sociālo hierarhiju, 
jo atšķirīgas darbības medībās tika uzticētas atšķirīgiem to dalībnie-
kiem. Treškārt, medības ļāva reprezentēt savas tiesības uz teritori-
jām, kurās tās notiek.

Lokālu medību zonu Nurmuižas centra kompleksā iespējams 
noteikt pēc medību munīcijas atrašanas vietām (3. att.). Divu bises 
patronu kapara čaulas atrastas abus dīķus pārdalošā tilta A nogāzē, 
savukārt svina skrotis – D dīķa D galā, pie Talsu–Jūrmalas šosejas 
uzbēruma. Šie atradumi liecina par ūdensputnu medībām Nurmuižas 
dīķos.

Ēdamo austeru (Ostrea edulis) vāki (4. att.) atrasti pie Nurmuižas 
pils A un R fasādes. Tos saturējuši 17.–18. gs. arheoloģiskie slāņi. 
Pavisam atrasti 26 austeru vāki vai to fragmenti. Šīs sugas austeres 
ievāktas Ziemeļatlantijas piekrastē, pēc tam eksportētas uz citām 
zemēm. 17.–18. gs. aptver Kurzemes–Zemgales hercogistes pastā-

3. att. Medību zona Nurmuižas dienvidu dīķī ar bises patronu un skrošu atradumiem. 
R. Brūža foto.
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vēšanas periodu, tāpēc iespējams, ka austeres Nurmuižā nonākušas 
caur Ventspils ostu. Austeres kā ēdiens satur ļoti maz kaloriju, tās 
būtu vairāk pieskaitāmas uzkodām. Un tomēr nevienas reprezentatī-
vas viduslaiku un agro jauno laiku dzīres bez tām nav iedomājamas. 
Nurmuižā atrasto austeru skaits attiecībā pret dzīvnieku kaulu skai-
tu (243 vienības) uzskatāmi norāda uz šo eksotisko uzkodu delika-
teses statusu.

Secinājumi

Divu arheoloģisko izrakumu sezonu laikā Nurmuižas centra kom-
pleksā Latvijas vēstures institūta ekspedīcijai ir izdevies iegūt inte-
resantu un vēsturiski vērtīgu 16. gs. otrās puses–20. gs. sākuma sen-
lietu kolekciju. Pavisam neliela kolekcijas daļa atklāj arī Nurmuižas 
īpašnieku – baronu fon Firksu dzimtas dzīvesveida reprezentablo 
pusi četru gadsimtu garumā. Tie atspoguļo dzimtas dižciltību un tu-
rību, kā arī vēlmi to reprezentēt muižas viesiem. Visas senlietas gla-
bājas Talsu novada muzejā, liela daļa no tām ir apskatāmas izstādē 
„Nurmuiža laiku lokos”.

Rakstā apskatītie atradumi datējami posmā no 16./17.–19. gs. 
Minētajā periodā fon Firksu dzimta sasniedza savas turības un ietek-
mes apogeju. 16. gs. beigās un 17. gs. tā kļuva par vienu no turīgā-

4. att. 1 – ēdamo austeru vāki no Nurmuižas pils. R. Brūža foto; 2 – „Kloveniersdolenes reģenti 
ēd austeres” (Bartolomeja van der Helsta glezna, 1655. gads); 3 – Ostrea edulis no Ziemeļjūras.
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kajām un ietekmīgākajām Kurzemes–Zemgales hercogistes baronu 
dzimtām. Tam sekoja strauja diplomātiskā karjera hercoga galmā. 
Savu turību un prestižu dzimta saglabāja līdz pat 20. gs. 20. gadiem, 
kad to īpašumu lielāka daļa tiek nacionalizēta.

Dzimtas prestižs un ieņemamais stāvoklis fon Firksiem prasīja 
attiecīgus reprezentācijas standartus arī to rezidencē. Nurmuiža ir 
viena no vecākajām kungu mājām Latvijā, kā arī viens no galvena-
jiem fon Firksu dzimtas īpašumiem. Apskatītie atradumi, kopā ar to 
arheoloģisko kontekstu, apliecina Nurmuižas piederību luksusa dzī-
vesveida muižām.
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RūDOLFS BRūZIS

Lifestyle de luxe 
in the Nurmuiža manor 

17th-19th

Summary

Briefly presented in this paper is the history of the complex of 
Nurmuiža manor and its owners, as the results of the 2008 and 2009 
archaeological investigations are summarized. Nurmuiža belon-
ged to one of the most influential families of Duchy of Courland and 
Semigallia – von Fircks. A way of life in manor complex so far was 
derived from written and iconographic sources. The aim of this paper 
is to look in the 16th/17th-19th century lobby of the luxury lifestyle of 
Nurmuiža through the most valuable archaeological finds from two 
investigations seasons.
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GITA JAPIņA

19. gadsimta 
rakstu valodas atspoguļojums 

Ernesta Dinsberģa leksikā

Īsas ziņas par 19. gadsimta rakstu valodu

19. gadsimta vidus ir latviešu nacionālās valodas laikmets, kad 
sāk veidoties vienota latviešu literārā valoda. Šajā laikā rakstu valo-
dā vēl parādās arī dialektu un izlokšņu formas. Tās zūd tikai 20. gad-
simta otrā pusē, kad izveidojas vienota latviešu literārās valodas 
rakstu forma. Tā kļūst par dominējošo izteiksmes līdzekli mūsu tautai 
kā runā, tā rakstos. Lingvists Arturs Ozols (1912–1964) uzskata, ka 
literārajai valodai raksturīgas trīs pazīmes:
ø	tā ir tautas valodas forma, ko izkopuši valodas meistari,
ø	literārā valoda saistīta ar rakstu valodu, kas palīdz attīstīt valodas 

kultūru,
ø	literārā valoda parasti ir apzināti normēta.1

1  Ozols, Arturs. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1961, 6. lpp.

Ernesta Dinsberģa rakstīta vēstule, 1870. gadi. TNMM 960
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Pirmais rakstu valodas normas noteikšanas mēģinājums pa-
rādījās 1856. gadā, kad Juris Alunāns savā „Dziesmiņu” izdevu-
mam pievienotajā rakstā „Kāds vārds par latviešu valodu” izvirzīja 
uzdevumu – „kādus latviešu valodas likumus uzstādīt, kas, jebšu ne-
pilnīgi būdami, taču daudzmaz uz to derēs, ka vienāda rakstīšana pa-
šķiras”.2

19. gadsimta otrā pusē latviešu rakstu valodas attīstībā liela 
nozīme ir jaunlatviešu darbībai. Jaunlatvieši, kuru vidū bija Juris 
Alunāns, Atis Kronvalds, Fricis Brīvzemnieks, Kaspars Biezbārdis, 
Krišjānis Valdemārs un Krišjānis Barons, centās veidot vienotu lat-
viešu nacionālo valodu, izvirzot par pamatu folkloras un tautas sarun-
valodu. Fricis Brīvzemnieks raksta, ka tajā laikā „tautai divas rakst-
niecības. Tā viena no tām uz papīra rakstīta un rakstos iespiesta, tā 
otra tautas prātā, tautas garā ierakstīta. Šī pēdējā būs tā pirmāka”.3

Tā laika rakstu valoda atspoguļojās dažādos preses izdevumos: 
laikrakstos „Mājas Viesis” (1856–1910), „Pēterburgas Avīzes” (1862–
1865), „Baltijas Vēstnesis” (1868–1906), „Balss” (1878–1907), 
„Latvietis” (1882–1905) un žurnālā „Rota” (1884–1888). Šie preses iz-
devumi bija pieejami galvenokārt latviešu inteliģencei. Vienkāršā 
tauta, lauku ļaudis tos lasīja ļoti maz. Tādēļ viņi īpaši neizjuta sava 
laika literārās valodas ietekmi un runāja dzimtajā izloksnē. Lauku 
apstākļos, ikdienas sarunās ģimenē, kaimiņu un draugu vidū dzimtās 
izloksnes vārdi šķita visvairāk piemēroti.

Tādēļ arī mūsdienās, pētot izlokšņu vārdus, ne vienmēr var tiem 
atrast atbilstošus ekvivalentus lite-
rārajā valodā.

19. gadsimta preses izdevumos 
vienas reālijas apzīmēšanai tika lie-
totas vairākas paralēlformas, lai sa-
prastu lietotāji gan Latvijas austru-
mu, gan rietumu daļā. Tā, piemēram, 
līdzās vārdam rācenis ar nozīmi ‘kar-
tupelis’, ko lietoja Latvijas rietumu 
daļā (visā Kurzemē, daļā Zemgales), 
rakstīja vārdu tupenis, ko lietoja 

2  Alunāns, Juris. Kāds vārds par latviešu valodu. No: Dziesmiņas: I. Rīga : Liesma, 1981, 74. lpp.
3  Kādi vārdi jaunajam Latviešu tautas mantu krājumam par pavadoņiem. Balss, Nr. 24, 1881, 

27. lpp.

Ernesta Dinsberģa rakstīta vēstule, 
1870. gadi. TNMM 830
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Vidzemes vidienē.
Līdzīgi minēti arī vārdi siļķe jeb strimala, varde jeb naģe, pave-

diens jeb sūciens, zosis jeb gūžas, u. c. Reizēm nacionālajā kopvalodā 
nostiprinājās vidzemnieku, reizēm kurzemnieku vārds.

Šī leksikas īpatnība, kad vienas reālijas apzīmēšanai tiek lieto-
ti divi vārdi, parādās arī Ernesta Dinsberģa daiļradē pēc 1864. gada. 
Šajā gadā par sarakstīšanos ar jaunlatviešiem, muižniecībai netīka-
mu nostāju Dundagas 1863. gada nemieros un par dzejoli „Kurzemes 
laika grāmata. Pēc 101 gada” varas iestādes Dinsberģi izsūta trimdā 
uz Jaunjelgavu. Dzīvojot starp sveša novada ļaudīm, rakstnieks redz, 
ka dundadzniekiem saprotamie vārdi šīs puses cilvēkiem šķiet sveši 
un neizprotami.

Dinsberģa darbos arī sāk parādīties citu novadu vārdi. Bieži vien 
rakstnieks pats tos paskaidro, iekavās ierakstot attiecīgo sava novada 
vārdu, piemēram, „labprāt to vēlējos par savu vedekli (jaunavu)” vai 
arī visiem novadiem pazīstamu vārdu, piemēram, „rācenis, bet ko ci-
tur sauc pampali jeb kartupeli”.

Pētījuma mērķis un uzbūve

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt Ernesta Dinsberģa leksiku kā 
īpatnēju, bet savam laikam atbilstošu rakstu valodas atspoguļojumu.

Materiāls ņemts no dažāda satura darbiem, kurus E. Dinsberģis 
uzrakstījis laika posmā no 1860.–1900. gadam. Tie ir rakstnieka oriģi-
nālsacerējumi. Lielākā aplūkotā materiāla daļa ņemta no prozas dar-
biem: „Bērnu audzināšana jeb kā Krietas saimnieks Prāta Jānis savu 
dēlu Kristapu audzinājis” (Rīga, 1874), „Koša rotas kastīte” (Jelgava, 
1877), „Apakš Ziemas svētku eglītes” (Liepāja, 1900),”Vīriešu kriet-
nums un sieviešu untums” (1. sēj., Liepāja, 1900) un „Autobiogrāfija” 
(Rīga, 1904). Dzeja: „Tobiass jeb ticīgajo dzīve pasaulē” (Jelgava, 
1860), „Puķes un pērles” (Rīga, 1868) un „Īsa Dundagas Kubeles sko-
las kronika”, kas uzrakstīta 1896. gada 6. decembrī Kubeles skolā.

Pētāmie vārdi salīdzināti ar Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna 
Latviešu valodas vārdnīcu 1.–4. sējumu,4 kā arī papildinājumiem un 
labojumiem minētajai vārdnīcai.5 Vārdiem, kas lietoti tikai Dundagas 
4   Kārļa Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīca. 1.–4. sēj. Rediģējis, papildinājis, turpinājis Jānis 

Endzelīns. Rīga, 1923–1932.
5   Endzelīns, Jānis, Hauzenberga-Šturma, Edīte. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha 

latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, 1934–1949.



22

izloksnē, iekavās dota attiecīga norāde – (Dundagā).
Zem aplūkotajiem vārdiem izrakstīti citāti no E. Dinsberģa dar-

biem, kas palīdz tuvāk raksturot attiecīgo vārdu, labāk izprast tā no-
zīmi. Citātos saglabāts autora rakstības veids – sava laika rakstu va-
lodas atspoguļotājs.

Leksisko dialektismu apraksts

Latviešu valodniecībā par leksiskajiem dialektismiem uzskata:
ø	vārdus, kuru sakņu nav literārajā valodā,
ø	vārdus, kas atvasināti no literārajā valodā pazīstamām vārdu 

saknēm, bet ar citiem afiksiem un ar īpašu dialektālu nozīmi,
ø	vārdus ar tām pašām saknēm un nozīmēm kā literārajā valodā, bet 

ar citu afiksālu noformējumu,
ø	vārdus, kam ir tās pašas saknes, afiksi un nozīmes kā literārajā 

valodā, bet, kam ir fonētiskas īpatnības, kas radušās izloksnes 
fonētisko likumu darbības rezultātā.6

Šajā pētījumā par leksiskajiem dialektismiem uzlūkoti:
ø	vārdi, kuru saknes nav literārajā valodā, piemēram, liblāba 

‘tauriņš’, glisa ‘ērce’, grips ‘drupata’, popati ‘lupatas’, guģēties ‘melst 
blēņas’, apalts ‘pateicība’,

ø	vārdi, kuru saknes literārajā valodā gan ir pazīstamas, bet nav 
sastopams tāds atvasinājums vai salikteņnosaukums, kāds ir lietots 
Dundagas izloksnē, piemēram, čūskutārps ‘čūska’, degonslauķis 
‘kabatlakatiņš’.
Līdz ar leksiskajiem norobežoti dialektismi, kas saistīti ar vārda 

formālajām pazīmēm, tie ir fonētiskie un morfoloģiskie dialektismi.
Tātad pie leksiskajiem dialektismiem pieder dažādas cilmes 

vārdi:
ø	daļa mantotu vārdu, kas saglabājušies leksikas nevienmērīgās 

attīstības dēļ, piemēram, glabātāja ‘aukle’, ciemiņš ‘kaimiņš’, 
popati ‘lupatas’,

ø	uz mantotu vārdu bāzes radušies derivāti, piemēram, uzači ‘uzacis’, 
spraiga ‘plaisa’; salikteņnosaukumi – gultdrānas ‘gultas drēbes’, 
galvasseģis ‘lakats’; vārdkopnosaukumi – čubu maiss ‘salmu 
maiss’, dzijas pinkulis ‘mazs dzijas kamoliņš’; Dundagas izloksnei 

6   Reķēna, Antoņina. Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari ar 
atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās. Rīga : Zinātne, 1975, 573. lpp.
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raksturīgo skaņu pārmaiņu rezultātā radušies vārdi, piemēram, 
paijot no paijāt ‘glāstīt’,

ø	aizguvumi, kādu nav literārajā valodā, piemēram, piņrūte 
‘uzpirkstenis’, šķēlis ‘auns’, šķelmis ‘blēdis’, meņģēties ‘jokoties’,

ø	hibrīdformas,7 piemēram, krāšbeņķis ‘mūrītis’, izsniķerēt ‘izgriezt’,
ø	homonīmi, kas pēc skanējuma atbilst literārās valodas vārdiem, 

piemēram, jaunava ‘vedekla’, istaba ‘dzīvojamā māja’.
Izloksnes vārdus E. Dinsberģis lietojis tur, kur nav zinājis at-

tiecīgā priekšmeta vai parādības nosaukumu nacionālajā kopvalo-
dā. Tie ir, galvenokārt, ar Dundagas novada lokālajām īpatnībām – 
mājsaimniecību, lopkopību un cilvēku raksturu īpašībām saistītie 
vārdi.

Aplūkotie vārdi grupēti pa vārdšķirām alfabēta secībā. Šāds ieda-
lījums izraudzīts tādēļ, ka aplūkotajā materiālā nav vienotas tematis-
kās grupas.

S u b s t a n t ī v i

aktiņš
‘uzmanība’; ME I aktiņš Aizgūts no viduslejasvācu achtinge
Tīri bēdas! Jo uz viņiem tā aktiņš jadod, kā uz uguni.
Bērnu audzināšana. 1874, 61. lpp.

apalts
‘pateicība’; EH I 71 apalts (Dundagā)
Dieva patiesibu runāt pašam tam par labumu, uz ko runā, kaut jo tas 
tam nepatiktu, ir taisnība un pienākoši pelna apaltu pie Dieva un 
sakrāj degošas ogles uz pretotāja galvu.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 13. lpp.

ātrputra
‘cilvēks, kas rīkojas, daudz nedomājot’; ME I 245 ātrputra
(..) un var gadities, ja zellis ir tāds ātrputra, tad buršis var dabut 
ari pa ausi.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 140. lpp.

beņķis
‘garš sols bez atzveltnes’; ME I 279 beņķis 1. noz. [Aizgūts no 
viduslejasvācu benke ‘Bank’.]
(..) tad vēl daži citi ļaudis apsēdās pa krēsliem un beņķiem.
7  Par hibrīdiem sauc vārdus, kas sastāv no ģenētiski dažādu valodu elementiem.
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Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 216. lpp.

bērze
‘bērzs’; ME I 292 bērzs, bērze (Dundagā)
Te nu man jasaka, kā veci ļaudis paraduši tādās runā teikt: „Tas vēl 
stāv bērzes galā.”
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 72. lpp.

ciemiņš
‘kaimiņš; cilvēks no tā paša ciema’; ME I 393 ciemiņš 2. noz.
Laikam mans ciemiņš Niklāvs Krūmiņš ir tāds gudrs saimnieks?
Bērnu audzināšana. 1874, 181. lpp.

čubu maiss
‘salmu maiss’; EH I 294 čubmaiss = čubu maiss (Dundagā)
Kalpone dabu vecu čubu maisu, noliek to uz grīdas un noguldina 
žīdu tur virsū.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 22. lpp.

čurkstiņu būda
‘dzīvošanai neērta, nojaukšanai paredzēta māja’; ME nav; EH nav.
Kas bij’ Dundagas ciemi un mājeles, pusgruvušas čurkstiņu būdas.
Īsa Dundagas Kubeles skolas kronika. 1896, 4. lpp.

dareklis
‘darāmais darbs’; ME I 440 dareklis
No mazām dienām rociņas/Ar katru darbu aprastas.
Adeklis, šuveklis/ tai sekās dareklis.
Puķes un pērles. 1868, 25. lpp.

dižmute
‘pļāpa, lielībniece’; ME I 475 dižmutis (Dundagā)
Sieva vīram nekāda jo vairāk riebties jau nevar
Nekā, kas dižmute ir, un neskaidra miesās un drēbēs.
Ticīgo dzīve pasaulē. 1860, 134. lpp.

drabiņi
‘izspiesto graudu atliekas iesalam’; ME I 488 drabenes, drabiņi 
[Līdz ar igauņu raba aizgūts no lejasvācu valodas. Salīdzināt ar 
Viduslejasvācu draf „Träber” un lejasvācu drabbe „Bodensatz”.]
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Bet tas lielais bads, kad būs jaēd drabiņi līdz kopā ar cūkām, tas vēl 
stāv priekšā.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 182. lpp.

dzijpinkulis
‘mazs dzijas kamoliņš’; ME III 220 pinkulis 4. noz. (Dundagā)
(..) paņēmu dzijpinkuli, pienesu to mātei un tā to paņēma un ienesa 
savā vācelē.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 230. lpp.

glisa
‘ērce’; ME I 626 glisa = ērce (Dundagā)
Šīs tās divas glisas, kas jūs nozīž.
Bērnu audzināšana. 1874, 120. lpp.

grips
‘druska, drupata’; EH I 406 gripats (Dundagā)
Pēcāk arvien par kādu gripu vari ņemt svarigakas lietas; tomēr 
arvien tādas, ka bērnam nav daudz janopūlās.
Bērnu audzināšana. 1874, 73. lpp.

guzleni
‘jaunās zosis’; ME I 685 [guzleni ( Dundagā)]
Naktī jau zagļi vien dauzās,/Tuvākus aplaupīt lauzās,/Seskis pēc 
guzleniem skrej.
Puķes un pērles. 1868, 33. lpp.

ģeikste
‘gara kārts; maikste’; ME I 695 ģeikste (Dundagā) 2. noz.
Un kā ģeikstēs apiņi,/Māti aplenc bērniņi.
Puķes un pērles. 1868, 34. lpp.

ģimens
‘mazums, druska’; ME I 699 ģimene 2. noz. Dinsb. ne ģimen(e)s
Ja iekš viņa ir jel maz Dieva gars un kāds ģimens no laba tikuma, 
tad viņš var pieņemties.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 130. lpp.

istaba
‘dzīvojamā māja’; ME I 711 istaba 4. noz. Aizgūts no senkrievu 
истьба ‘māja’[patsk. a starp t un d radies no o agrākajā krievu 
valodas deminutīva formā истобka]
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Tam Kubeles vecajā istabā,/Kur logi bij tumši un mazi,/Bij jasaņem 
bērni un jamāca.
Īsa Dundagas Kubeles skolas kronika. 1896, 2. lpp.

krēpeļnāsa
‘puņķdeguns’; ME II 276 krēpulis 2. noz. (Dundagā)
Tādeļ dabu no Lāca dažu durnu – lempis, duraks, krēpeļnāsa un vēl 
kā nekā.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 136. lpp.

krizdoles
‘ērkšķogas’; ME II 282 krizduole Kurzemē lieto. Aizgūts no vācu 
dialekta krisdohre.
Tas dažkārt staigāja pa citu pļavām un laukiem, nobradāja zāli un 
labību, noraustija zirņus un krizdoles.
Bērnu audzināšana. 1874, 162. lpp.

patgalvis
‘stūrgalvis’; ME III 121 patgalvis. Iespējams, ka darinājis pēc vācu 
valodas parauga: der Eigensinnige, Eigenwillige.
Kam vaļas ar tādu patgalvi pūlēties?
Bērnu audzināšana. 1874, 117. lpp.

piņrūte
‘uzpirkstenis’; ME nav; EH nav.
Aizgūts no vācu valodas vārda Fingerhut ‘pirksta cepure’
Tas bija nodreijāts tik plāns kā papīrs, un simts tik plāni biķerīši cits 
iekš cita, tā ka tas pēdējais bija daudz mazaks par šuvējas piņrūti.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 57. lpp.

popati
‘lupatas’; ME III 376 popats (Dundagā)
Visi beņķi piemētāti, pilni popatiem, lažu apšas pieslaucitas 
mēsliem.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 7. lpp.

pūpa
‘šūpulis’; ME III 447 pūpa (Dundagā, bērnu lietots vārds)
Klusi! Tev mīksta ir pūpa;/ Laikam ar dēliem ir rūpa.
Puķes un pērles. 1868, 32. lpp.
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rūši
‘ar visu mizu vārīti kartupeļi’; ME III 573 I rūši (Dundagā)
Kad uzliek maizi un aukstus rūšus, tad sviež plānā un dauzās ar 
mani kā negudrs.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 42. lpp.

sētuloži
‘tīteņi’; ME III 834 sētluozīši, sētluoži Dinsb.
Pili to saucam nu mēs, bet karš to pagalam sen laikos postījis nost, 
aug ievas un sētuloži tur iekšā.
Ticīgo dzīve pasaulē. 1860, 39. lpp.

sietne
‘burtnīca’; ME III 861 sietne  Dinsb.
Redz, ka Kārlitis manu smukraksta sietni ar puņķiem un māliem 
nosmērējis.
Bērnu audzināšana. 1874, 152. lpp.

sknabars
‘skabarga’; ME III 883 sknabars (Dundagā)
Liels sknabars bija iedūries nabaga bērnam mugurā.
Bērnu audzināšana. 1874, 20. lpp.

skraba
‘vieglprāte’; ME III 884 II skraba (Dundagā)
Tur viņas apkārt neskatās/Pēc vēja aušēm, skrabām, /Kas dārgāk, 
raibāk ģērbušās/ Sev šķietās par jo labām.
Puķes un pērles. 1868, 8. lpp.

stupurs
‘koka šķila; skals’; ME III 1108 stupurs (Dundagā) 1. noz.
Bij ūdenis javelk no kubula,/Gar mežmaļiem jalasa zari./Jo dienām 
ne stupurs vairs nebija,/Ko krāšņus lai kurināt vari.
Īsa Dundagas Kubeles skolas kronika. 1896, 3. lpp.

v e r b i

bokstīties
‘maldīties’; ME I 361 buokstīties 1. noz.
Un naktīs pie skala gaišuma,/Bij jabokstās gluži kā rijā.
Īsa Dund. Kubeles skolas kronika. 1896, 2. lpp.
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bramēties
‘rāties’; ME I 323 brammēt [Aizguvums, salīdzināt ar dāņu bramme 
‘prahlen’]
Ne viņu redzeja reiz iedzērušos, nedz ari, kad bramejamies un 
ķīvējamies.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 51. lpp.

guģēties
‘melst blēņas’ ME nav;
Bet ja viņš tad guģejās, ka nav neko daudz dzēris, tad sakiet: nu ja!
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 163. lpp.

iepratināties
‘kaut ko apgūt; iemanīties’; ME II 53 iepratināties (Dundagā)
Kristapiņš ar katru dienu iepratinajās labāk un krietnāk staigāt.
Bērnu audzināšana. 1874, 35. lpp.

izsniķerēt
‘izgriezt’; ME III 976 sniķerēt (sniķeris aizguvums no viduslejasvācu 
sniddeker>snitker)
Ciemā bija vecs zaldāts, tas prata no koka izsniķerēt buciņus, 
aitiņas, sunišus, zirdziņus un vēl citus tādus lopus.
Bērnu audzināšana. 1874, 52. lpp.

ķedāt
’skaļi un daudz runāt’; ME II 359 ķedāt (Dundagā)
Sāka šā un tā ķedāt un ar rokām plaukšķināt, un nu man bija ar to 
daudz japļāpa.
Bērnu audzināšana. 1874, 24. lpp.

ķizināt
‘kaitināt’; ME II 387 I ķizināt Aizgūts no lībiešu küzz , respektīvi, 
igauņu küzima.
Kas no visas dūšas cīnās un no visas sirds lūdz un neskatās uz 
pasaules ķizināšanu, bet tek savu mūža ceļu pa Kristus pēdam 
tiešam projām.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 97. lpp.

meņģēties
‘jokoties’; ME II 602 meņģēties Aizgūts no lībiešu mäńg, respektīvi, 
ig. Mäńgama
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Bet dēliņam tad bija prāts spēleties un meņģeties, un vecakiem bija 
tāds pats bērna prāts.
Bērnu audzināšana. 1874, 116. lpp.

murīties
‘mocīties; pūlēties’; ME II 669 I murīt, refl. –ties (Dundagā)
(..) un tas nu palika muramies, kamēr ar visiem zirgiem un ratiem 
vareja  no dziļās grāves izrāpties.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 167. lpp.

pieķuidīt
‘pabarot, uzturēt’; ME III 264 pieķuidīt (Dundagā)
„Ai, ai, ai!” Meisteriene nopūšas. „Kur to varam pieķuidīt, kad 
saimniecībā tā dzīvo!”
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 129. lpp.

radzināt
‘skubināt; aicināt’; ME III 463. lpp., II radzināt (Dundagā)
Alus glāzi Vilis gan nesmāde – ja tomēr, kad manija ka sāka galvā 
sisties, tad ari vairs ne pie mutes nelika, kaut jo radzinātu.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 129. lpp.

saretēt
‘sadzīt’; ME III 715. lpp. saretēt 2. noz.
Ja to daru, tad ieplosu savu sirdi tik dziļi, ka ta vairs nevar saretēt 
(sadziedināties).
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 145. lpp.

suinīties
‘rīvēties; berzties’; ME III 1116. lpp. suinīt, refl. suinīties (Dundagā)
Bērns suinās un beržās un noplosa miesas un visi locekļi tam jēli.
Bērnu audzināšana.1874, 47. lpp.

tāpšļoties
‘melst blēņas’; ME IV 148. lpp. tāpšļoties
Ziediņam tas skanēja ausīs, bet viņš visas tādas tāpšļošanās neko 
daudz  neievēroja.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 31. lpp.

vankerēties
‘gāzelēties’; ME IV 471 vankarēt refl. vankarēties (Dundagā)
Mūsu ciemiņenes meita Kristine bija jau divus gadus veca, tomēr tā 
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nevarēja tik labi staigāt, bet vankerejās kā pīlite.
Bērnu audzināšana. 1874, 35. lpp.

A d j e k t ī v i

cietprātīgs
’nežēlīgs’; ME I 396 cietprātīgs
(..) bērni daudzreiz  paliek nikni un cietprātigi.
Bērnu audzināšana.1874, 50. lpp.

gaudens
‘vārgs; sanīcis’; ME I 610 gaudens 1. noz. 
[Salīdzināt ar senaugšvācu kūme „gebrechlich” līdzās kūmen 
„jammern”.]
Vīrs būdams daudz gan strādajis,/Bet slims un gaudens palicis.
Ticīgo dzīve pasaulē. 1860, 55. lpp.

knubs
‘līks; kumps’; ME II 250. lpp. knubs (Dundagā) sal. kņubs ‘salīcis’
Varbūt piecus gadus vecaks par mani: kuplu melnu bārzdu, stipram 
ūsām, brangu paknubu degunu.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 117. lpp.

krūzains
‘cirtains; viļņains’; ME II 294. lpp. krūzains
Kas tas par knašu augumu, staltu galvu, kupliem krūzainiem 
matiem.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 25. lpp.

pollēts
‘krokots; ar ielocēm’; ME III 375. lpp. polles
Skatās pa ielas vienu un otru pusi, kā jauni kungi un oficieri 
polletiem manteļiem iet stilli un stingri kā diegā savērti.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 77. lpp. 

skabrs
‘dzīvespriecīgs; izveicīgs’; ME III 863. lpp. skabrs 3. noz.
Un Emilijai, tai skabrai, jautrai Emilijai, cik daudz tai bija jaraud 
pie mātes zārka.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 88. lpp.
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zukals
‘tukls; dūšīgs’; ME IV 750. lpp. zukls
Apaļš zukals puisis ar platu pieri, brūnām acīm, paknuba degunu, 
paplānām lūpām. 
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 26. lpp. 

A d v e r b i

aumuļām
‘straumēm’; ME I 225. lpp. aumuļām (Dundagā)
Vecais tā runāja svēti, un asaras karstas tam dēlam ritēja aumuļām 
svēti vien pār vaigiem.
Ticīgo dzīve pasaulē. 1860, 55. lpp.

divati
‘divatā’; ME I 471. lpp. divatā, divati
Bet ne divati vien: papriekš tiem tecēja sunīts, mazs, bet modrīgs un 
stalts.
Ticīgo dzīve pasaulē. 1860, 65. lpp.

grazni
‘grezni; glīti’; ME I 641. lpp. grazns
Bij jasaņem bērni un jamāca kā jalasa, jaraksta grazni.
Īsa Dundagas Kubeles skolas kronika. 1896, 2. lpp.

lipsigi
‘mīlīgi’; ME nav; EH nav.
Un visvairak ja atturās no tādām kā Grieta, kas tik gudri un lipsigi 
priekšā prot glaimot.
Vīriešu krietnums un sieviešu untums. 1900, 129. lpp.

retam
‘reti’; ME III 514. lpp. retam
Taī vieglā gultiņā viņš retam tā varēja sasilt kā nosvīstu.
Bērnu audzināšana. 1874, 18. lpp.

smardīgi
‘gardi; garšīgi’; ME III 954. lpp. smārdīgs, adv. smardīgi
Kristapiņš tad no sava brokastiņa tiesiņu atdeva Kristinei, un 
priecājās pats, kad tā smardigi ēda.
Bērnu audzināšana. 1874, 37. lpp.
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Secinājumi

1. Pētījumā analizētas 282 leksēmas, kurās ietilpst leksiskie, 
morfoloģiskie un fonētiskie dialektismi. No 282 leksēmām – 122 
substantīvi, 120 verbi, 22 adjektīvi un 18 adverbi. Publikācijā 
minēta daļa no analizētajām leksēmām.

2. Konstatēti apmēram 244 mantoti vārdi, piemēram, ilgonis ‘ilgs 
laika posms’, jostainais ‘uts’, porgāt ‘runāt čigāniski’, vicot ‘dzert 
lieliem malkiem’.

3. Konstatēti apmēram 38 aizgūti vārdi:
ø	15 – no viduslejasvācu valodas, piemēram, aktiņš ‘uzmanība’ 

no achtinge āmars ‘āmurs’ no hamer, beņķis ‘garš sols bez 
atzveltnes’ no benke,

ø	13 – no vācu valodas, piemēram, piņrūte ‘uzpirkstenis’ no 
fingerhut, notīgi ‘tūlīt’ no nötig,

ø	1 – no senaugšvācu valodas – gaudens ‘vārgs, sanīcis’ no kūme,
ø	5 – no slāvu valodām – dūda ‘vientiesis, muļķis’ no baltkrievu 

дудa, istaba ‘dzīvojamā māja’ no senkrievu – истобka, lēca 
’sējas vīķi’ no senkrievu лячa, pintiķis ‘lempis, neveiklis’ no 
krievu пентюх, apdurnot ‘apdullināt, apmuļķot’ no slāvu 
дурнь,

ø	4 – no somugru valodām – ķizināt ‘kaitināt’ no lībiešu küzima, 
meņģēties ‘jokoties’ no lībiešu mäng, paijot ‘glaudīt’ no lībiešu 
paij, pulgot ‘ķengāt, zākāt’ no lībiešu puolg,

ø	1 – no dāņu valodas – bramēties ‘rāties’ bramme.

4. Vācisko aizguvumu pārņemšanu galvenokārt sekmējusi 
sarunvaloda, ilgie kontakti ar vācu tautības runātājiem. Daļa 
vācisko aizguvumu, kas reģistrēta E. Dinsberģa laika leksikā, 
sastopama vēl mūsdienās gan Dundagas izloksnē, gan latviešu 
kopvalodā.

5. E. Dinsberģa leksikā sastopami arī tādi dialektismi, kas ir vienīgie 
attiecīgās parādības apzīmējumi un kam nav literāru ekvivalentu, 
piemēram, ratakakls, šķulis.

6. Domājams, ka pētījumā aplūkotā leksika tikusi lietota 19. gadsimta 
otrās puses rakstu valodā kā sava laika nacionālās valodas 
atspoguļotāja.
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Ernests Dinsberģis sāka publicēt darbus jau 1833. gadā, kad vēl 
nebija izveidojusies vienota latviešu literārā valoda. Nebūdama lat-
viešu valodas meistaru darinājums, tā laika rakstu valoda bija lat-
viska tikai ar savu leksiku un morfoloģiju. Ar frazeoloģiju un sintaksi 
tā bija stipri vāciska, bet ar valodas stilu – bībliska. Tā dēvējama par 
veclatviešu rakstu valodu, kas izaugusi uz vidus dialekta pamatiem 
un bagātinājusies ar citos Latvijas apgabalos lietotiem vārdiem.

Savos literārajos darbos E. Dinsberģis atklājies kā tipisks veclat-
viešu rakstu valodas pārstāvis, kurš gājis meklējumu ceļu valodas 
laukā, parādot, ka latviešu tauta var brīvi izteikties savā valodā. Tā 
kā aplūkotajā E. Dinsberģa daiļrades periodā daudzām lietām un pa-
rādībām vēl nebija attiecīga nosaukuma latviešu kopvalodā, autors šo 
reāliju apzīmēšanai pieļāvis sava dzimtā – lībiskā dialekta Dundagas 
izloksnes vai paša darinātus vārdus. Lai arī rakstnieka darinātie vār-
di vēlākajā valodas praksē nav ieviesušies, savā laikā tiem bijusi liela 
nozīme. Mēs nevaram E. Dinsberģa valodu salīdzināt ar mūsdienu va-
lodu. Mēs tikai varam atskatīties uz to kā pagātnes liecinieci.

„Valoda vienmēr pārmainās, attīstās, tātad starp tagadējo un 
starp kāda pagājuša laikmeta valodu būs vienmēr sastopama mazāka 
vai lielāka starpība. Ikvienā laikmetā mēdz būt savi valodas meista-
ri,” rakstīja Kārlis Mīlenbahs.8

8  Mīlenbahs, Kārlis. Daži jautājumi par latviešu valodu. Rīga, 1909, 8. lpp.
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GITA JAPIņA

19th century written language’s 
in E. Dinsberģis lexicon

Summary

Ernest Dinsberģis began to publish his works in 1833. There was 
no unified literary Latvian language at that time. The written langua-
ge in the particular period only had a Latvian lexicon and morphology, 
as it was not formed by Latvian language masters. Its phraseology 
was very German and its style was Biblical. It is called the old Latvian 
written language, which is based on the grounds of the middle dialect 
and enriched with words used in other regions of the country.

In his literary works E. Dinsberģis reveals himself as a typical old 
Latvian speaker, who has shown that Latvian people can use their 
language with ease by being a seeker in the language field. Since nu-
merous things and phenomena had no appellations in Latvian at the 
time of E. Dinsberģis’ creative period, the author has used self-made 
coinages and words from his own Dundaga’s vernacular of the Liv dia-
lect to denote them. Although the writer’s language coinages have not 
taken root in the later Latvian linguistic practice, they have played 
an important role at the particular period of time. We cannot compare 
the Latvian language used by E. Dinsberģis to the one we use now. We 
can, however, look at it as a witness of the past.

Kārlis Mīlenbahs has said that ‘Language is constantly changing 
and evolving, therefore there will always be a greater or smaller diffe-
rence between modern language and the one used in the past. Every 
age tends to have its own language masters’.
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ZANDA KONOŠONOKA

Tautiskie centieni un Talsu apriņķis. 
19. gadsimts–1940. gads

Sava tautiskā piederība, apgalvojums – es esmu latvietis! – 
mums katram liekas pašsaprotams, bet ceļš uz to ir bijis gadsimtiem 
ilgs. 16. gadsimts sāka mūs veidot par tautu. 19. gadsimts apliecinā-
ja, ka spējam kļūt par tautu. 20. gadsimts, nodibinoties Latvijas val-
stij, ļāva izpausties kā tautai, ne vairs tiecoties pēc latviski tautiskas 
apskaidrības sasniegšanas kaut kad nākotnē, kā iepriekš, bet savu 
īpatnēji latvisko izpaužot ikdienā, sadzīvē, tepat, attīstot latviska sti-
la izjūtu, aicinot izmantot bagāto mantojumu, ko veidojušas latviešu 
paaudzes.

21. gadsimta globalizācijas tendences liek pārdomāt, vai pašlaik 
ir svarīgas mūsu tautas vērtības, to vairošana šodien, kad nacionā-
lais saduras ar kosmopolītisko, latviskais ar eiropeisko, tradicionālais 
ar moderno. Varbūt šodienai var palīdzēt atskats iepriekšējo paaudžu 
veikumā.

Arī 19. gadsimta vidū – Tautiskās atmodas laikmeta sākumā – 
latviešu tauta jeb latviešu zemnieku kārta, kā tad to sauca, atradās 
izvēles priekšā. Tā varēja palikt kā valdošo tautu apakšslānis vai arī 
pilnībā tikt asimilēta vācu vai krievu nācijā. Tomēr tautiskās kustības 
vadoņi – pirmie latviešu akadēmiskās inteliģences pārstāvji – jaunlat-
vieši – izvēlējās nacionālās patstāvības ceļu, kas šodien nodrošinājis 
mums iespēju dzīvot savā valstī, runāt latviešu valodā, saglabāt un 
attīstīt latviskās vērtības.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai arī Kurzemes guberņas1 Talsu 
apriņķī jaunlatviešu tautiskie centieni varēja rast atbalsi, vai te auga 
tautiskās apziņas aktivitāte; kāda ir mūsu novadnieku loma šajā lat-
viešu nākotnei tik nozīmīgajā kustībā; kā Tautiskā laikmeta sētā sēk-
la auga un attīstījās mūsu novadā Pirmās Latvijas Republikas laikā. 

1  Administratīvi teritoriāla vienība Krievijas impērijā 1795.–1919. gadā.
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Temats pētīts, tautisko centienu izpausmes Talsu apriņķa sabiedris-
kajā un kultūras dzīvē skatot laikmeta kontekstā.

19. gadsimts: ceļā uz tautisko kopsajūtu

Tautai nozīmīgos brīžos, kad bijusi apdraudēta tās pastāvēšana 
vai nepieciešams stiprināt savu pašvērtību, palīdzējušas nacionālā ro-
mantisma idejas, kas devušas vairāk pašapziņas un ļāvušas ne pazau-
dēt, bet attīstīt savu latvietību.

Kaut arī tautiskās atmodas iezīmes manāmas jau 18. gadsim-
ta hernhūtiešu kustībā2 un 1824. gadā dibinātās Latviešu literārās 
biedrības darbībā,3 tās, pateicoties jaunlatviešiem, visspilgtāk sāka 
izpausties 1850. gadu beigās. To ietekmēja gan Rietumeiropas na-
cionālās kustības, gan Krievijas reformas. Interese par tautisko, kas 
Eiropas sabiedriskajā domā bija aktualizējusies jau kopš 18. gadsimta 
beigām, Latvijā sāk atbalsoties 19. gadsimta vidū. 1850.–1880. gadu 
Jaunlatviešu laikā, ko dēvē arī par tautisko laikmetu vai pirmo tau-
tas atmodu, nacionālā romantisma ideja uzplauka sevišķi spēcīgi. Tās 
vēstnešu – tautiskās atmodas kustības vadoņu vidū – arī ar mūsu no-
vadu saistīti cilvēki – Ārlavas pagasta „Vecjunkuru” mājās dzimušais 
Krišjānis Valdemārs (1825–1891) un kādreizējais Kubeles skolas au-
dzēknis Krišjānis Barons (1835–1923). Būdami ideālisti, cilvēki, kam 
nacionālā ideja bija gluži vai ticība, jaunlatvieši spēja vairot arī lai-
kabiedros ticību nacionālai patstāvībai. Viņu idejas atbalstījuši arī K. 
Barona skolotājs Dundagas pagasta Kubeles skolā Ernests Dinsberģis 
(1816–1902)4 un Talsu pagasta „Cīruļu” mājās dzimušais tautas tradī-
ciju kopējs Anss Lerhis-Puškaitis (1859–1903).5 Turklāt jaunlatviešu 
vadītā kustība tieši Dundagas un Talsu novados rod visspilgtāko iz-
pausmi.6

2   Pirmā latviešu organizācija – kustība ar reliģisku ievirzi, kur Vidzemes zemnieki apvienojās 
t. s. brāļu draudzēs, sludinot cilvēku vienlīdzību, kritizējot pastāvošo iekārtu un modinot 
latviešu pašapziņu. Pēc ķeizarienes Elizabetes pavēles tās aktīvā darbība tiek apturēta 1743. g. 

3   Strukturēta Kurzemes un Vidzemes apakšnodaļās, biedrība „Lettisch – Literärische 
Gesellschaft” līdz 1855. gadam veicināja latviešu valodas, literatūras attīstību, 
folkloras pētniecību, iesaistot vācbaltiešu inteliģences pārstāvjus, galvenokārt latviešu 
draudžu mācītājus.

4  Skolojis K. Baronu 1846.–1848. gadā.
5   Mācījies Talsos Diprē kundzes skolā, F.  Feldmaņa elementārskolā, Talsu apriņķa skolā, 

skolotāja zināšanas apguvis pašmācības ceļā, skolotāja tiesības ieguvis, Irlavas seminārā 
noliekot eksāmenu. 

6   Baumanis, A. Jaunlatviešu vajāšana 19. gs. sešdesmitajos gados. Daugava, Nr. 8, 1937, 
730. lpp.
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Sākotnēji nelielais, 1855. gadā ar Krišjāņa Valdemāra dalību 
dibinātais Tērbatā studējošo latviešu jaunekļu pulciņš, kas vakaros 
sanāca kopā un sprieda par tautas nākotni, izvērsās par kustību ar 
tālejošām sekām. Atmodas kustības sākumā, kad tai bija zemnieku 
sociālās cīņas raksturs pret vācu muižniecību, pašos jaunlatviešos, 
arī tā galvenajā ideologā Krišjānī Valdemārā, stipras ticības nacio-
nālai patstāvībai gan vēl nebija. Tam arī nebija īpaša pamata: vis-
pārinot, 19. gadsimta sākuma Talsu apriņķa zemnieks, salīdzinot ar 
Rietumeiropas izglītību un kultūru baudījušo vācu muižniecību un 
garīdzniecību, tika uzskatīts par neizglītotu, nekulturālu. Viņam ne-
bija pat sava uzvārda, kas cilvēka piederības izjūtai un pašapziņai ir 
svarīgi. Līdz 1834. gadam, kad 29. oktobrī tika izdots Kurzemes gu-
berņas valdes rīkojums par uzvārdu došanu latviešu zemniekiem,7 
salīdzinoši nedaudzi Talsu apriņķa iedzīvotāji bija tikuši pie sava uz-
vārda.8 No 1834. gadā  Talsu draudzē 94 laulātajiem latviešiem tikai 
divi reģistrēti ar uzvārdu, pārējie – ar vārdu, minot arī dzīvesvietu un 
tēva vārdu.9 1835. gadā no 98 laulātajiem uzvārdi uzrādīti jau asto-
ņiem latviešiem. 1836. gadā pie uzvārdiem jau bija tikuši lielākā daļa 
apriņķa iedzīvotāju.

Arī iegūstot savu uzvārdu, latvietis nevarēja to lietot parakstoties, 
jo, visbiežāk, nemācēja rakstīt. 19. gs. vidū vāciešu skaistā rokraks-
tā noformētos dokumentu tekstus papildina Talsu apriņķa zemnieku 
roku vilktie dažāda slīpuma trīs krusti.10 Nevar teikt, ka valdošajām 
aprindām nemaz nerūp zemnieku izglītošana. Kurzemes priekšrocī-
ba bija tā, ka mācītāji pārsvarā bija vietējie, pretstatā Vidzemei, kur 
liela daļa mācītāju bija ieceļotāji no ārzemēm. Daļa Kurzemes guber-
ņas mācītāju darbojās 1815. gadā dibinātajā Kurzemes literatūras un 
mākslas biedrībā. 1817. gada 8. augusta biedrības sēdē tika analizēts 
latviešu izglītības līmenis, secinot, ka 2/3 no vietējiem iedzīvotājiem 
neprot lasīt, rakstīt prot tikai retais, bet rēķināt – 1 no 500 latviešiem. 
Tika ieteikts rūpēties par mācību grāmatu, kalendāru un avīžu izpla-

7  Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 472. fonds, 13. apraksts, 744. lieta, 2. lpp.
8  Starp tiem arī Krišjāņa Valdemāra vectēvs Ēvalds – Sasmakas muižas īpašnieka Ernsta 

Fridriha fon Zasa dzimtcilvēks, – kam par uzticīgu kalpošanu viņš dāvā brīvību un „pievārdu” 
„Valdemārs” jau 1808. gada 3. novembrī. 1834. gadā Ēvaldam piešķirto uzvārdu iegūst visi 
viņa tuvinieki. 

9  Kirchenbuch der Talsenschen Lettischen Gemeinde. Chronologisches Verzeichnis der 
Getrauten 1834–1883. TNMM 13755/16

10  Dokumenti, 1838.–1862. g. TNMM 6868/4, 6, 13, 20



38

tīšanu latviešu ģimenēs, jo ir maz grāmatu, lasīt viņi mācoties tikai 
no baznīcas dziesmu grāmatām un Bībeles.11 1819. gadā biedru starpā 
norisinājās aktīva diskusija, vai latviešu tauta būtu saglabājama vai 
pārvācojama. Tika izteiktas atšķirīgas prognozes – ka latvieši pārvā-
cosies, latviešu valoda izzudīs, bet vienlaikus arī ieteikums pievērst 
lielāku uzmanību latviešu izglītošanai, Kurzemes skolu sistēmas uz-
labošanai, atzīta latviešu valodas bagātība, tās izpausme literatūrā 
un folklorā, kas nekādā ziņā neliecinot par garīgu iznīkšanu: „Tādēļ 
latvietis turpinās dzīvot kā īsts latvietis un viņš nepārvācosies”,12 ko 
apstiprināja turpmākie gadu desmiti.

Kaut arī 19. gadsimta sākumā tika novērots, ka „latvieši sāce vai-
rāk lasīt un vairāk grāmatas pirkt”,13 tomēr ne tādā mērā, lai tā kļūtu 
par noturīgu tendenci un ietekmētu vispārējo kultūras un izglītības lī-
meni. Lasītprasmes apgūšana bija svarīgs priekšnoteikums, lai varē-
tu iepazīties ar jaunlatviešu idejām, jo visplašāk tās tika paustas tieši 
ar preses palīdzību. Laikraksts „Mājas Viesis”,14 kas nonāca arī kāda 
talsinieka un apkārtnes iedzīvotāja mājās, bija pirmais, kas 1856. 
gadā sāka popularizēt latvietim līdz šim neierastus uzskatus – runāja 
par latviešu seno izcelšanos, harmonisko pārvaldi senatnē, īpatnējām 
paražām, tirdzniecības sakariem ar citām tautām senatnē, latviešu 
valodas nozīmi. Jaunlatvieši caur „Mājas Viesi” izteica rūpes arī par 
Kurzemes kalpu ļaužu izglītības un kultūras līmeni: „Tagad, kur gan-
drīz pa visu Kurzemi (..) visa pastāvīga būšana pavisam pārgrozīju-
sēs, tagad, kur saimnieki no klaušas atsvabināti sāk par nomniekiem 
uz savu roku dzīvot, tagad, kur muižas savus laukus vairs neapstrādā 
ar darbiniekiem, bet ar puišiem, ko uz veselu gadu sader – dzird žē-
lojamies, ka saime jo dienas jo vairāk paliekot nepaklausīga, stūrgal-
vīga, kūtra, nebēdīga, blēdīga.”15 Tiek ieteikts svētdienās un svētkos 
nelaist gājējus (kalpus) uz krogu vai tirgu, bet nodarbināt ar derīgu 
grāmatu lasīšanu. Lai to nepietrūktu, organizēt draudzes bibliotē-

11  LVVA, 5759. f., 2. apr., 8. l., 12.–19. lpp.
12  LVVA, 5759. f., 2. apr., 561. l., 23. lpp.
13  Brokhūzens, K.V. Ar kādiem vārdiem Ikšķiles mācītājs – viens no biedrības vecākiem – 

tās cienīgus kungus un biedrus saņēme, kad šie pirmā reizē pēc tam, kad visuaugstākais 
Ķeizers un kungs viņas likumus bij apstiprinājis, iekš Rīges sapulcinājušies bija. Magazin, 
herausgegeben von der Lettisch – Literärischen Gesellscshaft. Bd. 1, St.1, 1829, S. 6.

14  TNMM 5140/1
15  Alunāns, J. Kāds vārds par kalpiem. Mājas Viesis, Nr. 8, 1856, 60. lpp. TNMM 5140/1
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ku, kā to norādījis Krišjānis Valdemārs krājumā „300 stāsti”.16 Kalpu 
bērniem tiek ieteikts skolu apmeklēt 3 gadus, mācoties Dieva vārdus, 
dārzu kopšanu, lopu audzēšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, izskaužot 
nepaklausīšanu, stūrgalvību, blēdību. Bet pašlaik tā gan nenotiekot: 
„Te rakstītājam smagi jānopūšas iedomājot, kā ar skolām iet. Gājēju 
bērnus tik vienu ziemu laiž skolā, kur tik daudz pātarus izmācās, ka 
var pie Dieva galda pieiet. Visu citu laiku gājēju bērnus pieliek pie 
lopiem, ziemā pie lopu barošanas, vasarā pie lopu ganīšanas. Še viņi 
veselu gadu pie lopiem būdami, par lopiem paliek. Jo – kādu labumu, 
kādu svētību, kādu gudrību, kādu mantu var bērns pie lopiem būdams 
savam garam iekrāt? Nekādu!”17

Kaut arī Kurzemes landtāgs jau 1817. gadā bija pieņēmis liku-
mu, ka uz 1000 lauciniekiem jābūt vienai tautskolai, lielākajai daļai 
apriņķa zemnieku bērnu tā nebija pieejama. Pārsvarā bērni tika ap-
mācīti mājās. Viņu apmācības kontrole bija uzticēta mācītājiem, kuri 
lasīšanu un baušļu noskaitīšanu pārbaudīja vienu, divas reizes gadā. 
Kā rāda mācītāja ieraksti Talsu apriņķa bērnu zināšanu pārbaužu 
žurnālā, 1880.,1890. gados pārbaudīta lasītprasme un katehisma zi-
nāšana, pēc 1890. gada arī reizrēķina pārzināšana.18

Vēl 19. gadsimta nogalē vispārējā sabiedrības nostāja laukos, arī 
Talsu apriņķī, neveicina latviešu izglītošanos. Bērtulis Mucenieks at-
ceras, kā viņam, dzīvojot Valdegalē19 kā kalpa zēnam, veicies ar sko-
lošanos: „Man vēl nebija pilni 12 gadi, kad 1881. gada vasarā gāja 
apkārt pa mājām komisija, kas pierakstīja skolas bērnus. Saimnieks 
neļāva mani pierakstīt, jo es esot par jaunu, man tikai septembrī bū-
šot 12 gadi. Kāds iebilda, ka skola sākšoties vēlu rudenī un tad tie 
12 gadi būšot pilni. Saimnieks palika pie sava, viņš neļaušot tik jau-
nam bērnam galvu samaitāt. Kad komisija aizgāja, saimnieks pukojās 

16  300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. etc. Un mīklas, ar ko jaunekļiem un pieaugušiem lusti 
uz grāmatām vairot gribējis C. Woldemar. Liepāja : G. D. Meyer, 1853. Jaunlatvieši 
K. Valdemāra vadībā aizsāka bibliotēku dibināšanas nacionālo kustību: 1848. gadā K. 
Valdemārs Ēdolē nodibināja pirmo pašu latviešu, ne mācītāju vai muižnieku, organizēto 
bibliotēku, un krājumā ievietotais 1850. gadā viņa sarakstītais apcerējums „Vārdi par 
grāmatām” popularizē tautai tik nepieciešamo turpmāko grāmatu tīkla attīstību un 
sniedz konkrētu plānu tā izveidei. K. Valdemāra raksts „Grāmatu krātuves kā tautas gara 
modinātājas” (1880) iedvesmojis Jāni Misiņu 1885. gadā savās tēva mājās dibināt bibliotēku, 
kas kļūst par 1. Latvijas zinātnisko bibliotēku – pašlaik – LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēku.

17  Alunāns, J. Kāds vārds par kalpiem. Mājas Viesis, Nr. 8, 1856, 62. lpp. TNMM 5140/1
18  Saraksti par bērnu pārklaušināšanu mācībās, 1882.–1900. g. TNMM 13755/18
19  Pašlaik Laidzes pagasts.
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par jaunajiem laikiem. Kam zemes strādniekam skolas gudrību va-
jag! Puika lai stāv mājās un dara derīgu darbu!”20 Latvietis apzinā-
jās sevi tikai kā zemnieku, necienīgu tiekties pēc kāda cita stāvokļa 
vai augstākiem mērķiem. Nepastāvēja tautas kā vienota veseluma 
apzināšanās, drīzāk tika izmantots šķiriskās (zemnieks) vai lokā-
lās (talsinieks) piederības konstatējums. Kā savās atmiņās par savu 
vectēvu Frici Zaudmanu (1800–1884)  atzīmē Teodors Dzintarkalns, 
„vectēvam zemnieks bija mīļāks vārds nekā latvietis – pēdējo viņš reti 
lietoja, bet vārdu zemnieks lietoja vienmēr”.21  Bieži vien arī izglīto-
ti ļaudis nespēja iztēloties latviešus kā patstāvīgu tautu. Piemēram, 
Talsu pilsētas skolas skolotājs un ērģelnieks Kārlis Blumbergs skolē-
nus māca, ka  „latvieši – maza, neievērojama tauta, tiem uz kādu ievē-
rojamāku lomu dzīvē nav ko cerēt. Viņi stāv atkarībā ir no vāciešiem, 
ir no krieviem. [..] Ja latviešiem ir kaut kas, tad tas ir mazs, niecīgs, 
zemniecisks. [..] Bet daži no latviešiem briesmīgi paliek iedomīgi, kā 
K. Valdemārs”.22

Latvietis neredz iespēju un vajadzību savai izaugsmei, jo izplatīts 
ir uzskats, ka „latvieši citkārt, pirms vācieši šurp atnākuši, esot bijuši 
tumši nožēlojami pagāni, kas mežos dzīvojuši un cits citu apkāvušies, 
(..) ka latvieši mūžīgi bijuši tādi bēduļi, kas savu prātu nebūt nespēju-
ši uz augstākām lietām cilāt (..), ka visi latvieši esot cīruļi un visi vā-
cieši – lakstīgalas”.23 It visā parādās pazemojošā atšķirība no saviem 
kungiem – vācu muižniecības. Tas nebūt neveicināja latvieša pašap-
ziņu un vēlmi pēc savas latvietības kopšanas, bet gan lika kaunēties 
no savas izcelsmes. Arī dažs labs apriņķa iedzīvotājs vēlējās kļūt vā-
ciskāks. Tā savulaik no laukiem Talsos ienākušais Zirnītis kļuva par 
Zīringu un vēlāk, latviskojot – Zīriņu.24 Dažs latvietis, apguvis vācu 
valodu, iedomājas, ka kļuvis jau par vācieti un novēršas no saviem 

20  Bērtuļa Mucenieka atmiņas par bērnību un skolas gadiem, pierakstījusi meita ap 1962. gadu. 
TNMM 13817/1

21  T. Dzintarkalna piezīmju burtnīcu noraksts. Gabaliņi no manas dzīves jeb kāda puslatvieša 
un mazcilvēka dzīves stāsts. Autobiogrāfija no T. Dzintarkalna-Zaudmaņa, 1932., 2. burtn., 
35. lpp. TNMM 3615 

22  T. Dzintarkalna piezīmju burtnīcu noraksts… 6. burtn., 127. lpp.
23  Alunāns, J. Precība jeb mandele pie veciem latviešiem. Mājas Viesis, Nr. 40, 1858, 

317.– 318. lpp. TNMM 5140/2
24  Zīriņa celtajā namā Lielajā ielā 7 (nojaukts, atradies tagadējā Rožu laukuma vietā) līdzās 

iznomātiem dzīvokļiem darbojusies arī Kārļa Celmiņa foto darbnīca. K. Celmiņa devums 
pilsētas sabiedriskajā dzīvē ir tolaik vēl apriņķī mazpazīstamu mākslinieku (Kārļa Sūniņa, 
Žaņa Sūniņa, Kārļa Freimaņa, Marijas Mucenieces u. c.) izstāžu organizēšana Sadraudzīgās 
biedrības namā 1920., 1930. gados.
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neizglītotajiem tautas brāļiem, neveicinot saprašanos pašu latviešu 
starpā. Jaunlatvieši tomēr drīz cer sagaidīt laiku, kad „mācīti latvieši 
savus tautas brāļus nesmādēs, bet tos lūkos arī pie gaismas vest, tad 
gaisma latviešu starpā ātri pieņemsies, tad latvieši tiks godāti arī no 
tiem, kas tagad tos var tik smādēt vien, tad arī beidzot zudīs tās pasa-
ciņas, ka visiem, kas latvieši ir, arī vajaga būt zemniekiem. Jau tagad 
daudzi no latviešiem ir kungi, ar laiku vēl vairāk būs. Tiešām smeja-
mas tās domas, pēc kurām visi tie, kas pa vāciski māk runāt, esot par 
kungiem saucami, kamēr tie, kas pa latviski runā, esot zemnieki”.25 
Daudzi gan paredz latviešu valodas drīzu izzušanu, arī paši jaunlat-
vieši nav pārliecināti par tās pastāvēšanas ilgumu: „Zināms, mūžī-
gi arī latviešu valoda nedzīvos, bet tāpēc vis nevar teikt, ka tā drīzi 
izmirs.”26 Krišjāņa Valdemāra rakstos dažādos laikos izteikti dažādi 
uzskati arī par mūsu tautai paredzamo mūža ilgumu. Bet arī viņš ne-
šaubījās, ka vismaz daži gadu simteņi tautas pastāvēšanai būtu pa-
redzami, un tas ir pietiekoši, lai darbotos latvju labā. Turklāt jaunajā 
latviešu paaudzē tautas pašapziņu modinošie aicinājumi jau guvuši 
atsaucību, arī Talsu apriņķa skolēnos: „Šādi uzskati, pausti jau no lie-
lā Valdemāra, bij kļuvuši par vispārējiem.”27

Tautisko ideju izplatīšanos veicina arī 1860. gadu reformas. 1860. 
gada likums par māju izrentēšanu dod iespēju vēlāk izveidoties lat-
viešu zemes īpašnieku – gruntnieku šķirai, vairojot savu turību un 
iespējas izglītoties. 1863. gada jaunie pasu likumi atļauj Talsu apriņ-
ķa zemniekam bez kungu atļaujas, pašam izvēlēties savu dzīvesvietu. 
Pāris gadu vēlāk muižām tiek atņemtas tiesības sodīt saimniekus un 
kalpus ar miesas sodiem un kopš 1867. gada zemniekam vairs nav 
jāprasa no kunga atļauja apgūt kādu amatu – viņš var brīvi izvēlēties 
nodarbošanos. Reformas sniedz iespēju apriņķa zemniekam justies 
pašcieņas pilnākam, atvērtākam atmodas laikmeta ideju uztveršanai.

Kad jaunlatviešu ideju ruporu – „Mājas Viesi” – 1860. gadā „ap-
klusināja” vācu izdevēji, tautisko centienu paušanai bija jāmeklē 
cits līdzeklis. To atrada „Pēterburgas Avīzēs”, kas kļūst par nozīmī-
gu nacionālo centienu virzītāju un tautiskās atmodas kustības orga-

25  Alunāns, J. Latviešu valoda. Mājas Viesis, Nr. 19, 1858,151. lpp. TNMM 5140/2
26  Turpat.
27  T. Dzintarkalna piezīmju burtnīcu noraksts. Gabaliņi no manas dzīves jeb kāda puslatvieša 

un mazcilvēka dzīves stāsts. Autobiogrāfija no T. Dzintarkalna-Zaudmaņa, 1932., 6. burtn., 
128. lpp. TNMM 3615
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nizatorisko centru.28 Atļauju laikraksta izdošanai 1862. gadā izkār-
toja Krišjānis Valdemārs, uzņemoties arī cenzora pienākumus29 un 
liekot pamatus latviešu nacionālajai presei. Novadpētnieka Teodora 
Dzintarkalna vērtējumā „Tērbatā viņš nostājas jau latvju inteliģences 
priekšgalā, bet Pēterpilī – visai latvju tautai, pateicoties „Pēterburgas 
Avīzēm””.30 Ar dzejoli „Prieka cerība uz tām jaunām avīzēm” sveicot 
laikraksta iznākšanu tā pirmajā numurā, Kubeles skolas skolotājs 
Ernests Dinsberģis aicina „brāļus latviešus” lasīt avīzi uzmanīgi, lai 
tās sniegtās mācības ļauj tapt arvien izglītotākiem, „prātā gaismo-
tiem”.31 Pats Dinsberģis gan par sadarbību ar „Pēterburgas Avīzēm” 
un „dumpinieku tēvu”32 Krišjāni Valdemāru izpelnās vietējā barona 
vajāšanu un izsūtīšanu uz Jaunjelgavu: ja jaunlatviešus Pēterburgā 
muižnieki nevarēja sodīt, tad viņu atbalstītājus dzimtenē gan. 1863. 
gadā par „Pēterburgas Avīžu” redaktoru kļūst Krišjānis Barons, „uz 
kura pleciem gūlās viss grūtais un atbildīgais tautiskās atmodas cen-
tienu un saimnieciskās attīstības propagandas darbs”.33 Laikraksts 
izceļ to, kas var veicināt latviešu nacionālismu un progresu, savu tie-
sību apzināšanu, kļūstot arvien populārāks arī Kurzemes guberņas 
mājās.34 Publicējot ziņas par citu tautu patstāvības cīņām, jaunlatvie-
ši sāka radīt tautiešos savas teritorijas apziņu. Vācieši sāk manīt, ka 
„Pēterburgas Avīzes” nav tikai laika kavēklis, bet gan modušās latvie-
šu tautas arvien pašpārliecinātāks izpausmes līdzeklis, bīstama at-
svešināšanās no vācu vadības, vēl bīstamāka nekā „Mājas Viesa” vai 
Tērbatas latviešu studentu darbība, tāpēc līdzšinējais mūsu novadnie-
ku vadītais laikraksta idejiskais virziens 1865. gadā tiek pārtraukts. 
Lai arī „šis laikraksts gan drīz apstājas, bet viņa runātie vārdi vairs 
neapklusa”.35

28  Apals, G., Dr. hist. Krišjānis Valdemārs: liberāls politiķis un progresīvs tautsaimnieks. No: 
Krišjānis Valdemārs: lietišķā un privātā sarakste. 1. sēj. Rīga : Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs, 1997, 11. lpp.

29  Ar tautas izglītības ministra 1862. gada 14. aprīļa pavēli Sanktpēterburgas cenzūras 
komiteja iecēla K. Valdemāru par pilsētā iznākošo latviešu izdevumu cenzoru. LVVA, 762. f., 
1. apr., 11. l., 22. lpp.

30  Teodora Dzintarkalna runa Ārlavā par Krišjāņa Valdemāra garu un atjaunoto Latviju. 
Talsu Balss, Nr. 1, 1935, 2. lpp.

31  Dinsbergs, E. Prieka cerība uz tām jaunām avīzēm. Pēterburgas Avīzes, Nr. 1, 1862, 1. lpp.
32  Līgotņu Jēkabs. Ernests Dīnsberģis: Dzīves apraksts un rakstu izlase. Rīga : Latvijas kultūras 

veicināšanas b-ba, 1928, 33. lpp. 
33  Francis, A. Krišjānis Barons. Rīts, Nr. 48, 1935, 5. lpp.
34  Laikraksts „Pēterburgas Avīzes”, Nr. 22, 1864. TNMM 827 Laikrakstam vienu laiku bijis ap 

4000 abonentu (Goba, A. Ar pacietību un izturību! Latvijas Kareivis, Nr. 25,  1934, 1. lpp.)
35  Plutte, V. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei. Rīga, 1896, 45. lpp. TNMM 19714
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Ja 1860. gadu K. Valdemāra vadītajai tautiskajai kustībai vai-
rāk bija sociāli orientēts virziens – priekšplānā izvirzīti sociālekono-
miski jautājumi, tad 1870. gados tā kļūst vairāk nacionāli tendēta. 
Turpmākajos gados jaunlatviešu ticība tautas nākotnei vairojas: „Kā 
pavasara ūdeņi pa latvju zemi trauca spēcīga garīgā strāva, kas aiz-
rāva sev līdzi visu, kas tai gadījās ceļā.”36 Kā lielas personības mūsu 
pirmie nacionālie modinātāji redzēja lielāku arī savu tautu, daudz lie-
lāku nekā tā patiesībā bija un uzvēla tai lielu misiju: radīt patstāvī-
gu saimniecību, kuras nepieciešamību, būdams tautsaimnieks, īpaši 
apzinājās K. Valdemārs, patstāvīgu nacionālu kultūru un izkļūt no 
sociālās un politiskās beztiesības. Vēsturnieks Ernests Blanks, kura 
skatījums uz tautiskās atmodas laiku savulaik bijis populārs arī laik-
raksta „Talsu Balss” lasītājiem,37 vērtē, ka „tā bija programma, ko va-
rēja cerēt realizēt gadu simtā, bet mēs to veicām dažos gadu desmi-
tos”.38

Modināt tautas pašapziņu un uzdrīkstēšanos palīdzēja šī laika 
idejiskais fons, ko dēvē par nacionālo romantismu. Godā tika celta 
latviešu teiksmainā senatne, tās varoņi, tēvu tēvu ieražas un tautas 
spēka cildinājums. Mūsu tautībnieki, kā jaunlatviešus dēvēja 1930. 
gados, gan idealizēja savu pielūgšanas objektu – latvju tautu, raudzī-
jās uz to kā lielu varoņdarbu darītāju, lielu iespēju un talantu tautu, 
kas neatpaliekot no grieķiem, idealizēja tautas senatni.

Tautas atmodas kustības ietekmē 1870.–1880. gados izveidojas 
īpašs nacionālā romantisma strāvojums – tautiskais romantisms, 
kura būtiskākā iezīme ir laimīgās senatnes slavinājums un ideja par 
savas tautas brīvību. Sevišķu izpausmi šis virziens gūst dzejā, tautas 
gara mantu vākšanā un pētīšanā. Valodnieks, Talsu privātās apriņ-
ķa skolas priekšnieks (1881–1889) Kārlis Mīlenbahs, kuram, tāpat kā 
visiem atmodas laika darbiniekiem, tautas gara mantas ir Latvijas 
simbols, atzīst: „Gara mantās mēs atronam tautas pasaules uzskatu, 
viņas tikumības mācību, viņas attīstības pakāpienu, viņas novēroju-
mu un domu spēju.”39

Jaunlatviešu periods ir latviešu folkloristikas aizsākums, kur liela 
36  Blanks, Ē. Latvju atmodas laiks – vadoņu un tautas vienības laiks. Latvijas Kareivis, Nr. 274, 

1934, 3. lpp.
37  1935.–1936. gadu numuros. 
38  Blanks, Ē. Latvju atmodas laiks – vadoņu un tautas vienības laiks. Latvijas Kareivis, Nr. 274, 

1934, 3. lpp.
39  Mīlenbahs, K. Druskas par teikām un māņticību. Baltijas Vēstnesis, Nr. 23, 1903, 1. lpp.
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nozīme mūsu novadnieku – Krišjāņa Valdemāra, Krišjāņa Barona un 
Ansa Lerha-Puškaiša devumam. Jau 1855. gadā, publicēdams vācu 
izdevumā „Das Inland” mācītāja Bankava dzejojumu par Dundagas 
pili, K. Valdemārs aicina vākt latviešu folkloru un „tik ātri pazušanā 
ejošās tautas gara mantas glābt no pazušanas”,40 arī vēlāk būdams 
iniciators latviešu folkloristikā. Vākt folkloru aicina nevis pašas fol-
kloras dēļ, bet gan tādēļ, ka turēšanās pie tēvu ierašām veicinātu tēv-
zemes mīlestību un stiprinātu tautisko apziņu.

Krišjānis Valdemārs folkloras vākšanas darbā iesaista arī 
Maskavā iepazīto (1867) Frici Brīvzemnieku (īst. v. Fricis Treilands, 
1846–1907). Pēc K. Valdemāra lūguma viņš pieņem Maskavas 
Universitātes Ķeizariskās dabas  zinību draugu biedrības priekšliku-
mu apceļot Latviju, krājot etnogrāfiskas ziņas, lai tās varētu apkopot 
izdevumā. Kopš 1869. gada maija ceļojumā F. Brīvzemnieks pavada 
četrus mēnešus, vairākas dienas uzkavējoties arī Kubeles skolā pie 
Ernesta Dinsberģa, iepazīstot dundadznieku etnogrāfiskās īpatnības 
un saņemot no viesmīlīgā mājastēva  viņa paša vākto un pierakstīto 
tautas dziesmu krājumu. Talsos gan F. Brīvzemnieks uzkavējies vien 
caurbraucot. Savos autobiogrāfiskajos pierakstos kā spilgtāko iespai-
du Talsos viņš min te redzēto latviešu zemnieku vecās īsās ūzās.41

Turpmāk interese par tautas mantojuma – dziesmu, teiku, pasa-
ku un citu gara mantu – vākšanu un apkopošanu izvēršas par plašu 
sabiedrisku kustību, kas aptver visas aprindas un paaudzes.

Krišjānis Barons atceras, ka „1878. gadā Maskavas latviešu pul-
ciņā atkal Valdemārs uzvedināja spert jaunu soli priekš tautas dze-
jas cildišanas. Pats ziedodams 60 rubļu, viņš vēlējās, lai no visām jau 
augšminētām grāmatām, kā ari dažiem no jauna savāktiem manu-
skriptiem izlasītu jo daiļās un dzejiskās dziesmas un tās sevišķi priekš 
plašākas latviešu publikas laistu klajā”.42 Pats Krišjānis Barons ie-
saistās tautasdziesmu klasificēšanā, rediģēšanā, vēlāk tās apkopojot. 
Viņa sakārtotās „Latvju dainas” īpašas dara tieši iespaidīgais iesais-
tīto cilvēku – tekstu teicēju, pierakstītāju, iesūtītāju un savākto tau-
tasdziesmu skaits. Vietējie inteliģences pārstāvji aktīvi piedalās tau-
tas folkloras vākšanā. Līdz 1912. gada decembrim reģistrētas 9768 no 
40  Dondangen, besungen im Jahre 1721 vom Pastor Bankau. Das Inland, Nr. 16, 1855, S. 254
41  Brīvzemnieka memuāri. Burtnieks, Nr. 5, 1933, 337. lpp.
42  Barons, K. Ievads : Latviešu tautas dziesmu krāšana un krājumi. No: Barons, K., Visendorfs, 

H. Latvju dainas. 1. sēj. Rīga : Zinātne, 1989, 5. lpp.
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Talsu apriņķa iesūtītas tautasdziesmas, ar šo vākumu ieņemot 4. vie-
tu desmit Kurzemes guberņas apriņķu vidū.43

Visplašāko folkloras materiālu devumu – pasakas, mīklas, teikas, 
tautasdziesmas un to melodijas no Talsu apriņķa kopējam vākumam 
pievienojis Pūņu pagastskolas skolotājs Jānis Heniņš (1854–1914).44 
Tautas gara mantu krājēja apzīmējumu viņš godam nopelnījis, tau-
tasdziesmu vākumam pievienojot 1500 Ārlavas pagastā pierakstī-
tas dziesmas. Latvju tautas mūzikas krājumu papildina viņa 172 
Sasmakā un citur Kurzemē veiktie melodiju pieraksti.45 Par latvie-
šu valodas bagātināšanu skolotājs rūpējies, pierakstot Sasmakā, 
Dundagā un Aizupē lietotos raksturīgos vārdus.46 Jāņa Heniņa un 
citu nesavtīgo tautas gara mantu krājēju veikums gan savulaik  licies 
pašsaprotams un nav ticis pienācīgi novērtēts. Daudzinot Krišjāni 
Baronu, piemirsti daudzie tautas dziesmu krājēji. Tikai 1940. gadā 
mēnešraksts „Labietis” vēršas pie tautiešiem ar aicinājumu beidzot 
izpildīt pienākumu, izteikt pateicību un godināt tautas mantojuma 
apzinātājus, savācot par viņiem sīkākas ziņas un publiskojot tās.47

Bijušais Krišjāņa Barona skolotājs Ernests Dinsberģis nosūtījis 
savam bijušajam audzēknim divus tautasdziesmu vākumus – kopā 
222 dainas.48 Tā gan bija tikai neliela daļa no viņa visu mūžu vāk-
tā tautas folkloras krājuma. Mūža pēdējos gadus dzīvodams Rīgā pie 
znota, Dinsberģis turpināja savā darbistabā gar sienām izkārtoto ska-
pīšu daudzajās atvilktnēs savākto tautas gara mantu sistematizāciju, 
atzīdams: „Vairs vajag tikai kāda gada darba, tad man būs viss ga-
tavs, un es pārsteigšu tautu: nolikšu pie viņas kājām savu mūža dar-
bu.”49 Viņa sapnis neīstenojās – savu ceļu tautā jau sākuši Krišjāņa 
Barona sakārtotie „Latvju dainu” izdevumi – skolnieks apsteidza savu 
skolotāju.

Pats Barona apkopoto „Latvju dainu” krājums arī ir sava laika na-

43   Pārskats par guberņu un apriņķu plašumu jūdzēs, iedzīvotāju skaitu ārpus pilsētām un 
miestiem un sakrāto tautasdziesmu skaitu [skatīts 08.06.2012.]. Pieejams: http://www.lfk.
lv/LD_parskats.jpg. (Iespējams, iesūtīts vairāk, jo visos no Kurzemes guberņas saņemtajos 
sūtījumos apriņķis nav norādīts.)

44   19. gs. uzvārdam lietots Henniņš.
45   Jurjānu Andrejs. Latvju tautas mūzikas lietā. Mūzikas nedēļa, Nr. 33–34, 1925, 10. lpp.
46   Vārdi, kas nav sastopami Ulmaņa vārdnīcā, J. Heniņa sakrāti. No: Rakstu krājums, Rīgas 

latviešu Biedrības Zinību Komisijas izdots. 17. krājums.  Rīga, 1914 , 39.–67. lpp.
47  A. G. [Goba A.] Tautas gara mantu krājēji. Labietis, Nr. 2, 1940, 67.–68. lpp. 
48  Vākumi minēti „Latvju dainu” krājēju reģistrā ar Nr. 207h – 157 dainas un Nr. 207i – 65 dainas.
49  Gruzna, P. Ernesta Dinsberģa dzīves traģēdija. Jaunākās Ziņas, Nr. 247, 1938, 7. lpp.
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cionāli romantisko ideju apzīmogots, jo Dainu tēvs izdevumā iekļāvis 
tikai to tautas dziesmu kopu, kas atbilst tā laika izpratnei par folklo-
ru kā tīru tautas gara atspoguļojumu.

Ja jaunlatviešu nopelnus „tautas gara mantu glābšanā” neviens 
neapstrīd, tad viņu nopelni dievturības attīstībā tiek vērtēti pretru-
nīgi. Apcerot jaunlatviešu devumu, Kārlis Mīlenbahs ironizē par tiem 
tautiskā romantisma pārstāvjiem, kas malu malās meklējuši latviešu 
dievus.50 Arī reliģiju pētnieks Haralds Biezais vīpsnā, ka „19. gadsim-
tā, tiklīdz modās latviešu nacionālisms, tā tūliņ Auseklis u. c. intensī-
vi meklēja senos latviešu dievus. Un, ja takas pie tiem bija aizaugušas 
un tie nebija atrodami, tad paši tādus radīja”.51 Jura Alunāna 1858. 
gadā radīto ap 20 senlatviešu dievu sarakstu Auseklis vēl papildināja, 
cenšoties sistematizēt „hierarhiskā tabelē”.52 Nav pamata domāt, ka 
paši radītāji nopietni ticēja to eksistencei, tomēr dievu tēli un dalība 
senlatviešu dzīves norisēs iegūst nozīmīgu vietu 19. gadsimta tautis-
kā romantisma literatūrā un 20. gadsimta Latvijas, arī Talsu apriņķa 
sabiedriskajās norisēs.

Kaut arī jaunlatviešu periodu raksturo kā tautas pašapziņas mo-
šanās un tautiskā romantisma uzplaukuma laiku, galvenokārt tas 
guva izpausmi inteliģences vidū: „Tautības ideja pate tautā gandrīz 
nemaz nemanāma, ja daudz, sieviešu raibos svārkos; tautiskā ideja 
parādās pie t. s. inteliģentiem, dažādiem videniekiem – skolotājiem, 
skroderiem, skrīveriem, īstenībā viņa pie inteliģences parādījusies, 
nākuse apziņā un tikuse kopta, kamēr pārvērtusies par vadošu un 
virzošu spēku. Tauta nekad nav bijuse tautiska,” šādus vērojumus par 
19. gs. beigu Latviju atzīmējis Rainis.53 Nacionālās kustības pētnieks 
E. Blanks gan uzskata, ka „tā bija nacionāla kustība ne vien garā, bet 
arī savā miesā – tā aizņēma visu tautu – mūsu jauno inteliģenci, zem-
niekus un ienācējus – pilsētniekus. Ko pirmie nacionālie ideologi sēja, 
ko „Pēterburgas Avīzes, „Baltijas Vēstnesis” un citi laikraksti iznesa 
tautā, tas deva kuplu briedumu”.54

Tautisko centienu laiks deva spēcīgu impulsu Talsu apriņķa sa-
50  Mīlenbahs, K. Par romantiku, reālismu un ideālismu. Austrums, Nr. 6, 1893, 564. lpp.
51  Biezais, H. Latviešu reliģiskās grūtības. Kultūras Fonda Avīze, Nr. 5, 1991, 13. lpp.
52  Auseklis. Kopoti raksti. Rīga, 1923, 545.–550. lpp.
53  Rainis. 1898. gada piezīmes: Pleskavas burtnīca [skatīts 15.05.2012.]. Pieejams: http://www.

korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Piezimes/1898piezimes/I.html.
54  Blanks, E. Latvju atmodas laiks – vadoņu un tautas vienības laiks. Latvijas Kareivis, Nr. 274, 

1934, 3. lpp.
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biedriskajai un kultūras dzīvei. Īpaši raženi plaukst koru dibināšanas 
kustība: kā pirmais 1857. gadā tiek dibināts koris Ārlavās, 1869. – 
Dundagā, 1872. – Stendē. Kori apriņķa skolotāju vadībā aktīvi darbo-
jas, priecē ar savu uzstāšanos vietējos ļaudis un piedalās Vispārējos 
latviešu Dziesmu svētkos Rīgā. Pirmajos vispārīgajos latviešu dzie-
dāšanas svētkos 1873. gadā vēlākais Kubeles skolas skolotājs Jānis 
Dreibergs diriģē Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju” pirmatskaņo-
jumu, kas kļūst par Latvijas valsts himnu. Kaut arī pirmo Dziesmu 
svētku repertuārs vēlāk tiek kritizēts kā nelatvisks,55 ir maz oriģi-
nāldziesmu, dalībnieku aizrautība un nodošanās tautu vienojošajam 
spēkam ir neviltota. Kopdziedāšana palīdz izkopt latvisko esību, ap-
zināties nacionālās vērtības, sekmē tautas saliedētību. Laika gaitā, 
mainoties politiskajiem un sociālajiem apstākļiem, atšķirīgs ir arī 
dziesmu svētku vēstījums, bet vienmēr tas saglabājis nacionālās iden-
titātes apliecinājuma misiju. Tā kā Talsos tik drīz koris neizveidojas, 
dundadznieki  kopš 1874. gada te viesojas vairākkārt. Kā atceras J. 
Dreibergs: „Mūsu koris bija pirmais, kas Talsos deva koncertus ar lat-
vju kompozīcijām.”56

Pašu Talsu miestu 19. gadsimta vidū nevar saukt par īpaši lat-
visku – lielākā daļa iedzīvotāju ir cittautieši – ebreji un vācieši. 
Pateicoties 1860. gadu reformām, kas veicina zemnieku pārvietošanās 
brīvību un amata izvēli, Talsos ieplūst vairāk latviešu, kas turpmāk 
veido rosīgāku sabiedrisko dzīvi. Jaunlatviešu kustības ietekme ap-
riņķī manāma līdz ar 1860. gadu sākumu, kad Talsos par skolotāju 
sāk strādāt Fricis Feldmanis (1837–1909). Viņa ietekme gan netur-
pinās ilgi. 1863. gada novembrī apriņķi apbraukā Kurzemes žandar-
mu korpusa štāba virsnieks Kocebū. 1863. gada 29. decembra ziņo-
jumam pievienotajā sarakstā „„Jaunās Latvijas” rakstnieki, vairāk 
vai mazāk izglītotie un darbīgie Valdemāra vēl tagadējie palīgi” viņš 
Frici Feldmani raksturo kā „īstu dumpinieku”.57 Par sabiedriski bīsta-
mu ideju izplatīšanu latviešu starpā 1864. gadā viņš tiek izsūtīts uz 
Jēkabpili un atgriezies jaunlatviskos uzskatus vairs nepauž.

1870. gados vairojas tautas vienības apziņa un tiek dibinātas pir-

55  Komponista Emiļa Melngaiļa vērtējumā īsti latviski dziesmu svētki kļūst 1888. gadā – 
Latviešu trešajos vispārīgajos dziedāšanas svētkos (Melngailis, E. Koradziesmas košums. 
Jaunatnes Svētki: Jaunatnes dziesmu svētku komitejas rakstu krājums, 1928, 1. lpp.).

56  Dreibergs, J. Kā veicinājām kora dziedāšanu Dundagā. Mūzikas nedēļa, Nr. 26–27, 1926, 8. lpp.
57  Baumanis, A. Jaunlatviešu vajāšana 19. gs. sešdesmitajos gados. Daugava, Nr. 8, 1937, 744. lpp.
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mās latviešu biedrības apriņķī: bibliotēku biedrība Stendē (1872) un 
dziedāšanas biedrība Dundagā (1872).58 Pašā Talsu miestā gan latvie-
šu sabiedriskā dzīve kūtrāka. Laikrakstā „Balss” no Talsiem ziņo: 
„Dziedāšanas biedrība, teātris un bibliotēka ir mums vēl nepazīstami 
jaunlaika radījumi.”59 Arī laikraksti, kas varētu sēt talsiniekos  atmo-
das laika garu, te maz izplatīti: lasot vien 5 „Balss” un 3 
„Latviešu Avīzes”.60

Talsu apriņķī latvie-
tības apziņa manāmāk  
sāk izpausties kopš 1881. 
gada, kad par vietējās 
muižniecības dibinātās 
Talsu miesta privātās ap-
riņķa skolas (1873–1889)61 
vadītāju kļūst Kārlis 
Mīlenbahs (1853–1916) un 
skolotāju – Fricis Cirķelis 
(1852–1931). Drīz vien 
viņiem pievienojās dun-
dadznieks Fricis Bišķevics 
(1850–1902), kurš „bij ap-

sēsts ar to pašu jaunlatvietības garu kā pirmie divi”.62 Kaut gan mācī-
bas skolā noritēja vāciski, pateicoties tautas atmodas kustības ietek-
mētajiem skolotājiem, te sāka valdīt latvisks gars. Dundagā dzimušā 
1920.– 30. gadu izglītības darbinieka, profesora Ludviga Adamoviča 
(1884–1943) vērtējumā, „no skolas latviskais gars izspraucās arī pašā 
Talsu miestā. [..] Talsos iesākās, Mīlenbaha skolas darbības iezvanīts, 

58  Lūgumraksta projekts Kurzemes guberņas gubernatoram dziedāšanas biedrības 
organizēšanas atļaujai, rakstījis J. Adamovičs krievu valodā ap 1879. g.  TNMM 3322; 
Projekts statūtiem latviešu un krievu valodās, rakstījis J. Adamovičs 1879. g. TNMM 3321. 
Statūti apstiprināti 1890. gadā: Dundagas dziedāšanas biedrības statūts, Rīga, 1890. g., 
latviešu, krievu valodās. TNMM 4099

59  Puschkatis. Iz Talsiem. Balss, Nr. 15, 1882, 5. lpp.
60  Turpat.
61  Sākotnēji darbojusies Laidzes ielā 1, kur mācījies arī A. Lerhis-Puškaitis (1874–1877); no 

1881. g. – Beķera namā Rožu ielā (ēka nodegusi 1905. g.); no 1887. g. – blakus speciāli skolai 
celtā ēkā (sētas nams nodedzis 1904. g.).

62  Zaļmežs, E. Mīlenbaha uzvara. Talsu Avīze, Nr. 10, 1934, 1. lpp. TNMM 15538/10

1. att. Kārlis Mīlenbahs 1870. gadu beigās, īsi pirms 
ierašanās Talsos un viņa Talsu apriņķa skolā lietotā 
tintnīca. RTMM 85137/39, 290970/3
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tautiskās atmodas laik-
mets”63 (1. att.). Savukārt 
jurista izglītību ieguvušais 
žurnālists, F. Bišķevica 
bijušais skolnieks Fricis 
Kārkluvalks (1867–1903) 
atzīst, ka „šī mācību iestā-
de savā laikā bija minētā 
apgabala garīgais centrs”.64 
Fricis Cirķelis, jau Sabilē 
par skolotāju strādādams 
(1874–1879), izpelnījies vērtējumu: „Tāds pagāns! Viņš jau tur rīko-
jies kā īsts jaunlatvietis: rīkojis teātra izrādes, pat divas vienā svēt-
dienā!”65 Kad 1884. gadā Talsos tiek  nodibināta Sadraudzīgā biedrī-
ba,  aktīvākie latvieši – iepriekšminētie Talsu apriņķa skolas skolotāji 
un Valdegales skolotājs Kārlis Alberts Pētersons (1855–1917),66 kuri 
tiek dēvēti par vietējiem jaunlatviešiem, nevēlas darboties vāciskajā 
vidē un organizē latviešu sadraudzīgu biedrību. Neilgu laiku jaun-
latviskās idejas paudošajam pulciņam pievienojas arī Talsu apriņķa 
skolas skolotājs Jānis Rundelis (1856–1939).67 1887. gada 17. septem-
brī valdība beidzot apstiprina biedrības statūtus un 1888. gadam tiek 
izvēlēta valde ar priekšnieku K. Mīlenbahu vadībā. Biedrība darbojas 
Grunska viesnīcā68 (2. att.). Tās īpašnieks E. Grunskis69 pilda biedrī-
bas ekonoma pienākumus. Jau pirms biedrības dibināšanas atļaujas 
saņemšanas Talsu un apkārtnes inteliģence mēdz te pulcēties – bau-
da dažādus izrīkojumus, Ārlavas jauktā kora un Dundagas Puiškalna 
kora koncertus, teātra izrādes. 1886. gadā Grunska viesnīcā  ar čet-
63  Adamovičs, L. Kārļa Mülenbacha dzīve un darbi. Latviešu filologu biedrības raksti. VIII. 

sējums. Rīga, 1927. [skatīts 15.05.2012.]. Pieejams: http://www.liis.lv/latval/Darbinieki/Citati/
Smits.htm 

64  Kārkluvalks, F. Skolotājs Fricis Bišķevics. Baltijas Vēstnesis, Nr. 121, 1902, 2. lpp.
65  Zaļmežs, E. Mīlenbaha uzvara. Talsu Avīze, Nr. 2, 1934, 1. lpp. TNMM 15538/2
66  Uz Valdegales skolu atnācis no Līvbērzes. Pasniedzis vingrošanas stundas arī Talsu apriņķa 

skolā. 1887. gadā dibinājis Talsos vīru kori. Pēc gada kā jaunlatvisku uzskatu paudējam – 
nevēlamam skolotājam – A. Pētersonam samazināta alga un viņš bijis spiests pamest Talsu 
apriņķi. Nozīmīga viņa turpmākā darbība tautas etnogrāfisko tradīciju krāšanā un apkopošanā.

67  Skolotāja darbu pēc Baltijas skolotāju semināra beigšanas 1876. gadā uzsācis Nītaurē (šai 
laikā kļūst par „Latvju dainu” līdzstrādnieku, iesūtīdams 2421 tautasdziesmas), 1880. gados 
darbojies Talsos, bet mūža lielāko daļu strādājis Rīgas tautskolās. 

68  Rīgas (no 1928. g. – K. Mīlenbaha) un Lielās ielas krustojumā, soda ekspedīcija nodedzinājusi 
1905. gada 5. decembrī.

69  19. gs. personvārdam lietots Grunskijs.

2. att. Grunska viesnīca – vietējās inteliģences pulcē-
šanās vieta 1880. gados, Talsu Sadraudzīgās biedrī-
bas apmešanās vieta tās darbības pirmsākumos un 

1904.–1905. gadā. TNMM 657
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rām teātra izrādēm viesojas latviešu teātra dibinātājs Ādolfs Alunāns 
(1848–1912). Viņa ceļojošās trupas priekšnesums bauda tādu talsinie-
ku atzinību, ka tiek rīkota papildizrāde. Ādolfs Alunāns iepazīstas ar 
Talsu un apkārtnes inteliģenci un savos ceļojumu pierakstos īpaši iz-
ceļ Talsu apriņķa skolas nozīmi.70

Kaut arī skolotāja Kārļa Alberta Pētersona vadībā izstrādāto bied-
rības statūtu mērķis – „ka tā saviem locekļiem un to famīlijām izgādā-
tu iespēšanu savu brīvu laiku pavadīt ērti, patīkami un lietderīgi”71 – 
no mūsdienu skatupunkta šķiet niecīgs, 19. gadsimta beigu kontekstā 
biedrošanās iespēju un latvietības apziņas attīstības ziņā  vērtējams 
kā nozīmīgs. Turpmāk biedrība īrē divas telpas toreiz Talsu lielākajā 
namā,72 iekārto lasāmu galdu ar laikrakstiem, rīko saviesīgus vaka-
rus, teātra izrādes, jautājumu izskaidrošanas vakarus. Vāciešiem lie-
kas smieklīga doma par latviešu organizācijas pastāvēšanas iespēja-
mību un tiek prognozēts tās drīzs gals, tomēr biedrība, kopjot latvisko 
kultūru, darbojas ilgāk kā jebkura cita apriņķī. Kā pusgadsimtu vēlāk 
secina laikraksts „Talsu Balss”, „sabiedriskie darbinieki ar sirdi un 
dvēseli nodevās savam darbam, biedrojās, lai kopīgiem spēkiem snieg-
tu tautai garīgo barību”.73

Šis laiks aizsāka veidot savas tautas piederības apziņu: „Es esmu 
latvietis. Mēs esam latvieši”. Šī apziņa gan vēl bija visai vāra.

Nacionālo centienu apsīkums 19. un 20. gadsimta mijā

Latvieša tautisko apziņu nebūt neveicināja 19. gadsimta nogales 
pastiprinātās pārvācošanas un tai sekojošie rusifikācijas mēģinājumi. 
Tautskolās, kur līdz šim vācu valoda ir „pat aizliegta, lai bauri nepa-
liktu pārāk gudri”,74 to sāk pastiprināti mācīt, draudzes skolās sāk do-
minēt vācu valoda, cerot pārvācot vismaz saimnieku šķiru. E. Blanks 
secina: „Tikko sāk atskanēt jaunlatviešu modinošās balsis, kā vācu 
politiķi un kultūras politiķi bija klāt ar savu pārvācošanas program-
mu. Latviešu nacionālo spēku augšanu varēja apturēt enerģiskā skolu 

70  Alunāns, Ādolfs. Pa Kurzemi! Balss, Nr. 13, 1886, 3. lpp.
71  Atskats uz pagājušiem 40 gadiem (Izvilkums no T. Dzintarkalna). Kurzemes Balss, Nr. 3, 

1927, 3. lpp. 
72  1870. gados Dreijera celtajā namā (pašlaik – Lielajā ielā 22). 1904.–1905. g. biedrība atkal 

darbojas Grunska viesnīcā.
73  R-s. Politikas un patmīlības murgos. Talsu Balss, Nr. 14, 1924, 1. lpp. TNMM 15537/4
74  Nacionālās atmodas kustība un viņas varoņi. No: Pasaules vēsture. 4. sēj. Rīga : Grāmatu 

Draugs, 1930, 304. lpp.
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pārvācošana un latvju jaunās inteliģences izkušana vācu tautībā.”75

Kopš pirmās tautiskās atmodas aizsākuma pagājuši gadu desmiti, 
izaugusi jauna paaudze, kas jaunlatviešu pausto ideoloģiju 19. gad-
simta nogalē turpina veidot Maskavā. Kā Tērbatā un Pēterburgā, tā 
arī Maskavā Krišjānis Valdemārs kļūst par centru latviešu inteliģen-
cei. Viņa rosināts, tur aktīvi darbojas studentu pulciņš, kura mērķis ir 
tautiskās apziņas modināšana. Piedaloties Krišjānim Valdemāram, 
Krišjānim Baronam, lielākajai daļai Maskavas latviešu inteliģences 
un studentu, notiek rosīgas sanāksmes – „Maskavas latviešu vakari”, 
kas palīdz modināt nacionālo pašapziņu un uzturēt to tajos studentos, 
kuriem savulaik audzināšana un zinību apgūšana krieviskā vidē to 
bija nomākušas. Kopš 1885. gada Maskavā iznākošais žurnāls 

„Austrums” turpināja paust izglītības nepieciešamību, uzsverot lat-
viskās identitātes stiprināšanu, aicināja izglītotos līdzbiedrus darbo-
ties „par svētību kaut kādai augstākai lietai, kalpot kādam vispārde-
rīgam tautiskam mērķim (..), modināt savus tumšos brāļus uz 
augstākiem centieniem, atvērt tiem gaismas avotus, izglītot tos, (..) 
modināt tautisko apziņu, tautisko literatūru, tautas cienību un pat-

75  Blanks, E. Latvju atmodas laiks – vadoņu un tautas vienības laiks. Latvijas Kareivis, Nr. 274, 
1934, 3. lpp.

3. att. Janis Adamovičs 1880. gados un viņa iegādātais žurnāls „Austrums”. 
TNMM 1726, 2972
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riotismu”.76 Talsu novada muzeja glabātie žurnāla numuri77 savulaik 
bijuši gaidīti Kubeles (1877–1898), turpmāk – Stendes pamatskolas 
skolotāja un vietējā kora vadītāja Jaņa Adamoviča (1858–1930) mājās 
(3. att.). Žurnāls iecienīts Talsu apriņķa inteliģences vidū, palīdzot iz-
glītot un vairot tautiskās idejas vietējos ļaudīs: „Tautiskāki, tautiskā-
ki, /Brāļi strādāsim,/Tad mēs savu darbu augļus/Dižus redzēsim.”78 
Arī Janis Adamovičs aktīvi iesaistās šajā darbā. Muzejs saglabājis 
viņa 1880. gadu beigu vēstules uzmetumu komponistam, kordiriģen-
tam  un folkloras vācējam Ernestam Vīgneram (1850–1933) ar rotaļas  
„Aitiņās iet”, tautasdziesmu pierakstiem un ziņām par  Sarkanmuižas 
skolotājam J. Sproģim nosūtītām ventiņu apdziedāšanās dziesmām.79 
Savukārt  laikraksta „Dienas Lapa” redakcijai adresētā vēstulē un tai 
pievienotā rakstā J. Adamovičs pauž pārdomas par III vispārīgajiem 
dziedāšanas svētkiem (1888)  un tautisko apģērbu, vēlot, lai „Latvju 
tauta, tavs tautiskais gars atjaunojas kā ērglis”.80

Tautisko centienu paudēji turpināja darbību, „bet ideju plašu-
ma, ideju skaidrības un lidojuma augstuma tiem vairs nebija tā, kas 
viņu priekštečiem (..), lielās, spēcīgās, aizraujošās, vienojošās nacio-
nālās idejas tās pirmatnējā spēkā vairs nebija”.81 Turklāt, savā cīņā 
pret vācu muižniecību, „tautas modinātāji” nepamana, ka šoreiz tu-
vojas jauni draudi – no Krievijas – un nenovērtē to iespējamās sekas. 
Zinādami, cik ļoti jaunais cars Aleksandrs III nīst kreisās idejas, par 
latviešu tautiskās kustības aktivitātēm tiek ziņots kā par bīstamām 
revolucionārām izpausmēm, kas ceļot zemē nemierus. Sūdzību sekas 
ir senatora Manaseina revīzija, pēc kuras sākas sistemātisks pārkrie-
vošanas laikmets. 1887. gadā vietējām pašvaldības iestādēm atņem 
skolu uzraudzības tiesības, tās nodod krievu pārziņu ziņā, visi priekš-
meti tiek pasniegti krievu valodā, skolotāji, kas to nepārvalda, tiek 
atlaisti no darba. Talsu pilsētas skolas audzēknis Kārlis Tīfentāls82 
atceras, ka bijis izbrīnīts, kad uzzinājis, ka viņa klases audzinātājs – 

76  Kreicbergs, J. Latviešu studentu ievērībai. Austrums: Zinības un rakstniecības mēnešraksts, 
1889, 487.–489. sl. TNMM 2972

77  Austrums: Zinības un rakstniecības mēnešraksts. Izd. J. Velme J., Jelgava, 1889. g. TNMM 2972
78  Turpat, 272. sl.
79  TNMM 11578
80  TNMM 11579
81  Blanks, E. Tautas vienības sabrukums nacionālās atmodas laikmeta beigās. Latvijas 

Kareivis, Nr. 277, 1934, 1. lpp.
82  Kopš 1940. gada – Dziļleja. Rakstnieks, literatūrvēsturnieks, pedagogs.
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Teodors Zaudmans83 – esot latvietis, tepat no Dundagas, „jo latviski 
no viņa nedzird ne pušplēsta vārdiņa”.84 Tomēr skolotājs Kārlim jau 
pirmajā skolas gadā licis „nopietni pārdomāt latvietības jautājumu”,85 
jo kritizē viņa tēva iecienītās „Latviešu Avīzes”, kas „tikai saucoties 
latviešu avīzes, bet patiesībā esot vācu mācītāju un kungu avīzes, tās 
izdod, lai tautu muļķotu”.86

Tiek sekots skolotāju idejiskajai nostājai. Francis Freidenfelds, 
kurš 1893. gadā liek pagastskolotāja eksāmenu,87 kā buntavnieks no 
pārbaudījuma tiek padzīts, jo rakstu darbā „Почему латыши должны 
изучить русский язык?” (kāpēc latviešiem jāmācās krievu valoda) 
vaļsirdīgi atzinis, ka latvieši krievu valodu mācās tikai piespiedu kār-
tā. Tas eksaminatoriem bijis kā uguns pakulās un visām izglītības 
ministrijai pakļautajām skolām dots rīkojums ar šo personu nesadar-
boties.88

Gadsimtu mijā savu līdzšinējo lomu latvietības apziņas modinā-
šanā zaudē Kārļa Mīlenbaha vadītā Talsu apriņķa skola. 1887. gada 
rudenī latviešu pārkrievošanai dibinātajā Talsu pilsētas skolā (tau-
tā saukta par krievu skolu)89 noteikta zema skolas maksa, tāpēc liela 
daļa apriņķa skolas audzēkņu pāriet uz jauno skolu. Lai arī apriņķa 
skola pazemina skolas maksu, muižniecības pabalsts ir tik niecīgs, 
ka nevar nodrošināt skolotājiem pienācīgas algas. Šo apstākļu dēļ 
Kārlis Mīlenbahs savu devīzi – „Latviski domāt, latviski runāt, lat-
viski just”90 – spiests īstenot ārpus Talsu apriņķa un turpina skolotā-
ja gaitas Jelgavas ģimnāzijā. Viņam līdzi dodas arī Talsos iegūtā ģi-
mene – sieva Marija – bijušā miesta priekšnieka Vilhelma Kronberga 
meita – , dēli – Kārlis un Fēlikss. Arī Fricis Cirķelis grib pamest 
grūtībās nonākušo skolu, bet pēc tautskolu inspektora, jaunlatvieša 
un folklorista Friča Brīzemnieka lūguma tomēr uzņemas tās vadīša-

83  Kopš 1921. g. – Dzintarkalns.
84  Dziļleja, K. Talsu pilsētas skola 1905. g. laikmetā. Talsu Vēstnesis, Nr. 23, 1932, 2. lpp.
85  Turpat.
86  Turpat.
87  Pārbaudījums notiek Talsu pilsētas skolas telpās – 1904. g. nodegušajā Beķera namā Rožu ielā.
88  T. Dzintarkalna piezīmju burtnīcu noraksts. Gabaliņi no manas dzīves jeb kāda puslatvieša 

un mazcilvēka dzīves stāsts. Autobiogrāfija no T. Dzintarkalna-Zaudmaņa, 1932., 7. burtn., 
145. lpp. TNMM 3615

89  1887.–1893. g. darbojas Lūkasa namā Dundagas ielā 2 Pastendes un Dundagas ielas stūrī 
(no 1928. g. – Raiņa un K. Valdemāra ielas stūris); 1893.–1904. g. – Beķera namā Rožu ielā 
(nodedzis 1904. g.); 1904. – 1908. g. – Hiršberga namā Lielajā ielā 35 (pašlaik – Lielā iela 33); 
1908.–1915. g. – Lielajā ielā 28 (pašlaik – Lielā iela 26).

90  Mīlenbahs, K. Latviski domāt, latviski runāt, latviski just. Latvju Grāmata, Nr. 4, 1925, 245. lpp.
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nu. Šajā situācijā  „ļaut izirt skolai un aiziet arī Cirķelim no Talsiem 
Brīvzemniekam bija tas pats, kas ļaut izkvēlot latvietības dzirkste-
lēm”.91 Tomēr apriņķim nozīmīgā skola drīz beidz pastāvēt, jo muiž-
niecība pārtrauc to atbalstīt 92 un F. Cirķelis nodibina privātskolu, bet 
no 1907. gada – tirdzniecības skolu.

Visās iestādēs dominē krievu valoda. Kā Talsu apriņķa pārkrie-
vošanas centienu liecinieki saglabājušies dažādu iestāžu dokumenti.93 
Pat Baznīca tiek izmantota pārkrievošanas centienos. Pēc pārkrievo-
tāju ieskata „viss tā saucamais Baltijas jautājums atrisināms tikai 
tādā kārtā, ka vietējos iedzīvotājus pievieno pareizticībai, neaizmirs-
tiet, ka Krievija un pareizticība ir sinonīmi. Tauta pareizticībā nobāl, 
izlīdzinājas vai arī pazūd”.94 Par valdības līdzekļiem visdažādākajās 
vietās tiek celti pareizticīgo dievnami, veicināta pareizticības izpla-
tība. Talsos Austrumu pareizticīgo baznīca tiek uzcelta 1889. gadā 
Krievraga teritorijā, netālu izvietojot arī pareizticīgo draudzes skolu, 
klēra māju un lūgšanu namu.

Iespēja apzināt un vairot līdzšinējos tautas sasniegumus Rīgas 
Latviešu biedrības Zinību komisijai rodas 1894. gadā, kad tā apņemas 
X Viskrievijas arheoloģiskā kongresa laikā organizēt pirmo latviešu 
etnogrāfisko izstādi, „kurai jārāda uzskatīgā kārtā latviešu tautas 
īpašības, darbi, spējas, attīstība, viņas dzīve pagājušās un tagadē-
jās dienās”.95 Zinību Komisija 1894. un 1895. gadā nosūtīja ekspedī-
cijas uz dažādiem Latvijas novadiem. 1894. gada decembra beigās 
Talsu apriņķi apmeklēja inženieru zinību studenti A. Vanags un K. 
Sievarts, kuri apzinājuši un vākuši apriņķa etnogrāfiskās vērtības. 
Aicinājumus sūtīt latviešu senās kultūras liecības izstādes komiteja 
izplata latviešu laikrakstos un īpašās vēstulēs pagastu vecākajiem, 
tautskolotājiem, mācītājiem. Izstāde Rīgā apskatāma 1896. gada 1. 
augustā–15. septembrī. Talsu apriņķa un Dundagas pagasta mate-
riālo un garīgo kultūru tajā pārstāv A. Vanaga un K. Sievarta foto-
grāfijas, K. Sievarta zīmēti apriņķa ēku plāni; figūras (linu plūcēja no 
Vandzenes, ko rotā Rojā atrasta sakta; Dundagas lībietis un lībiete, 
91  A. F. Fricis Cirķelis. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 7, 1924, 61. lpp.
92  Muižniecība nodibina vācu draudzes skolu, kur nebija obligāta krievu valoda.
93  Apliecība Kārlim Freimanim par to, ka viņš ir F. Cirķeļa privātās tirdzniecības skolas 

skolnieks Talsos, izdota 1908. g. 9. jūlijā, krievu val. TNMM 18494 
94  No kņaza Šahovskoja vēstules valdībai (Goba, A. Kristiešu mācītāji un latviešu tautiskie 

centieni. Labietis, Nr. 3, 1933, 7.–8. lpp.)
95  Āronu Matīss. Latviešu etnogrāfiskā izstāde. Austrums, Nr. 8, 1896, 564. lpp.
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kas tīra un sāla zivis); K. Pluttes zīmētas Upesgrīvas zvejnieku lai-
vu piederumu senās īpašuma zīmes; ādas bikses, iegūtas Talsu apriņ-
ķa jūrmalā un raksturotas kā ļoti rets atradums; Rojā atrasts aitas 
ādas kažoks ar zaļu virsdrēbi, ko saimnieks vilcis arī Jāņos uz mežu 
braukdams; zīda vestes; auduma paraugi; no Dundagas iesūtītas koka 
karotes un vācele no liepu krijas ogu lasīšanai; A. Lerha-Puškaiša ap-
kopotās folkloras krājumi; E. Dinsberģa raksti un neiespiesti manu-
skripti.96

Kopš atmodas kustības aizsākuma ievērojami audzis latviešu iz-
glītības, kultūras un apziņas līmenis. Talsu miestā vien, kaut arī ie-
dzīvotāju skaits nepārsniedz piecus tūkstošus, 20. gs. sākumā līdzās 
maiznīcām, krogiem, frizētavām, aptiekām, virpotavai, trauku, ādas 
un citu preču veikaliem, ko visbiežāk vada ebreji, arī latvieši sāk at-
vērt savas grāmatu tirgotavas un spiestuves: kā pirmais, 1901. gadā, 
Jānis Linde97 – grāmatu veikalu,98 māsas Beķeres – grāmatu un 
rakstāmlietu tirgotavu,99 Jēkabs Glūda –  grāmatu spiestuvi. Pie ap-
riņķa iedzīvotājiem nonāk pirmie Talsu kalendāri100 un almanahi.101

Tautu modinošās balsis gan ir pieklusušas. Kaut gan Talsu 
Sadraudzīgā biedrība turpina darboties,102 aktīvākā Talsu latviešu 
sabiedrība sadalījusies divās daļās: jaunākās paaudzes inteliģence 
1902. gadā iekļāvusies grāmatu tirgotāja Jāņa Lindes vadītajā sociāl-
demokrātu pulciņā, tā vājinot biedrības centienus. Kaut gan 1905. 
gadā biedrība Friča Cirķeļa vadībā pārbūvējusi savas apmešanās vie-
tas – Grunska viesnīcas103 – zāli, izgatavojot arī jaunas dekorācijas 
un priekškaru, zāle piedzīvo tikai savu atklāšanas vakaru septembrī, 
jo 1905. gada 5. decembrī soda ekspedīcija namu nodedzina. Palikusi 
bez jebkādiem līdzekļiem, biedrība tomēr 1906. gada 16. aprīļa bied-

96  Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. 
Sarakstījis V. Plutte. Piederējis K. Draviņam. TNMM 19714 

97  Rakstnieka pseidonīms – Lindulis.
98  Pārdod arī pastkartes ar savas grāmatnīcas norādi: Pastkarte ar skatu uz Talsu ezeru un 

vecpilsētu, ar iespiestiem uzrakstiem „Gruß aus Talsen”, „Verlag: Buchhandlung J. Linde, 
Talsen”, 1903. g sūtīta uz Mazirbi. TNMM 16003

99  Dokuments: Kurzemes gubernatora izdots apliecinājums Stendes pagasta zemniecei Annai 
Bekerei par atļauju atvērt Talsos grāmatu veikalu un bibliotēku, 1906. g. TNMM 11087/1 
Fotogrāfija: A. Beķeres grāmatu pārdotava Talsos, Lielajā ielā ap 1913. g. TNMM 11086

100  Talsu kalendārs 1905. gadam, izdevis J. Linde Talsos. TNMM 8702
101  Pirmais Talsu Almanahs 1914. gadam, Talsi, 1913. TNMM 12473
102  Ielūgums uz Talsu sadraudzīgās biedrības rīkoto teātri un deju vakaru 1901. gada 15. aprīlī 

Pēterburgas viesnīcas zālē. TNMM 28767
103  To nopircis Fricis Cirķelis.
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ru sapulcē nolemj darbību atjaunot un ievēl jaunu  valdi.104 Kaut arī 
skaudro notikumu dēļ biedru vidū vairs nevalda  tikai nesen iegūtais 
latviskas pašapziņas un degsmes pilnais darbošanās prieks, biedrība 
tomēr atsāk darbu vienā no F. Cirķeļa nama sētas  istabiņām  Rīgas 
ielā 32.105 Tikai pēc gada, papildinoties arī biedru rindām, biedrības 
darbība uzplaukst, līdz 1912. gada janvārī jau tiek svinīgi atklāts  
jaunuzceltais106 biedrības nams – „latvietības cietoksnis, atbalsta 
vieta nodomiem, sapulcēm, izrīkojumiem”.107 Tas gan nav latviešu rī-
cībā ilgi – 1. pasaules kara laikā, 1915. gadā vācu armijai ieņemot 
Kurzemi, namā tiek izvietotas vācu iestādes, arī skatuve un inventārs 
tiek zaudēti. Latvietību rosinošā darbība apsīkst.

1918.–1920. gados, modinot Lāčplēša garu

Jaunlatviešu sētā sēkla turpināja dīgt, izveidojoties Latvijas val-
stij. Valsts pirmajos pastāvēšanas gados, kas bija grūtu un kritisku 
brīžu pilni, tās nosargāšanai īpaši bija nepieciešama savas „varēša-
nas” apziņa. To veicināja jau jaunlatviešu iemēģinātais virziens – tau-
tas pašapziņas un izglītības līmeņa celšana.

Talsu apriņķī tautiskās apziņas stiprinātāja lomu 1919. gadā uz-
ņemas laikraksts „Talsu Vēstnesis”,108 tā pirmajā numurā solot „pa-
līdzēt būvēt Latvijas brīvības ēku” laikā kad „mostas latvieša darba 
pilnais gars un pa visu Latviju sāk plūst jauna dzīve, sāk atmosties 
Lāčplēša gars”. Laikraksts aicina iedzīvotājus izberzēt miegu no acīm 
un būt aktīviem sava apriņķa dzīvē, tā palīdzot tapt latviskai Latvijai. 
Tam vajadzīgs izglītots latvietis, gluži kā savā laikā jaunlatviešu ide-
ju paušanai. Ja 19. gadsimtā latviešu izglītošanos traucēja atrašanās 
vācu vai krievu tautu pārraudzībā, tad Latvijas valsts sākuma ga-
dos – pirmkārt – naudas līdzekļu trūkums. To izjūt gan Talsu pilsēta, 

104  T. Zaudmans – priekšnieks, A. Bergs – vietnieks, M. Dupurs – kasieris, F. Tīfentāls – biedru 
zinātājs, E. Ābels – rakstvedis, E. Bredavs, R. Bīlands – revidenti, E. Ševics, F. Cirķelis, 
A. Tīls, A. Dreimanis – valdes locekļi.

105  No 1928. g. – Mīlenbaha iela.
106  Ziedojumi celtniecībai vākti bazaros (sarīkojumos ar loteriju, teātri, mūziku un dejām): 

Biļetes Talsu Sadraudzīgās Biedrības Bazaram 1910. gada 24. janvārī „Talsu” viesnīcas zālē. 
TNMM 13428, 24460; Talsu sadraudzīgās biedrības pateicība Pēterson jaunkundzei par 
piedalīšanos bazara rīkošanā biedrības nama gruntsgabala iegūšanai, 1909. g. 10. martā. 
TNMM 172303

107  Avots, R. Talsu un apkārtnes žīdi. Talsu Avīze, Nr. 9, 1934, 2. lpp. TNMM 15538/9
108  1. nr. iznāk 1919. gada 17. oktobrī. Tiek iespiests J. Glūdas un biedru spiestuvē, sākotnēji 

iznāk reizi nedēļā – piektdienās, vēlāk – neregulāri līdz 1934. gadam. Ar 3. nr. redaktors – 
Aleksandrs Reiznieks.
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gan apriņķis. Jau 1915. gada 25. janvāra domnieku vēlētāju sapulce 
T. Zaudmana vadībā spriež, ka „pilsēta maz līdzekļu upurē priekš iz-
glītības, sevišķi priekš skolām”,109 aktuālākas ir saimnieciskas vaja-
dzības – kanalizācijas,110 pirts izbūve un krogu slēgšana, jo citu vā-
jības nedrīkstot būt pilsētas ienākumu avots. Arī 1919. gadā Talsos 
daudz saimniecisko vajadzību – īpaši nepieciešama zemes ieguve ga-
nību, sakņu dārziņu, kapsētu ierīkošanai, skolu ēkas un trūkumcie-
tēju patversmes būvei. Tomēr šajā sakarā Talsos un pagastos bieži 
vien uzvirmojušie kaismīgie strīdi parasti beidzas par labu izglītotam 
latvietim, jo tāds esot nepieciešams jaunradītajai Latvijai. Valdegales 
pagastā sapulce par priekšskolas111 dibināšanu izvēršas garās un 
trokšņainās debatēs. Tomēr, beigās balsojot, pārsvaru pār kungiem, 
kam naudas maks esot tuvāks kā Latvijas valsts ideja, gūst vēlēšanās 
„iet uz gaismas ēku, uz gaišāku nākotni”112 un tiek pieņemts lēmums 
iekārtot skolu.

Apriņķa attīstību un izglītības darba organizēšanu 1919. gada 
rudenī kavē arī „vācu jeb tā sauktā Bermonta okupācijas laiks”.113 
Bermonta armijas darbība Talsu apriņķī īpaši oktobrī un novembrī 
rada daudz zaudējumu. Armijas daļas iesauc par Bermonta bandām: 
Ārlavas pagastā 3 dienu laikā114 bermontieši paspēj nozagt 70 zir-
gus, apēst kāda ārlavnieka iesvētīšanas svētku maltīti, nozagt nau-
das maku, aplaupīt cūku kūti. Bermonta bandu padzinējus sagaida 
ar goda vārtiem un mūziku: „Nekad Sasmaka nav tik skaistā svētku 
uzvalkā tērpusies, kā sagaidot savus atsvabinātājus.”115 Bermontieši 
uzkavējas arī Spārē un Mazspārē, aplaupot apkārtnes mājas. 13., 14. 
novembrī turpinās sirošana pa Stendes apkārtni un pagasta iedzīvo-
tājiem lielās bailēs nākas šķirties no saviem mājlopiem, pārtikas krā-
jumiem, drēbēm, traukiem, pat nažiem un dakšiņām.

Talsu pilsētā tikai 1. decembrī visas vietējās iestādes un amatper-
sonas atsāk darbu. Reta ir tā dzimta, kas nav cietusi kara un Latvijas 
brīvības cīņu laikā, tāpēc, pirms domāt par cēlākām lietām, tiek orga-
109  Talsi. Kurzeme, 4. febr.,1915, 3. lpp. 
110  Notekūdeņi tek gar ielu malām un Jauntalsos – caur dārziem un pagalmiem.
111  Priekšskolas dibināja pie pamatskolām, lai 6–8 g. veci bērni varētu iemācīties lasīt un 

rēķināt pirms došanās uz skolu. Talsos priekšskola tiek atvērta 1920. g. janvārī, bērni tiek 
pieteikti Talsu pilsētas valdē.

112  Mežmalietis, F. Valdegales pagasts. Talsu Vēstnesis, Nr. 2, 1919, 3. lpp. TNMM 1412
113  Talsu apriņķa Kara zaudējumu komisijas paziņojums. 1919. g. TNMM 815a
114  6. novembris–9. novembra rīts.
115  No Ārlavas. Talsu Vēstnesis, Nr. 4, 1919, 3. lpp. TNMM 1413
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nizētas iestādes un biedrības karadarbības seku novēršanai – līdzekļu 
vākšanai naudā, graudā un morālam atbalstam – Ziedojumu vākša-
nas komisija,116 Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Talsu nodaļa,117 
Sieviešu Palīdzības Korpusa Talsu nodaļa.118 Latvijas Sarkanā Krusta 
biedrības Talsu nodaļas valde aicina apriņķa iedzīvotājus būt aktī-
viem, sniedzot palīdzību gan cietušajiem, gan tiem karavīriem, kas 
vēl cīnās divās frontēs un „pierādīt saviem varoņiem, ka esam cienīgi 
nest brīvās Latvijas pilsoņa vārdu”.119

Apriņķim vēsturisks brīdis pienāk 16. decembrī, kad Talsu vies-
nīcas120 zālē tautiska patosa pilnām runām skanot, notiek Talsu 
Apriņķa Padomes atklāšanas akts.121 Padomei tiek uzticēts būt Talsu 
apriņķa iedzīvotāju vēlmju izpildītājai ceļā uz mūžīgi pastāvošo, brīvo 
Latviju, būt tautai par laimi un svētību. Līdz ar padomes dibināšanu 
tiek likts pamats Talsu apriņķa saimnieciskajai, sabiedriskajai, poli-
tiskajai un kultūras dzīves organizācijai. Pēc ilggadīgās karadarbības 
pašvaldības iestādes apriņķī ir visai nožēlojamā stāvoklī, izpostītas. 
Jaundibinātās pašvaldības iestādes – apriņķa valde un padome uz-
ņemas normalizēt vietējos dzīves apstākļus un pagastu valdību dar-
bu. Pirmo, vēl 1919. g. decembrī, apriņķa valdes organizēto pagastu 
valdību priekšsēdētāju un rakstvežu sapulci uzņem ar atsaucību. Tas 
apriņķa vadībai sniedz pārliecību, ka tā varēs dot artavu valsts pa-
matīgai un galīgai izbūvei, jo „gribam kā organizēts spēks un kultū-
ras tauta nostāties drīzā laikā blakām citām sev līdzīgām mazām, bet 
kultūras tautām. [..] Ilgi mēs un mūsu senči ir lolojuši šīs cerības. Šī 
saulainā diena nu ir aususi”.122

Iestādes pašas meklē dažādus veidus, kā vairot līdzekļus, arī 

116  Darbojas pēc 1919. g.14. septembra Talsu pilsētas valdības lēmuma, priekšsēdētājs – 
Aleksandrs Reiznieks.

117  Dibināta 1919. g. 14. decembrī, par priekšsēdētāju ievēl Jāni Staprānu. Biroju iekārto Rīgas 
ielas Vāgnera namā, kur apriņķa iedzīvotāji nogādā naudas ziedojumus, tabaku, cimdus, 
zeķes, dvieļus.

118  Dibināta 1919. g. 15. decembrī.
119  Latvijas Sarkanā krusta b-bas Talsu nodaļas uzsaukums. Talsu Vēstnesis, Nr. 7, 1919, 3. lpp. 

TNMM 1414
120  Pašlaik Lielajā ielā 22. Turpmāk šeit notiek arī Padomes sēdes.
121  Lejas Kurzemes Apgabala priekšnieka Bērziņa sveicienu nolasa virsleitnants Preisbergs, 

padomi sveic Talsu apriņķa valdes loceklis Zēlavs, Talsu luterāņu mācītājs O. Martinelli, 
Talsu apriņķa un pilsētas komandants Pavasars, Talsu apriņķa pamatskolu inspektors 
I. Viklands.

122  Augsti godātie apriņķa pašvaldības priekšstāvji. Talsu Vēstnesis, Nr. 7, 1919, 1. lpp. 
TNMM 1414
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Talsu pilsētas pamatskola123 un Talsu Vidusskola124 savai uzturēšanai 
rīko maksas Skolēnu vakarus ar teātra izrādēm, dziedāšanu, dekla-
mācijām.125 Talsu sabiedrībā tie tiek atsaucīgi vērtēti, ar novēlējumu: 
„Tikai neļaut nodzist šim ugunim! Tikai uz priekšu, pie gaismas!”126 
Turpmāk apriņķī skolu un skolēnu pulks aug, tiek meklēti jauni sko-
lotāji,127 kuru uzdevums – mācīt „pazīt dzimtenes un tautas dzīvi, 
patiesa izglītība un īsta kultūra nemaz nav sasniedzama un domāja-
ma ārpus nacionālā viedokļa”.128 Vietējo skolotāju aktivitātei nozīme 
ne tikai jaunas „pašu latvju skolas”129 radīšanai, jo mums nederot ne 
Krievijas, ne Vācijas, ne Anglijas piemērs, bet arī apriņķa sabiedrisko 
un kultūras norišu veicināšanai.

Skolotāja Jāņa Staprāna vadībā 1919. gada rudenī darbu atjau-
no Talsu Sadraudzīgās biedrības valde.130 Biedrība, kam ievērojama 
loma Talsu un apkārtnes latviskās kultūras kopšanā, atsāk darbu 
grūtos apstākļos: ēka remontējama, skatuve noārdīta, dekorācijas un 
grāmatas – pazudušas.131 Atsākot darbību, līdzekļu piesaistīšanai tiek 
rīkota teātra izrāde,132 deju un rotaļu vakars. Darbu atsāk koris133 un 
dramatiskais pulciņš.134 Līdzās joku lugām sāk piedāvāt arī izglītojo-
123  Dibināta 1919. gadā, pirmā valsts skola Talsos (līdz tam darbojās privātskolas), kurā ieguva 

sešu klašu izglītību. Atradās Skolas ielā (pašlaik – Justīna Grota iela – Talsu Kristīgās 
vidusskolas telpas). 

124  Dibināta 1919. gadā, atradās skolotāja Friča Cirķeļa namā Rīgas ielā 29 (pašlaik 
K. Mīlenbaha 30). 

125  Talsu Sadraudzīgās biedrības namā 1919. g.14. decembrī Talsu pilsētas pamatskolas 
iestudētā, Laidzes skolotāja Viļa Bergmaņa sarakstītā luga „Kalnu gars”, kam seko dejas 
un rotaļas, bija labi apmeklēta un saņēma slavinošas atsauksmes. Toreizējais Sadraudzīgās 
biedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Reiznieks vērtē, ka izrāde bijusi aizkustinoša, 
dažam labam klausītājam noritējusi pat asara (Talsu Vēstnesis, Nr. 6,1919, 2. lpp.).

126  A.R-s [A. Reiznieks] Vidusskolas 21. decembrī sarīkotais skolēnu vakars. Talsu Vēstnesis, 
Nr. 7, 1919, 3. lpp. TNMM 1414 Talsu Vidusskolas 1919. g. 21. decembra Skolēnu vakars ar 
izrādi „Ansis Auns”, kori, dzejas uzvedumiem un klavierspēli A. Reiznieka vērtējumā esot 
izdevies spoži, ar apmeklētājiem pilnu zāli.

127  Arī Laidzes pagasts 1919. gada decembrī meklē 2 jaunus skolotājus, bet nelielo dzīvokļa 
telpu dēļ varot pieņemt tikai personas bez ģimenēm ([Sludinājums.]Talsu Vēstnesis, Nr. 1, 
1919, 4. lpp. TNMM 1411).

128  Izglītības ministrs. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 3, 1922,  2. lpp. TNMM 15534/2
129  Mežmalietis, Fr. [Talsu apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs]. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 

16, 1922 , 1. lpp. TNMM 15534/4
130  A. Reiznieks, Ž. Draviņš, E. Ābels, F. Grīnvalds, J. Grīnvalds, M. Dupurs, Ž. Sniedziņš, 

V. Puķkalns, O. Cimermane, E. Auguste, M. Draviņa.
131  Atrastās grāmatas lūdz nogādāt bibliotekāram M. Dupuram Pastendes ielā 12 (Talsu 

Sadraudzīgās biedrības valde. Talsu Vēstnesis, Nr. 1, 1919, 2. lpp. TNMM 1411).
132  4 cēlienu drāma „Zaudēts gods”. Pasākums labi apmeklēts un savākti 800 rubļi.
133  Vadītājs – skolotājs A. Ezeriņš.
134  Vadītājs – K. Freijs. Par patstāvīga teātra dibināšanas  nepieciešamību Talsos sāk spriest 

1922. gadā (Par nākošo teātri Talsos. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 18, 1922, 1. lpp. 
TNMM 15534/6)
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šus izrīkojumus – K. Freija referātu par Raiņa poēmu „Daugava”,135 
jaunatnes pulciņa rīkoto Raiņa vakaru.136 Biedrības nama zāle uzņem 
arvien jaunu pasākumu dalībniekus un 1922. gada augustā pēc re-
monta, kas izmaksājis ap 50 000 rubļu,137 „zāle vārda pilnā nozīmē 
nu bij skaista”.138 Tā tika rotāta pēc toreizējā Latvijas Nacionālā te-
ātra dekoratora (1920–1938) Artura Cimermaņa (1886–1969) zīmēju-
miem. Mākslinieka izglītību apguvis Pēterpils Stiglica mākslas skolā 
(1903–1910), viņš gatavojis dekorācijas arī lauku skatuvēm, maziem 
teātriem, brīvdabas inscenējumiem, valsts mēroga pļaujas svētkiem, 
nemīlot spilgtas krāsas un kontrastus, bet izvēloties „liriku, kur da-
bas un dzīves poēzija sastopas intīmā klusumā”.139 Tā kā iestudējumu 
dekorāciju gleznojumos māksliniekam raksturīga poētiskas vides ra-
dīšana un tautiskas ornamentikas izmantojums, varam pieņemt, ka 
arī sadraudzīgās biedrības zāles gleznojumi tapuši šādā stilā. Zāles 
skaistais veidols gan nav saglabājies ilgi, jo caurais jumts nav sare-
montēts un rudens lietavas zāles sienas padarījušas raibas. Sašutušie 
talsinieki aicina Revīzijas komisiju nepieļaut, „ka tik nolaidīgi rīkojas 
ar sabiedrības mantu”.140

1920. gadu vidū gan biedrības darbam trūkst spara: „Savādi – 
tas darbs, ko tik sekmīgi veica par svētību latvju tautai krievu lai-
kos, tagad, brīvā Latvijā, vairs negrib un negrib veikties.”141 Kārlis 
Dziļleja redz „biedrības māju, kura guļ smaga un melna kā zārks. Vai 
tur iekšā ir mironis? Dzīvības tur nav”.142 Biedrības pagurums „garī-
gās kultūras veicināšanā un izkopšanā savos biedros un apkārtnē”143 
tiek skaidrots arī ar jaunajiem apstākļiem, kādos nu nākas darboties: 
pirms kara biedrība bija vienīgā, kas pulcināja latviešus, nu nodibinā-

135  Notiek 1919. g. 7. decembrī, svētdienā, pulksten 15.30, nosaukts par Literārisku informāciju 
vakaru ar deklamācijām, priekšnesumiem. Biļetes iegādājamas kasē par 1 rubli. 
([Sludinājums.] Talsu Vēstnesis, Nr. 1, 1919, 4. lpp. TNMM 1411)

136  Programma Talsu sadraudzīgās biedrības jaunatnes pulciņa organizētajam Raiņa vakaram 
1920. gada 24. aprīlī. TNMM 2907

137  1922. gadā 30000 rubļus skatuves iekārtai atvēl Kultūras fonds.
138  Latv[iešu] sadr[saudzīgā] biedr[ība]. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 18, 1922, 3. lpp. 

TNMM 15534/6
139  Bērziņš, A. Dekorators jubilārs. Teātra Vēstnesis, Nr. 8, 1936, 1. lpp.
140  Latv[iešu] sadr[saudzīgā] biedr[ība]. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 18, 1922, 3. lpp. TNMM 

15534/6. 1924. gadā biedrības namā atkal veic plašus remontdarbus.
141  Atskats uz pagājušiem 40 gadiem: Izvilkums no T. Dzintarkalna. Kurzemes Balss, Nr. 37, 

1927, 3. lpp.
142  Dziļeja, K. Ceļojošā entuziasta piezīmes. Talsu Vēstnesis, Nr. 30, 1926, 2. lpp.
143  Biedrības mērķis. No: Talsu sadraudzīgās biedrības statūti. Talsi : J. Glūdas un biedru 

spiestuve, 1923, 3. lpp. TNMM 813
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jušās citas organizācijas. Laikabiedri atzīst, ka pēc kara „izklīdinātā 
tauta starp svešiem ļaudīm bija zaudējusi daudz no savas dzimtenes 
mīlestības un tautas kopējās pašapziņas. [..] Nebija vairs agrākās sir-
snības vienotā tautas kultūras darbā”.144

Līdztekus apriņķa sadraudzīgajām biedrībām  par tautu vienojo-
šām un izglītojošām aktivitātēm sāk rūpēties Latviešu jaunatnes sa-
vienības organizācijas, Latvijas kultūras veicināšanas biedrības vie-
tējās nodaļas un bibliotēku biedrības. Latviešu jaunatnes savienības 
organizācijas apriņķī tiek dibinātas pēc 1920. gada, kad Latvijā beigu-
sies 21 mēnesi ilgā, pret divām lielvalstīm – Vāciju un Krieviju – ves-
tā cīņa. Valsts beidzot bija brīva un varēja atsākt kopt savu kara ga-
dos „pagurušo” latviskumu. Talsu apriņķa valdes izdotais laikraksts 
„Talsu Apriņķa Vēstnesis”,145 pēc trīs mēnešu pārtraukuma turpinot  
iznākt 1921. gada 5. augustā, aicina nesavtīgi piedalīties jaunās dzī-
ves veidošanā: „Daļā no mūsu sabiedrības, kurā beidzamos gadu des-
mitos valdīja cēls gars, kara gadu laikmetā, aiz tiešas dzīves apstāk-
ļiem, bija kā sastindzis, redzama atkal griba cēlai būt. Jaunās dzīves 
asnus kopt ir katra apzinīga pilsoņa tiešs pienākums.”146 Daudzviet 
apriņķī gan „vēl lielā mērā gara tumsībā snaudošā pagasta sabiedrība 
grūti ierosināma uz kādu kopēju darbu”,147 traucē dažādas organizāci-
jas, kam interesē tikai ienākumi, ne tas ka „lauku grūtdienis vēl maz 
atšķir, kas mākslinieciski un idejiski vērtīgs, un tamdēļ bieži barots 
ar balagāniskām mazvērtīgām izrādēm”.148

Līdz 1922. gadam Latviešu Jaunatnes savienības nodaļas dibinā-
tas gandrīz visos apriņķa pagastos. Jaundibinātās organizācijas, īpaši 
Talsos, Vandzenē, Jaunpagastā, Strazdē, Lībagos, Sasmakā „nopietni 
ķeras pie darba, lai varētu skatītājiem celt priekšā ko idejiski vērtīgu 
un mākslinieciski noskaņotu un rūpīgi izvestu”.149 Tiek referēts par 
Latvijas valstiskumu, kultūras un politiskiem jautājumiem, iestudē-

144  Saulvedis. Talsu biedrību dzīve. Talsu Vēstnesis, Nr. 4, 1924, 3. lpp.
145  Lēmums par tā izdošanas atsākšanu pieņemts apriņķa domes 1921. g. 15. jūlija sēdē. 

Nedēļas laikraksts iznāk piektdienās, redaktors – Fricis Mežmalietis (Pētersons) – Talsu 
apriņķa valdes loceklis, apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs. Redakcija – apriņķa valdes 
telpās Rīgas ielā Nr. 24. Iespiests J. Glūdas un biedru spiestuvē Talsos, Dārza ielā 1

146  Lauciņš, A. Godājamie pilsoņi! Talsu apriņķa Vēstnesis, Nr. 1, 1921, 1. lpp.  TNMM 15534/1
147  Ķiploks, J. Skolu izrīkojumi. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 17, 1922, 2. lpp. TNMM 15534/5
148  Ķiploks, J. Lauku kulturela darbība. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 18, 1922, 2. lpp. 

TNMM 15534/6
149  Turpat.
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tas latviešu rakstnieku lugas,150 koru dziesmas.151 Lībagu Jaunatnes 
Savienības organizācija 1924. gada 13. jūlijā sagatavojusi izrīkojumu 
ar tautas dziesmām skolotāja Šmidhena vadītā kora izpildījumā, tur-
klāt meitenes tērpušās „tautas apģērbos”, kurus daža gatavojusi pat 
vairākus mēnešus.152 Organizāciju darbā liela loma vietējo skolotāju 
veikumam: arī Tiņģerei „sabiedriska kulturelā dzīve senāk bij sve-
ša”,153 bet līdz ar jauna skolotāja ierašanos tiek nodibināts koris un 
Latviešu Jaunatnes savienības Tiņģeres nodaļa, izvēršot aktīvu tau-
tu modinošu darbu. Arī Strazdes organizācija izvirzās aktīvāko vidū, 
pateicoties vietējās skolas pārziņa A. Jansona neatlaidīgajam darbam 
un vadībai.

1920. gadu sākumā, pēc nesen pārciestās kara darbības jukām, 
jaundibinātās LJS organizācijas daudzviet apriņķa nomaļākajās vie-
tās ir vienīgās cēlāku mērķu lolotājas, latviskās kultūras veicinātājas. 
Spilgti to apliecina muzeja glabātais Lubezeres LJS organizācijas do-
kumentu – valdes sēžu un biedru sapulču protokolu, sarakstes, hekto-
grafēto154 materiālu – kopums. Pēc skolotāja Jāņa Valdmaņa155 inicia-
tīvas 1922. gada 6. janvārī dibinātā organizācija ir pirmā, kas aicina 
vietējos ļaudis izrauties no pēckara rūpēm un piedāvā pagastā pirmo 
teātra izrādi – J. Akuratera lugas „Lāča bērni” iestudējumu, organizē 
bibliotēku, ziedojot tai savas grāmatas, pirmo kori, iestudējot latviešu 
tautas dziesmas P. Jurjāna, A. Kalniņa apdarē un tautiska romantis-
ma caurausto E. Melngaiļa komponēto „Nogrimuse pils” ar Ausekļa 
dzeju „Gaismas pils”. Sākotnēji organizācijas veikums vietējos izraisa 
drīzāk nelabvēlīgu attieksmi: „Jaunatne skatās vienaldzīgi – baidās 
saistīties. Liela daļa vecatnes – vienaldzīga, otra – naidīga. Labvēļu 
tik maz, ka nav vērts pieminēt.”156 LJS biedri iemeslus šādai nostājai 
saskata nesenajos vēsturiskajos notikumos: „Kara un revolūcijas ga-

150  1922. gadā Aspazijas drāma „Zeltīte” – Jaunpagastā, R. Blaumaņa „Skroderdienas 
Silmačos” – Strazdē, Rutku tēva viencēliens „Pasaules brīnums” – Vandzenē. 1924. gadā – 
J. Jaunsudrabiņa satīra „Latvieši – Sasmakā, J. Linduļa „Dižūdru Māle” – Strazdē.

151  Biļete Latvijas Jaunatnes Savienības Strazdes organizācijas rīkotam koncertam 1925. g. 
6. februārī. TNMM 25742/1

152  Lībagu Jaunatnes Savienības organizācija. Talsu Balss, Nr. 3, 1924, 3. lpp. TNMM 15537/1.
153  Tiņģere. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 16, 1922, 3. lpp. TNMM 15534/4
154  Ar kopēšanas ierīci – hektogrāfu – pavairotas afišas, ielūgumi, paziņojumi, notis korim: LJS 

Lub-Ezeres organizācijas drukas darbi, 1922. g. TNMM 22987
155  1925. g. pārceļas uz Talsiem, laikraksta „Talsu Nākotne” idejiskais vadītājs un redaktors 

(1925–1928).
156  LJS Lub-Ezeres organizācijas valdes sēžu protokoli, 1923.–1938. g. (1924. gada protokols 

Nr. 2). TNMM 23008
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dos garīgā ziņā esam cietuši. Pārdzīvotais laiks ir padarījis mūs vien-
aldzīgus  pret augstajiem uzdevumiem, cilvēka jūtām un spilgtākiem 
mērķiem. Vēl arvien nevaram atsvabināties no to laiku iespaidiem, 
kad mūs vadīja aizbildņi un mūs ekspluatēja. Tauta vēl arvien nevar 
atmosties no gadusimteņu verdzības, nevar parādīt savas radošās 
spējas, tās saista nogurums un vienaldzība.”157 Lai izkļūtu no šīs apā-
tijas, „visai tautai jāņem dalība kultūras darbā. Tautai jādara pieieta-
mi modernās zinātnes, mākslas, literatūras un mūzikas sasniegumi 
un jāiepazīstina ar seno kultūru, lai gūtu vispusīgu skatu un paļautos 
uz sava paša spēkiem. Radīsim sevī darba gribu un nacionālo pašapzi-
ņu”.158 Aizrautīgo darbošanos gan kavē līdzekļu trūkums. Vietējā or-
ganizācija vēstulē LJS valdei 
atzīst, ka „visa garīgā dzīve te 
ir bijusi sastingusi. Nerunājot 
nemaz par grāmatām, pat 
avīzes te tiek lasītas ļoti mazā 
mērā. Mūsu organizācijai te 
kulturelās dzīves modināšanā  
piekrīt milzīga loma. Tikai lī-
dzekļu nav”.159 Jāmaksā par 
telpu lietošanu pagasta pado-
mei, izrīkojumu nodoklis ap-
riņķa pašvaldībai un arī au-
tortiesību jautājums tolaik ir 
aktuāls: organizācija vēstulē 
rakstniekam J. Akurateram lūdz atbrīvot no autora honorāra nomak-
sas par iestudēto lugu  „Lāča bērni”, jo „mūsu organizācija ir tāds lāča 
bērns, kuram vairāk nekā nav, kā tās ķetnas”.160 Organizācijas bied-
ri161 gatavi  ieguldīt paši savus līdzekļus, lai pie vietējiem iedzīvotā-
jiem nonāktu viņu veidotais un ar hektogrāfu pavairotais žurnāls 
„Jaunatne” (4. att.).

Apriņķa centra – Talsu  LJS organizācija – izveidojusies no 
1919. gadā pie Talsu sadraudzīgās biedrības dibinātā jaunatnes pul-
157  Dokuments: LJS paziņojums, 1923. g. TNMM 23002/7
158  Turpat.
159  LJS Lub-Ezeres organizācija. Izejošie raksti par 1922. g. TNMM 22985.
160  Turpat.
161  19 cilvēku lielais organizācijas dibinātāju pulciņš 5 mēnešu laikā pieaug līdz 40 cilvēkiem, no 

kuriem lielākā daļa – zemkopju.

4. att. Latviešu Jaunatnes savienības Lubezeres 
organizācijas 1922. gadā izdotā žurnāla „Jaunatne” 

1. numurs. TNMM 22991/1
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ciņa.162 Latvijas jaunatnes savienības Talsu organizācija, kā paredz 
savienības statūti,163 kopš 1920. gada, nosaukumiem un vadītājiem 
gadu gaitā mainoties,164 izvērš plašu darbību, organizējot lekcijas, re-
ferātus, lugu uzvedumus,165 literārās tiesas, sarīkojot Raiņa viesoša-
nos Talsos,166 gadskārtējās Talsu mākslinieku gleznu izstādes, biedru 
vakarus, vairojusi latvisko kultūru visā apriņķī un „godam pildījusi 
savu pienākumu pret tēviju – Latviju, audzinot tai krietnus pilsoņus, 
latviešu meitas un dēlus, latviskā garā un svētībā”.167

Latviešu kultūras veicināšanas biedrības nodaļas dibinātas vai-
rākos apriņķa pagastos, īpaši ražīgi kopš 1924. gada darbojoties 
Pastendē. Savu darbību aizsākot ar R. Blaumaņa  lugas „Ugunī” uz-
vedumu, turpmākajos 10 gados Latviešu kultūras veicināšanas bied-
rības Pastendes nodaļa iestudē vēl 19 izrādes, iekārto skatuvi ar Žaņa 
Sūniņa un Kārļa Freimaņa zīmētiem dekorāciju komplektiem, izvei-
do biedrības kori, piedalās Dziesmu svētkos Rīgā un novadu Dziesmu 
dienās, sniedz koncertus, kursus, priekšlasījumus, izveido bibliotēku, 
kļūstot par „čaklu latvju gara kopēju”.168

Gandrīz visus Talsu apriņķa studentus 1923. gadā apvienoja 
Talsu un apkārtnes studējošo biedrība.169 Tās devums tautiskās apzi-
ņas veicināšanā 1920. gados ir priekšlasījumu, disputu, literāro tiesu, 

162  Programma Talsu sadraudzīgās biedrības jaunatnes pulciņa organizētajam Raiņa vakaram 
1920. gada 24. aprīlī. TNMM 2907

163  Iespieddarbs: Latviešu Jaunatnes Savienības statūti, izdoti Rīgā, 1920. g., piederējuši 
skolotājam K. Draviņam, TNMM 19741

164  Latvijas jaunatnes savienības Talsu organizācija (1920. g. 28. apr.–1925. g. 30. sept.), 
Centrālā latviešu jaunatnes savienības Talsu nodaļa (1925. g. 30.sept.–1929. g. 14. janv.), 
Talsu latviešu jaunatnes savienība (no 1929. g. 14. janv.). Priekšsēdētāji: V. Kaijgars, 
P. Kundziņs, A. Reiznieks, V. Insberga, T. Insbergs. 1920.–1926. g. darbojas K. Mīlenbaha 
ielā (toreiz Rīgas iela) 3.

165  Programma Rūdolfa Blaumaņa 20. g. nāves dienas atceres vakaram ar skolotāja P. Kundziņa 
referātu par R. Blaumani un lugas „Ugunī” uzvedumu ar K. Sūniņa dekorācijām 1928. gada 
23. septembrī. TNMM 10431

166  1922. gada 26. jūlijā Talsu Sadraudzīgās biedrības namā, kur Rainis runā par kultūras 
jautājumiem, dzied koris, savienības biedri deklamē Raiņa dzeju (J. Rainis Talsos. Talsu 
Apriņķa Vēstnesis, Nr. 1, 1921, 3. lpp. TNMM 15534/1).

167  Latviešu jaunatnes kulturālais darbs. Talsu Balss, Nr. 4, 1935, 2. lpp.
168  Mazais. Čaklās latvju domu paudējas 10 gadi. Talsu Avīze, Nr. 8, 1934, 3. lpp. 

TNMM 15538/8.
169  No 1925. gada kļūst par Talsu-Tukuma un apkārtnes studējošo biedrību, no 1932. gada – 

Talsu-Tukuma studentu biedrību. 1937. g. iekļauta Latvijas Universitātes studentu biedrību 
vienībā „Kursa”.Veidlapa: Iestāšanās anketa. Talsu-Tukuma un apkārtnes studējošo 
biedrība. TNMM 19736; Programma Talsu-Tukuma un apkārtnes studentu biedrības 
rīkotam saviesīgam vakaram Talsu sadraudzīgās biedrības zālē 1925. gada 6. janvārī. 
K. Freimaņa zīmēts ievākojums. TNMM 19736 (Apriņķa iedzīvotājiem „ieteicams nopietno 
izrīkojumu apmeklēt”: Vērtīgs izrīkojums. Talsu Dzīve, Nr. 28, 1925, 1. lpp.)
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pasaku vakaru, muzikālu sarīkojumu, atceres dienu rīkošana, teātra 
izrādes Talsos, Sabilē,170 Kandavā un citviet.

Vairākas no apriņķa bibliotēku biedrībām gan dibinātas jau gad-
simta sākumā,171 bet, nodibinoties Latvijas valstij, izvirza plašākus 
uzdevumus: 1920. gadā Lībagu skolas skolotāja Kārļa Draviņa orga-
nizētās172 Lībagu bibliotēkas biedrības mērķis ir „sekmēt vietējo iedzī-
votāju garīgo attīstību”,173 uzturot bibliotēku,174 rīkojot referātus un 
diskusijas par kultūras jautājumiem, literārus, muzikālus vakarus, 
vadot izglītības pulciņu.

Daļā organizāciju biedru gan sākotnējā sajūsma noplok, aktī-
vo cilvēku skaits samazinās, kas raksturīgs visai Latvijai. Tas tiek 
skaidrots ar nesenā kara un tam sekojošo notikumu sekām, kas radī-
jis alkas pēc sensācijas, kāri pēc jaunā, par ko pēc laika tiek zaudēta 
interese.175 Kārlis Dziļleja dzejas rindās presē izsaka nožēlu par sā-
kotnējā spara zudumu Talsos, secinot, ka „atkal snaudā klus ik kalns 
un pakalns tavs, kur varoņteikas dus” un cerību, ka „atdzimt teiku 
laikmets kalnos atkal sāks”.176 Laikraksts „Talsu Balss”, atzīstot, ka 
„ne tikai Talsos, bet visā Latvijā pēdējā laikā redzams liels pagurums 
sabiedriskā dzīvē”,177 iemeslus sabiedrības vienaldzībai attiecībā uz 
savas tautas kultūru saredz politiskajās interesēs, kas nu klātesošas 
lielā daļā sabiedrisko darbinieku. 1920. gadu vidū  sociāldemokrā-
ti savos mītiņos pilsētu dēvē par „sarkanajiem Talsiem”. Kā atceras 
„Talsu Balss” ilggadējais redaktors Pēteris Gredzens, „pilsētas pašval-
dība, visa sabiedriskā dzīve bij zem sociāldemokrātu noteikšanas. Pat 
Sadraudzīgā biedrība nedrīkstēja atteikt telpas viņu sapulcēm, mīti-
ņiem un internacionālei”.178 Kā pretspars politiskajam spēkam, „kam 

170  Fotogrāfija: Talsu-Tukuma studentu biedrība viesojas Sabilē ar teātra izrādi, 1920. gadi. 
TNMM 11484

171  Nurmuižas bibliotēkas biedrības statūti, 1910. g., drukāti Glūdas un Co tipogrāfijā, 
piederējuši K. Draviņam. TNMM 19748; Spāres bibliotēkas biedrības statūti, 1911. g. 
drukāti pie J. Seļdova [Zeldova] Talsos. TNMM 10725

172  Vēstule Jelgavas Apgabaltiesas administratīvai nodaļai: lūgums atļaut dibināt Lībagu 
bibliotēkas biedrību, 1920. g. 30. aug. TNMM 13179/1 

173  Lībagu bibliotēkas biedrības statūti rokrakstā, 1920. g. TNMM 13180/2
174  Bibliotēka Lībagos dibināta 1891. gadā: Dokuments par bibliotēkas dibināšanu Lībagu 

skolas 10 gadu jubilejas svētku piemiņai 1891. gada 10. novembrī. TNMM 5432
175  Iekšējs sabrukums. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 3, 1922, 1. lpp. TNMM 15534/2
176  Dziļleja, K. Talsi. Talsu Dzīve, Nr. 3, 1924, 2. lpp. TNMM 15535/1
177  R-s. Politikas un patmīlības murgos. Talsu Balss, Nr. 14, 1924, 1. lpp. TNMM 15537/4 
178  Gredzens, P. Desmit gadus noslēdzot. Talsu Balss, Nr. 26,1934, 2. lpp. TNMM 15537/7
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nerūpēja latviešu tautas labklājība un valsts patstāvība”,179 „bangojo-
šā partiju laikā, lai stātos pretī un apkarotu nevēlamās partiju tieks-
mes”,180 1924. gadā181 tiek veidots valstisku domu paudējs laikraksts 
„Talsu Balss” ar mērķi „ieaudzināt pilsonībā latvisko pašapziņu un 
dzimtenes mīlestību”182 un kura „nopelns šinī latvietības apvienošanā 
ir nenoliedzams”.183

Viens no pirmajiem Satversmes sapulces184 veikumiem Latvijas 
nācijas stiprināšanā bija 1920. gada 15. septembrī pieņemtais likums 
par uzvārdu maiņu. Arī Talsu apriņķa iedzīvotāji izmantoja iespēju 
savulaik barona vai pagasta skrīvera piešķirto uzvārdu nomainīt pret 
daiļskanīgi latvisku. Tā, piemēram, Talsos Šķūņu ielā 2 dzīvojošais 
Jānis Kunkelbergs ar sievu Emīliju un dēlu Kārli Edgaru izvēlas uz-
vārdu „Klints”,185 Strazdes pagasta Tīrumniekos dzīvojošais Jēkabs 
Alberts Knochenfelds-Nukumfelds – „Lauciņš”.186 Ar Talsu apriņķa 
vecākā Reinholda Kuikulīša atļauju vēlāk arī mājas iegūst latviskus 
nosaukumus, tā 1937. gadā toreizējā Lībagu pagasta „Frīdenbergi” 
kļūst par „Pļaviņām”, „Šmidheni” – par ”Novadniekiem”, „Minteri” – 
par „Latviešiem”.187

Teodors Dzintarkalns – latviskā meklētājs

Talsu valsts ģimnāzijas skolotājam Teodoram Zaudmanam 
(1874–1937) ar Iekšlietu ministra 1921. gada 9. septembra lēmumu188 
tiek atļauts lietot uzvārdu Dzintarkalns. Sākotnējo – Zaudmans – 
viņa vectēvam atvēlējis skrīveris kā piemiņu par zaudēto māju.189 
Vēlāk Dzintarkalns latvisko arī savu vārdu, Teodora vietā lietojot 
179  Mežmalietis, A. Desmit gadu par vienotu latvietību. Talsu Balss, Nr. 26, 1934, 1. lpp. 

TNMM 15537/7
180  Lapševskis, F. (Kalnastrauts) Laikraksts „Talsu Balss” gaitu beidzot. Talsu Balss, Nr. 43, 

1938, 1. lpp. TNMM 17666
181  1. numurs iznāk 3. jūlijā.
182  Lapševskis, F. (Kalnastrauts) Laikraksts „Talsu Balss” gaitu beidzot. Talsu Balss, Nr. 43, 

1938, 1. lpp. TNMM 17666
183  Turpat.
184  Pirmais 1920. gadā tautas ievēlētais likumdevējs Latvijā, darbojās līdz 1922. gada 

7. novembrim, kad tās funkcijas pārņēma Saeima.
185  Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 200, 1928, 6. lpp.
186  Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 514, 1931, 4. lpp.
187  Latviskotie un pārdēvētie māju nosaukumi Lībagu un Nurmuižas pagastā. Talsu Balss, 

Nr. 19, 1937, 8. lpp.
188  LVVA, 3234. f., 31. apr., 8. l., 187. lpp.
189  T. Dzintarkalna piezīmju burtnīcu noraksts. Gabaliņi no manas dzīves jeb kāda puslatvieša 

un mazcilvēka dzīves stāsts. Autobiogrāfija no T. Dzintarkalna, 1932., 1. burtn., 7.–8. lpp. 
TNMM 3615
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Tics.190 Piedzimis Dundagas pagasta 
Lonastu mājās kā kalpa dēls, Teodors 
Dzintarkalns kļūst par nozīmīgu apriņķa 
senatnes tradīciju pētītāju, glabātāju un 
latviskās kultūras veicinātāju (5. att.). 
To īstenot palīdz viņa dalība dažādās 
sabiedriskās aktivitātēs: Talsu sadrau-
dzīgajā biedrībā, pilsētas izkārtņu latvis-
košanas komisijā,191 Pieminekļa komite-
jā,192 Latvijas senatnes pētītāju biedrības 
Talsu nodaļā.193

Tautas vēsturei, tās liecību vākšanai 
jaunajā valstī tiek piegriezta liela vērība. 
Tas ir pamats, kurā smelt pašapziņu, uz kā būvēt savu latvietību – nu 
jau kā kopīgas valsts pilsoņiem. Līdz ar alkām pētīt tautas senvēs-
turi, aizsākās daudzu muzeju darbība. Pildīdams skolotāja un Talsu 
pilsētas galvas pienākumus, 1923. gadā Teodors Dzintarkalns aizsāk 
arī kultūrvēsturiska muzeja iekārtošanu Valsts Talsu vidusskolas 1. 
stāva vienā telpā.194 Pirmā apriņķa muzeja veidošanā tiek iesaistīti 
iedzīvotāji, tā krājumu turpinot papildināt sadarbībā ar skolēniem, 
skolotājiem, Latvijas senatnes pētītāju biedrības Talsu nodaļu, rīko-
jot mantu vākšanas ekskursijas un izrīkojumus, lai savāktu līdzek-
ļus vērtīgāko eksponātu ieguvei. 1936. gadā senlietas izkārtotas jau 
4 telpās, līdzās skolas virtuvei, ēdamtelpām un mazgājamām telpām, 
agrāko barona mantu kambaru un kalpotāju mītņu vietā. Kā īpaši 
vērtīgus muzeja seno laiku lieciniekus Latvijas vēstures institūta vi-
cedirektors Francis Balodis, šeit 1936. gadā ciemojoties, min Laidzē 
atrastu dzelzs laikmeta bronzas spirālrotu, Sabiles krievu kapos at-
rastas auduma paliekas, 13. gadsimta rotaslietas. No etnogrāfiskām 
vērtībām – Talsu apvidus sagšu, kāda neesot pat valsts vēsturiskajā 

190  Atsevišķos oficiāla rakstura avotos kā T. Dzintarkalna vārds minēts arī Fridrihs. Izdevumā 
Valdības Vēstnesis, 24. nov., 1936. Fridrihs Teodors Dzintarkalns kā Pastendes pagasta 
„Vilciņu” mājas īpašnieks minēts kā dalībnieks novadgrāvju rakšanas darbos Pastendes 
meliorācijas sabiedrībā „Dūņi”.

191  1926. gadā, līdz ar citiem pilsētas valdes uzaicinātiem skolotājiem.
192  No 1924. gada, brīvības cīņās kritušo pieminekļa celtniecībai.
193  Ievēlēts valdē pirmajā biedru sapulcē 1924. gada 4. maijā.
194  Tā kā eksponātu skaits aug (1927. gada pavasarī sasniedzot 8969 vienības), 1926. gadā tie 

izkārtoti divās citās telpās.

5. att. Teodors Dzintarkalns 
1920. gadu beigās. TNMM 3744/1
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muzejā.195 Pats Dzintarkalns muzeja iekārtošanu atzīst par nozīmīgu 
apriņķa sabiedriskās un kultūras dzīves veicinātāju, par lielāko pēc-
kara sasniegumu Talsos,196 jo, lai izprastu tagadni un vērstos nākot-
nē, jāizzina pagātnes mantojums.

Dzintarkalns kļūst par latviskās reliģijas – dievturības kustības 
veicinātāju Talsu apriņķī. Jebkurai jaunai valstij ir nepieciešamība 
sevi apliecināt, izejot cauri nacionālā romantisma periodam, kad neiz-
trūkstoša ir senatnes idealizācija. Tā arī 1920. gadu Latvijā atdzima 
senatnes tēli, tika meklēti senajie virsaiši un dievi. Turpinājās jaun-
latviešu aizsāktie centieni atjaunot senlatviešu reliģiju. 1920. gados 
darbību sāka pat veselas divas dievturu kopienas: Latviešu Dievturu 
draudze197 un Latvijas Dievturu sadraudze.198 Ja pirmā praktizēja pri-
vātu, intīmu, ģimenē kopjamu reliģiju, tad Ernesta Brastiņa izveidotā 
mācība bija uz plašām masām orientēta, ar vēlmi iespaidot sabiedris-
kos procesus un veicināt tautiskās idejas attīstību: „Tauta pasaules 
centrā. Tauta pārāka par visu! Tauta pirmā vietā!”199 Ernests Brastiņš 
aktīvi darbojās arī publicistikā, popularizējot latviska dzīves stila ne-
pieciešamību. Gluži kā jaunlatvieši, viņš pasludina tautu par svētumu 
un aicina šo pārliecību ieviest ne tikai sevī, bet arī sev apkārt – radīt 
latviskas dzīves un mākslas stilu. Apriņķī šo ieskatu cenšas iedzīvi-
nāt Teodors Dzintarkalns, meklējot latvisko arī dievatziņā200 un orga-
nizējot Latvijas Dievturu sadraudzes Talsu draudzi. Viņa vērtējumā 
„ideja Brastiņam esot laba, ja tikai izdotos pievilkt vairāk inteliģen-
ces, bet tā skatoties uz šo senlatviešu lietu drusciņ jocīgi”.201 Pirmais 
mēģinājums apriņķa iedzīvotājus publiski iepazīstināt ar dievturības 
idejām īstenojas 1933. gada 19. novembrī, kad Talsu sadraudzīgās 
biedrības namā202 notiek Dievturības brīdis ar Latvijas Dievturu sa-
draudzes vecajo padomes locekļa un sludinātāja Alfrēda Alda Gobas 
priekšlasījumu „Dievturība un latviešu nākotne”. 25. februārī – pēc 

195  Izglītības ministrs senā Kursas cietokšņa vietā Talsos. Jaunākās Ziņas, Nr. 124, 1936, 10. lpp. 
196  Dzintarkalns, T. Vadonis pa Talsiem un apkārtni. Talsi : J. Glūda un biedri, 1927, 25. lpp.
197  1926., vad. Kārlis Marovskis-Brežģis. 
198  1927., vad. Ernests Brastiņš.
199  Brastiņš, E. Latvietība kā jauna tikumība. Kurzemes Vārds, Nr. 65, 1937, 4. lpp.
200  Luterāņu baznīcu Dzintarkalns vērtē kā „par daudz aukstu, nelatvisku” (Dzintarkalns, T. 

Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves, uzrakstīti 1931. gadā. Talsi : A. Pelēča 
lasītava, [2005], 230. lpp.).

201  Ko dara pensionētie skolotāji. Talsu Balss, Nr. 28, 1933, 4. lpp.
202  Dievturu saukts par Talsu Latviešu namu.
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dievturības kalendāra – sveču mēneša ceturtajā dievdienā,203 kad  
Sadraudzīgās biedrības namā notiek jau otrais dievturības brīdis, 
dievturības idejām Talsos radušies jau vairāk  piekritēju. Laikraksts 
„Talsu Balss” iepazīstina apriņķa iedzīvotājus ar dievturību kā ticī-
bu, „kas smelta no senlatviešu gara mantām, latviešu dvēseles un 
kultūras”.204 1934. gadā, kļūstot par jaunā laikraksta „Talsu Avīze” 
redaktoru, Dzintarkalns  aicina: „Mums jātop daudz latviskākiem. 
Mums jābūt 100 procentīgiem latviešiem,”205 turpmāk katru numuru 
uzsākot ar tautas dziesmu, popularizējot latvisko dzīvesziņu un regu-
lāri iepazīstinot apriņķa iedzīvotājus ar sentēvu dievturības idejām. 
Pēc pašu dievturu ieskata, pagaidām „viņi ir vienīgie parauglatvieši, 
kas cenšas latviski dzīvot un radīt  latviskās kultūrvērtības. Lai tap-
tu par pilnīgu tautu ar visām tautas pazīmēm, nav cita ceļa kā vien 
dievturība. Dievturība māca latvieti latviski dzīvot un jaunradīt”.206 
Grāmatas par dievturību un dievturu žurnālu „Labietis” Talsos pie-
dāvā „Kultūras” un A. Beķeres grāmatu tirgotavas. Pēc Dzintarkalna 
ierosmes Talsos viesojas Rīgas dievturi – Alfrēds Aldis Goba, Ernests 
Brastiņš. Kolēģis Talsu Valsts vidusskolā – Ansis Dreimanis – gan 
viņu uzskata par „tādu pusdievturi”,207 tomēr Dzintarkalns atrod sevi 
dievturu pasaules redzējumā, arī sadzīvē, ikdienā to īstenojot, kaut 
vai sekojot mēnešu un dienu skaitīšanai pēc tikai dievturiem rakstu-
rīgā kalendāra.208

Dzintarkalns nerod meklēto latviskumu veicinošo harmoniju pilsē-
tas dzīvē: tā samaļot cilvēku un patiesās cilvēka dzīves vajadzības dzī-
ve pilsētā neļaujot attīstīt. Meklējot saskaņu sevī un apkārt, 1929. gadā 
no sava Talsu namiņa Dārza ielā 2 Dzintarkalns pārceļas uz netālajiem 
Nurmuižas pagasta „Dzintariem”.209 1930. gadā, ar Latvijas Mākslas 

203  Dievturi ievieš īpašu latvisku laika – gadu, mēnešu, dienu – skaitīšanu (Brastiņš, E. 
Latviskais laiks. Labietis, Nr. 5, 1934, 10.–13. lpp.).

204  Talsos nebijis, neredzēts, nedzirdēts. Talsu Balss, Nr. 43, 1933, 4. lpp. 
205  Darbu sākot. Talsu Avīze, Nr. 1, 1934, 1. lpp. TNMM 15538/1
206  Brastiņš, E. Vai mēs esam tauta. Labietis, Nr. 6, 1934, 12. lpp.
207  Dreimanis, A. Mana dzīve. [Vācija] : Agrīta Dreimane, 1980, 78. lpp.
208  Saglabājies dievturu mēnešu, dienu pieraksts T. Dzintarkalna piezīmju kladē: Vilciņu 

mājas dienasgrāmata no dibināšanas laika 7. okt. 1927. – Talsos, 12. maijā, 1929., rakstījis 
T. Dzintarkalns. TNMM 3764

209  Mājas būvniecības darbus veikuši: namdaris K. Heniņš, mūrnieks J. Grīnvalds, skārdnieks 
K. Priede, podnieks K. Krusbergs, strādnieki P. Jurševics, E. Jaksis. Pašlaik – Lībagu 
pagastā, privātīpašums.
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akadēmijas studenta Kārļa Sūniņa (1907–1979) 210 un krāsotāja Borisa 
Lēvenšteina palīdzību, „Dzintarus” viņš pārvērta par tautiska romantis-
ma apdvestu ideālo latvieša mītni, cerot „uzcelt māju, kura būtu latvis-
ka svētnīca un arī mūsu tautas gara mantu atspoguļojums”.211 Latvijas 
Republikas dienas laikraksts „Jaunākās Ziņas” Dzintarkalnu nosauc par 
„īpatni, kādu mūsu dienās reti kur citur var sastapt”,212 kas savu namu 
pārbūvējis par īpatnējāko celtni Latvijā. Dzintarkalna nams kļūst par 
pirmo Latvijas dievturu svētnīcu. Mājas fasādi rotāja uzraksts: „Debesis 
gavilē, zemīte skan/Ai, kā šai pasaulē patīkas man!” Uz klēts durvīm – 
tautasdziesmas rindas: „Maģa, maģa mana sēta/Treji vārti izdarīti/Pa 
vieniem Saule lēca,/Pa otriem Mēnestiņš/Pa trešiem dieviņš nāca /Ik rī-
tiņu, ik vakaru.” Dārzā starp puķu dobēm dižojās ozola Pērkoņtēva tēls 
ar zibens šautru paceltā rokā. Zem ābelēm Dzintarkalns izvietojis no 
cementa veidotu senču pils maketu.213 Pat sunītim Ojāram uzcelts savs 
namiņš, kuram netrūkst logu, aizkaru un puķu. Atverot „Dzintaru” dur-
vis, labajā pusē ienācēju sagaida simboliska mājas atslēga, darināta no 
metāla un rotāta ornamentiem.214 Mājas iekšieni rotā Kārļa Sūniņa sie-
nas gleznojumi ar mitoloģiskiem motīviem,215 novērtēti kā mākslinieka 
plašākie un interesantākie gleznojumi, kas radījuši „bagātu un īpatnu 
ietērpu mūsu senām dievotām teiksmām”216 un latvju mākslu tuvina „ne 
vien latviskam veidam, bet arī latviskam saturam”.217 Tēlnieks Arvīds 
Brastiņš Kārli Sūniņu ierindo latviskāko mākslinieku vidū un nosauc 
par „īstu latviešu baltās dvēseles tulku”.218 „Dzintaros” rotātas sienas, 
griesti, durvju ailas, mēbeles un gaismekļi. Mājas iekšiene dalīta svētnī-
cā un dzīvojamās telpās. Dzintarkalna mājā pulcējas Latvijas Dievturu 
sadraudzes Talsu draudze219 (6. att.). Te viesojoties, Ernests Brastiņš 
slavē „Dzintaru” tautisko veidolu: „Tāda senlatviska iekārta, kā jums, 
210  Dzimis Nurmuižas pagastā, mācoties Talsu vidusskolā, skolotāja Kārļa Šprunka iedvesmots, 

nolemj apgūt mākslu, 1927.–1934. g. studē Latvijas Mākslas akadēmijā, iegūstot 
mākslinieka dekoratora grādu.  

211  Audzis, L. Latviešu svētnīcas. Labietis, Nr. 4, 1936, 34. lpp.
212  Pats sev uzcēlis īpatnēju pieminekli. Jaunākās Ziņas, Nr. 129, 1937, 11. lpp.
213  Fotogrāfija: T. Dzintarkalns ar suni Ojāru pie senču pils maketa „Dzintaru” dārzā 1930. gadu 

sākumā. ZP 4298
214  Atslēga, metāla, simboliska, atradusies T. Dzintarkalna mājā „Dzintari”, 33x80 cm. 

TNMM 3767
215  Fotogrāfijas: T. Dzintarkalna mājas „Dzintari” pēc celtniecības pabeigšanas, 1930. g. 

TNMM 3752/1, 2 
216  Bīne, J. Mitoloģiskie temati mūsu mākslā. Sējējs, Nr. 2, 1940, 126. lpp.
217  Turpat, 128. lpp. 
218  Brastiņš, A. Gleznotājs Kārlis Sūniņš. Labietis, Nr. 3, 1940, 186. lpp.
219  Skats Dzintaru svēttelpā [Fotogrāfija]. Labietis, Nr. 4, 1936, 208/209. lpp.
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Dzintarkalna kungs, nav pat pie mums Rīgā, Dievturu draudzē!”220 
Neīstenojas gan Dzintarkalna iecere mājā iekārtot privātu muzeju un 
Talsu mākslinieku gleznu galeriju.

Kā atzinuši Teodora Dzintarkalna laikabiedri, arī 1927. gadā iegā-
dāto purvaino un nekultivēto lauku īpašumu „Vilciņi” Pastendes pa-
gastā221 viņš pārvērtis „auglīgās druvās, kuru vidū pacēlās latviskā iz-
jūtā darinātas dzīvojamās un saimniecības ēkas”,222 tās Dzintarkalna 
palīgi apdzīvojuši kopš 1929. gada.223

1930. gadu sākumā valstī izvēršas diskusija par tautiska stila pie-
lietojumu, brīdinājums no pārspīlētiem tautiskiem centieniem: 
ugunskrusta vai skujiņas uzlipināšana uz istabu sienām, rakstāmgal-
da piederumiem un citiem priekšmetiem vēl nenozīmējot nacionāla 
stila veidošanu, bet gan labas gaumes trūkumu: „Vai būtu pareizi, ja 
uzšūtu smokingam tautiskās villaines rakstus vai limuzīnam pieliktu 
tautiskās pūrlādes apkalumus un teiktu, ka tie ir veidoti tautiskā ga-
rā?”224 Tautieši tiek aicināti izmantot tautiskā stila elementus vienoti 
ar pārējo interjeru. Te nu Dzintarkalnam neko nevar pārmest, jo kat-
ra lieta darināta latvju stilā, veidojot vienotu ansambli. Māju apbrīno-
ja ciemiņi no tuvienes un tā-
lienes. Tās apskate tautiešos 
viesusi pārdomas: „Ieejot 
Dzintarsētā, rodas savāda iz-
jūta, kas modina sāpes par zu-
dušo, bet ausīs skan gaviles 
gaišas, ka latvju ceļam pavērti 
saules vārti.”225 Savdabīgāko 
ciemiņu grupu „Dzintari” sa-
gaida 1936. gada 23. augustā, 
kad Valsts dzelzceļu virsvaldes ceļojumu biroja „Ceļtrans” organizētā 
tūristu vilciena 20 vagonos iepazīt Talsus un apkārtni tiek atvizināti 
350 tūristi, starp kuriem 45 igauņu dzelzceļa staciju darbinieki un 
Lielbritānijas konsuls Džons Trents ar ģimeni. Konsuls piemiņai no 
220  Ko dara pensionētie skolotāji? Talsu Balss, Nr. 28, 1933, 4. lpp.
221  Pašlaik Ģibuļu pagasts. Ēkas nav saglabājušās.
222  Teodors Dzintarkalns aizsaulē. Talsu Balss, Nr. 23, 1937, 5. lpp.
223  Pastendes pagasta Vilciņu mājas grāmata, 1929.–1938. g. TNMM 3765
224  Borbals, A. LU Arhitektūras fakultātes studentu darbu izstāde un tās nozīme. Students, 

5. maijs, 1933, 3. lpp.
225  Brāļu sētas raudzīties’i. Latvijas Kareivis, Nr. 180, 1937, 4. lpp.

6. att. T. Dzintarkalna mājas „Dzintari” Saules 
istaba ar ieeju svēttelpā 1930. g. TNMM 3752/2
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Talsiem saņem pilsētas galvas Aleksandra Reiznieka dāvātu latvisku 
alus kausu. Simboliski, jo tieši alus kauss, interjera priekšmeti un de-
koratīvā māksla vispār 1920.–30. gadu Latvijā kļūst par tautiskuma 
mērauklu. Tomēr liela sabiedrības daļa tiecas pēc savulaik jaunlatvie-
šu paustās latviskuma izpratnes, kas neaprobežojas vien ar ārējiem 
tautiskuma atribūtiem, bet pauž plašāku latviskā izpratni – ideju par 
tautas gara brīvību, tikai latvietim raksturīgo pasaules redzējumu un 
lietu uztveri. Arī Dzintarkalns apcer, ka ir „iespējama latviešu īpatnē-
ja dzīve”226 un latviskums padarītu Eiropas kultūru pilnīgāku. 
Vērtējot, kā pēdējos gados plaukusi latviskā kultūra – attīstījusies 
rakstniecība, dziesmu tradīcija, gara mantu krāšana, pētīšana un iz-
skaidrošana, latvju ticība – dievturība, Dzintarkalns cer sagaidīt jau-
nu tautas atmodu jaunlatviešu izpratnē. Viņa vērtējumā pēdējos ga-
dos „šejienietis sāk izprast dzīvi dziļāki, apgarotāki”,227 arī valsts 
svētku svinēšana pilsētā kļuvusi idejiskāka: ja 1918. gadā Latviešu 
biedrības namu rotājis uzraksts: „Par Latviju!”, tad 1933. gadā jau – 
„Par latvisku Latviju!”,228 bet „tanī vēl trūkst latvisku atribūtu, latvis-
ka satura”.229

Tā veidošanai, kā savulaik atzina jau jaunlatvietis K. Valdemārs, 
svarīga valsts saimnieciskā neatkarība. Teodora Dzintarkalna vēr-
tējumā 1930. gados saimnieciskos darījumos, politiskās norisēs pā-
rāk liela ietekme žīdu230 aktivitātēm. Viņu rokās atrodoties „latviešu 
morālisko pagrimšanu un izvirtību”231 veicinošie brūži un tabakas 
fabrikas, kino ar demoralizējošām filmām. Šīs tautas pārstāvis esot 
„galvenais latviešu saimnieciskās dzīves noteicējs”.232 Ja 21. gadsim-
ta Latvijā tiek rīkoti dažādi mūsu zemē ražotu produktu aizsargājoši 
pasākumi,233 tad Teodors Dzintarkalns jau 1934. gadā, vēloties, „lai 

226  Dzintarkalns,T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves, uzrakstīti 1931. gadā. 
Talsi : A. Pelēča lasītava, [2005], 348. lpp.

227  Dievturības brīdis Talsos. Talsu Balss, Nr. 45, 1933, 4. lpp.
228  Turpat.
229  Teodora Dzintarkalna runa Ārlavā par Krišjāņa Valdemāra garu un atjaunoto Latviju. 

Talsu Balss, Nr.1, 1935, 2. lpp.
230  Tolaik filologu oficiāli atzīts vārds konkrētās tautības apzīmēšanai (Ko saka profesors 

Endzelīns par vārdiem „žīds” un „ebrejs”. Ugunskrusts, Nr. 26, 1933, 1. lpp.).
231  Latviešu ierēdnis. Kāpēc es iepērkos tikai latviešu veikalos. Talsu Avīze, Nr. 6, 1934, 1. lpp. 

TNMM 15538/6
232  Turpat.
233  „Zaļā karotīte”, „Nepērc svešu!”
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visās vietās noteicējs būtu latvietis”,234 savu naudu aicina atstāt tikai 
pie latviešu tirgotājiem235 un amatniekiem,236 savā laikrakstā „Talsu 
Avīze” regulāri publicējot attiecīgus rakstus un uzsaukumus.237

Publicistikā izvēršas nacionālo ideju pārvērtēšana, tiek izteiktas 
šaubas, vai latviešiem ir jel kāda tautiska kopsajūta, bažas par sev 
piemītošo tautiskumu. Dažs labs tautietis, bīdamies to pazaudēt, iz-
vairās pat runāt svešvalodās, „ja Dievs nav devis tās saprast”.238 Līdz 
1934. gadā, Dzintarkalna vērtējumā, „tautas vienības un kopības 
vietā atskan šķiru cīņas lozungi, karo  laucinieks ar pilsētnieku, vec-
saimnieks ar jaunsaimnieku, jaunsaimnieks ar sīkzemnieku, progre-
sists ar liberālo un tā bez gala”.239

1934.–1940. gadi: latviskumu visās jomās!

Vienot tautu un atjaunot tās senos kopības principus 1934. gada 
15. maijā uzņemas Kārlis Ulmanis, ko laikabiedri novērtē kā tautis-
kās atmodas laikmeta ilgu piepildītāju. Šim laikam raksturīga seviš-
ķa nacionālās apziņas aktivitāte, īpaši izpaužoties sadzīvē, interjerā, 
dekoratīvajā mākslā.

Sajūsmu par jauno valdību izsaka arī Talsu apriņķa latviskā-
kā pagasta – Valgales240 – iedzīvotāji241: „Pagājušas dažas dienas, 
kopš ieskanējās Latvijas atdzimšanas zvani, šis lielais, vēsturiskais 
notikums radījis sajūsmu Valgales pagasta mierīgos iedzīvotājos. 
Valgalieši sūta sirsnīgu, neviltotu pateicību brīvās Latvijas veidotā-
jiem – ministru prezidentam Ulmanim un ģen. Balodim par veikto na-
cionālo darbu un nedalīti uztic mūsu dziļās dzimtenes nākotni viņu 
nenogurstošajās un neatvietojamās rokās. [..] Ja Latvija mūs sauks, 
mēs iesim un ziedosim tai savus spēkus un dzīvību.”242

Kārļa Ulmaņa vadības laiks tiek saistīts ar 19. gadsimta tautis-

234  Latviešu ierēdnis. Kāpēc es iepērkos tikai latviešu veikalos. Talsu Avīze, Nr. 6, 1934, 1. lpp. 
TNMM 15538/6

235  Latvieši iepērkas šādos veikalos. Talsu Avīze, Nr. 1, 1934, 3. lpp.  TNMM 15538/1 
236  Latviešu amatnieki Talsos. Talsu Avīze, Nr. 2, 1934, 3. lpp. TNMM 15538/2
237  Tautietes un tautieši! Jūsu pienākums iepirkties latviešu veikalos! Talsu Avīze, Nr. 5, 1934, 

1. lpp. TNMM 15538/5
238  Latvju  nacionālisms un tautiskā kopsajūta. Students, 9. marts, 1932, 2. lpp.
239  Ceļu latvju tautai. Talsu Avīze, Nr. 1, 1934, 1. lpp. TNMM 15538/1
240  Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Valgales pagasts ir vislatviskākais apriņķī, kur 

latvieši ir 99,02 % no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita.
241  Sūta Valgales zemnieki, pagasta valde, aizsargi, pamatskola, kultūras veicināšanas biedrība, 

lopkopības pārraudzības biedrība. 
242  Tautas apsveikumi valdībai darba pienākumos. Latvijas Kareivis, Nr. 120, 1934, 4. lpp.
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kās atmodas kustību: šī laika „nacionālā atdzimšana ar savām galve-
nām idejām – nacionālo, tautas vienības un vadonības ideju, ir saistīta 
dziļām saitēm ar mūsu pirmo tautas atmodas laikmetu un tā vado-
ņiem”.243 Tiek izteikta apņēmība ar sava jauniegūtā vadoņa palīdzību 
ievest „latviešu tagadējo un nākošo paaudzi apsolītajā zemē – Ausekļa 
un Kronvalda praviešu acīm skatītajā Latvijā”.244

Talsu apriņķa iedzīvotāji, tāpat kā tautieši citviet Latvijā, tiek ai-
cināti izpaust latvisko pārliecību savā apkārtnē, apģērbos, dzīvokļos, 
mājlietās, spriedumos un ieradumos, nebūt dīki latviskā dzīves un 
mākslas stila radīšanā: „Mūslaiku nacionālisms – prasība pēc latvis-
ka satura un formas visās dzīves nozarēs.”245

Visam jāpauž latvisks pamatīgums, spodrības un daiļuma sajūta, 
„tad būsim soli tuvāk latviskai Latvijai un mums būs saulaina dzī-
ve mūsu pašu mājā,” Talsu apriņķa iedzīvotājiem sola tautiska dzī-
ves stila popularizētājs, mākslinieks Jēkabs Bīne.246 Šī atziņa apgūs-
tama jau no skolas sola.247 Iecienītais rakstnieks Aleksandrs Grīns, 
viesojoties Talsos,248 aicina: „Latvju jaunatne jāaudzina vairāk tautas 
garā. Skolās vēstures stundās skolotājiem plašāki jārunā par latviešu 
varoņiem – latviešu tautas notikumiem, nekā par kādiem nenozīmī-
giem grāfiem.”249 Latviskas Latvijas radīšana ir gadu desmitu darbs, 
tāpēc arī vietējā inteliģence aicina jaunatni „padarīt Latviju latvisku: 
lai še valdītu latviešu tikumi, paražas, dzīves veids un iekārta. Tas 
mūsu visu lielais mērķis”.250 Jaunatnes izglītošanā tautas vērtību ap-
guvei tiek veltīta arvien lielāka vērība, lai šīs zināšanas „dotu tādu 
dvēselisku noskaņojumu un pārliecību, ka tauta un valsts ir augstā-
kas vērtības, kuru dēļ varam upurēties, kuras mums jāmīl un jātur 
godā, uz kurām mēs varam lepni būt un ar lielu apziņu teikt: es esmu 

243  Blanks, E. Latvju atmodas laiks – vadoņu un tautas vienības laiks. Latvijas Kareivis, 
Nr. 274,1934, 3. lpp.

244  Blanks, E. Tautiskās kustības sabrukums un jaunā strāva. Latvijas Kareivis, Nr. 285, 1934, 
2. lpp.

245  Latviskais gars visās dzīves nozarēs. Talsu Balss, Nr. 25, 1937, 1. lpp. 
246  L. M. Latviskā māja. Talsu Balss, Nr. 4, 1937, 3. lpp. 
247  Fotogrāfija: E. Dinsberga pamatskolas 3., 4. klase 1933./34. m. g. [skolēni apgūst latviešu 

rakstu zīmes]. TNMM 2281
248  1934. gada 11. martā – Kalpaka piemiņas dienā – Talsu Sadraudzīgās biedrības namā.
249  Tēvu zemes brīvestību pirkām mēs ar asinīm. Talsu Vārds, Nr. 11, 1934, 1. lpp. 

TNMM 15538.
250  Teodora Dzintarkalna runa Ārlavā par Krišjāņa Valdemāra garu un atjaunoto Latviju. 

Talsu Balss, Nr. 1, 1935, 2. lpp.
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latvietis”! 251 Apriņķa pamatskolu pārziņi, uzsākot 1937./38. mācību 
gadu, saņem norādījumus audzināt „mūsu jaunatnē nacionālo apziņu 
un cieņu pret valsti, (..) šo apziņu izkopt un ieaudzināt no mazām die-
nām”.252 Jaunā paaudze tiek mācīta izprast īpašo tautas vēsturē un to 
pielietot.

Latviska dzīvošana tiek atzīta kā vienīgais tautas patstāvības sa-
glabāšanas ceļš. Ar latviskuma mērauklu tiek mērītas aktivitātes vi-
sās jomās. Ja arhitektūras jomā nacionālā romantisma idejās balstīti 
sasniegumi Latvijas brīvvalsts laikā tā arī neuzplauka, tad dekora-
tīvajā mākslā latviska stila meklējumi ir nozīmīgs virziens. Dedzīgi 
aizrāvušies ar nacionālā romantisma idejām, kas pārtapa izvērstā de-
koratīvismā, latviešu lietišķās mākslas un dizaina veidotāji253 savos 
darbos cenšas apliecināt latviešus kā nāciju ar senu vēsturi, bagātu 
un savdabīgu kultūru. Īpaši tas izpaužas keramikā, koka darināju-
mos, paklājos.

Latviska māja

Latvijas brīvvalsts laika tautas estētiskās domas tribūna – Anša 
Cīruļa un viņa kolēģu centieni tautisku priekšmetu darināšanā lie-
lā mērā veidoja arī tautas gaumi un palīdzēja veidot latvisku māju. 
Īpaši apriņķa iedzīvotājus uz to mudina mākslinieks Jēkabs Bīne, 
viesodamies Talsos ar lekcijām, vadīdams kursus latviska stila iz-
kopšanai254 un publicēdams pamācošus rakstus laikrakstā „Talsu 
Balss”, ļaujot samanīt „svešo reālistisko elementu šaurību un naba-
dzību iepretim mūsu pašu simboliskai ornamentikai, kurā tik daudz 
gara un gaumes”.255 Par kuršu izkopto mājas kultūru liecinot jau 
Egila sāgas,256 kur aprakstīts vikingu sirojums uz Kursu 925. gadā. 
Nonākot vācu pakļautībā, materiālās kultūras stāvoklis arvien pa-
sliktinājies, mitekļa iekārtojumā vislielāko nabadzību sasniedzot 
17., 18. gadsimtā. Nu tautieši tiek aicināti izskaust no saviem mā-

251  Mūsu – latviskās – vēstures soļi. Kurzemes Vārds, Nr. 147,  1936, 2. lpp.
252  Ventspils–Talsu apriņķa tautskolu inspektora priekšraksti Stendes pamatskolai, 1937. g. 

TNMM 11385/2
253  Ansis Cīrulis, Jēkabs Bīne, Romans Suta, Jūlijs Madernieks, Vilis Vasariņš u. c. 
254  1937. gada 4.–6. janvārī mācīta krāsu mācība un ornamentika.
255  Audzinātāji – latviskās mājas kultūras ceļveži. Talsu Balss, Nr. 1, 1937, 5. lpp.
256  Senislandiešu mutvārdu historiogrāfijas avots  par Egila Skalagrimensona (900.– 982.) 

sirojumiem [skatīts 29.10.2012]. Pieejams: http://www.historia.lv/alfabets/E/EG/egila_
saagas/teksti/fragm_latv.htm; Klaustiņš, R. Kā Egils Skalagrimesons braucis vikingos uz 
Kurzemi. Druva, Nr. 1, 1914, 73.–78. lpp.

http://www.historia.lv/alfabets/E/EG/egila_saagas/teksti/fragm_latv.htm.%20Skat<012B>ts%2029.10.2012
http://www.historia.lv/alfabets/E/EG/egila_saagas/teksti/fragm_latv.htm.%20Skat<012B>ts%2029.10.2012
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jokļiem banālos vācu pakaļdarinājumus, ar kuriem vēl vienmēr le-
pojas Talsu rokdarbu veikali,  rūķīšu un gulbju attēlus, persiešu te-
piķus, kumožu sunīšus un amoriņus, sadedzināt lubu literatūru: 
„Līdzšinējie stili, lai arī viņi būtu diez cik jauki, mums neder. Mums 
ir visas dotības latviska stila izveidošanai. Bagāta ir mūsu manto-
juma daļa. Mums jāprot to saulē celt!”257 Ieviešot nacionālu stilu lie-
tišķajā mākslā, tiek ieteikts senos paraugus atkārtot vai uzlabot, iz-
mantojot citu materiālu, apdari, vai arī izmantot stilizētus. Par senu 
tautiska rotājuma elementu tiek atzīts latviskais stabs – kolonna ar  
konusveida apakšējo, augšējo daļu un bumbu – sauli – vidū. Šis ro-
tājošais elements izvēlēts arī 1937. gadā Talsu pilskalnā uzbūvētajai 
Lamekina klētiņai.258 Pārņemtas no celtniecības, šāda veida kolonnas 
tipiskas galdu, krēslu kāju, svečturu noformējumā. Par senu svečturu 
un galda kāju rotājumu veidu  tiek atzīta debesu zīmes – piramīdas ar 
bumbu galā – izmantojums. Visbiežāk priekšmeti rotāti ar iededzinā-
tām vai iegrieztām saulītes un Laimas – skujiņas – zīmēm.

1930. gadu latvietis tiek aicināts pārdomāti iekārtot savus mājok-
ļus, lai tie nebūtu „priekšmetu un audumu noliktavas, bet īsti mākslas 
darbi, pret kuriem nākošās paaudzes nolieks savas galvas, kā pret dzi-
ļas kultūras izpaudumiem”.259 Godā tiek celti latviskā gaumē darinā-

ti trauki un tekstilijas. 
Darinot sienas segas,260 
apriņķa iedzīvotājiem 
iesaka izmantot žurnā-
los publicētus metus, 
iepriekš izvērtējot to 
latviskumu.261 Logu aiz-
karus iesaka rotāt ar 
Saules vai ūsiņa – sau-
les vedēja – zīmi, galda 
segas – ar Māras zīmi, 
saules rakstu. Rožu ce-
liņu, rozīšu un spurainā 

257  Bīne, J. Latviskā māja. Kurzemes Vārds, Nr. 32,1937, 4. lpp.
258  Fotogrāfija: Arheoloģisko darbu veicēji pie Lamekina namiņa. TNMM 20498
259  Bīne, J. Latviskā dzīvokļa iekārta. Labietis, Nr. 6, 1935, 185. lpp.
260  Gobelēns: Tautu meita ar kokli sēž zem ozola, izšuvusi skolotāja Anna Vigule krustdūrienā 

ar krāsainiem vilnas diegiem 1930. gados. TNMM 8660
261  Mācīsimies mīlēt latvju rakstus! Talsu Balss, Nr. 7, 1935, 2. lpp.

7. att. Talsu galdnieka K. Grundmaņa skice krēslam, 
1936. g. TNMM 10983/1
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tehnikā austie grīdas celiņi darināmi brūnganās un silti zaļās krā-
sās. Katrs priekšmets saskaņojams ar pārējo mājas iekārtu, veidojot 
pārdomātu formu un krāsu kompozīciju. Izmantojami zaļi vai brūni 
glazēti keramikas trauki, rotāti ar gravētiem, lipinātiem vai uzkrā-
sotiem ornamentiem262 – Dieva jeb debess zīmi, Māras līkloci, ūsiņa 
zīmi, Saules zīmi, Laimas skujiņu, Zalkša zīmi – , jo „dzīvokļa iekār-
tai jāatspoguļo mūsu nacionālās rotāšanas tradīcijas” un „katrs mūsu 
raksts balstās senā pasaules uzskatā un pauž mūsu sentēvu gara di-
žumu”.263 Konstruktīvi smagnēju, masīvas formas, koksnes faktūru 
izceļošu mēbeļu izvēle apliecina latvieša nopietnību un nelokāmību. 
Tās tiek izdaiļotas ar piemērotiem ornamentāliem griezumiem.264 Arī 
apriņķa galdnieki atsaucas latvietības aicinājumam un mēbeļu dari-
nāšanā izmanto nacionāla stila elementus. Saglabājusies Talsu gald-
nieka, Talsu amatnieku biedrības biedra K. Grundmaņa zīmēta skice 
ozolkoka krēslam (7. att.). Tā kā tautisku gaumi apliecinošas tapetes 
1930. gados neražo, tiek ieteikts sienas krāsot dzeltenīgos, silti zaļga-
nos toņos vienkrāsainas vai ar sīku rakstu, augšējā daļā veidojot or-
namentētu joslu. Istabas rotājamas latviešu mākslinieku gleznām vai 
to reprodukcijām. Mākslā kā latviskā stila garants tiek izcelta orna-
menta un žanra sintēze, mākslas audzinošā funkcija. Dievturi uzsver 
latviska mākslas darba satura nozīmi, kur atklātos latviešu mitoloģi-
jas teiksmainie tēli. Grāmatu starpā izceļama būtu atsevišķā plauktā 
novietota tautas grāmatu grāmata – tautasdziesmu krājums.

Latviska apkārtne

Latvieša mājai jārotājas bagātīga un daiļa dārza ielokā, dzeloņ-
stiepļu iežogojumi jānomaina ar skaistām sētām, mājas un pilsētas 
jāvieno nogrāvotiem, kokiem apdēstītiem ceļiem. Kopš 1934. gada tal-
sinieki daudz padarījuši latviskas apkārtnes iekārtošanā, izbūvējot 
un labiekārtojot pilsētas ielas. 1936. gadā, viesodamies Talsos, kara 
ministrs ģenerālis Jānis Balodis pārsteigts par pilsētas veikumu lat-
viska daiļuma kopšanā: vēl 1922. gadā uz Talsiem veduši slikti ceļi 
un arī pati pilsēta nolaistā stāvoklī.265 Novadgrāvji ceļu malās izplatot 
262  TNMM 27005, ZP 6657/1–2
263  Bīne, J. Latviskā māja. Kurzemes Vārds, Nr. 32, 1937, 4. lpp.
264  Krēsli ar polsterētu sēdekļa virsmu un ornamentāliem griezumiem atzveltnes augšdaļā, 

gatavoti pēc mākslinieka Anša Cīruļa veidoto krēslu parauga, lietoti rakstnieka Kārļa Zariņa 
ģimenē, 2 gab. TNM īpašums. 

265  Atzinība Talsu veidotājiem. Rīts, Nr. 266, 1936, 9. lpp.
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neciešamu smaku, īpaši karstā laikā, un radot draudus pilsētnieku 
veselībai.266 Talsu pilsētas galva Aleksandrs Reiznieks 1936. gadā at-
zīst, ka agrāk iešana pa ietvēm esot bijusi dzīvībai bīstama arī dažā-
du ietves daļas izbūvīšu, piebūvīšu un kāpņu dēļ.267 Nu viss liekais 
no ietvēm novākts, tās sakārtotas un paplašinātas, kļūstot gājēju kā-
jām drošas un acīm tīkamas. Pēc pilsētas valdes norādījuma centra 
ielās ierīkoti glīti žogi. Īpaša vērība veltīta košuma dārziņu ierīkoša-
nai. Kopš 19. gadsimta, kad jaunlatvieši aktualizēja tematu „latvis-
kie augi”, tie kļūst par vienu no latviskās identitātes zīmēm, īpaši 19. 
gadsimta beigās–20. gadsimta sākumā audzētie.268 Kā vērtē pilsētas 
viesi: „Nevienā no mūsu dzimtenes pilsētām neatradīsim tik daudz 
dārzu, koku un zaļumu kā Talsos.”269 Tiek uzslavēta talsinieku dai-
ļuma izpratne, jo viņu iekārtotie zaļumos un puķēs slīgstošie priekš-
dārziņi rotā pilsētu. 1936. gadā nobruģēta gar staciju vedošā Aizsargu 
iela, pārbruģēta Zvaigžņu iela, pabeigta Brīvības ielas izbūve, uzsākti 
darbi Ezera ielā. Svarīga vieta talsinieku latviskā patriotisma kopša-
nā 1920. gados bijis Baznīcas laukums,270 kurā valsts proklamēšanas 
svētku sarīkojumos 18. novembrī dižojušās aizsargu un policijas parā-
des.271 Reiznieka vērtējumā pats laukums radījis pat atbaidošu iespai-
du, bet 1937. gadā kļūst par latvieša daiļuma izjūtai tīkamu vietu, 
rotātu ar košumaugiem un zaļumiem.

K. Ulmaņa prezidentūras laikā par valsts dibināšanas – „nebrī-
vības laiku izbeigšanās svētku, latviešu politiskā nobrieduma aplie-
cinājuma, latviešu tūkstošgadīgo cīņu un centienu vainagojuma”272 – 
liecinieku Talsos kļūst Ezera laukums, kur pulcējas organizācijas un 
iedzīvotāji svinīgajiem gājieniem un parādēm.

Talsinieku pašapziņu un patriotismu vairo  arheologa Ādolfa 
Karnupa 1936. gada Talsu pilskalna arheoloģiskajā izpētē atrastais 
12. gs. pils uzejas ceļš. Tas nobruģēts ar sīkiem oļiem tik glīti, rūpīgi 
266  I. D. Mūsu dzīves nenormālības. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 1, 1921, 1. lpp.  

TNMM 15534/1
267  Reiznieks, A. Talsi – Kursas sirds. Brīvā Zeme, Nr. 270, 1936, 11. lpp.
268  Kliņģerītes, samtenes, peonijas, miķelīši, dālijas, ceriņi u. c.
269  Dēliņš, E. Talsi. Latvijas Jaunatne, Nr. 119, 1936, 161. lpp.
270  Līdz 1928. g. saukts par Lielo tirgus laukumu.
271  1920. gados parādes notikušas pēc svētku dievkalpojuma baznīcā, noslēgumā – gājiens pa 

tuvējām ielām, pa Lielo ielu dodoties lejup uz Otrdienas tirgus laukumu (kopš 1928. g. – 
Ezera laukumu), kur manifestantus sveic skolu, sabiedrisko organizāciju un pašvaldības 
pārstāvji. Vakarā svinības turpinās sadraudzīgās biedrības namā ar koru koncertu un 
latviskām izrādēm. 

272  Raisters, E. Valsts neatkarības svētkos. Talsu Balss, Nr. 45, 1937, 1. lpp. TNMM 15537/8
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un pamatīgi, ka pat 1937. gada vasaras stiprās lietusgāzes tam nespēj 
kaitēt. Talsinieki lepni: pat Rīgas Kaļķu ielas bruģis esot sliktākā stā-
voklī nekā viņu priekšteču senā uzeja,273 kas nu liek izjust „patriotis-
kas trīsas un varonīgo kuršu gara elpu gadsimtu zilgajā atblāzmā”.274 
Pilskalna arheoloģiskā izpēte Talsus padara slavenus, pilsētu apcie-
mo arvien vairāk tūristu un pilsētas valdes uzdevumu sarakstā pilsē-
tas izdaiļošana ieņem īpašu vietu, cerot, „ka Talsi augs arvien lielāki, 
daiļāki un latviskāki”.275

Ar Talsu latviešu jaunatnes savienības gādību Talsu apriņķa ievē-
rojamākās senvietas, kalni un ezeri – kā pirmie – Āžu kalns un Sapņu 
ezers – iegūst tautiskus vietu apzīmējumus. Latviskā stilā darināto 
plāksni Āžu kalnā 1935. gada 30. aprīlī tautasdziesmām skanot, at-
klāj savienības priekšnieks Teodors Insbergs. To izgatavošanu ne-
savtīgi, bez maksas veic mēbeļu rūpnieks Indriķis Krastiņš,276 atvēlot 
kokmateriālus, un daiļkrāsotājs Ludvigs Šinkunas,277 veicot uzrakstu 
izgriešanu senlatviskā stilā ornamentētos dēļos.

Valsts celšana un veidošana tiek atzīta par visas tautas kopīgu 
darbu. Ierosmi „darīt visu savas dzimtās zemes izdaiļošanai, darīt 
visu mūsu valsts un tautas stiprumam”278 apriņķa iedzīvotāji gūst da-
žādās kopdarbības aktivitātēs, īpaši Meža dienās un K. Ulmaņa vadī-
bas laikā ieviestajā spodrības nedēļā. Tās izvēršas par plašu kustību, 
kur aktīvi iesaistās apriņķa skolas, organizācijas, iestāžu darbinieki. 
Par palīgu šajā darbā pilsētas galva Pēteris Haselbaums atzīst jauno 
kino Talsos, kas sniedzis izrādi kopdarbības propagandēšanai.279

Līdz 1939. gadam Talsu pilsētas apstādījumi Meža dienās papildi-
nāti ar 10000 kokiem.280 1935. gada 9. maija Meža dienu dalībniekus 
gājiens orķestra marša pavadībā no Ezera laukuma aizved uz Tiguļu 

273  Talsu pilskalna uzejas bruģa fragments eksponēts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 
pamatekspozīcijas sadaļā „Vēlā dzelzs laikmeta 2. posms”, 5. zālē kā ekspozīcijas palīginventārs. 

274  Somu un igauņu zinātnieki jūsmo par Talsiem. Talsu Balss, Nr. 25, 1936, 3. lpp.
275  Haselbaums, P., Talsu pilsētas galva. Līdzšinējie sasniegumi ir labākā ķīla nākotnei. 

Talsu Vārds, Nr. 26, 1939, 3. lpp.
276  Pieder galdniecība Raiņa ielā 7: Fotogrāfija. I. Krastiņa galdnieku darbnīca 1923./24. g. 

TNMM 14001 
277  No Rīgas uz Talsiem pārceļas 1924. gadā, atverot darbnīcu Laidzes ielā 13 kā „būvju un 

izkārtņu mālders” ([Sludinājumi.] Talsu Vēstnesis, Nr. 18, 1924, 3. lpp.).
278  Haselbaums P., Talsu pilsētas galva. Līdzšinējie sasniegumi ir labākā ķīla nākotnei. 

Talsu Vārds, Nr. 26, 1939, 3. lpp.
279  Turpat.
280  Turpat, 2. lpp.
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birzi,281 kur tautu vienojošajai valdībai par godu top 15. maija parks.282 
1935. gadā tādus ierīko citviet Latvijā un arī Talsos atskan aicinājumi 
iekārtot šādu piemiņas vietu, kur, kā atzīst „Talsu Balss” spiestuves 
īpašnieks Fricis Lapševskis,283 „iedzīvotāji varētu pavadīt brīvo laiku, 
atminot neaizmirstamo vēsturisko notikumu”.284 Pilsētas galva 
Aleksandrs Reiznieks svinīgā uzrunā, uzsākot parka veidošanu, vērtē 
šo vēsturisko notikumu kā tautas pašapziņas atjaunotāju cerībā, ka 
„kādreiz šai vietā pacelsies visas mūsu tautas atdzimšanas pieminek-
lis”.285 Apriņķa pašvaldības vecākā Reinholda Kuikulīša, pilsētas gal-
vas Aleksandra Reiznieka, policijas priekšnieka Kriša Grebera  un 
Talsu aizsargu pulka komandiera palīga Eglīša iedēstītos četrus ozoli-
ņus, veltītus Valsts prezidentam A. Kviesim, ministru prezidentam 
K. Ulmanim, iekšlietu ministram V. Gulbim un kara ministram ģene-
rālim J. Balodim, papildina piemiņas akmens.286 Iestāžu  priekšnieku, 
organizāciju pārstāvju un skolēnu iestādīto 176 bērziņu rindas veido-
jušas uzrakstu „15. maijs”.

Arī turpmāko gadu Meža dienās 15. maija parks pulcē talcinie-
kus, stādījumi tiek papildināti, to aplaistīšanā iesaistot pat pilsētas 
281  Tā saukta daļa Tiguļu kalna un tagadējā Sauleskalna teritorijas.
282  Tagadējā  Sauleskalna teritorijā saglabājusies daļa parka.
283  Vēlākais krāj-aizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs un Talsu pilsētas galvas biedrs.
284  Kalnastrauts [F. Lapševskis]. Talsi, mostaities! Talsu Balss, Nr. 15, 1935, 2. lpp.
285  V-s. Vienības birzes dēstīšana Talsos. Talsu Balss, Nr. 19, 1935, 1. lpp.
286  Ar uzrakstu „15. maija parks. „Vienības birzs”. Stādīta 9. maijā 1935. g.” (Pēc aculiecinieka 

stāstītā: V-s. Vienības birzes dēstīšana Talsos. Talsu Balss, Nr. 19, 1935, 1. lpp.)

8. att. Goda diploms Fricim un Ievai Āboliņiem Lībagu pagasta „Priežkalnos” 
par labu mājas turēšanu, 1938. g. TNMM 9173
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ugunsdzēsēju komandu ar motoršļircēm.287 Īpaši iespaidīga izvēršas 
1939. gada 29. aprīļa Meža diena Talsos, kad no Ezera laukuma uz 
15. maija birzi virzās puskilometru gara gājiena rinda. Pēc pilsētas 
galvas P. Haselbauma un Engures virsmežziņa V. Štāka runām, tau-
tas lūgšanas un valdības sumināšanas aizsargi un mazpulcēni iedēsta 
20 Lāčplēšu ozolus – pa vienam katram  no apriņķa Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieriem. Katrai stādījumu vietai pilsētā tiek iecelti goda 
aizbildņi, kas tās uzrauga un apkopj. Par 15. maija birzs aizbildņiem 
izraudzīts aizsargu pulks, kas turpmākajos gados gādā par apstādīju-
mu atjaunošanu.

Valgalē pie skolas 15. maija birzs par godu atgūtajai brīvības ap-
ziņai top 1935. gada Meža dienās 12. maijā. Meža dienas tiek atklātas 
pagasta vecākā Štrausa vadībā, piedaloties vietējām organizācijām un 
skolēniem, kā pirmo pagastnama parka vidū iestādot ozolu par godu 
vadonim Kārlim Ulmanim ar novēlējumu, lai „nacionālā apziņa augtu 
un zaļotu līdzi mūsu ozolu un bērzu birzēm”.288

Nurmuižas pagastā dzīvojošajiem brīvības cīnītājiem – Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieriem – Fricim Bērtulsonam, Kārlim Indriksonam 
un Kristapam Liestiņam – par godu viņu saimniecībās Lāčplēšu ozoli 
tiek stādīti 1939. gada Meža dienā.289

Tāpat kā citur Latvijā, arī Talsos un apriņķa pagastos kopš 1936. 
gada vienlaikus ar Meža dienām noris spodrības nedēļa, kas sumina 
spodrību kā vienu no slavējamiem latviešu tikumiem (8. att.). Vairot  
to un piedalīties aicina lat-
viskas atklātnītes un uz-
saukumi (9. att.). Darbus 
organizē Talsos un pagas-
tos izveidotas Spodrības 
n e d ē ļ a s  k o m i t e j a s . 
Paveikto Talsos, apstaigā-
jot pilsētu, pārbauda īpa-
ša komisija. Šīs valstiskās 
tradīcijas „radina tautu ko-

287  kā, piemēram,1937. gada 5. maijā, kad pēc dalībnieku karogota gājiena no Ezeru laukuma 
15. maija birzī visus sveic pilsētas galva A. Vaidziba un pēc „Dziesmas brīvai Latvijai” 
policijas priekšnieks K. Grebers sadala dalībniekus pa darba vietām.

288  Valgale. Talsu Balss, Nr. 19, 1935, 2. lpp. 
289  Lāčplēšu ozoli Nurmuižā. Talsu Vārds, Nr. 25, 1939, 2. lpp.

9. att. Brošūra „Spodrināsim savas telpas: No 24. aprī-
ļa –1. maijam”, [1938. g.], piederējusi Strazdes lauksaim-

niecības biedrībai (zīmogs). ZP 6191
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pējiem darbiem, (..) visplašāko aprindu domas pievērš skaistumam un 
iekļaujas vislielākos valsts un tautas mērķos – veidot dzimteni krāš-
ņu, daiļu”.290

Latviskums sabiedriskajās ēkās un piemiņas vietās

1930. gados par tautiskas gaumes paušanu rūpējas kā savā ap-
kārtnē, mājokļos, tā sabiedriskās iestādēs. Latviskās estētikas sludi-
nātājs Teodors Dzintarkalns gādā arī par savas darba vietas – Talsu 
valsts ģimnāzijas telpu291 – tautisku izskatu. Skolas iekštelpu krā-
sojumu  atjauno apmēram reizi trijos gados, apakšējo daļu visbiežāk 
krāsojot tumšāku, augšpusi – gaišu, atdalot tās ar ornamentētu jos-
lu. Darbus parasti veic talsinieki – brāļi Lēvenšteini. Dzintarkalns 
rūpējas, lai līdz šim lietotie neizteiksmīgie ornamentu joslu šabloni, 
iegādāti Jāņa Vabuļa Drogu veikalā Lielajā ielā 36,292 tiktu aizstāti 
ar latviskiem motīviem. Viņa iecere latviskā telpu apdarē izmantot 
jauno mākslinieku – Kārļa Freimaņa293 un Kārļa Sūniņa māku – da-
ļēji īstenojas 1930. gados, kad ģimnāzijas pirmā stāva muzeja telpas 
iegūst K. Freimaņa projektētu tautiska stila koka ieejas režģi, un sko-
lotāju istaba – dekoratīvu gleznojumu „Saule”.294 Kārlis Freimanis, 
studējot mākslu un arhitektūru un strādājot par mākslas skolotāju 
ģimnāzijā, uzskata, ka „latvietim jācenšas kā celtņu sīkdaļās, tā arī 
telpu iekārtojumā atrast kaut ko latvieša dvēselei atbilstošu un tuvu. 
[..] Ornamentācijā, tāpat mēbeļu formās noteikti jābūt latviskam ele-
mentam”.295 Tautiskus akcentus mākslinieks viesis arī Talsu sadrau-
dzīgās biedrības namā, to dekorējot latviskā stilā,296 projektējot Talsu 
Sadraudzīgās biedrības nama izbūvi un izdaiļošanu.297 Talsu sadrau-
dzīgās biedrības klubs, kur pieejams arī restorāns un istabas pilsētas 
viesiem, tiek atzīts par „latvietībai patīkamāko atpūtas vietu”.298

290  R. Fr. Spodrības nedēļa un meža dienas. Talsu Balss, Nr. 17, 1938, 1. lpp. TNMM 17665
291  Mīlenbaha ielā 19. 
292  Pašlaik – Lielā iela 34
293  (1909–1987) Talsu Valsts vidusskolas 1926. gada absolvents. 1935. gadā beidzis LMA, 

iegūstot mākslinieka – gleznotāja grādu. Dekorators, grāmatu ilustrators.
294  1935. gadā glezna eksponēta Talsu mākslinieku gleznu izstādē Sadraudzīgās biedrības 

nama zālē.
295  A. M. Ciemos pie mūsu dekoratora Kārļa Freimaņa. Talsu Balss, Nr. 17, 1935, 4. lpp.
296  1935. gadā pirms Talsu latviešu jaunatnes svinībām (Talsu latviešu jaunatnes svinības 

15 gadu jubilejas svinības. Talsu Balss, Nr. 3, 1935, 3. lpp.)
297  Pēc Kārļa Freimaņa skicēm biedrības nama griestu lampai tapušas lustras arī Talsu novada 

muzeja zālēs.
298  Latvietībai patīkamākā atpūtas vietā. Talsu Balss, Nr. 26, 1934, 8. lpp. 
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Kā vēsta laikraksts „Talsu Balss”, 1937. gadā Daugavpilī papil-
dinot militārās zināšanas 11. Dobeles pulka sastāvā  un uzdienot 
par kaprāli, Kārlis Freimanis brīvajā laikā pat „izdaiļojis latviskā 
gaumē sava pulka komandiera kabinetu, sākot ar divām gleznām, 
sienām un griestiem un beidzot ar mēbelēm, lustrām un durvīm”.299 
Pēc K. Freimaņa metiem latviskā stilā veidota arī Daugavpils garni-
zona virsnieku kluba lasītava300 un Jāņu svinību vieta – estrāde, goda-
vārti, novietnes, ko mākslinieks ar palīgiem darinājis pusotru mēnesi.

Vērienīgākus tautiskus akcentus iegūst kādreizējā Valgales mui-
ža, kas 1927.–1929. gadā pārbūvēta par Valgales pagasta valdes un 
tiesas māju.301 Otrā stāva zāle 1934. gadā rotāta ar mākslinieka Žaņa 
Sūniņa (1904–1993)302 ornamentētiem griestiem un sienu gleznoju-
miem – latviešu tautas dzīves ainiņām (10. att.). Ēkai ir augsta māks-
linieciskā vērtība, jo šādi nacionālā romantisma izpausmes veidi 
Latvijas laukos sastopami samērā reti. Arī gleznās, kas 1930. gados 
rotājušas dažādas apriņķa un kaimiņnovadu, īpaši Ventspils un 
Rīgas, izstādes, Žanim Sūniņam tuvi romantiski senatnes motīvi.

1930. gadu beigās tautisks noskaņojums rod izpausmi arī 
Nurmuižas pilī: viena telpa līdzās 1912. gadā veidotajam neoklasicis-
ma interjeram iegūst tautiska motīva sienu gleznojumu ar tautu mei-

299  A.M. Talsinieks izdaiļojis Daugavpili. Talsu Balss, Nr. 45, 1937, 3. lpp. TNMM 15537/8
300  Telpa, mēbeles, durvis, lustras, aizkari, 2 gleznas.
301  Pašlaik – Abavas pagasta Abavas tautas nams. Darbojas Sabiles novada muzejs, 

Abavas bibliotēka. 
302  Dzimis Ventspilī,1932. gadā beidzis LMA. Talsos strādājis par dekoratoru, noformētāju, lasījis 

lekcijas par mākslu, vadījis mākslas studiju, gleznojis. Brālēns Kārlis Sūniņš – gleznotājs.

10. att. Žaņa Sūniņa sienas gleznojums (1934) Abavas tautas namā. 
Sanda Priedes foto 2011. g.



84

tu un tautu dēlu priekšplānā, ieturētu zilā toņu gammā.303

Valdemārpilī, kas savu vārdu ieguvusi 1926. gadā304 tautiskās 
apziņas modinātājam Krišjānim Valdemāram par godu, jaunlatvieša 
centieni pirmās Latvijas Republikas laikā īpaši tiek novērtēti un pie-
minēti ar pateicību. Krišjānis Valdemārs te – toreizējā Sasmakā – pa-
vadījis desmit savas bērnības un jaunības gadus. Tautiskas degsmes 
pilna izvēršas Krišjāņa Valdemāra piemiņas plāksnes atklāšana 
Valdemārpils baznīcā 1934. gada 14. oktobrī. Ar savu ierašanos no-
tikumu pagodina iekšlietu ministrs Vilis Gulbis, vispirms piestājot 
karogotajos Talsos, ko rotā goda vārti ar uzrakstiem: „Saules mūžu 
Latvijai”, „Uzticībā, vienībā – tautas spēks”. Pēc pilsētas galvas 
Aleksandra Reiznieka un citu Talsu amatvīru305 sveicieniem ministrs 
sanākušajam iespaidīgajam ļaužu pulkam306 veltī patriotisku uzrunu, 
pieņem parādi307 un piedalās pašvaldības rīkotajās brokastīs Talsu sa-
draudzīgās biedrības namā.308 Arī pie Valdemārpils pagasta robežām 
viesus sagaida goda vārti: „Sveicinām vienotā Latvijā!”, „Krišjāņa 
Valdemāra gars lai dzīvo!” un aizsargu jātnieku eskorts, kas tos pa-
vada līdz Valdemārpilij. Pēc rīcības komitejas priekšsēdētāja, ag-
ronoma Rozentāla, pilsētas galvas Birņa un pašvaldības darbinieku 
apsveikuma vārdiem ministrs aicina sanākušos būt lepniem par viņu 
novadnieka devumu, savu tautu un valsti, ko tagadējā valdība ved 
pretī gaišai, saulainai nākotnei. Sasmakas baznīcā, atklājot Krišjāņa 
Valdemāra piemiņas plāksni,309 ministrs novērtē jaunlatvieša devu-
mu, viņa idejas, kas likušas latviešiem traukties pretī brīvai un ne-
atkarīgai Latvijai, aicina klātesošos darboties tēvijas labā ar tādu 

303  Fotogrāfija lnb-zl-09355 (Nurmuiža, sienas gleznojums, 2010) iekļauta 
Eiropas kultūras un zinātnes mantojuma digitālajā bibliotēkā Europeana 
[skatīts 31.05.2012.]. Pieejams: http://www.europeana.eu/portal/
record/92085/171629D013FF169487C3D5BFA64FBF73A12CBA39.html. 

304  1925. gada 28. novembra Sasmakas pilsētas domes sēdē pēc pilsētas galvas Friča Otto 
ierosinājuma pieņemts lēmums Sasmakas pārdēvēšanai par Valdemārpili. Iekšlietu ministrs 
ar 1926. gada 29. janvāra rezolūciju piekritis Sasmakas pilsētas domes lēmumam. Tas stājas 
spēkā līdz ar 1926. gada 1. februāra Rīkojuma publicēšanu.

305  Policijas priekšnieks Grebers, aizsargu pārstāvis Avens, 1. bataljona komandieris Hermansons.
306  Ap 4000 personu – tāds sagaidītāju pulks Talsos vēl neesot redzēts (Katram latvietim ir 

tiesība būt lepnam uz savu tautu un valsti. Talsu Balss, Nr. 41, 1934, 2. lpp.).
307  Piedalās aizsargi, aizsardzes, ugunsdzēsēji, ģimnāzija, pamatskola u. c. organizācijas 

1. bataljona komandiera Hermansona vadībā. 
308  Talsu pilsētas galva A. Reiznieks atmiņai no Talsiem ministram pasniedz albumu ar 

Talsu skatiem.
309  Programma: Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) piemiņas plāksnes atklāšanas un iesvētīšanas 

dievkalpojums Valdemārpils baznīcā 1934. g. 14. oktobrī. TNMM 3634
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pašu dedzību, drosmi un tēvzemes mīlestību kā Krišjānis Valdemārs. 
Dievkalpojuma noslēgumā mācītājs Dambkalns iesvēta Rīgas firmas 
„Voldemārs” dāvāto granīta piemiņas plāksni ar jaunlatvieša dzīves 
datiem un tekstu: „Šī piemiņas plāksne veltīta lielākam atmodu lai-
ku celmlauzim Krišjānim Voldemāram. Un kā viņš reiz te dzīvojis, lai 
viņa cēlais gars dzīvo mūžīgi mūsu pateicīgā atmiņā.”

Jaunlatviešu tautiskās kustības ideologam Krišjānim 
Valdemāram veltīto piemiņas namu, kurā īstenojušies centieni pēc 
latviska daiļuma, Valdemārpilī svinīgi atklāj 1938. gadā.310 Nodomu 
uzbūvēt Krišjāņa Valdemāra vārdā nosauktu tautas namu, kas būtu 
kā piemineklis izcilajam novadniekam un palīdzētu vairot nākošās 
paaudzēs Valdemāra garu, ierosinājuši sasmakieši jau 1924. gadā, 
tuvojoties viņa simtgadei. Nama celšanai un uzturēšanai dibināta sa-
vienība, kur apvienojas vietējās pārvaldes un sabiedriskās organizā-
cijas.311 Ārlavas Sadraudzīgās biedrības priekšnieks, skolotājs Fricis 
Ansabergs apvienoto Ārlavas-Sasmakas organizāciju vārdā minis-
tru kabinetam lūdz finansiāli atbalstīt nama būvi, kas vairotu gara 
gaismu ne vien Sasmakā, bet plašā apkārtnē.312 Būves  programma 
paredz tur iekārtot  bibliotēku, lasītavu, Valdemāra muzeju, izrīkoju-
mu un Valdemāra piemiņas zāli ar viņa krūšu tēlu. Vieta nama būvei 
tiek izraudzīta uz Ārlavas lauksaimniecības biedrībai piešķirta ze-
mes gabala pretī pareizticīgo baznīcai. Pamatakmens likšanas svinī-
bās1925. gada 20. novembrī no Ārlavas pagasta nama caur karogiem 
rotāto Sasmaku uz apbūves gabalu orķestra pavadībā dodas svētku 
gājiens. Svinības ļaužu pilnajā laukumā ievada savienības priekš-
nieks K. Bokmans, mācītājs Ramans no Rīgas, dziedot Sasmakas ko-
rim un uzklausot apsveikuma runas.313 Ēkas pamatos skārda tvertnē  
ievietots akts ar valsts un vietējo amatpersonu vārdiem, Valdemāra 
simtgadei veltīto laikrakstu numuriem un naudas monētām. Svinības 
noslēdzas Ārlavas pagasta namā ar Valdemāra tautiskā darba cildi-
310  Lielajā ielā 27. Pašlaik privātīpašums, namā darbojas LAK meistardarbnīca „Zeļļi” Igurda 

Baņķa vadībā.
311  Ārlavas sadraudzīgā biedrība, Ārlavas lauksaimniecības biedrība, Ārlavas pagasta valde, 

Ārlavas krājaizdevu sabiedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Ārlavas nodaļa, Latvijas Jaunatnes 
savienības Sasmakas organizācija, Sasmakas pilsētas valde, Ārlavas patērētāju biedrība.

312  Vēstule iesniegta 1925. gada 13. augustā.
313  Jūrlietu departamenta direktors A. Lonfelds, Izglītības ministrijas un Kultūras fonda 

pārstāvis K. Melnalksnis, Zvejnieku savienības pārstāvis un Saeimas deputāts K. Lauva, 
Talsu apriņķa priekšnieks P. Grinduls, Talsu apriņķa valdes priekšsēdētājs J. Putnaērglis, 
Sasmakas pilsētas skolas pārzinis R. Treide u. c.
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nājuma runām,314 patētiskām deklamācijām315 un Latvijas Jaunatnes 
Savienības Sasmakas nodaļas iestudēto R. Blaumaņa lugu „Ugunī”.

Lai gan namu plāno uzcelt divu gadu laikā, savienības statūti ne-
tiek apstiprināti un būve tiek pārtraukta. 1933. gadā ēku turpina celt 
Ārlavas lauksaimniecības biedrība316 pēc būvinženiera Fridriha 
Jirgena projekta. Sākotnēji izraudzītais arhitekta Paula Kundziņa 
projekts netiek īstenots. Viņš Krišjāņa Valdemāra piemiņai piedāvā-
jis nacionālā romantisma tradīcijās veidotu namu317 un savu izpratni 
par latvisku kultūru viesis Talsu apriņķa iedzīvotājos ar preses palī-
dzību.318 Par projekta neīstenošanu iecerētajā apjomā valdemārpilnie-
kus kaunina laikraksts „Latvis”319 un „Talsu Avīze”: „Valdemāra pils 
vietā tie būvē bodīti un kādu tur šķūni.”320 Valdemārpils sabiedrībai 
tiek pārmests pasīvs latvju nacionālais gars un vadītājiem – necieņa 
pret tautas atmodas laikmeta darbiniekiem.321

Lai arī nama tautiskais veidols netop iecerētajā apjomā, labie 
nodomi īstenojas Valdemāra 
piemiņas zālē, kas veidota 
tautiskā stilā pēc mākslinie-
ka Kārļa Freimaņa projekta, 
izmantojot ornamentu joslas, 
rotātu koka apdari, lielizmēra 
gleznas „Latvji, brauciet jūri-
ņā!”.322 Namā iekārtotas telpas 
arī Ārlavas patērētāju biedrī-
bai323 un Latvijas Sarkanā krus-
ta Ārlavas nodaļas veselības 
kopšanas punktam.324 Nama 

314  Jūrlietu departamenta direktors A. Lonfelds, Izglītības ministrijas un Kultūras fonda 
pārstāvis K. Melnalksnis, Zvejnieku savienības pārstāvis un Saeimas deputāts K. Lauva.

315  Lauksaimniecības biedrības pārstāvis Sarkangalvs.
316  Dibināta 1894. g., kopš 1937. g. – Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrība.
317  Valdemāra tautas nama plāns – skice. Ārpusskolas izglītība, Nr. 1, 1925,12. lpp.
318  Kundziņš, P., prof. Dr. arch. Latviešu dzīvokļa kultūra pagātnē. Talsu Balss, Nr. 6, 1935, 

5., 6. lpp.
319  B. Neprot paši sevi cienīt. Latvis, Nr. 1431, 1926, 2. lpp.
320  Kad uzcels Valdemāra pili. Talsu Avīze, Nr. 8, 1934, 2. lpp. TNMM 15538/8
321  C. Kāda ir žīdu un sociķu pateicība mūsu tautas darbiniekiem. Talsu Avīze, Nr. 13, 1934, 

5. lpp. TNMM 15538/13 
322  Meti  sienas gleznojumam tapuši 1936. gadā, greznojuši tolaik populāro žurnālu „Atpūta”.
323  1. stāvā, ar veikalu, noliktavu un veikalveža dzīvokli.
324  2. stāvā, ar zobārstniecības kabinetu.

11. att. Ārlavas pagasta lauksaimniecības 
biedrības priekšsēdētājs Pēteris Liepiņš (no 
kreisās) un Valdemārpils pilsētas galva Kārlis 
Birnis sveic zemkopības ministru Jāni Birznieku 
K. Valdemāra piemiņas nama iesvētes svinībās 
Valdemārpilī 1938. gada 4. decembrī. 
TNMM 18307/4
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iesvētes svinību norisi Ārlavas lauksaimniecības biedrības valde 
sāk apspriest jau 1935. gadā.325 K. Valdemāra piemiņas nama iesvē-
tes svinības 1938. gada 4. decembrī pagodina zemkopības ministrs 
Jānis Birznieks. Viņu pie jaunceltā nama sagaida vietējo iestāžu un 
organizāciju pārstāvji, sveic pilsētas galva Kārlis Birnis, ilggadējais 
Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs, sabied-
riskais darbinieks, rakstnieks un Pūņu Jaunmuižu māju saimnieks 
Pēteris Liepiņš (1878–1939),326 mazpulku dalībnieki un aizsardzes 
(11., 12. att.). Pēc lentes pārgriešanas pie jaunā nama durvīm  viesi 
Valdemāra piemiņas zālē pulcējas uz iesvētīšanas aktu, ko veic mā-
cītāji J. Jēnihs un A. Augstkalns. Iemūrējot ēkas sienā metāla kār-
bu ar nama būves dokumentiem un piemiņas lietām, ministrs novēl 
turpināt Valdemāra aizsākto darbu, arī  vakara svinīgajā sarīkojumā 
Ārlavas pagasta namā plašā runā novērtējot Krišjāņa Valdemāra vei-
kumu.

Pirmās Latvijas Republikas laikā neīstenota palika iecere paust 
slavu tautas garam, Talsu pilskalnā paceļot brīvības cīņās kritušo va-
roņu pieminekli, „jo no šīm vietām sākusies mūsu valsts, tās ir mūsu 
neatkarības, mūsu brīvības ķīla”.327 Celt Talsos Brīvības pieminekli 

325  Dokuments: Ārlavas lauksaimniecības biedrības ielūgums ierasties uz apspriedi par 
K. Valdemāra piemiņas nama iesvētīšanas svētku sarīkošanu, 1935. g. 10. aprīlis. TNM 
Ē. Prokopoviča kolekcija.

326  1910. g. pārcēlies uz Pūņām no Madonas apriņķa Patkules pagasta. Rakstniecībā nozīmīgāki 
stāsti (publicēti presē), iznācis dzejoļu krājums „Kapu kopiņas” (1931).

327  Raisters, E. Valsts neatkarības svētkos. Talsu Balss, Nr. 45, 1937, 1. lpp. TNMM 15537/8

12. att. Zemkopības ministra Jāņa Birznieka sagaidīšana K. Valdemāra pie-
miņas nama iesvētes svinībās Valdemārpilī 1938. gada 4. decembrī pie goda 

vārtiem „Nākotni tad godā celsim, pagātnē ja spēku smelsim”. TNMM 18307/2
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ierosinājis Teodors Dzintarkalns 1923. gadā.328 1924. gadā Talsu pil-
sētas valde, biedrības un sabiedriskie darbinieki spriež par piemi-
ņas vietas izveidi Talsu pilskalnā. Talsinieki uzskatos par pieminek-
ļa veidu un tā vietu gan nav vienprātīgi, presē strikti oponējot viens 
otra viedoklim.329 Lai rastu līdzekļus, pieminekļa celšanai izveidotā 
Pieminekļa komiteja,330 1. maijā izsludina plašu loteriju – lielāko, kāda 
līdz šim bijusi Talsos.331 Tās reklāmu „Talsu Vēstnesī” mākslinieks, ie-
spējams, Kārlis Šprunks332 – gleznotājs un skolotājs, darinājis latviskā 
stilā, pieminekļa atveidu pilskalnā papildinot ar tautu meitas un tautu 
dēla tēliem ozollapu vinjetē.333 Pieminekļa komitejas 25. oktobra sēdē 
vienojas, ka piemineklis jāceļ Pilskalnā, betonā atveidojot seno pili.334 
Iekštelpās paredzēts izvietot kritušo brīvības cīnītāju portretus, dzī-
ves un varoņdarbu aprakstus, 1. pasaules kara ainas un piederumus. 
Blakus plāno iestādīt dažus ozolus un kalnu, gluži kā senatnē, kad te 
stāvējusi senču diženā pils, izveidot par sapulču vietu tautai nozīmīgos 
svētkos un svarīgās dienās. Telpas turpmāk paplašinātu, izveidojot tur 
apkārtnes muzeju. Tomēr pieminekļa organizācijas darbi virzās gau-
si, Pieminekļa komitejai tiek pārmesta nepietiekoši aktīva un atklāta 
darbība.335 Tā tiek reorganizēta, bet arī 1927. gadā dibinātais Talsu ap-
riņķa kritušo karavīru pieminekļa fonds neīsteno ieceri.

1930. gados, lai godinātu tautas brīvības cīnītājus, iedzīvotāji un 
organizācijas pulcējās pie Talsu akmeņkaļa Indriķa Beļinkas dēla 
Gustava Beļinkas (1898–1919) atdusas vietas Vācu kapos. Viņa dzī-
vi 1919. gada 11. novembrī pārtrauca cīņa pret bermontiešiem Rīgas 
Daugavmalā.336 Varoņu piemiņas dienā,337 11. novembra Lāčplēšu 
328  Dzintarkalns, T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves, uzrakstīti 1931. gadā. 

Talsi : A.Pelēča lasītava, [2005], 147. lpp.
329  Kalnietis, A. Loterijas un pieminekļi. Talsu Vēstnesis, Nr. 6, 1924, 1. lpp.; Dzintarkalns, T., 

Pieminekļa komitejas loceklis. Piemineklis un vārdi. Talsu Vēstnesis, Nr. 7, 1924, 1.pp.
330  Pilsētas valdes pārziņā, sastāvā vietējo organizāciju un biedrību pārstāvji.
331  Sagatavojot 10000 biļetes par Ls 0,20 ar 2500 vinnestiem un izplatot tās Talsos un pagastu 

valdēs, skolās, grāmatu tirgotavās. Biļetes tiek izpirktas, tā paužot tautas atsaucību 
pieminekļa tapšanas iecerei. 

332  Nav norādīta sīkāka informācija par autoru, bet zīmējums papildināts ar viņa iniciāļiem. 
333  Talsu Vēstnesis, Nr. 17, 1924, 1. lpp.
334  Komitejas loceklis. Pieminekļa lieta kritušiem kareivjiem. Talsu Vēstnesis, Nr. 45,1924, 

1. lpp.
335  Pieminekļa lieta Talsos. Talsu Vēstnesis, Nr. 3, 1925, 1. lpp.; Kāda būs turpmākā Talsu 

pilsētas saimniecība. Talsu Vēstnesis, Nr. 4, 1925, 1. lpp.
336  Mira pēc 9. novembrī gūta ievainojuma.
337  Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena, kopš 1934. gada svinama 11. augustā, kad 

1920. gadā Rīgā tika parakstīts Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums (ja datums 
iekrīt darbadienā – nākošajā svētdienā pēc 11. augusta).
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svētkos, 18. novembrī un citās atceres dienās uz brīvības cīnītāja, Kara 
skolas kadeta Gustava Beļinkas kapavietu338 ar piemiņas vainagiem 
un svecītēm devās svinīgi skolu, aizsargu, skautu, strēlnieku biedrības 
dalībnieku gājieni. Atceres vietā izskanējušas pilsētas galvas Augusta 
Vaidzības, Talsu skautu vienības priekšnieka Viļa Kaijgara, strēlnie-
ku biedrības priekšnieka pulkveža Pētera Avena brīvās Latvijas izcī-
nītājus godinošas uzrunas. Gustava Beļinkas māte Jete Beļinka (dzim. 
Grīnšteina), kas ziedojusi dēlu tēvzemes brīvībai un 1934. gadā guldī-
ta blakus dēlam, cildināta kā varoņmāte. Pie viņas kapa, talsiniekiem 
atzīmējot Mātes dienu, karogiem plīvojot, orķestra pavadījumā izska-
nējusi pat valsts himna, godinot māti Latviju un vecākus, kuru dēli 
izcīnījuši brīvu valsti. Pēc pilsētas Jauno kapu339 izbūves Varoņmātes 
un viņas dēla pīšļus iecerēts pārapbedīt jaunajā kapsētā, lai tai piedo-
tu „dziļāku cēlumu un svētumu”,340 kas gan neīstenojās. Varoņmātei 
un citām brīvības cīnītāju mātēm par godu Tiguļu birzī ierīkots Mātes 
uzkalniņš,341 kur karogoti iedzīvotāju un organizāciju piemiņas gājieni 
dodas godināt viņu devumu atbrīvošanas cīņās.

Par nepieciešamību pēc īpašas vietas, kur sanākt tautas svētkos 
un pieminēt brīvības cīnītājus, atsāk spriest 1934. gadā, „kad latvju 
zemi ir pāršalcis vienības gars, kad lepni, bet neatlaidīgi atkal katrā 
latvietī par jaunu mostas nacionālā apziņa un spēks”.342 Laikraksts 
„Talsu Balss” ironiski atzīst, ka lielākoties „mūsu svētki un gājieni 
beidzas tirgus laukumā”.343 Piemiņas vietas organizācijas darbus tur-
pināt uzņemas 1934. gada 26. jūnijā dibinātā Brāļu kapu komitejas 
Talsu nodaļa,344 kā māksliniecisko ekspertu pieaicinot dekoratoru 
Kārli Freimani  un līdz 1935. gada 15. aprīlim izsludinot sacensību 
pieminekļa projekta izstrādāšanai ar godalgām pirmo trīs vietu ie-
guvējiem.345 Pirmie desmit iesūtītie projekti gan Kārļa Freimaņa 

338  Tās melnā granīta krustā ar dzīves datiem iekalts veltījums: „Grūtā cīņā noguris nu dusi/ 
Saldā miegā maigi, maigi, klusi.”

339  Kapsēta Miera ielā sākta ierīkot 1934. gadā (Talsu pilsētas valde 19. aprīļa sēdē lēmusi par 
kapsētas plāna sastādīšanu), apstādījumi veikti 1938., 1939. gada Meža dienās, iesvētījis 
Talsu ev.-lut. draudzes mācītājs J. Saulītis 1943. gada 12. septembrī. 

340  Pie varoņmātes kapa. Talsu Balss, Nr. 19, 1937, 7. lpp.
341  1937. gada maijā mazpulcēni to papildinājuši ar 5 liepiņām.
342  Freimanis, K. Piemineklis Talsu karā kritušiem varoņiem. Talsu Balss, Nr. 21,1935, 3. lpp.
343  Plācis, A. Kad Talsi sāks atcerēties savus kritušos? Talsu Balss, Nr. 26, 1934, 8. lpp. 

TNMM 15537/7
344  Apriņķa vecākais R. Kuikulītis, komitejas sekretārs, pilsētas galva A. Reiznieks, M. Eglītis, 

P. Avens, T. Insbergs, A. Ezeriņš
345  Ls 200, Ls 100, Ls 75
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vērtējumā „noderētu kapsētai, ne kritušo varoņu piemiņai”.346 
Brāļu kapu komiteja 29. aprīļa sēdē pieņem lēmumu par pieminek-
ļa autoru izraudzīt tēlnieku Kārli Zemdegu, kura pieminekļa mets 
„Brāļiem” atveido senlatvja galvu uz 6 metrus augsta monumentāla 
arhitektoniska fona un otrā pusē – ievainotu karavīru. Arī tēlnieka 
līdzšinējie darbi viņu „parāda kā dziļi idejisku, apgarotu mākslinie-
ku”.347 Komitejas locekļi vienojas pieminekli izvietot Pilskalna eze-
ra pusē pie nacionālā karoga masta un ka „senča varonību paudošā 
seja lūkosies uz pilsētu”.348 Otrs K. Zemdegas iesniegtais projekts – 
„Varoņteiksma”, kas 1996. gada 16. novembrī kā „Koklētājs” tika at-
klāts Talsu Ķēniņkalnā, netapa izraudzīts, jo neiederētos Pilskalna 
ainavā, savukārt trešais – „Liesma” – atzīts par svešādu latviskajam 
garam.

Izvēlētā pieminekļa pamatu pilskalnā cer iemūrēt 1935. gada 
16. jūnijā, Talsu 4. dziesmu dienas laikā. Kamēr jaunais Talsu apriņ-
ķa valdes priekšsēdētājs Reinholds Kuikulītis349 jau uzdevis pagastu 
valdēm līdz 15. jūnijam noskaidrot, kur būtu meklējams granīta ak-
mens senlatvja galvas veidošanai, daļa iedzīvotāju vēl spriež, vai to-
mēr pieņemamāka nebūtu 1924. gadā dzimusī ideja Latvijas cēlājiem 
par godu celt Pilskalnā pili.350 Citi turpretī pauž domu, ka Pilskalns 
jau pats par sevi ir neaizskarams piemineklis un uz tā nekādā ziņā  
nebūtu ceļami nekādi pieminekļi.351

Pieminekļu valde, kuras aizsardzībā pilskalns atradās, bez izpē-
tes to arī nav ļāvusi darīt.352 Tāpēc piemineklim tiek izraudzīts Leču 
kalns pie Brīvības ielas. Tēlnieks K. Zemdega izstrādā jaunu piemi-
nekļa projektu.353 Tajā attēlots koklētājs, kurš koklē dziesmas brīvībai 
un sēro par kritušajiem varoņiem. Pamatakmeni tēvzemes un tautas 

346  A. M. Ciemos pie mūsu dekoratora Kārļa Freimaņa. Talsu Balss, Nr. 17, 1935, 4. lpp.
347  Strazdiņš, J. Latviešu mākslas cīņas un panākumi. Latvijas Igaunijas Biedrības 

Mēnešraksts, Nr. 1, 1936, 86. lpp.
348  Diža senča galva uz pilskalna. Talsu Balss, Nr. 19,1935, 3. lpp.
349  Kopš 1935. gada 12. marta.
350  Kariņš. Atjaunosim senču celtni Talsu pilskalnā. Talsu Balss, Nr. 13, 1936, 2. lpp.
351  R. V. Kur ceļams Talsu piemineklis? Talsu Balss, Nr. 15, 1936, 1. lpp.
352  Pieminekļu valde dibināta 1923. gadā, lai sastādītu pieminekļu sarakstu, pārraudzītu 

to aizsardzību un uzturēšanu, organizētu atbilstošas ekspedīcijas un arheoloģiskos 
izrakumus Latvijā.

353  Ministru kabinets 1938. gadā tēlnieku K. Zemdegu apstiprinājis par projekta autoru 
Piemineklim kritušiem varoņiem.
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mīlestībai veltītajam piemineklim liek 1938. gada 18. novembrī.354 Tas 
izvēršas par valsts svētku iespaidīgāko notikumu. Pēc aculiecinieku 
vērtējuma ap 3000 talsinieku pulcējušies pie topošā Atbrīvošanas 
pieminekļa, kam paaudžu paaudzēm jāpauž Talsu brīvības cīnītāju 
varoņgars.355 Pēc mācītāju Saulīša un Martinelli pieminekļa pamat-
akmens vietas iesvētīšanas kara ministra pārstāvis pulkvedis Rapa 
aicina talsiniekus, pieminot izcīnīto tautas brīvību, „iekšēji brīviem 
kļūt, lai valda un vada mūs latviska domāšana, latviski tikumi – lat-
viskais gars”356 un veidot tālāk Latviju – nacionālu, daiļu un varenu. 
Pēc pieminekļa cēlājas – Brāļu kapu komitejas Talsu nodaļas priekš-
nieka A. Dreimaņa uzrunas, komitejas sekretārs A. Ezeriņš nolasa 
pieminekļa celšanas aktu, ko kopā ar naudas un laikrakstu parau-
giem skārda kārbā357 guldot zemē, pulkvedis Rapa novēl šai piemiņas 
vietai „iedegt Talsu jaunatni kvēlā varoņgarā”.358 Pa akmenim piemi-
nekļa pamatnē iemūrē klātesošie iestāžu vadītāji, Brāļu kapu komi-
tejas locekļi un organizāciju pārstāvji. Pirmo reizi topošā pieminekļa 
pakājē – uz Brīvības ielas – notiek iespaidīga parāde, kurā piedalās 
aizsargi, skauti, mazpulki, organizācijas, jātnieki, motociklisti, auto-
mobilisti un riteņbraucēji.

Arī nākošā gada 15. maija svētkos jaunceļamā pieminekļa359 vieta 
tiek izraudzīta patriotiskai, plašai parādei un svinīgai apriņķa paš-
valdību dāvāto karogu pasniegšanai aizsargu sporta pulciņiem.

Talsu pilskalna vēstījums par tautas kultūras saknēm

Pilskalnā netapušais piemineklis netieši radīja jaunu tautisku 
pacēlumu Talsu apriņķī un visā valstī, jo 1936.–1938. gadā sekojošie 
Talsu pilskalna arheoloģiskās izpētes darbi sniedz daudz atklājumu, 
paverot kuršu vēstures lappuses un atkal liekot sajūsmināties par lat-

354  Sākotnēji to bija iecerēts atklāt 1938. gada 21. augustā Talsu rajona lauksaimniecības 
izstādes laikā. 

355  3000 talsinieku Pieminekļa kalnā. Talsu Vārds, Nr. 3, 1938, 3. lpp.
356  Turpat.
357  Cilindrveida metāla kārba ar pieminekļa celšanas Aktu, laikrakstiem, naudu, guldīta 

pieminekļa pamatos 1938. gada 18. novembrī, atrasta ap 1966. gadu, rokot pamatus 1905.–
1907. gada revolūcijas piemineklim. TNMM 2145

358  3000 talsinieku Pieminekļa kalnā. Talsu Vārds, Nr. 3, 1938, 3. lpp.
359  1939. gadā tā celšanai Brāļu kapu komiteja savākusi Ls 17000, no tiem Ls 3000 piešķīris 

Kultūras fonds. Pieminekli plāno pabeigt 1941. gada vasarā. Tikai 1996. gada 16. novembrī 
K. Zemdegas iecerēto pieminekli, ko akmenī izkaļ tēlnieks Vilnis Titāns, atklāj Talsu Ķēniņķalnā.
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vju senatnes diženumu.360

Senvēstures izpēte sniedz apliecinājumu, kur radis saknes savda-
bīgais latviskais stils, „īpatnējās tautas vērtības, kas ir mums un nav 
nevienai citai tautai plašajā pasaulē”.361 Tās ir paaudžu paaudzes, kas 
cauri gadsimtiem veidojušas to īpašo, ko saucam par latvisku, tau-
tisku. Talsu apriņķis Latvijas Republikā sevi pozicionē kā latvisku, 
brīnišķām gravām un kalnājiem, auglīgām druvām rotātu novadu un 
Talsus – kā savdabīgi skaistu kalnu un ezeru pilsētu. Īpaši pēc uzsāk-
tajiem arheoloģiskajiem pētījumiem pilsēta valstī kļuva populāra arī 
kā tautas laimīgās, harmoniskās pagājības simbols. „Talsu pilskalnā 
ceļas augšā Kurzemes senatne”, „Nevis mežoņi ar koka vālēm rokās, 
bet tauta ar augstu kultūru un attīstītu valstisku organizāciju”, „No 
zemes izraktas pagātnes varenības gaismā”, „Dižena un skaista bijusi 
mūsu senā kultūra”: tādi un līdzīgi virsraksti rotāja valsts laikrakstu 
lappuses, vēstot par Talsu pilsētā rasto tautas varonīgo pagātni un 
dodot cerību valsts pilnvērtīgai pastāvēšanai nākotnē. Gluži kā 19. 
gadsimta tautas atmodas laikā, K. Ulmaņa prezidentūras gados īpaši, 
godā celti tautas vēstures avoti: „Tagad mēs ilgojamies pēc visa lat-
viska – latviskas iekārtas, latviskas dzīves un latviska spēka un tā-
dēļ nevaram nemeklēt mūsu pašu pagātnē – mūsu vēsturē latviskas 
vērtības. Mēs klausāmies, meklējam aiz mīlestības un uztveram va-
renas skaņas.”362 Nu senatnes slavinājums vairs nav tikai teorētisks, 
kā jaunlatviešu laikā un pirmās brīvvalsts sākuma gados: tautas se-
nās, savdabīgās kultūras liecības sniedz arheologu pētījumi.

Kaut gan jau 1920. gadu sākumā Teodors Dzintarkalns – vēlākais 
pilskalna pārraugs363 – aicina novadniekus lietot kalnam Talsu pils-
kalna nosaukumu,364 to reģistrē arī Latviešu senatnes pētītāju bied-

360  1936. g. maijā Latvijas vēstures institūta vicedirektora prof. Franča Baloža virsvadībā 
izrakumus Talsu pilskalnā sāk veikt Valsts vēsturiskā muzeja asistents arheologs cand.
hist. Ādolfs Karnups ar palīdzi Noru Purpeteri. Viņiem palīdz ne vien pilsētas valdes algoti 
strādnieki, bet arī mazpulku dalībnieki un skolēni. Pilskalna izrakumus Ā. Karnupa vadībā 
atsāk 1937.g. jūlijā, piedaloties trīs vēstures studentēm (E. Freiberga, E. Silke, E. Sviķe) un 
13 strādniekiem. Fotogrāfijas: Arheoloģiskie izrakumi Talsu pilskalnā. TNMM 1755, 1756, 
16780/1–2, 20497/1–5

361  Vesets, J. Dzīve un latviska dzīvošana. Latvijas Kareivis, Nr. 174, 1937, 2. lpp.
362  Mūsu – latviskās – vēstures soļi. Kurzemes Vārds, Nr. 147, 1936, 2. lpp.
363  1926. gadā Pieminekļu valde par savā pārziņā ņemtā Talsu pilskalna pārraugu ieceļ 

Teodoru Dzintarkalnu.
364  Dreimanis, A. Mana dzīve. [Vācija] : Agrīta Dreimane, 1980, 77. lpp.; Dzintarkalns, T. 

Piemineklis un vārdi. Talsu Vēstnesis, Nr. 7, 1924, 1. lpp.
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rības Talsu nodaļas 1924. gada 20. septembra biedru sapulcē,365 kalns 
vēl 1930. gados bieži tiek dēvēts par Klosterkalnu. Arheoloģiskā iz-
pēte atzīst pilskalnu par kuršu ķēniņa Lamekina pils vietu, ar kuras 
palīdzību 13. gadsimtā viņš pārvaldījis senāko šīs teritorijas saimnie-
ku – lībiešu – apdzīvotos Ziemeļkursas apgabalus366 un beidzot iedzī-
vina tautā arī Talsu pilskalna nosaukumu.

K. Ulmaņa dibinātā Latvijas vēstures institūta 2. atklātajā sēdē, 
kas veltīta Kursas senvēsturei, tiek publiskoti līdzšinējās izpētes re-
zultāti367 un Talsu pilskalns tiek atzīts par vienu no varenākajiem, 
bagātākajiem368 un vislabāk nocietināto, par īpaši 12.–13. gadsim-
tā ievērojamu tirdzniecības,369 amatniecības un kultūras centru. 
Arheologu Ādolfu Karnupu pārsteidz pilskalna koka priekšmetu ap-
dare: virpotie koka trauki veidoti daudz smalkāk par mūsdienu da-
rinājumiem un kriju – liepu mizas – vāceles izgreznotas ar iešūtiem 
lūku rakstiem.370 Mākslinieciskas gaumes klātesamību apliecina 
pilskalna bronzas, dzintara, dzelzs un sudrabkalēju darbnīcās smal-
ki izstrādātās rotaslietas, atrastās rotu lejamās formas, ornamentē-
tētie darbarīki, zirglietas un māla trauku fragmenti, rotātās jostu 
sprādzes. Sarežģītās un darbietilpīgās tausijas tehnikas pielietojums 
dzelzs priekšmetos liecina par attīstītu juveliermākslu.371 1930. gadu 
juvelieri tiek aicināti iepazīt šo rotu nevainojami veidoto kompozīciju 
un ornamentu izmantojumu, lai, gatavojot nacionālās rotas, nebūtu 
jāatdarina vien apnikušās, bieži vien vāciskās, apaļās skārda sak-
tas.372

Pilskalnos tiek rasts tas ideoloģiskais tilts, kas saista atjaunoto 

365  Dzintarkalns, T. Dzimtenes pētīšana. Talsu Vēstnesis, Nr. 37, 1924, 1. lpp. 
366  Tādu uzskatu pauž vēsturnieks, Latvijas vēstures institūta direktors, izglītības ministrs 

prof. dr. Augusts Tentelis, prof. dr. Francis Balodis, arh. Ādolfs Karnups.
367  Sēde notiek Latvijas Universitātē 1936. gada 9. oktobrī. Par izrakumiem Talsu pilskalnā 

referē Pieminekļu valdes priekšsēdētājs, Latvijas vēstures institūta vicedirektors prof. 
Francis Balodis, kura virsvadībā pēc Pieminekļu valdes un Latvijas vēstures institūta 
lēmuma notiek arheoloģiskie pētījumi Talsu pilskalnā.

368  To apliecina pilskalnā atrastie sudrabkalēja piederumi, sudraba gabali (tik liels sudraba 
daudzums – vairāk kā 200 gramu –  nav atrasts nevienā citā pilskalnā), Vilkmuižas ezera 
senkapos apbedīto kuršu virsaišu krāšņie, ārvalstīs iepirktie zobeni.

369  Daudz importētu rotaslietu no Skandināvijas un Rietumeiropas, 11. gs. Ķelnē, 12. g.s. 
Anglijā kalta sudraba nauda. Konstatēti tirdzniecības sakari ar Dienvidkrievijas, Vācijas, 
Francijas, Anglijas teritorijām.

370  Karnups, A. Koka trauki Talsu senpilī. Brīvā Zeme, Nr. 245, 1937, 314. lpp.
371  Tausijas tehnika – dažādos virzienos ejošu rieviņu iegravēšana dzelzs priekšmetā, kurās pēc 

tam iekala sudrabu. 
372  Talsu Vilkezera atradumi Valsts vēsturiskā muzeja vitrīnās. Talsu Balss, Nr. 3, 1935, 4. lpp.
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Latviju ar tās sencilšu neatkarības lieciniekiem senatnē. Atzinums, 
ka priekšteči bija sasnieguši augstu attīstības līmeni, ko pārtrauca 
vācu ordeņa darbība šajā teritorijā, 1930. gados ļauj augt latviskajai 
pašapziņai. Baltijas vēsturnieku kongresa373 dalībnieks – Helsinku 
universitātes profesors Josepi Mikkola374 – no redzētā Latvijā tieši 
Talsu pilskalnu izceļ kā savu spilgtāko iespaidu un jebkura latvieša 
pašapziņas modinātāju. No pilskalniem un kapiem augšāmceltā lat-
viešu senatne sniedz atbildi līdzšinējiem tautas vēstures sagrozītā-
jiem un kultūras apšaubītājiem. Talsu pilskalna atklājumi tautiešos 
vieš apziņu par piederību vecai, slavenai tautai, liek latvietim jus-
ties kā senas, izkoptas kultūras mantiniekam un izsaukties: „Jaunās 
Latvijas gaisma liek kalniem atvērties un akmeņiem runāt, lai mūsu 
tauta neļaujas iemidzināties sveša gara seklumā, bet augstu lai pa-
ceļam latvju nacionālās kultūras lāpu, ka neviens latvis lai nepaliktu 
neziņas tumsā.”375 Tautas senatnes diženuma apziņa dod spēku lat-
vietības kopšanai jaunajā valstī.

Zinātniekus un tautu pārsteigušās senlietas no Talsu apriņķa 
un citiem novadiem 1936., 1937. gadu mijā tiek piedāvātas publis-
kai apskatei Pieminekļu valdes rīkotā izstādē376 Rīgas pils 4. stāva 
sešās telpās, „lai visi latvieši varētu smelties spēkus pie šī savas tau-
tas verdošā likteņa avota”.377 Talsu pilskalna un Vilkmuižas ezera 

373  Notiek Rīgā, Latvijas Universitātē, 1937. gada 16.–21. augustā. Piedalās 300 zinātnieki, 
t. sk. 164 – ārzemju: no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, 
Polijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas. Karogotos Talsus viesi apmeklē 20. augustā, 
autobusiem piestājot Baznīckalnā. Pēc pilskalna apskates zaļumiem, ārvalstu un Latvijas 
karogiem izrotātajā Talsu sadraudzīgās biedrības namā Talsu aizsargu orķestra latvju 
melodiju pavadībā tiek pasniegtas pusdienas. Pēc pilsētas galvas A. Vaidzibas uzrunas Talsu 
iespaidus slavē norvēģu zinātnieks Mosgrens, Somijas ministrs V. Voionmaa, starptautiskās 
vēsturnieku komitejas ģenerālsekretārs prof. M. Lheritier, Dānijas pārstāvis Nistroms. 
Piemiņas veltēs viesi saņem latviskas karotes, kausiņus, ķipīšus.

374  Latvijas Universitātes Goda biedrs.
375  Brāļu sētas raudzīties’i. Latvijas Kareivis, Nr. 180, 1937, 4. lpp.
376  Pieejama bezmaksas apskatei no 1936. g. 21. decembra līdz 1937. g. 25. janvārim. 1. telpā 

apskatei piedāvāti arī 1936. g. pētīto toreiz vēl Ventspils apriņķa Dundagas pagasta 
Purciema atradumi (krama un akmens darbarīki, dzintara rotaslietas, trauku lauskas).

377  Stepermanis, M., Priv.doc. Vēsturnieki darba un sasniegumu gaitās. Rīts, Nr. 133, 1937, 
9. lpp.
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atradumiem atvēlēta atsevišķa – 6. telpa.378 1937. g. 15. janvārī tā 
izpelnījusies arī prezidenta Kārļa Ulmaņa uzmanību.379 Senās lietas 
latvietim nešķiet mirušas, bet dod „jaunu pārliecību, sirdīm – jaunu 
ticību: mēs esam bijusi varena tauta, mūsu pienākums kļūt vēl vare-
nākiem!”380

Arheologu darbošanās un atradumi vieš lepnumu arī pašos talsinie-
kos. Talsu pilsētas galva Aleksandrs Reiznieks, atzīstot, ka varenais sen-
ču pilskalns nu ietekmējis visu Talsu dzīvi, tā izpēti uzskata par 1936. 
gada izcilāko notikumu, jo „ja Talsi līdz tam bija samērā maznozīmīga 
pilsētiņa, tad pateicoties šo izrakumu rezultātiem, Talsi kļuva populāri, 
(..) atklājās brīnišķīgas ainas, kas satrauca ne tikai mūsu – talsinieku 
– prātus un domas, bet visas Latvijas”.381 Talsu pilskalnu savās gleznās 
attēlojuši Ernests Brastiņš,382 Ādolfs Karnups,383 vēlmi rekonstruēt Talsu 
pili lielformāta gleznā paudis arī mākslinieks Ludolfs Liberts,384 kas 
Talsus vairakkārt apmeklējis kā Valstspapīru spiestuves direktors. Kino 
„Auseklis” Ezeru laukumā 1937. gada vasarā veselu nedēļu talsiniekiem 
piedāvā latviskas izrādes, daļu naudas atvēlot pilskalna pētījumiem. 
Pilsēta šajā laikā piedzīvo lielu viesu pieplūdumu, kad svētdienās te mēdz 
viesoties pat 900 ekskursantu, tostarp arī ārzemju viesi.385 Ekskursantu 
pieplūdumu apriņķī veicinājusi K. Ulmaņa iniciētā nacionālā tūrisma 
378  1934. gadā Pieminekļu valdes arheologa dr. E. Šturma vadībā uzsākta Vilkmuižas ezera 

(saukts arī par Talsmuižas ezeru, ar šo nosaukumu ezeru  1924. g. reģistrē Latvijas 
senatnes pētītāju biedrības Talsu nodaļa) izpēte. No 1936. g. 29. jūnija to turpina Valsts 
vēsturiskā muzeja preparatora H. Riekstiņa vadībā. Priekšmeti no ezera dzelmes tiek 
izcelti ar īpaši konstruētu, virvē iesietu metāla kausu. Ezers īpašs kā netipiska (aizgājēja 
pelni ar līdzdotām lietām nogremdēti ūdenī) vēlā dzelzs laikmeta – īpaši 12., 13. gadsimta – 
kuršu apbedījumu – ugunskapu vieta; 1936. g. maijā no ezera izvilkta 1. Latvijas teritorijā 
atrastā aizvēsturiskā laiva – vienkocis (tā izvilkta pēc Talsu pulksteņmeistara Freiberga 
norādījumiem, kas to ar draugiem atraduši jau 50 gadus atpakaļ, bet nesaskaņu dēļ 
iegremdējuši atpakaļ). 1937. g. otrs vienkocis nejauši atrakts 10 m no Vilkmuižas ezera, 35 
cm dziļumā, rokot notekūdeņu kanālu Vilkmuižas stērķeles fabrikai. 1936. g. jūlijā divas 
laivas – vienkoči atrasti arī Stendes pagasta Ķēves ezerā (foto TNMM 26372). 1936. gadā 
Talsu apriņķī atrastās laivas  eksponētas Pieminekļu valdes rīkotajā senlietu izstādē Rīgas 
pilī un 1937. g. 15. janvārī izpelnījušās prezidenta K. Ulmaņa uzmanību. 

379  Talsu pilskalna izrakumu vietā prezidents pabijis 1936. gada 1. augustā. 
380  V. Str. Mēs varam būt lepni uz senās Latvijas kultūru: Valsts prezidents izrakto pieminekļu 

izstādē. Brīvā Zeme, Nr.12 ,1937, 3. lpp.
381  Reiznieks, A. Augšām ceļas pils. Talsu Balss, Nr. 1, 1937, 1. lpp.
382  Glezna „Talsu pilskalns” 1937. gadā eksponēta „Neatkarīgo vienības” 33. mākslas izstādē 

Rīgas pilsētas mākslas muzejā.
383  1937. gadā tapušas 2 gleznas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā ar nosaukumiem 

”Talsu pilskalns”, „Skats uz Talsu pilskalnu”.
384  Ludolfs Liberts gleznā padarīs nemirstīgu seno Talsu pili. Talsu Balss, Nr. 35, 1937, 2. lpp.
385  1937. g. augustā izrakumus ar interesi vērojuši Zviedru zinātnieks doc. H. Vallins, igauņu 

etnogrāfs mag. phil. Ränks, 1. Baltijas vēsturnieku kongresa (Rīga,16.–21. augusts) 
dalībnieki, tostarp, zinātnieki no Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas un Vācijas.
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kustība „Apceļo dzimto zemi!”, kas īpaši 1936.–1938. gadā tiek izvērsta 
kā uz idealizētām senatnes vērtībām balstīta nacionālās identitātes vei-
dotāja ar aicinājumu: „Savos ceļojumos pa dzimto zemi lai turpmāk pa-
veram jaunu nodaļu: ceļojumus pie savas tautas”.386 Viena no laikmeta 
tendencēm – nacionālisms – kļuva arī par tūrisma ideoloģijas noteicēju. 
Visos novados tika sagatavoti speciāli tūristu pavadoņi. Arī Talsu pilsētas 
valde rīko speciālus kursus gidiem, kur par pasniedzējiem tiek pieaicinā-
ti vietējie skolotāji, dažādu nozaru speciālisti, pilsētas galva A. Vaidzība, 
arheologi A. Karnups un E. Šturms.387 Par iecienītu talsinieku un tūristu 
apmeklējumu vietu un populāru pastkaršu tēlu kļūst Lamekina namiņš 
pilskalnā.388 Kā tautisks akcents tas rotāja Talsu ainavu kopš 1937. gada 
augusta, kad pēc1936. gada pilskalna izrakumos atrastās 11. gadsimta 
klētiņas līdzības pēc arheoloģisko darbu vadītāja Ādolfa Karnupa izstrā-
dāta meta, par pašvaldības līdzekļiem top tās atdarinājums pilskalnā.389 
Ā. Karnups atzīst, ka klētiņa ir piemineklis pašu talsinieku viesmīlībai 
un mīlestībai pret savu pilsētu. Klētiņa ieguva Lamekina vārdu par godu 
savulaik varenajam Kursas ķēniņam un izmantota izrakto senlietu, dar-
barīku novietošanai, pētniecisko darbu veikšanai.390 Klētiņas atklāšanu 
un svinīgu nodošanu pilskalna pētnieku rīcībā, Latvijas karogiem plīvo-
jot, pagodina arī Pieminekļu valdes priekšsēdētājs prof. Dr. F. Balodis, 
klātesot pilsētas valdes un revīzijas komisijas locekļiem, iestāžu un or-
ganizāciju vadītājiem, klētiņas cēlējiem. Saņemot Talsu pilsētas galvas 
A. Vaidzības pasniegto klētiņas atslēgu, F. Balodis sola turpināt reiz te 
valdījušās krietnās, lielās un skaistās kultūras izpēti.391

1. Latvijas daiļamatniecības izstāde - tautas gara un dai-
ļuma izjūtas apliecinātāja

Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā rastās senlietas, kā arī 1930. 
gadu Talsu apriņķa daiļamatnieku darinājumi palīdz viest tautisku 

386  Vanags, Kārlis [Kustības ideologs – Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļas vadītājs]. 
Vadonis tūristiem: Nacionālā tūrisma ideoloģija un prakse. Rīga : Iekšlietu ministrijas 
tūrisma birojs, 1936, 3. lpp.

387  Talsu pilsētas valdes rīkoto gidu kursu programma, 1937. g. TNMM 16209
388  Fotogrāfijas: Lamekina namiņš. TNMM 463, 6504, 7950
389  Klētiņa izmaksāja Ls 1200. To 2 nedēļu laikā pagatavoja galdnieki K. Heniņš un I. Krastiņš. 

Pārvietojamo namiņu pēc arheoloģisko darbu beigšanas paredzēts nodot Talsu muzeja rīcībā, 
ko ar Pieminekļu valdes gādību sola nodibināt tās priekšsēdis F. Balodis. 

390  Fotogrāfija: Arheoloģisko darbu veicēji pie Lamekina namiņa. TNMM 20498
391  Par 1937. g. Talsu pilskalna atradumiem Latvijas vēstures institūta publiskajā sēdē 1937. g. 

14. decembrī Latvijas Universitātes vecajā aulā referē Valsts vēsturiskā muzeja asistents 
arheologs Ādolfs Karnups. Blakus telpās apskatāmi Talsu pilskalna atradumi.
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noskaņu 1. Latvijas daiļamatniecības iz-
stādē, ko 1936. gadā sāk organizēt īpaša 
tehniskā komisija Latvijas Mākslas aka-
dēmijas prorektora, profesora Rūdolfa 
Pelšes vadībā ar mērķi izkopt latvieša un 
amatnieka gaumi, kļūstot par tautiska 
daiļ uma izpratnes kopsavilkumu, starta 
līniju latvju daiļamatniecības apzinātai 
tālākai virzībai, gadsimtiem senos pirma-
votus apvienojot ar jauniem idejiskiem 
centieniem (13. att.). Jaunvārds „daiļam-
atniecība” tika radīts, sākot organizēt šo 
izstādi, lai apvienotu dekoratīvās, lietiš-
ķās un citu sadzīvē izmantojamu mākslas 
veidu jēdzienus. Savukārt “daiļamatnieks 
ir augstas kultūras cilvēks, kura spējas ir 
nesalīdzināmi augstākas par vienkārša 
amatnieka spējām. Savu darbu tas veido 
ar gaumi un māksliniecisku izpratni un ir 
ievērojams nacionālās kultūras virzītājs spēks. Tas pats atrod izstrā-
dājumiem atbilstošu formu un māksliniecisku ietērpu un kā radošs 
spēks var labvēlīgi ietekmēt nacionālā stila izveidošanu”.392

Vērtīgākie tautas mākslas paraugi tiek meklēti visā Latvijā. 
Mākslas Akadēmijas pedagogs Eduards Vītols pēc izstādes tehniskās 
komisijas norīkojuma iegriezies arī Talsos, atzinīgi novērtēdams koka 
traukus, pinumus, audumus, apskatot Talsu ģimnāzijas muzejā izvie-
totās kuršu senlietas.

Plašo mērķu, satura un apmēru ziņā līdz tam nebijusī izstāde 
Latvijā apskatāma Kongresu un Amatu namos  Rīgā no 1937. gada 
6. februāra līdz 7. martam un, ņemot vērā apmeklētāju interesi, ap-
skates laiks pagarināts līdz 14. martam. Katra latvieša pienākums 
esot to apmeklēt un pārliecināties par tautiskā stila manifestāciju 
latviski īpatnajās gara un roku sadarbībā tapušajās lietās, jo „daiļa-
matniecība kā nacionāli radošs kultūras spēks (..) var veicināt daiļās, 
latviskās Latvijas jaunradīšanu”.393

392  Pelše, R. Daiļamatniecības atdzimšana. Amatnieks, Nr. 2, 1937, 9. lpp.
393  Pelše, R., prof. Laikmetiski nacionālās kultūras ceļā. Jaunākās Ziņas, Nr. 289, 1936, 28. lpp.

13. att. Buklets “1. Latvijas daiļ-
amatniecības izstāde”, 1937. g. 

TNMM 25762
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Pieminekļu valdes iekārtotās izstādes vēstures nodalījuma394 sen-
lietas rāda senās daiļamatniecības augsto pakāpi. Profesora R. Pelšes 
vērtējumā arheoloģiskajos izrakumos – arī Talsu pilskalnā – rastās 
mājlietas un rotas darinātas ar tādu gaumi un smalkumu, ka gan-
drīz katra uzskatāma par vērtīgu mākslas darbu. Eksponētajās agrā 
dzelzs laikmeta rotaslietās atpazīstama līdz mums atnākusī latviskā 
mākslas izpratne, vēlajā dzelzs laikmetā kļūstot vēl krāšņāka un tau-
tiskām niansēm – formām, ornamentiem – bagātāka.

No Latvijas brīvvalsts laikā tapušajiem eksponēti tikai priekšme-
ti ar neapšaubāmu māksliniecisku vērtību: no 350 atlasot 200 pietei-
kumus, izstādīti 6000 priekšmeti – keramika, tekstilijas, kokgriezu-
mi, pinumi, ādas, stikla izstrādājumi, kalumi, rotaslietas, 20 mēbeļu 
komplekti – no visiem Latvijas novadiem.

Daudzpusīgi izstāde rāda kalumus dažādos metālos. Talsu ap-
kārtnes kalēji, kas savu amatu piepratuši jau vairākās paaudzēs, val-
stī ļoti iecienīti. Izstādē gan pārstāvēts tikai viens no viņiem – lībadz-
nieks Alberts Birzleja, kurš par misiņā kaltajiem galda svečturiem un 
griestu spuldžturiem saņem sudraba medaļu metālā darināto darbu 
grupā.

Blakus metāla izstrādājumiem vairākās novietnēs apskatāma 
daiļamatnieku māka kokapstrādē – arī Laidzes pagasta amatnieka 
Rūdolfa Priedes koka šķīvji, kausiņi un kārbiņas ar iededzinātu raks-
tu. Savu amatu viņš mācījies no tēva, etnogrāfiskos rakstus pētījis arī 
Valsts vēsturiskajā muzejā. Talsu grāmatnīcā „Kultūra” var iegādā-
ties arī amatnieka gatavotos koka svečturus, pūra lādītes un rotātus 
spainīšus. Savukārt Talsu pilskalnā tā arheoloģiskās izpētes laikā 
viņa gatavotās piemiņas lietas iegādājušies ekskursanti.

Dalībai izstādē izraudzīti arī Stendesmuižā dzimušās Līzes 
Dzeguzes savdabīgie kokgriezumi. Jaunā amatniece tiek novērtēta kā 
„vissavdabīgākais meistars”395 un par koka raksturfigūrām saņem zel-
ta medaļu dekoratīvās tēlniecības nozarē.

Talsos mākslinieka gaitas uzsākušā Kārļa Sūniņa makets 
A. Brigaderes pasaku lugai „Maija un Paija” apmeklētāju vērtējumā 

394  Iekārtots Kongresu namā prof. F. Baloža vadībā.
395  Daiļš amats dara dzīvi daiļu: gājiens pa 1. Latvijas daiļamatniecības izstādi. Amatnieks, 

Nr. 2, 1937, 35. lpp. 
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„ar savu īpato, latvisko apstrādājumu atstāj patīkamu iespaidu”.396

Līdzās skatāmie senie un nesen tapušie amatnieku darinājumi at-
klāj 1930. gadu latvietim senajos gadsimtos rasto tautiskuma sakni 
un turpināšanos mūsdienu tautas daiļamata mākslas tradīcijās, pau-
žot līdzību formā un ornamentu pielietojumā. Latvijas Amatniecības 
kameras priekšsēdētāja Edvarda Rozītes vērtējumā šie darinājumi 
„savā mākslinieciskā veidojumā pauž latvju tautas garu un daiļuma 
izjūtu, kur tautas gars atdzimst jaunradīšanas priekā un spēkā”.397 
Skate sola iezvanīt latvju daiļamatniecības uzplaukuma laikmetu, 
veidot neatkarīgu nacionālu kultūru, vairot to visā Latvijā.

Grāmatnīca „Kultūra”

Rūpīgi veidotus, tautiskus daiļamatniecības darinājumus ik-
viens var apskatīt un iegādāties Talsu lielākajā grāmatnīcā „Kultūra” 
Talsu sadraudzīgās biedrības namā.398 Latviskie mājamatniecības 
izstrādājumi – šķīvji, svečturi, alus kausi, sviesta un biezpiena cibi-
ņas – gatavoti, izmantojot senču paņēmienus, pēc iespējas mazāk pie-
lietojot tehniskas ierīces. Tie tiek demonstrēti 1937. gada Zemgales 
apgabala izstādē, kas atspoguļo pēdējo gadu tautsaimniecības stāvok-
li un dažādu nozaru sasniegumus visā valstī, arī daiļamatniecībā.399 
Grāmatnīcas izstādītajām virpotajām koka piemiņas lietām tiek pie-
šķirta 2. šķiras godalga mākslas amatniecības nozarē ar tiesībām uz 
Latvijas Lauksaimniecības kameras sudraba medaļu.

Latvisku koka darinājumu piedāvājums ir visai plašs. Apriņķa 
meistari tiek aicināti darināt arī gaumīgus tautiskus keramikas iz-
strādājumus, adījumus, audumus, rotaslietas, kuru ornamentiem iz-
mantot Vilkmuižas ezera un Talsu pilskalna arheoloģisko atradumu 
paraugus. Šādas latviskas dāvanas „izskaustu dažādus bezgaršīgus 
sveštautiešu ietekmē”400 tapušus izstrādājumus. Grāmatnīcas īpaš-
396  J. J. Latvju tautas daiļuma skate – 1. Latvijas daiļamatniecības izstāde. Talsu Balss, Nr. 6, 

1937, 7. lpp.
397  Pelše, R., prof. Rīgā šodien atklāj pirmo daiļamatniecības izstādi. Jaunākās Ziņas, Nr. 30, 

1937, 7. lpp. 
398  Lielajā ielā 23 (pašlaik – Lielā iela 19/21) ar ieeju no stūra, nosaukums „Kultūra” no 

1931. gada”, iepriekš – Izglītības kooperatīva „Kultūras Balss” Talsu nodaļa.
399  Izstāde iekārtota Jelgavā, 28. augusts–7. septembris, 12 ha kopplatībā. Talsu grāmatnīcas 

piemiņlietas izstādītas centrālajā paviljonā. Izstādei izraudzīti arī Stendesmuižā dzimušās 
un tolaik jau Rīgā dzīvojošās Līzes Dzeguzes kokgriezumi, iegūstot LLK naudas balvu Ls 75 
un vērtējumu: „Mūsu koktēlniecībā grūti nākas atrast darbus, kas šos Dzeguzes veidojumus 
varētu pārspēt” (Godalgoti kokgriezēji. Zemgales Balss, Nr. 197, 1937, 6. lpp.)

400  Dāvāsim latviskas balvas. Talsu Balss, Nr. 19, 1937, 3. lpp.
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niece Alvīne Ozoliņa 1937. gadā novērojusi arī slavējamas pārmaiņas 
apriņķa iedzīvotāju kultūras līmenī un lasītāju gaumē: ja 3 gadus at-
pakaļ vispieprasītākie grāmatnīcā esot bijuši pliekani mīlas un dēku 
romāni, tad Kārļa Ulmaņa prezidentūras laikā pieprasot tikai vērtīga 
satura darbus, arī oriģinālliteratūru:401 „Šī „revolūcija” lasītāju gaumē 
ir pietiekošs apstiprinājums tam, ka mūsu zeme patlaban pārdzīvo ne 
vien materiālo, bet arī garīgo renesansi.” 402 Arī dāvanu iegādē priekš-
roka tiek dota labai grāmatai, ne vairs sudrabam un kristālam kā ag-
rāk. Intervija ar Talsu grāmatnīcas īpašnieci tautiešiem likusies tik 
iedvesmojoša, ka pārpublicēta arī republikāniskajā presē: laikrakstos 
„Rīts”403 un „Latvijas Kareivis”.404

Biedrību centieni.  
Kultūras loma Latvijas valsts stiprumam.

Par apriņķa iedzīvotāju tautiskās apziņas stiprināšanu kopš 
19. gadsimta rūpējusies arī grāmatnīcai blakus mītošā Talsu sadrau-
dzīgā biedrība,405 dēvēta par apriņķa latviskās kultūras šūpuli un lat-
viešu gara cietoksni. Latvijas Republikā biedrības darbība īpaši aktī-
va kļūst pēc 1935. gada 19. maija, kad tā apvienojas ar Talsu latviešu 
jaunatnes savienību: „Kā māmuļa pievienoja sev savus bērnus, lai 
sekotu Vadoņa vienības idejai un ar savu strādātgribu ierautos laik-
meta varenajā straumē.”406 Abu organizāciju mērķi bijuši līdzīgi: arī 
savienība 15 gadu pastāvēšanas laikā veicinājusi latvisko kultūru un 
sabiedrisko dzīvi. Kopš 1936. gada Talsu sadraudzīgās biedrības jau-
nā valde407 organizē apvienoto biedrību darbību jau plašākās telpās, jo 
līdzās savam namam iegūst vēl blakus ēku,408 aug biedru skaits.409 Pēc 
1937. gadā veiktās pārbūves un remontdarbiem410 Talsu sadraudzīgā 

401  Visvairāk grāmatnīcā pirktas A. Grīna „Dvēseļu putenis” un E. Virzas „Straumēni”, vairāk 
sākta lasīt dzeja, īpaši, E. Zālītes, F. Bārdas darbi.

402  Vadonības laikmeta svētīgās sekas. Talsu Balss, Nr. 45, 1937, 9. lpp. TNMM 15537/8 
403  Maiņa uz labo pusi. Rīts, Nr. 21, 1938, 2. lpp.
404  Laba grāmata atradusi ceļu tautā. Latvijas Kareivis, Nr. 16, 1938, 5. lpp.
405  Savā namā Lielajā ielā 23 (pašlaik –  Lielā iela 19/21) biedrība darbojas kopš 1912. gada. 

Nams sākts celt 1910. gadā. 
406  Talsu Sadraudzīgā biedrība – latviešu garīgais cietoksnis. Talsu Balss, Nr. 38, 1937, 1. lpp.
407  No 1935. gada 25. jūnija priekšsēdētājs: Reinholds Kuikulītis, locekļi: Fricis Grīnvalds, Fricis 

Hermansons, Vilis Grikmanis, Ansis Dreimanis, Vilis Puķkalns, Pēteris Avens, Teodors 
Insbergs, Kārlis Kreicmanis, Ansis Plācis, Vilis Treilībs, Kārlis Freimanis.

408  Zīriņas namu Lielajā ielā 19, nojaukts 2012. gada 16. maijā.
409  Talsu sadraudzīgās biedrības biedra kartes, izdotas Līnai Bergmanei, Annai Beķerei 

1936. gadā. TNMM 13 431/1–2
410  Kultūras fonds nama izbūvei piešķir pabalstu Ls 3000.
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biedrība iegūst varenāko namu pilsētā un pēc 50 gadu jubilejas svinī-
bām411 var turpināt tautas kultūru veicinošu darbību.

Arī citas apriņķa kultūras un jaunatnes biedrības piedalās lat-
viskās kultūras kopšanā. Ārlavas pagasta Pūņu jaunatnes savienība 
rīko dažādus sarīkojumus, arī latviskas mājturības kursus pagasta 
iedzīvotājiem.412 Veicināt biedrības darbu palīdzējis Kultūras fonds, 
1931. gadā atvēlot naudas līdzekļus mūzikas instrumentu iegādei 
un skatuves ierīkošanai.413 1935. gadā savienībā darbojas 37 biedri. 
Laidzes kultūras biedrība 1935. gadā apvieno 45 biedrus un rīko va-
karus ar latvisku programmu: vīru un jauktā kora priekšnesumiem, 
deklamācijām, teātra uzvedumiem.414 Lielākas darbošanās iespējas 
laidzēniešiem sniedz agrākā Ķīvīšu kroga vietā izbūvētais biedrības 
nams, ko 1935. gada 15. decembrī iesvēta mācītājs Martinelli un no-
tiek svētku kora, orķestra koncerts un teātra izrāde.415 Stendes pa-
gasts gan izjūt tautas nama trūkumu, bet par latvisku kultūras dzī-
vi apkārtnē rūpējas divas biedrības: Stendes kultūras veicināšanas 
biedrība416 ar 65 biedriem 1935. gadā un Kalešu kultūras veicināšanas 
biedrība „Gaisma”.417 Rosīgi darbojas Vandzenes kultūras biedrība,418 
1935. gadā apvienojot ap 100 biedriem un 10. novembrī svinīgā sa-
rīkojumā atklājot savu jauncelto biedrības namu ar izrāžu zāli419 un 

411  Ielūgums uz Talsu Sadraudzīgās biedrības 50 gadu pastāvēšanas svētkiem 1937. gada 
3. oktobrī. TNMM 28760/2 1937. gada 3. oktobra svinību programmā mācītāja Dr. Alberta 
Freija uzruna, biedrības darbības apskats, apsveikumi, kora un simfoniskā orķestra 
koncerts, R. Blaumaņa lugas „Ugunī” izrāde, mielasts un svētku balle.

412  1938. g. pārdēvēta par Pūņu jaunatnes biedrību.
413  Ls 700 piespriesti 1931. g. 15. jūnija Kultūras fonda domes sēdē.
414  Programmas Laidzes kultūras biedrības biedru vakaram 1936. gada 11. janvārī. 

TNMM 13173/1–2
415  Nama izbūve izmaksā Ls 8000, nepieciešamos materiālus sagādājuši paši pagasta 

iedzīvotāji. Ar 1937. gada 4. decembra abu biedrību valžu lēmumu kultūras biedrība 
tiek pievienota lauksaimniecības biedrībai, kuras rīcībā tiek nodots līdzšinējais kultūras 
biedrības nams.

416  Darbību uzsākusi 1922. gadā kā agrākais Stendes dziedātāju koris. Savus atklāšanas 
svētkus svin 1922. gada 18. novembrī – Latvijas Valsts  proklamēšanas svētkos – ar referātu 
par Latvijas valsts nodibināšanos,  kora dziesmām un teātra izrādi (Latvijas Kultūras 
veicināšanas biedrības Stendes nodaļa. Talsu Apriņķa Vēstnesis, Nr. 16, 1922, 4. lpp. 
TNMM 15534/4).

417  Dibināta 1934. gadā, 1938. pārdēvēta  par „Kalešu  kultūras veicināšanas biedrību”.
418  Dibināta 1892. gadā kā Oktes-Iģenes-Garlenes dziedāšanas biedrība.
419  Pieredzējušais dekorators Kārlis Freimanis gan vērtē, ka grīdu un griestu izbūvē esot daudz 

kļūdu (A. M. Ciemos pie mūsu dekoratora Kārļa Freimaņa. Talsu Balss, Nr. 17, 1935, 4. lpp.). 
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telpām bibliotēkai, lasītavām un organizācijām.420 Toreizējā Ventspils 
apriņķa Dundagas pagasta sabiedrisko dzīvi veicinājusi Sadraudzīgā 
biedrība „Vārpa”.421 Plašāku sarīkojumu vietu biedrība iegūst 1926. 
gadā, kad tai piešķirtajā422 bijušās Dundagas muižas Jaunpils ēkai 
tiek piebūvēta plaša izrīkojumu zāle ar skatuvi.423 Kaut gan zāles 
izbūve, veco muižas ēku remonti, skatuves iekārtošana, klavieru ie-
gādāšana un krīzes laiks424 radījusi „Vārpai” parādsaistības, līdz ar 
Kārļa Ulmaņa norādījumiem par kultūras darba pastiprināšanu lau-
kos, turpmāk biedrība var plašāk īstenot savu mērķi – izkopt garīgo 
kultūru savos biedros un apkārtnē. 1936. gadā biedrības nams kļūst 
par vienīgo dundadznieku saiešanas vietu, jo pagasta valdes sēdē pie-
ņem lēmumu neatvēlēt sarīkojumiem Dundagas pils telpas, kā līdz 
šim. Turpmāk dažādi sarīkojumi, priekšlasījumi, referāti, teātra iz-
rādes un koncerti ar latvisku programmu pulcē pilnu biedrības nama 
zāli.

Īpaša vērība tautas kultūras kā nācijas pastāvēšanas garanta vai-
rošanai valstiskā līmenī tiek pievērsta kopš 1934. gada, kad  izglītības 
ministrija novadnieka – Ludviga Adamoviča425 vadībā organizē Tautas 
kultūras nedēļu.  Pēc 1930. gados pārdzīvotajām saimnieciskajām un 
politiskajām krīzēm tā aicina atgriezties uz ideālisma ceļa, „atjaunot 
ticību zemes, ģimenes un darba svētumam, uzturēt nebojātus tautas 
tikumus, (..) veselīgu un darbīgu patriotismu”.426 Sākotnēji, ar moto: 
„Atpakaļ pie zemes!”, kultūras nedēļas īstenais adresāts ir Latvijas 
lauki. Visvairāk sarīkojumu – priekšlasījumus, dzeju, kora dziesmas, 
lugas Talsu sadraudzīgās biedrības zālē un skolās – Talsos organizē-
420  Atklāšanas sarīkojumā piedalās Talsu apriņķa vecākais R. Kuikulītis, Izglītības ministrijas 

Kultūras fonda nodaļas vadītājs J. Celms. Pārskatu par nama būvi sniedz kultūras 
biedrības priekšnieks A. Freidenfelds. Telegrāfiskus apsveikumus biedrībai atsūtījuši Valsts 
prezidents A. Kviesis, kara ministrs J. Balodis, iekšlietu ministrs V. Gulbis, zemkopības 
ministrs J. Birznieks. Tautas nama būve uzsākta 1930. gadā biedrības priekšnieka 
A. Freidenfelda vadībā pēc inženiera A. Brieža projekta. Nama iesvētīšana svinēta 
1932. gadā, bet būve pabeigta 1935. gadā. Tā izmaksājusi ap 70 000 Ls, palīdzējuši arī 
vietējie iedzīvotāji, pievedot akmeņus un citus materiālus bez maksas. 

421  Darbojas kopš 1869. gada, kad nodibināts dziedātāju koris. Statūti apstiprināti 1914. g. 
24. aprīlī.

422  1922. gadā, līdz ar 10 pūrvietām zemes.
423  Pamatakmens celtnei likts 1924. gada. 10. septembrī, finansiāli būvniecību atbalstījis 

Kultūras fonds (Ls 50 000)  un vietējās organizācijas: lauksaimniecības b-ba (Ls 20 000), 
patērētāju b-ba (Ls 25 000) (Jauna biedrības nama celšana. Talsu Balss, Nr. 12 , 1924, 2. lpp. 
TNMM 15537/3).

424  1930.–1933.: ekonomiskās krīzes gadi.
425  Dzimis Dundagā 1884. g., Latvijas Republikas izglītības ministrs 1934.–1935. g.
426  Gatavosimies Tautas Kultūras Nedēļai. Talsu Balss, Nr. 17, 1934, 1. lpp.
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jusi īpaša Talsu Kultūras Nedēļas Komiteja.427

Jaunu virzienu latvju tautas kultūras spēju vairošanai veltī-
tie pasākumi iegūst kopš 1935. gada 28. janvārī K. Ulmaņa izteiktā 
Draudzīgā aicinājuma atcerēties savu pirmo skolu, ziedojot grāma-
tas un rodot iespēju visai tautai piekļūt kultūras avotiem. Prezidenta 
draudzīgais aicinājums izvēršas par plašu kustību, solot iezīmēt jau-
nu posmu nacionālās kultūras attīstībā, kad „kultūras sasniegumiem 
jātop par visas tautas īpašumu, kultūras straumei jāplūst plaši, un 
viņa jāvada tā, lai veldze sasniegtu visus tautas locekļus”.428 Tāpēc 
visa Latvija, arī Talsu apriņķis, pēc Latvijas preses biedrības iniciatī-
vas kopš 1937. gada 28. janvāra vienojas latviešu tautas Kultūras die-
nā. Tās uzdevums – vairot nacionālās kultūras spēku un latviskā gara 
dižumu – tiek īstenots dažādos sarīkojumos ar priekšlasījumiem, teāt-
ra izrādēm un koncertiem.429 Kultūras dienas tiek rīkotas ar domu, lai 
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā latvieti neatstāj „apziņa par latviešu 
tautas dižo garu, par mūsu kultūras augsto pakāpi pagātnē un liela-
jiem sasniegumiem tagadnē, par visu to, kas ap mums viļņo nacionā-
lās kultūras briedumā”.430

Kopš 1939. gada, lai plašāk tuvinātu gara vērtības tautai saka-
rā ar Latvijas atdzimšanas 5 gadu jubilejas svētkiem, kultūras die-
na pārtop atkal Kultūras nedēļā.  Par tās protektoru kļūst prezidents 
Kārlis Ulmanis. Apriņķī Kultūras nedēļu ievada sarīkojums Talsu 
sadraudzīgās biedrības zālē 28. janvārī ar bijušā izglītības ministra, 
profesora Ludviga Adamoviča runu par latviskās kultūras nozīmi. 
Karogiem rotātajos Talsos un apriņķa pagastos priekšlasījumi par  
latviskās kultūras attīstību un tās sasniegumiem, teātru izrādes, 
koru priekšnesumi, grāmatu tirdziņi, tautiskas dejas un rotaļas pulcē 
kuplu skaitu apmeklētāju.

Izkopta nacionālā kultūra, pēc kā tiecas 1930. gadu Latvija, tiek 
atzīta par pašu Latvijas valsti sargājošu spēku: „Tas daiļos tautas dzī-
427  Ansis Dreimanis, Alfrēds Dreimanis, A.  Ezeriņš, J. Zvirbulis, E. Nīce,  P. Gredzens, 

P. Namnieks, F. Dermanis, R. Lakss. Sarīkojumi notiek 26. maijā–3. jūnijā.
428  Kultūra – tautas īpašums. Kurzemes Vārds, Nr. 22, 1937, 2. lpp. 
429  1938. gadā Talsos kultūras diena notiek 29. janvārī, kad Latvijas preses biedrības 

priekšnieks J. Druva uzstājas ar priekšlasījumu „Paraugs dzīvē un darbā”, bet Dundagā – 
30. janvārī, kur referē par tematu „Meklēsim savās sirdīs”. Seko koncerts ar Dundagas 
apvienoto kori (vad. J. Šultners), Dundagas ev.–lut. draudzes sieviešu kori (vad. J. Tenders), 
skolotāja A. Branaburga vijoles solo, R. Blaumaņa viencēliens „Sestdienas vakars”. 
Apskatāma latvisku audumu un rokdarbu izstāde.

430  Kultūras dienā. Talsu Balss, Nr. 4, 1938,  1. lpp.
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vi, tas spēcinās mūsu tautas pašapziņu, vairos citu tautu cieņu pret 
mums, tas stiprinās garīgos spēkus, kas sargā Latvijas brīvību un 
patstāvību.”431 Tautas kultūra tiek atzīta par nācijas pastāvēšanas un 
brīvības augstāko attaisnojumu.

Uzvārdu maiņa. Prom no nelatviskā mantojuma

Jaunu ierosmi latvisku centienu paušanai sniedz ar Ministru 
kabineta 1939. gada 21. decembra lēmumu pieņemtais Likums par 
uzvārdu maiņu,432 kas noteica, ka latviešu tautības pilsoņiem jāizvē-
las vienīgi latviski uzvārdi, tā sniedzot iespēju atbrīvoties no nelat-
viskā mantojuma – „svešiem uzvārdiem, kā bijušo varu uzspiestiem 
zīmogiem”.433 Personām, kam grūtības ar uzvārda izvēli, sagata-
vots  Izglītības ministrijas, Latvijas Universitātes un Latvijas raks-
tu un mākslas kameras akceptēts uzvārdu saraksts,434 ko izman-
tojuši arī Talsu apriņķa iedzīvotāji.435 1940. gada janvārī Iekšlietu 
Ministrija saņēmusi pirmos iesniegumus uzvārdu latviskošanai no 
Talsiem, Laucienes, Lībagu un Laidzes pagasta. Rādot priekšzīmi 
Spāres pagasta iedzīvotājiem, pirmā uzvārdu latvisko pagasta sek-
retāre A. Fricsone, kļūstot par „Skuju”.436 Talsu sadraudzīgās biedrī-
bas priekšnieks Teodors Insbergs ar ģimeni kā uzvārdu izvēlas savu 
Pastendes māju vārdu – „Kalnājs”,437 Valdemārpils pilsētas vecākais 
Kārlis Birnis – „Lejnieks”.438 Laikraksts „Talsu Vārds” aktīvi atspo-
guļo uzvārdu latviskošanas gaitu apriņķī un arī tā redaktors Juris 
Indriksons izvēlas jaunu uzvārdu – „Kursietis”.439 Tiek izteikta cerība, 
ka līdz ar vāciešu repatriāciju un „uzvārdu latviskošanu tikai sāksies 
latviešu nacionālā notīrīšanās no svešiem sārņiem. Sāksim ar ārieni – 
uzvārdiem, ar trauku, kurā pēc tam liksim arī latvisku saturu”.440

ņemot vērā tautas pagātni un visu dzīves jomu latviskošanas 
centienus valstī, 1939. gada 29. decembrī iekšlietu ministrs izdod 
431  Pelše, R., prof. 1. Latvijas daiļamatniecības izstāde, 1937.  TNMM 25762
432  Stājās spēkā 1940. gada 22. decembrī.
433  Latviski uzvārdi. Labietis, Nr. 3, 1940, 238. lpp.
434  Valsts tipogrāfijas izdots 905 uzvārdu saraksts, par Ls 0,15 iegādājams Iekšlietu ministrijā 

un policijas iecirkņos, publicēts arī presē.
435  Laucienes, Strazdes, Virbu, Vandzenes, Talsu iedzīvotāji no saraksta izvēlējušies uzvārdus: 

Arājs, Daugaviete, Dzelme, Eglājs, Kalnozols, Kalve, Silenieks, Tīrums.
436  Kas notiek Spārē. Talsu Vārds, Nr. 68, 1940, 4. lpp.
437  Uzvārdu latviskošana turpinās. Talsu Vārds, Nr. 72, 1940, 3. lpp.
438  Jauni latviski uzvārdi. Talsu Vārds, Nr. 75, 1940, 7. lpp.
439  Apstiprināti jauni latviski uzvārdi. Talsu Vārds, Nr. 76, 1940, 3. lpp. TNMM 15539
440  Latviskosim uzvārdus. Talsu Vārds,  Nr. 56, 1939, 1. lpp.
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Rīkojumu par dažu Latvijas pagastu nosaukumu pārdēvēšanu, kas 
skar 11 Latvijas pagastus, kuru apzīmējumos ietilpa vārds „mui-
ža”.441 Tā Talsu apriņķa Nurmuižas pagasts, tulkojot no lībiešu va-
lodas „nurm” – „lauks”, iegūst latviskoto nosaukumu – Lauciene. 
Atbrīvošanās no svešā, tautai netīkamo atmiņu ietverošā muižas vār-
da, apliecina vēlmi pēc latviska satura it visā.

1940. gadā sekojošā Latvijas Republikas teritorijas aneksija 
pārtrauca līdzšinējos nacionālos centienus. Interjeros un lietišķās 
mākslas priekšmetos, īpaši J. Staļina laikā, gan izmantoti tautiski ro-
tājumi, bet, saglabājot formu, bija iznīcināta to jēga un saturs.

Secinājumi

Pētījumā sniegts ieskats tautisko centienu attīstībā un izpausmēs 
Talsu apriņķī, skatīts laikmeta kontekstā, nepretendējot uz atsevišķu 
izpausmju detalizētu izpēti. Apzināti aspekti, kādos laikā no 19. gs. 
beigām līdz 1940. gadam izpaudušies jēdzieni – latvisks, tautisks.

Talsu novads saistīts ar nozīmīgu 19. gadsimta tautiskās idejas 
aizsācēju vārdiem, kuru vidū īpaši izceļams Krišjānis Valdemārs.  
Jaunlatviešu idejas apriņķa ļaudīs tālāk viesa vietējā inteliģence, gan 
neizvēršot par masveida kustību, bet tomēr lielā mērā veicinot apriņ-
ķa sabiedrisko un kultūras dzīvi. Talsu miestā tautiskās idejas ma-
nāmāku izpausmi rod kopš 1880. gadiem, kad pārliecinoši tās pauž 
Talsu apriņķa skolas skolotāji un Talsu sadraudzīgā biedrība.

19. gs. 2. pusē jaunlatviešu paustās idejas transformējas īpašā na-
cionālā romantisma strāvojumā – tautiskajā romantismā. Vienā no 
tās izpausmēm – tautas gara mantu vākšanā – folkloristikā – izšķi-
roša nozīme mūsu novadnieku – K. Barona un K. Valdemāra – devu-
mam, kā arī Talsu apriņķa inteliģencei un teicējiem, kas aktīvi iesais-
tījās folkloras materiāla vākšanā.

Pēc 19., 20. gs. mijas, kad tautu modinošās balsis ir pieklusušas, 
jaunu sparu tās atgūst, nodibinoties Latvijas valstij un apriņķa iedzī-
votājiem iesaistoties latviskas valsts veidošanā. Īpaši tautiskās do-
mas manifestācija izpaužas 1930. gados, kad it visās nozarēs aktuāla 
latviskas formas un satura klātesamība. Par spilgtu latvietības kopē-
ju apriņķī kļūst Teodors Dzintarkalns. Viņa mājas, pirmās Latvijas 
dievturu svētnīcas – „Dzintari” – tautisko veidolu, ko darinājis māks-
441  Likums izsludināts: Latvijas Vēstnesis, Nr. 295, 1939.
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linieks Kārlis Sūniņš un vietējie amatnieki, apbrīno viesi no tuvienes 
un tālienes. 1937. gadā K. Sūniņa un citu novadnieku tautas garu 
paudošie darinājumi atzinīgi novērtēti 1. Latvijas daiļamatniecības 
izstādē.

Īpašu rezonansi valsts sabiedriskajā domā rada Talsu pilskalna 
1936.–1938. gada arheoloģiskās izpētes rezultāti. Tie visai Latvijai 
liek sajūsmināties par tautas senās kultūras diženumu, tā mazinot 
līdzšinējo „mazvērtības kompleksu” savas jauntapušās valsts apziņā 
un ļaujot augt latviskajai pašapziņai. Un arī šodien aktuāls ir 1942. 
gadā Talsu inteliģences izteiktais vēlējums: „Lai tas labais un cēlais, 
ko esam mantojuši no senčiem, lai tas varoņgars, kas liesmojis latvju 
iepriekšējās paaudzēs, nekad neizdzistu, bet kā svēts mantojums pār-
ietu arī uz tiem, kas drīz stāsies mūsu vietā.”442

442  Skolas darbu sākot. Talsu Vārds, Nr. 40, 1942, 1. lpp. TNMM 21931/17
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ZANDA KONOŠONOKA

Volkstümliche Bemühungen 
und Kreis Talsi. 

19. Jahrhundert–1940

Zusammenfassung

Die Forschung gibt einen Einblick in volkstümliche Bestrebungen 
im Kreis Talsi, im Kontext der Epoche angesehen. Sie charakterisiert 
die Aspekte, in denen während des 19. Jahrhunderts bis 1940 die 
Begriffe – lettisch, volkstümlich – manifestieren.

Die Ideen der Aufklärung gelangen Ende des 18. Jahrhunderts 
von Mitteleuropa aus in die baltischen Länder. Der Kreis Talsi war 
mit mehreren Jungletten verbunden, unter denen besonders be-
deutsam Krišjānis Valdemārs war. Er war Leiter des ersten na-
tionalen Erwachens in Lettland. Er propagierte die Idee – das 
Nationalbewußtsein zu wecken, damit die Letten für die Entwicklung 
der Volkswirtschaft und der Kultur kämpfen. Die im 19. Jahrhundert 
entstehende lettische Bildungsschicht gründete muttersprachliche 
Zeitungen und Vereine, organisierte das erste Sängerfest. Das ge-
sellschaftliche Leben wurde seit 1880 aktiv. Dies wurde durch die lo-
kale Intelligenz und den Verein der Gemeinschaftsarbeit Talsi getan. 
Die Bewohner vom Kreis Talsi wirkten bei Sammeln der Folklore ak-
tiv mit. Diese Tätigkeit half, das nationale Selbstbewußtsein zu en-
twickeln.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Russifizierung der 
Ostseeprovinzen eingeleitet, der Gebrauch allein der russischen 
Sprache war in Behörden, Schulen und im öffentlichen Leben obliga-
torisch. 1918 riefen die Letten die Republik Lettland aus und die ört-
liche Bevölkerung beteiligte sich an der Formierung des volkstümli-
chen Lebens. Vor allem äußerten sich volkstümliche Bemühungen 
in  Form der Innenausstattung, des Hausrats, des Kunsthandwerks. 
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Einen wichtigen Beitrag zum lettischen Leben reichte der Lehrer und 
Forscher der Geschichte Teodors Dzintarkalns. Sein Haus „Dzintari“ 
war in der Nähe von der Stadt Talsi. Der Künstler  Kārlis Sūniņš 
verzierte das Haus mit nationalen Ornamenten und in den dreißiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts bewunderten es Landsleute und aus-
ländische Gäste. Ihrerseits stärkte die archäologische Forschung der 
Burgberg Talsi 1936–1938 das Nationalbewußtsein des lettischen 
Staates erheblich.
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KRISTIĀNA SKROMULE

Kalēja amats

Kalēja amats minēts jau latviešu tautasdziesmās: Kalējs kala de-
besīs,/Ogles sprāga jūrmalā./Kas tas tāds kalējiņš,/Kam tik tāļu og-
les sprāga?/Tā jau mūsu silta saule,/Savus starus mētādama (iesū-
tījis J. Heniņš no Pūņām). Kalēja amats kā atsevišķa nozare latviešu 
etnogrāfijā ir maz pētīta. Arī Talsu novada muzejā nav daudz informā-
cijas par kalējiem Talsu pilsētā un novadā. Amata pratēji mērķtiecīgi 
meklēti komplekso ekspedīciju laikā 20. gadsimta 70. un 80. gados, 
bet vairumam ar kalēja darbu saistītiem priekšmetiem ir gadījuma 
raksturs. Kalēja amats bija atspoguļots Talsu novada muzeja izstādē 
„Kalumi muzeja krājumā” no 2011. gada 18. maija līdz 4. septembrim.

Pētījuma mērķis ir sniegt nelielu ieskatu kalēja amata attīstībā 
un apzināt materiālus, kas glabājas Talsu novada muzeja krājumā. 
Pētījums balstīts uz Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem, iz-
mantota Alekša Anteiņa grāmata „Bronza Latvijā”, Teodora Zeida 
raksts „Dažas lauku amatniecības vēstures problēmas feodālisma 
laikmetā”, Talsu novada muzeja materiāli un publikācijas laikrakstos 
„Talsu Vēstnesis”, „Talsu Balss”, „Talsu Vārds”.

Kalēja amats Latvijā ir viens no senākajiem. Var teikt, ka kalējs 
radās reizē ar dzelzi. Ap 500. g. pr. Kr. darba rīku un ieroču izgatavo-
šanai sāka izmantot dzelzi, ko ieguva no vietējām izejvielām – purva 
un ezera rūdas. Latvijā zināmas vairāk nekā 80 purva rūdas atrad-
nes. Purva rūdas atradne atrasta arī Talsu Dzelzciemā.

Viens no galvenajiem dzelzs un tērauda ražošanas paņēmieniem 
bija tā iegūšana plūsmas krāsnīs. Latvijā atklātas 18–20 plūsmas 
krāsnis vai to paliekas. Dzelzs kausējamā krāsns atrasta arī Talsu 
pilskalnā.1

Vēlajā dzelzs laikmetā, 11. gs., kalēja darba rīku komplektā ietil-
pa lakta, divas lūkšas, divi veseri, vesercērte un trīs dažāda šķērsgrie-

1  Anteins, A. Bronza Latvijā. Rīga : Zinātne, 1988, 69. lpp.
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zuma caurumsiši. Senie kalēji lietojuši arī knaibles, veidveserus, 
cirtņus, vīles un ogļu lāpstiņas. Līdz pat 19. gadsimta beigām kalēja 
darbarīki ar nelielām izmaiņām  saglabājuši agro viduslaiku veidolu.2

Dzelzs iegūšanai bija vajadzīgs kurināmais – kokogles, kuras ie-
guva, izdedzinot malku slēgtās ogļu bedrēs. Metalurģijas vajadzībām 
lietoja gan skuju, gan arī lapu koku ogles. No simt kilogramiem mal-
kas ieguva ap divpadsmit kilogramiem kokogļu.3 Vēl 20. gadsimta 
pirmajā pusē saimniekam, dodoties pie kalēja, bija jāņem līdzi paša 
sagatavotās ogles.

Arī viduslaikos lauku kalēji nebija aizmirsuši plūsmas krāsnis, lai 
ražotu reti sastopamo dzelzi, ko pārdeva arī citiem. Tikai 1532. gadā 
vāciešiem izdevās panākt, ka tika pieņemts lēmums, kas lauku kalē-
jiem aizliedza tirgoties ar daudzām precēm, arī ar dzelzi. Tomēr nele-
gāli šī tirdzniecība joprojām pastāvēja, jo dzelzs bija deficīts un tās iz-
strādājumi dārgi. 16. gadsimta vidū par vienu cirvi bija jāatdod zirgs.

Lauku kalēji, kas bija pakļauti vācu feodāļu varai, bija galveno-
kārt latvieši. Tādēļ laukos ilgāk saglabājās latviešu terminoloģija 
nekā pilsētās, kur latviskos apzīmējumus sāka aizstāt vāciskie: kal-
ves vietā sāka lietot vārdu smēde, vesera vietā – āmurs, lūkšu vietā – 
stangas.4

18. gadsimta pirmajā pusē pieauga lauku amatnieku skaits, kuri 
neapstrādāja vairs zemi, bet iztika no amata.5 18. gadsimta sākumā 
kalēju bija 25–33 % no visiem amatniekiem, bet vēlākos gadu desmi-
tos šis procents esot pat samazinājies.6 Situācija krasi mainījās 19. 
gadsimta otrajā pusē, kad no visām lauku amatniecības nozarēm par 
attīstītāko atzina kalēja amatu. Darba specifika cilvēkam, kas izvēlē-
jās kalēja amatu, izvirzīja noteiktas prasības: viņam jābūt fiziski spē-
cīgam, bija nepieciešami līdzekļi, lai varētu iemācīties amatu, iegādā-
ties rīkus, uzcelt vai nomāt kalvi.

19. gadsimta otrajā pusē visai stingri saglabājās amata mantoša-
nas kārtība, jo, dēlam mantojot amatu no tēva, reizē bija atrisināti 
apmācības, darba vietas, kā arī kalves un rīku sagādes jautājumi. 
2  Latvijas senākā vēsture: 9. g. t. pr. Kr.–1200. g. Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 

329. lpp.
3  Anteins A. Bronza Latvijā… 72. lpp.
4  Turpat, 85. lpp.
5  Zeids, T. Dažas Latvijas lauku amatniecības vēstures problēmas. Vēstures problēmas, Nr. 4, 

1961, 54. lpp.
6  Dunsdorfs, E. Latvijas vēsture: 1710–1800. Stokholma : Daugava, 1973, 503. lpp.
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Ikviens kalvis sev nodrošināja darba turpinātāju un apmācīja amatā 
dēlu, znotu vai aizbilstamo. Amata mantošanas tradīcijas sākumi ie-
sniedzas tālu pagātnē.7

Viens no interesantākajiem objektiem kompleksajā ekspedīcijā 
Vandzenē 1978. gadā bija ka-
lēja smēde Dārtes „Ninivēs”.8 
Māla kleķa būvē ar daksti-
ņa jumtu smēde darbojusies 
no 19. gadsimta beigām līdz 
1960. gadiem, kad kolhozs uz-
cēla jaunas darbnīcas (1. att.).

Smēdē par kalējiem strā-
dājušas Miķelsonu ģimenes trīs paaudzes. Smēdē kā muižas kalējs 
strādājis jau Mārtiņa Miķelsona vectēvs Jānis Miķelsons (1864–193?). 
Vectēvs amata prasmi nodevis dēlam Arvīdam Miķelsonam (1897–
1972). 19. gadsimtā Dārtes smēde bijusi muižas ēkā, bet ap 1896. gadu 
pārcelta uz Dārtes „Ninivēm”. Pirmajos kolhoza gados smēdē tēvam 
sācis palīdzēt arī Mārtiņš Miķelsons. 1960. gadu beigās Mārtiņš 
Miķelsons pārcēlies uz Rīgu un strādājis par kalēju Rīgas porcelāna 
rūpnīcā. Muzeja krājumā nonāca Arvīda Miķelsona darba rīku kom-
plekts, darba rīku kaste ar zirgu apkalšanas piederumiem,9 plēšas, 
lakta,10 viņa zīmētas kalēja darba skices un ģimenes fotogrāfijas.

1870. gados, kad darbarīku un transporta līdzekļu darināšanā 
vērsās plašumā dzelzs izmantošana, Kurzemes ciemos vairs nepietika 
ar tām darba rokām, ko spēja piedāvāt tradicionālās kalēju dzimtas. 
Tāpēc bija gadījumi, kad jau pieauguši cilvēki mainīja nodarbošanos 
un kļuva par kalējiem.

Parasti kalvēs, izņemot muižas kalves, strādāja viens kalējs. 
Kalvis izgatavoja un laboja dažādus lauksaimniecības un amatniecī-
bas darbarīkus, kā arī iedzīves priekšmetus: spīļarklu dzelzs daļas, 
lemešus, sirpjus, dakšas, sakumus, cirvjus, veserus, durvju un logu 
viras, āķus, krāsns kruķus un krāsns dakšas, dažādus nažus, lāpstas 
un atslēgas. Viņi kala arī pakavus, pakavu naglas, zirgu kāju saslē-

7  Alsupe, A. Amatniecības nozares Latgalē 19. gs. otrajā pusē. Arheoloģija un etnogrāfija, 
Nr. 10, 1973, 100. lpp. 

8  Kompleksā ekspedīcija Vandzenē. 1978. gads. ZA 721/1–8
9  Kalēja darba rīki. TNMM 8306/1–14
10  Kalēja lakta, lietota Dārtes smēdē „Ninivēs”. TNMM 8549

1. att. Kalve Dārtes „Ninivēs” 1978. gadā.  
TNMM 3736
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dzamos pinekļus, kapu krustus, apkala zirgus, riteņus, dažādus ratus 
un ragavas. Kalēji pielietoja termisko un auksto kalšanu, metināša-
nu, cementēšanu un rūdīšanu.11

Viskvalificētākie un labāk situētie bija muižās nodarbinātie kalē-
ji, kuri uzturēja kārtībā muižas saimniecības un transporta inventā-
ru. Muižas kalējus izvēlējās visai rūpīgi. Muižu kalvēs nereti strādāja 
vairāki kalēji: viens no viņiem bija atbildīgais jeb meistars, pārējie – 
viņa palīgi. Te darināja modernākus rīkus, izlietoja vairāk dzelzs nekā 
kalēju darbnīcas, kas apkalpoja zemniekus. Muižu kalvēs arī kalēju 
noslogotība bija lielāka, tāpēc jaunie amata kandidāti vēlējās mācīties 
amatu muižās.

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā uz muižnieka zemes 
uzcelto smēdi muižnieks iznomāja kalējam. Viena tāda kalve ir pār-
vesta no Mērsraga uz Brīvdabas muzeju. Smēde datēta ar 19. gadsim-
ta otro pusi.12

Kalves bija atsevišķi celtas guļbaļķu ēkas ar lubu, skaidu vai māla 
kārniņu jumtiem. Smēdes atradās attālāk no pārējām ēkām, visbie-
žāk lielceļa malā un ūdens tuvumā. Neatņemama kalves sastāvdaļa 
bija ēze, plēšas un lakta. Telpas vidū stāvēja lakta, un tai apkārt vai 
pie sienām – kalēja amata rīki.13

Zemnieku pasūtījumi lauku kalējus vienmērīgi un pilnīgi ar darbu 
nenoslogoja, tāpēc pilsētu un miestu tuvumā dzīvojošie turīgākie ka-
lēji sāka pirkt dzelzi paši un no pasūtījumiem brīvajā laikā darināja 
dzelzs priekšmetus, kurus pārdeva vietējos gadatirgos. 19. gadsimta 
pēdējā ceturksnī kalēju skaits pakāpeniski pieauga. 1880. gados noti-
ka kalēja amata dalīšanās sīkākās specialitātēs. Pieauga atslēdznie-
ku skaits, bija izveidojušās un nostiprinājušās kaparkalēju, skārdnie-
ku, zeltkaļu un ieroču meistaru specialitātes. Sīkāka darba dalīšana 
notika tikai pilsētu un miestu matālapstrādātāju vidū; laukos kalēji 
joprojām palika universāli metāla apstrādātāji.

Galvenie dzelzs piegādātāji bija pilsētās un miestos dzīvojošie tir-
gotāji. Tirgotāji ne vien pārdeva kalējiem dzelzi, bet ar laiku sāka uz-
pirkt un pārdot arī viņu izstrādājumus.

Kurzemē 1892. gadā bija 95 smēdes.14 1897. gadā Talsos kalē-
11  Vēveris, E., Kuplais, M. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rīga : Avots, 1986, 140. lpp.
12  Anteins A. Bronza Latvijā…121. lpp.
13  Vēveris E., Kuplais M. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas… 140. lpp.
14  Anteins A. Bronza Latvijā… 121. lpp.
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ja amatu veikuši Jānis Atmanis, Vilhelms Birkmans, Andrejs Diks, 
Bērtulis Štrauss, Fricis Lorencs, Ernests Grīnbergs un Fricis Padra. 
Pie kalēja meistara Andreja Dika aroda noslēpumus apguvis māceklis 
Jakobs Auns.15

1900. gadā par kalējiem Talsos strādājuši Ernests Freijs, Ernests 
Grīnbergs, Fricis Lorencs, Bērtulis Štrauss un Fricis Frišlejs.16 1912. 
gadā Talsos bija četras smēdes. Kalēja amatu strādāja Auns, Šulcs, 
Štrauss un Vīksna.17 1920.–1930. gados Talsos strādājuši kalēji – 
Būkulītis, Fricis Dankumkalns-Dambergs, Ernests Gardanga (1894), 
Ernests Krūmiņš (1868), Rūdolfs Lambergs (1907), Kristaps Paipals 
(1882–1935), Reinholds Štrauss (1868), Vilis Tēte (1892), Andrejs 
Vērdiņš (1887), Pēteris Vīksna, Vilis Zupiņš (1891–1965),18 Pauls 
Tamsons,19 Kārlis Zaķis (1968), Voldemārs Asniņš (1910).20

Kalējs Pēteris Vīksna 1923. gadā izdotajā „Otrajā Talsu almana-
hā” apgalvoja, ka ir diplomēts kalējs un specializējies zirgu apkalša-
nā, beidzis Rīgas kalēju skolas pilnu kursu racionālā zirgu apkalšanā 
un 1902. gadā godalgots lauksaimniecības izstādē Cēsīs.21

Latvijā pirms Otrā pasaules kara bija vairāk nekā 4000 kalvju, 
caurmērā septiņas smēdes uz katru pagastu.22 1935. gadā Talsu nova-
dā bija 117 kalēju darbnīcas un 140 nodarbinātie.23 Talsos, Kandavā, 
Sabilē un Valdemārpilī 1935. gadā bija 23 kalēju darbnīcas un 26 no-
darbinātie.24

1930. gados Oktes Stumbros strādājis kalējs A. Bete,25 savukārt 
Ģipkas Rūpniekos – A. Ezeriņš.26 1930. gadu beigās Valdemārpilī 
par kalēju strādāja Roberts Gross (1888), Krišs Haselbaums (1892) 
un Žanis Ķesteris (1906). Roberts Gross kalēja amata prasmi 1915.–
1920. gadā apguvis kuģu būvētavā Krievijā, Krišs Haselbaums – 
15  Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 2706. fonds, 1. apraksts, 249. lieta.
16  Baltijas satiksmes un adrešu grāmata. Rīga : Ā. Rihtera izdevniecība, 1900, 162. lpp.
17  Baltische Verkehrs- und Adressbücher. Rīga, 1912, 254.–255. lpp.
18  Strazdiņa V. Talsu amatnieki laika posmā no 1920.–1940. gadam. TNMM 15643
19  [Paziņojums] Talsu Vēstnesis, Nr. 34, 1927, 2. lpp.
20  LVVA, 1308. f., 9. apr., 10161.–10173. l.
21  [Reklāma] Otrais Talsu almanahs, 1923, 95. lpp.
22  Auziņš, A. Amatu noslēpumi. Rīga : Antera, 2006, 106. lpp.
23  Zīverts, K., Osis, Ž. Rūpniecība un tirdzniecība No: Talsu novads: enciklopēdisks rakstu 

krājums. Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrība, 1935–1937, 759. lpp.
24  Turpat, 763. lpp.
25  1933. g. telefona abonentu saraksts. Rīga : Pasta un telegrāfa departaments, 1933, 1029. sl. 

TNMM 6545.
26  1932. g. telefona abonentu saraksts. Rīga : Pasta un telegrāfa departamenta izdevums, 1932, 

817. sleja. TNMM 11088.



114

Dundagā pie kalēja Ķēnišvalda, Žanis Ķesteris – Jelgavā pie kalēja 
Pauloviča. Žaņa Ķestera kalēja darbnīca atradusies Valdemārpilī, 
Dzirnavu ielā 13. Otrā pasaules kara laikā Valdemārpilī bija divas ka-
lēju darbnīcas. Kalēja pakalpojumus sniedza Roberts Gross Ambrakas 
ielā 22 un Krišs Haselbaums Ambrakas ielā 12.27

Pakavus rikšotājiem sāka darināt kopš tā laika, kad viņus no-
darbināja uz cietiem ceļiem – kara gājienos. Latvijā viens no senāka-
jiem – 12. gs. – pakaviem atrasts Talsu pilskalnā.28 Saglabājusies puse 
pakava ar radzi un trīs naglu caurumiem sānos.29 Pakavi pasargāja 
zirga nagus no aplaušanas un nodilšanas. Lai pareizi apkaltu zirgu, 
jābūt teorētiskām zināšanām, jāzina zirga ķermeņa uzbūve, sevišķi 
labi jāpārzina zirga kāju apakšējā daļa, naga īpašības, ķermeņa svara 
sadalīšana uz kājām, zirga gaita. Apkopt zirga kājas – apgriezt nagus, 
nomainīt pakavus – nepieciešams aptuveni reizi divos mēnešos.

Pirmā kalēju skola dibināta Vācijā. 1780. gadā Drēzdenē pie 
Veterinārās augstskolas nodibināja īpašu skolu kalējiem.30 1899. gadā 
Rīgā Vidzemes guberņas veterinārārsts Kārlis Kalniņš (1846–1920)31 
atvēra zirgu apkalšanas skolu.32 Skola darbojās gan īsu brīdi, jo 
1907. gada 3. februārī to slēdza.33 1902. gada 30. jūnijā desmitās 
Lauksaimniecības un mākslas rūpniecības izstādes un sugu lopu tir-
gus ietvaros Cēsīs norisinājās zirgu apkalšanas sacīkstes, organizētas 
Rīgas zirgu apkalēju skolas mācekļiem. Dalībniekiem bija jānovērtē 
zirgs pēc arējam pazīmēm un gaitas, jāizvēlas pakavs un apkaluma 
veids, viena priekškājas un pakaļkājas pakava noņemšana un novēr-
tēšana, naga apgriešana, pakavu izkalšana un pielikšana. Sacensību 
noslēgumā dalībniekiem bija mutisks pārbaudījums par zirgu nagu 
slimībām. Sacensību uzvarētāji ieguva šādas godalgas: 1. vieta – 25 
rubļus, 2. vieta – 15 rubļus un 3. vieta – 5 rubļus.34

Talsu novada muzejā glabājas Strazdes pagasta „Baltā kroga” ka-
27  TNM Ē. Prokopoviča materiāli. 19. mape. 
28  Graudonis, J. Altene. Arheoloģija un etnogrāfija, Nr. 14, 1983, 77. lpp. 
29  Latviešu konversācijas vārdnīca: XV sēj. Rīga : A. Gulbis, 1937, 30377.–30378. sl.
30  Rudiks, B. Novērojumi Drēzdenes kalēju skolā. Latvijas Veterinārārstu Žurnāls, Nr. 4, 1938, 

316. lpp.
31  Kārlis Kalniņš [skatīts 11.09.2012.]. Pieejams: http://www.letonika.lv/groups/default.

aspx?q=K%C4%81rlis%20Kalni%C5%86%C5%A1&s=0&g=1&r=1
32  Ritmanis, E. Kas katram jāzina par zirga nagu apkalšanu. Latvijas Zirgkopis, Nr. 12, 1934, 

6. lpp.
33  Rīgas ziņas. Balss, Nr. 27, 1907, 3. lpp.
34  X lauksaimniecības un mākslas rūpniecības izstāde un sugas lopu tirgus Cēsīs. Balss: 

Zemkopības pielikums, Nr. 11, 1902, 1. lpp.

http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=K%C4%81rlis Kalni%C5%86%C5%A1&s=0&
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=K%C4%81rlis Kalni%C5%86%C5%A1&s=0&
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lēja Jāņa Šulca35 pieraksti zirgu apkalšanas un nagu kopšanas kur-
sos, kas 1902. gadā notika Talsos.36 Jāņa Šulca tēvs Andrejs Šulcs bi-
jis kalējs Strazdes pagastā. Jānis Šulcs dzimis 1882. gada 29. 
septembrī (pēc vecā stila) Cēres pagastā,37 apmeklējis Strazdes pagas-
ta skolu četras ziemas, no 1893. gada 23. aprīļa līdz 1895. gada 23. 
oktobrim gājis ganos Remešu pusmuižā, bet no 1896. gada 23. aprīļa 
līdz 23. oktobrim strādājis kā mazpuisis Kandavas pagasta 
„Mežmačās”. 1897. gada 23. aprīlī Jānis Šulcs iestājies par kalēja mā-
cekli pie meistara Krimeļa Talsos, bet no 
1901. gada 23. aprīļa līdz 1906. gada 23. 
aprīlim strādājis Strazdes Saulīšu muižā 
pie barona Emīla Firksa par kalpu, tad 
strādājis Talsos līdz 1915. gadam. Pirmā 
pasaules kara laikā Jānis Šulcs aizbrau-
cis uz Valmieru, kur strādājis Baltijas 
Lauksaimniecības biedrībā par montieri 
līdz 1918. gada rudenim. 1920. gada 6. 
janvārī, nodibinoties Strazdes patērētāju 
biedrībai „Strādnieks”, Jānis Šulcs sācis 
strādāt par veikalvedi un dzīvojis 
Strazdes „Kalējos”. Darba gaitas beidzis 
1931. gada 6. janvārī.

Talsu novada muzeja krājumā glabājas Talsu kalēja Kārļa Asniņa 
(1868–1953) fotogrāfija (2. att.).

Labs kalējs bija Otto Paldiņš, kurš strādāja Strazdes pagastā, kā 
arī Valdgales pagasta kalējs O. Jankevics (3., 4. att.).

Kā vēsta laikraksta „Talsu Balss” 1924. gada 19. decembra nu-
murs, Talsos no 28.–31. decembrim organizēti pareizas zirgu apkalša-
nas kursi. Tie notikuši Lauksaimniecības pārvaldes kalēja-instrukto-
ra vadībā un par dalību bija jāmaksā 2 lati.38 Vēlāk zirgu apkalšanas 
kursus sistemātiski atkārtoja.39

Lai pievērstu lielāku uzmanību pareizai zirgu apkalšanai, 
35  Līgums, noslēgts starp Strazdes pagasta „Baltā kroga” smēdes īpašnieku Jāni Šulcu un 

nomnieku Voldemāru Zālīti par kalves iznomāšanu uz vienu gadu, 1924./1925. gads. 
TNMM 25739

36  Jāņa Šulca pieraksti zirgu apkalšanas un nagu kopšanas kursos. TNMM 19890/1
37  LVVA, 235. f., 6. apr., 540d l., 184. lpp.
38  Kalēju kursi Talsos. Talsu Balss, Nr. 24, 1924, 3. lpp.
39  Aizrādījumi. Kurzemes Balss, Nr. 2, 1929, 4. lpp.

2. att. Kārlis Asniņš – kalējs Talsos, 
Laidzes ielā. 1935. gads.  

TNMM 27609
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1937. gada 3. septembrī Zemgales apgabala izstādes ietvaros notika 
sacensības kalējiem zirgu apkalšanā. Katram sacensību dalībniekam 
bija jāapkaļ zirgam divas kājas, jāveic zirga izmeklēšana, veco pakavu 
noņemšana, nagu apgriešana, jāizgatavo un jāpiestiprina jauni paka-
vi.40

1930. gados kalēja amatu varēja apgūt valsts aroda skolās. 1937. 
gada 1. augustā nodibināja Kandavas valsts aroda skolu, kur darbo-
jās kalēju-atslēdznieku nodaļa. Kalēju un atslēdznieku darbus vadīja 
meistari J. Kellijs41 un S. Semevics.42

1939. gadā Latvijas Lauksaimniecības kamera sarīkoja bezmak-
sas piecu dienu kursus, kuri noritēja Talsos, Kandavā,43 Dundagā, 
Oktē un Sabilē.44 Kursus vadīja zirgu apkalšanas instruktors Ernests 

Ritmanis.45

Zemkopības ministrijas rīkotie 
piecu dienu kursi nedeva vēlamo re-
zultātu un, lai situāciju uzlabotu, 
1939. gada 1. februārī sākās pirmie 
bezmaksas 4 mēnešus ilgie zirgu ap-
kalēju kursi. Tie notika Rīgā, Latvijas 
Universitātes veterinārās medicīnas 
fakultātes mācību smēdē veterinā-
rārsta Broņislava Rudika46 (1909–
194547) vadībā.48 1937. gadā kursu 
vadītājs Broņislavs Rudiks saņēma 
K. Morberga fonda stipendiju sešu 
mēnešu studijām valsts kalēju sko-
lā Drēzdenē un Vīnes Veterinārajā 
augstskolā.49 Katrs kursants saņēma 
arī 30 latu uzturnaudu mēnesī.

40  Sacensības kalējiem zirgu apkalšanā. Brīvā Zeme, Nr. 199, 1937, 15. lpp.
41  Instruktoru maiņa arodskolās. Latgales Vēstnesis, Nr. 126, 1937, 5. lpp.
42  Kā strādā jaundibinātā Kandavas valsts aroda skola. Ilustrētā Tehnika. Motors un sports, 

Nr. 1, 1938, 13. lpp.
43  Dramatiskā laukā Kandavā. Talsu Vārds, Nr. 9, 1939, 2. lpp.
44  Sabile. Talsu Vārds, Nr. 13, 1939, 4. lpp.
45  Mācīs pareizi zirgus apkalt. Talsu Vārds, Nr. 52, 1939, 2. lpp.
46  Zirgus drīkstēs apkalt īpaši sagatavoti kalēji. Brīvā Zeme, Nr. 11, 1939, 17. lpp.
47  Kalniņš, V. Aizsaule. Latviešu Vēstnesis, Nr. 44, 1946, 3. lpp.
48  Pārmaiņas veterinārajos rajonos. Latvijas Veterinārārstu Žurnāls, Nr. 1, 1939, 69. lpp.
49  Preinbergs, G. Latvijas veterinārārsti politisko represiju dzirnās (1905–1975). Rīga : LR 

Zemkopības ministrija: Lauku atbalsta dienests, 2007, 150. lpp.

3. att. Zirga apkalšana Strazdes pagastā. 
Kalējs Otto Paldiņš. 1940. gadi. 
TNMM 18790
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1939. gada 10. jūnijā Valsts Veterinārā departamenta uzraudzībā 
uzsāka celt Jaunpils zirgu apkalēju skolu, bet jau 10. novembrī uzņē-
ma pirmos sešpadsmit audzēkņus.50 Skolu vadīja veterinārārsts 
Andrejs Palms, bet praktiskos darbus – T. Jurēvics51 un Alberts Grīns 
(1909–1988).52 Mācību ilgums bija pieci mēneši. Skolas vajadzībām 
uzcēla speciālu ēku, kurā atradās mācību kalve ar astoņām ēzēm un 
astoņām laktām, zirgu apkalšanas telpas, kurās varēja strādāt ar as-
toņiem zirgiem vienlaicīgi, blakus ģērbtuve, mazgājamā telpa, kop-
mītne un veterinārārsta 
kabinets.53 Mācības, 
kopmītne un uzturs au-
dzēkņiem bija par brīvu. 
Skolā uzņēma kalējus 
ne jaunākus par 18 ga-
diem ar divu gadu prak-
si un vismaz četru klašu 
pamatskolas izglītību.54 
Skola darbojās arī Otrā 
pasaules kara laikā.

Valsts Veterinārais departaments 1942. gada 10. aprīlī nodibināja 
otru zirgu apkalēju skolu Rīgā.55 Skolu vadīja veterinārārsts Konrāds 
Timms (1906–1944).56

Muzeja krājumā glabājas kalēja Kārļa Freiberga piezīmju klade 
par zirga apkalšanu un nagu kopšanu. Kārlis Freibergs zirgu apkal-
šanas kursus apmeklējis 1940. gadā.57

1940. gada 18. aprīļa laikraksts „Talsu Vārds” vēsta, ka lauk-
saimniecības mašīnu remonta praktiskos un amata teorētiskos kur-
sus kalēja amatā beiguši J. Sūniņš, E. Jēkabsons, K. Veidemanis, 
J. Bīriņš, B. Zorgenfreijs, E. Rozenbergs, K. Jēkabsons, Ž. Lakševics, 
J. Bruzinskis, R. Lambergs, Vilis Zupiņš, Fricis Herberts Paipals 

50  Pirmā patstāvīgā zirgu apkalēju skola. Latvijas Veterinārārstu Žurnāls, Nr. 4, 1939, 270. lpp.
51  Nobeigta kalēju skolas ēkas būve. Zemgales Balss, Nr. 248, 1939, 2. lpp.
52  Novadnieku enciklopēdija [skatīts 14.09.2012.]. Pieejams: http://www.jaunpils.lv/docs/

Novadnieki_jaunpils.doc 
53  Darbs un dzīve mūsu pagastā. Tukuma Ziņas, Nr. 26, 1944, 2. lpp.
54  Atjauno pārbaudes amatniekiem. Tēvija, Nr. 74, 1941, 2. lpp.
55  Ātrens, K. Veterinārārsts Konrāds Timms. Lauksaimnieks, Nr. 11, 1944, 14. lpp.
56  Miris veterinārārsts K. Timms. Tēvija, Nr. 129, 1944, 3. lpp.
57  Kārļa Freiberga piezīmju klade par zirga apkalšanu un nagu kopšanu. TNMM 19890/2

4. att. Kalējs O. Jankevics un māceklis Ansis Briedis pie 
smēdes Valdgales pagastā. 1920. gadi. TNMM 8411

http://www.jaunpils.lv/docs/Novadnieki_jaunpils.doc
http://www.jaunpils.lv/docs/Novadnieki_jaunpils.doc
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(1911–1948), Ernests Gardanga un E. Makstnieks.58

Iemācīties apkalt zirgus varēja arī kursos Latvijas armijā. Kopš 
1923. gada katrā armijas divīzijā veterinārārsta vadībā notika 
5–7 mēnešu gari kalēju-zirgu apkalēju kursi. Kursi noslēdzās ar pār-
baudījumu. Kursos pirmkārt uzņēma tos, kas jau bija apguvuši kalēja 
prasmes. No 1923. līdz 1931. gadam Latvijas armijā kopumā apmācīja 
315 kursantus, kuri pēc obligātā dienesta atstāja armiju.59

1930. gados Latvijā pakavus ražoja akciju sabiedrība „Vairogs” 
un M. Dudkevča rūpnīca. Rūpnīcas pakavus ražoja no Liepājas drā-
šu fabrikas stieņa dzelzs. Masveidā ražotie pakavi gan parasti derē-
ja tikai zirgiem ar veseliem, pareizi veidotiem nagiem un ar pareizu 
kāju stāvokli un gaitu. Zirgiem ar nepareizu kāju stāvokli izgatavoja 
pakavu, kurš atbilda konkrētā zirga nagam. Pakavus pielaikoja zirga 
nagam, bet ne nagu pakavam.60 Zirgus apkala ar ziemas un vasaras 
pakaviem. Vasaras pakaviem katrā zara galā ir pa vienam caurumam 
radžu iegriešanai. Gan ziemas, gan vasaras pakaviem ir priekškāju 
un pakaļkāju pakavi. Latvijas armijā zirga pakavus iedalīja astoņos 
izmēros.61 Muzeja krājumā glabājas dažāda lieluma un kvalitātes pa-
kavi. Talsu novada muzejs 1978. gada kompleksās ekspedīcijas laikā 
ieguva arī kalēja Arvīda Miķelsona kaltos sakropļotas zirga kājas un 
ormaņa zirga pakavus.62

Kompleksās ekspedīcijas laikā Talsos 1980. gadā kalējs Bērtulis 
Rasmanis (1911) pastāstīja, ka amata prasmes apguvis pie Nurmuižas 
kalēja Jāņa Bruzinska „Cirvkalējos”. Mācības ilgušas trīs gadus, tās 
sākušās 1928. gadā.63 Nurmuižas kalējs Jānis Bruzinskis64 ne tikai 
apmācījis jaunos kalējus, bet arī 1936. gadā izgatavojis harmoniju.65 
1980. gada kompleksās ekspedīcijas laikā Vera Legzdiņa (1906) pa-
stāstīja, ka viņas tēvs Kārlis Ošlejs bijis kalējs Talsos, K. Valdemāra 
ielā. Smēde gan piederējusi Bērtulim Štrausam.

58  Talsu amatnieku biedrības darbība. Talsu Vārds, Nr. 74, 1940, 3. lpp.
59  Soste, K. V. Armija kā zirgkopības veicinātāja valstī. Militārais apskats, Nr. 7, 1932, 

1326. lpp.
60  Soste, K. V. Mūsu pakavi. Latvijas Veterinārārstu Žurnāls, Nr. 4, 1938, 323. lpp.
61  Soste, K. V. Zirgu apkalšana un nagu kopšana. Rīga : Autora izdevums, 1936, 142. lpp. 

TNMM 19891
62  Pakavi, kalis Arvīds Miķelsons 1920.–1930. gados. TNMM 8308/1–4.
63  Kompleksā ekspedīcija Talsos, 1980. g. ZA 844/1–3
64  1932. g. telefona abonentu saraksts. Rīga : Pasta un telegrāfa departamenta izdevums, 1932, 

1124. sl. TNMM 11088.
65  Nurmuižas kalējs Bruzinskis izgatavojis harmoniju. Talsu Balss, Nr. 47, 1936, 2. lpp.
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Kompleksās ekspedīcijas laikā Laucienes ciemā 1982. gadā66 mu-
zejā krājumā nonāca Pļavu kalēja Kārļa Bērziņa (1889–1968) dar-
ba rīku komplekts, lietots 20. gs. sākumā.67 Savukārt no Laucienes 
„Pļavkalējiem” krājumā nonāca kalēja Jāņa Krīgera darba rīku kas-
te.68 Pļavkalēju ēka celta 1861. gadā, mājas vienā pusē bija iekārto-
ta smēde. Smēde pārbūvēta 1908. gadā. No Laucienes „Krastiņiem” 
muzejā glabājas kalēja Teodora Krastiņa (1893) kalēja stangas69 
un ķeblītis, lietots zirgu apkalšanā.70 „Krastiņos” smēde celta 
1921. gadā.

Latvijas Amatniecības kameru dibināja 1936. gada 27. jūnijā.71 Lai 
aizsargātu savas intereses un nodotu tālāk senās amatu prasmes, amat-
nieki apvienojās biedrībās. Talsu amatnieku biedrība dibināta 1937. 
gada 12. septembrī (5. att.). Biedrības darbība aptvēra Talsu, Kandavas, 
Sabiles un Valdemārpils pilsētas un Talsu apriņķa pagastus.72

Talsu amatnieku biedrībā 1940. gadā izveido kalēju sekciju. To va-
dīja Vilis Zupiņš, Fricis Herberts Paipals, P. Reimats un A. Freibergs. 
Talsu novada muzejā glabājas Latvijas Amatniecības kameras izdo-
ta amatnieku karte kalējam Kārlim Albertam Frīdriham Apinim 
(1903–?) (6. att.).

66  Kompleksā ekspedīcija Laucienē 1982. gadā. ZA 937/1–7
67  Kalēja darbarīki, komplekts, lietojis K. Bērziņš. ZP 2735
68  Kalēja darbarīku kaste, lietojis J. Krīgers 20. gs. sākumā. TNMM 13651
69  Kalēja stangas. TNMM 13520
70  Ķeblītis. TNMM 13522
71  Jauns posms amatnieku dzīvē. Zemgales Balss, Nr. 142, 1936, 1. lpp.
72  Talsu un apkārtnes amatnieki. Talsu Balss, Nr. 29, 1937, 2. lpp.

5. att. Talsu pilsētas amatnieki Kārlis Jakšs, kalējs Ernests Gardanga, 
Ernests Vizbelis, Kārlis Vizbelis, Žanis Lagzdiņš 1930. gadu beigās. 

TNMM 28522
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1940. gadā lielajā amatnieku sanāksmē Rīgā apbalvots ar goda 
diplomu un naudas balvu Talsu amatnieku biedrības biedrs, kalējs 
J. Pavlovskis no Lubezeres pagasta.73 Muzeja krājumā glabājas arī 
kalēja Friča Vasmaņa pasūtījumu uzskaites grāmata, kas iesākta 
rakstīt 1919. gadā un pabeigta 1948. gadā.74

Vera Mirdza Paipala (1926) atmiņās „Par saviem vecākiem, brā-
ļiem, māsām un sevi” raksta, ka viņas vecvectēvs Kristaps Paipals, tēvs 
Kristaps Paipals (1882–1935) un brālis Fricis Herberts Paipals (1911–
1948) bijuši kalēji Talsmuižā un Talsos. No tēva puses Veras Mirdzas 
Paipalas vecvecāki dzīvoja barona Hāna Talsmuižas Brūznieku maz-
mājā. Ģimene bijusi kupla, daudz bērnu. Viens no viņiem bija Veras 
Mirdzas Paipalas vecvectēvs Kristaps Paipals. Viņš izmācījies par ka-
lēju un strādājis Talsmuižā, bijis labs kalēja amata pratējs. Kristaps 
Paipals kalis arī skaistus metāla krustus, kas vēl šodien skatāmi 
Antiņu kapos. Viņš ne tikai apkalis zirgus, bet arī pratis tos ārstēt. 
1857. gadā Kristaps Talsu luterāņu baznīcā salaulājas ar Līzi Veiduli.75 
Kristaps un viņa sieva Līze Paipala apglabāti Antiņu kapos, bet viņu 
kapavietas nav saglabājušās, jo 1950. gados iztaisnojot un paplašinot 
Brīvības, Saules, F. Blumbaha un Stendes ielas krustojumu, Antiņu 
kapu malu nošķūrēja. Antiņu kapu maliņā palika Kristapa Paipala 
kaltais kapa krusts, ko vēlāk ieraka zemē. Kristapa un Līzes Paipalu 
vienīgais dēls Jānis Paipals (185876–1939) Talsmuižā strādājis par 
73  Apbalvo kalēju no Lubezeres. Talsu Vārds, Nr. 80, 1940, 3. lpp.
74  Kalēja Friča Vasmaņa pasūtījumu uzskaites grāmata, rakstīta 1919.–1948. gadā. 
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75  LVVA, 235. f., 2. apr., 2165. l., 26. lpp.
76  LVVA, 235. f., 2. apr., 2166. l., 20. lpp.

6. att. Amatnieka karte, izdota kalējam Kārlim Albertam Frīdriham 
Apinim 1939. gadā. TNM Ē. Prokopoviča materiāli. 19. mape.
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dārznieku. 1880. gada 12. oktobrī (pēc vecā stila) Jānis Paipals Talsu 
luterāņu baznīcā salaulājas ar Margretu Jurmaču77 (185578–1928) un 
1882. gadā ģimenē piedzima dēls Kristaps,79 kurš kalēja amata pras-
mes apguva pie vectēva Kristapa Paipala. Kristaps Paipals amata 
prasmes papildināja pie Talsu kalēja meistara Pētera Vīksnas. 1906. 
gadā Kristaps Paipals laulājas ar Edu Grasmani (1885–1969) Talsu 
luterāņu baznīcā. Pēc laulībām jaunā Paipalu ģimene dzīvo Sārcenes 
muižā, kur Kristaps Paipals strādā par kalēju. Kuplā Paipalu ģimene, 
kurā auga sešas atvases, 1915. gadā dodas bēgļu gaitās. Bēgļiem ceļš 
veda līdz Slokai, kur bija iekārtota bēgļu komiteja. Kristaps Paipals 
pieteicās strēlniekos, bet bēgļi nonāca Igaunijā, Tartu. 1917. gadā Eda 
Paipala saslima ar tīfu un nonāca slimnīcā, bet bērnus aprūpēja radi-
nieki.

Kristaps Paipals piedalījās Ziemassvētku kaujās. Ziema bija ļoti 
barga un Kristaps Paipals apsaldēja kāju pirkstus. Slimnīcā viņam 
kāju pirkstus un daļu pēdas amputēja un atbrīvoja no dienesta. Pēc 
izveseļošanās Kristaps Paipals devās pie ģimenes uz Tartu bēgļu 
nometni. 1918. gada 1. aprīlī Tartu Paipalu ģimenē piedzima mei-
ta Marija. Karš beidzās un bēgļi atgriezās Talsos. Paipalu ģimene 
sāka dzīvot Talsos Tamsona īres mājā Brīvības ielā 13. Te Kristaps 
Paipals īrē arī kalēju darbnīcu. Kristapa un Edas Paipalu ģimenē 
piedzimst meitas: 1921. gadā – Anna un 1926. gadā – Vera Mirdza. 
Paipalu ģimenē prieka mirkļi mijas ar skumjām, jo meningīta epidē-
mijas laikā mirst meitas Magda Alise un Emīlija Minna, kā arī dēls 
Oļģerts.

Fricis Herberts Paipals kalēja prasmes apgūst pie tēva Kristapa 
Paipala un dienot Daugavpils kavalēristu pulkā tās papildina. 
1930. gadu ekonomiskā krīze atstāj iespaidu arī uz Paipalu ģimeni, 
jo atgriežoties no dienesta Latvijas armijā, Fricis Herberts Paipals 
kopā ar brāli Kārli Vilhelmu (1909–1968) pelnīja iztiku Dundagas 
mežniecībā meža darbos un šaursliežu dzelzceļa remontdarbos. 
Ekonomiskai krīzei beidzoties, Fricis Herberts Paipals devās uz 
Rīgu, kur papildināja kalēja amata māku, bet brālis Kārlis Vilhelms 
Paipals apguva akmeņkalēja prasmes pie Talsu akmeņkalēja meis-
tara Jāņa Kiopa.
77  LVVA, 235. f., 6. apr., 985. l., 230. lpp.
78  LVVA, 235. f., 2. apr., 2163. l., 42. lpp. 
79  LVVA, 235. f., 6. apr., 983. l., 383. lpp.
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1933. gadā pēc operācijas krasi pasliktinās Kristapa Paipala ve-
selība. Dēls Fricis Herberts Paipals arvien biežāk palīdz tēvam kalēja 
darbos. 1935. gadā pēc tēva Kristapa Paipala nāves Fricis Herberts 
Paipals manto darbnīcu un paliek Talsos par kalēju.

Liels pieprasījums pēc kalēja amata meistariem bija Otrā pasau-
les kara laikā. 1945. gada 9. februāra laikraksts „Talsu Vārds” aicina 
pieteikties kalēja amata meistarus vācu armijas darbnīcās un uzņē-
mumos.80

Otrā pasaules kara laikā kalējiem par nedēļā nostrādātajām 
48 stundām bija tiesības saņemt pārtikas papilddevu. 1945. gadā 
normu vīriešiem palielināja līdz 54 nedēļā nostrādātajām stundām. 
Kalējiem kā smaga darba darītājiem pienācās lielāka papilddeva: 
250 grami gaļas, 80 grami sviesta un 1200 grami maizes nedēļā. 
Nostrādāto stundu skaitu amatnieks apliecināja ar pašrocīgu pa-
rakstu, bet kopējo sarakstu vēlreiz apliecināja viens no Talsu amat-
nieku biedrības vadošajiem darbiniekiem ar biedrības zīmogu un 
savu parakstu.81

1942. gadā bija noteikta kalēja darba takse. Par vieglā zirga vie-
nas kājas apkalšanu varēja pieprasīt 1.20 reihsmarkas (RM), par 
smaga zirga apkalšanu – 1.40 RM, par apkalšanu ar smago pakavu 
2.10–2.50 un vecu pakavu piesišanu – 0.50 RM. Katram kalējam bija 
jāiekārto darbnīcas grāmata, kurā jāatzīmē izlietoto materiālu dau-
dzums un pie atsevišķa darba pavadītais stundu skaits.82

Pēc Otrā pasaules kara, sākoties kolektivizācijai, individuālie ka-
lēji bija spiesti pārkvalificēties kolhozu mehāniskajās darbnīcās par 
atslēdzniekiem un mehāniķiem. Ja agrāk viņi izgatavoja darba rīkus 
un apkala zirgus, ratus un ragavas, tad tagad vajadzēja remontēt 
lauksaimniecības mašīnas.83

Pēckara periodā zirgu apkalšanas kursus rīkoja LLA veterinārme-
dicīnas fakultātes klīnikas mācību kalvē, ko vadīja docents Dž. Širaks 
un zirgu apkalšanas instruktors A. Zaķis. 1950. gadu nogalē zirgu ap-
kalšanas kursi vairs nenotika, jo kolhozi un valsts saimniecības savus 
kalējus uz kursiem nesūtīja.84

80  Amatnieki un arodstrādnieki vajadzīgi darbam Kurzemē. Talsu Vārds, Nr. 12, 1945, 2. lpp.
81  TNM Ē. Prokopoviča materiāli. 19. mape.
82  Kalēju darba takse. Talsu Vārds, Nr. 12, 1942, 4. lpp.
83  Auziņš, A. Amatu noslēpumi. Rīga : Antera, 2006, 106. lpp.
84  Labus pakavus, labi apkaltus zirgus. Druva, Nr. 10, 1958, 11. lpp.
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Autore secina, ka Talsu novada muzejā glabājas neliels skaits 
fotogrāfiju, dokumentu un aprakstu, kas liecina par kalēju dzīvi un 
darbu Talsu novadā. Pētījuma mērķis bija aktualizēt un uzsvērt kalē-
ja amata nozīmi senatnē un mūsdienās. Kopš Latvijas pievienošanās 
UNESCO Konvencijai par nemateriālās kultūras mantojuma saglabā-
šanu (2004), seno amatu meistaru apzināšanai un prasmju nodošanai 
nākamajām paaudzēm pievēršama lielāka vērība.
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KRISTIĀNA SKROMULE

Blacksmith’s trade

Summary

This article focuses on the development of the blacksmith tra-
de and studying documents and photographs from the Talsi District 
Museum collection. The author of this paper has studied documents 
from the Historisch Staatsarchiv Lettlands and materials from the 
Talsi District Museum as well as looked at the changes in metal wor-
king tools and blacksmith education. She writes about blacksmith 
Miķelsons family from Dārte ‘Ninives’ and another old master in Talsi 
District. Talsi District Museum holds blacksmith forging and metal 
working tools: anvil, tongs, forgers hammer, sledgehammer, perfora-
tor, pincers and chisel.
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INESE VEMPERE

1905.–1907. gada revolūcijas atspulgi 
Talsos un apkārtnē

2005. gadā visa Latvija atskatījās uz 100 gadus tālo pagātni – 
Piekto gadu jeb 1905. gada demokrātisko revolūciju. Latvijas, kas to-
laik vēl nepastāvēja administratīvi, bet tikai iztēlota cilvēku prātos, 
un Baltijas mērogā revolūcija bija pārsteidzoši spēja, virmojoša, aiz-
rautīga un strauja – klaji pretrunīga ierastajai dzīves kārtībai, liku-
mu paklausībai, apdomam un piesardzībai. Vienkāršoti raksturojot 
Piekto gadu, jāsecina: ļaudis atlieca darbā sagumušo muguru un pa-
ziņoja, ka vēlas ne tikai rātni strādāt, bet arī piedalīties lemšanā par 
Krievijas impērijas pavalstnieku pienākumiem un tiesībām. Latvieši 
revolūcijas laikā nostājās pret netaisnību, pieprasot konstitucionālu 
iekārtu, valsts satversmi, vārda, preses, politiskās pārliecības un dar-
bības brīvības. Notikumu iedvesmoti, viņi radīja pirmās brīvās paš-
valdības, latvisku skolu, tautas miliciju un pirmie pasaulē deva sie-
vietēm vēlēšanu tiesības.

Piektais gads dziļi ietekmēja saimniecisko un sevišķi jau sabied-
risko dzīvi. Latvijas mazpilsētas un lauku pagasti pakāpeniski kļuva 
par revolūcijas notikumu galveno arēnu un soda ekspedīciju periodā 
arī cieta visvairāk. Nemieri satricināja ierasti stabilo sadzīvi pagas-
tos, draudzēs, ciemos un viensētās, liekot gandrīz visiem vietējās sa-
biedrības locekļiem veikt rīcības izvēli, un spilgtā veidā parādīja šajā 
sabiedrībā pastāvējušās un jaunizveidotās iekšējās attiecības un uz-
vedības modeļus.1

1905. gadā latviešiem piederēja iniciatīva, viņi veidoja tagadni, kas 
ietekmēja turpmāko vēstures gaitu. Sociāldemokrāts Fēlikss Cielēns 
teicis: „Ja tautiskā atmoda latviešus no savrupiem ļaudīm pārvērta 
par tautu, tad par 1905. gada revolūciju var teikt, ka tā latviešus no 
1  Vanaga, Lilita. Ieskats Latvijas pagastu sabiedrības etnopsiholoģiskajā raksturojumā 

1905. gada revolūcijas laikā. No: 1905. gads Latvijā: 100 Pētījumi un starptautiskas 
konferences materiāli: 2005. gada 11.–12.  janvāris. Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 
2006, 527. lpp.
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tautas pārvērta par nāciju. Tad viņi aktīvi cīnījās par kopējiem nacio-
nālpolitiskajiem mērķiem. Mēģinot politiskās cīņas ceļā nokratīt savus 
nacionālos apspiedējus, latvieši uzsāka principiāli pavisam jaunu laik-
metu savā dzīvē. Tad īsti sākās latvju nācijas vēsture.”2

Protams, seko 1. pasaules karš, strēlnieku, bēgļu gaitas, brīvības 
cīņas un neatkarīgas valsts izveidošana, okupācija, 2. pasaules karš, 
izsūtīšanas, bet visos šajos notikumos nav cilvēkus vienojošās vienga-
balainības, kāda tā bija Piektajā gadā. Varbūt tik vienoti latvieši ir 
bijuši vēl tikai Trešās atmodas laikā.

Revolūcija ir sabiedriski politiskās un saimnieciskās dzīves attīs-
tības ārkārtējs risinājums, kas savā ceļā noslauka gan esošo likumī-
bu, gan oficiālās morāles normas, bet uzvaras gadījumā arī valsts pār-
valdes institūtus. Tā ir sociāla katastrofa, kas 20. gadsimta sākumā 
sev līdzi nesa arī varmācību un asinsizliešanu.3

1905. gada revolūcijai Latvijā ir tāla un sarežģīta priekšvēsture. 
Tās cēloņi bija krājušies gadu desmitiem un izveidojuši neatrisināmu 
pretrunu kompleksu. Augošās neapmierinātības pamatā bija fakts, ka 
zemniekiem trūka zemes, vācu muižnieku privilēģijas un patvaļa, vis-
pārēja rusifikācija, dzīves materiālie apstākļi.

Talsos un apkārtnē Piektā gada revolūcija notika savam laikam 
un situācijai atbilstošā formā, kas ietvēra baznīcu demonstrācijas, 
mītiņus, streikus, bruņotas sadursmes, terora aktus, ieroču un nau-
das „ekspropriāciju” akcijas, spirta brūžu demolēšanu, Dundagas pils 
dedzināšanu, rīcības komiteju vēlēšanas, mežabrāļu cīņas. Piektais 
gads bija vienkāršo cilvēku – zemnieku, strādnieku, skolotāju, skolu 
audzēkņu, žurnālistu, literātu, tirgotāju, transporta darbinieku – cīņa 
ar likumā neatļautiem līdzekļiem. Tomēr 1905. gada revolūcijas noti-
kumi ir palikuši latviešu tautas atmiņā.

Pētījuma uzdevums ir parādīt, ka Piektais gads Talsos un apkār-
tnē ir bijis smags un notikumiem piepildīts laiks, kas vienojis cilvēku 
domas un rīcību.

Kā pilsēta, kas tik smagi, traģiski cieta un dega revolūcijas ugu-
nīs, glabā pagātnes piemiņu, un ko talsinieki ir cauri gadsimtiem sa-

2  Zelče, V. Pieminēšana. Piektais gads. No: Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads. Red. 
V. Zelče. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 10. lpp.

3  Bērziņš, Jānis. Piektajam gadam – 100. No: 1905. gads Latvijā: 100 Pētījumi un starptautiskas 
konferences materiāli: 2005. gada 11.–12.  janvāris. Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 
2006, 10. lpp.
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glabājuši, saudzējuši un uzskatījuši par būtisku savai pilsētai?
Talsos ir saglabājušās daudzas ar Piekto gadu saistītas piemiņas 

vietas. Skoru mežā pie Talsiem notika apkārtnes muižu kalpu un 
zemnieku sanāksmes. Pirmo upuru bēru gājiens no Talsu evanģeliski 
luteriskās baznīcas vijās cauri pilsētiņai līdz Jauviņu kapiem. Pati 
baznīca, kuras mūros saskatāmas Soda vienības raidīto šāviņu pēdas. 
Veikala vajadzībām pārbūvētā bijusī cietuma ēka, no kurienes pēdējā 
gaitā uz Leču laukiem devās uz nāvi notiesātie Talsu bruņotās sacel-
šanās dalībnieki, viņu kapa vieta, piemineklis, Soda priede…

Raksta sagatavošanā izmantoti Talsu novada muzeja krājuma 
materiāli. Galvenais avots bija publicētas un nepublicētas atmiņas 
par Piekto gadu, pierakstītas dažādos laikposmos. Atmiņu pieraksti 
ir ļoti subjektīvi, kas parāda katra atsevišķa rakstītāja domāšanas un 
rīcības motīvus, izvēles grūtības, pārdzīvojumus. Tās ir nedrošas fak-
tu precizitātes ziņā, bet sniedz ieskatu dažādu sociālo slāņu ikdienas 
dzīvē. Atmiņas rakstījuši Piektā gada notikumos aktīvi iesaistījušies 
cilvēki, vai tās pierakstījuši viņu tuvinieki pēc dzirdētajiem nostās-
tiem.

Izmantoti arī revolūcijas dalībnieku tiesu prāvu materiāli, tā lai-
ka prese, publicētie dokumentu krājumi un vēsturnieku pētījumi par 
1905. gada revolūciju.

Pirmās brīvvalsts laikā īpašu uzmanību 1905. gada notikumu at-
cerei un pētīšanai pievērsa Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija. Pēc vairāku tās biedru ierosmes tika izveidota „Latvijas vēs-
tures pētīšanas biedrība”, kas veica revolūcijas dalībnieku un viņu ra-
dinieku aptauju, pierakstīja atmiņu stāstījumus, vāca materiālus un 

Viens no Piektā gada simboliem – Talsu Soda priede. Tās pakājē 
bieži tika nolikti ziedi un 1920.–30. gados rīkoti 1. maija mītiņi. 

TNMM 11265/1
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dažādas laikmeta liecības, organizēja Piektā gada atceres pasākumus. 
Valsts atbalstu pagātnes notikumu liecību vākšanai saņēma biedrība 
„Piektais gads” jeb Piektā gada revolūcijas piemiņas biedrība.4

1927. gadā tika izdota Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja un no-
vadpētnieka T. Dzintarkalna grāmata „1905. gada revolūcija Talsos 
un apkārtnē”.5 Šī grāmata parāda to gaisotni un ļaužu savstarpē-
jās attiecības, darba un sadzīves apstākļus, kas valdīja mazpilsētā 
un tuvējo muižu centros, sniedzot notikumu aprakstus hronoloģis-
kā secībā vairāku gadu garumā. Balstoties uz aculiecinieku nostās-
tiem un tā laika dokumentiem, pats būdams notikumu dalībnieks, T. 
Dzintarkalns grāmatas ievadā raksta: „Lielajā Krievijas 1905. g. re-
volūcijā starp Latvijas pilsētām Talsi ieņem ļoti spilgtu vietu. Nevis 
tamdēļ, ka revolūcijas vilnis še būtu sacēlies sevišķi augstu, bet gan 
tāpēc, ka Talsi ļoti daudz cieta, pārdzīvoja tādas šausmas, kādas ne-
viena cita Latvijas pilsēta nepieredzēja. No šīm liktenīgām dienām 
pagājuši divdesmit gadi. Sistās rētas gandrīz visas sadzijušas, node-
dzinātie nami atkal uzcelti no jauna. Protams, nošautie no miroņiem 
nav uzcēlušies, un šis robs nav aizpildāms. Tomēr pasaules kara upu-
ru skaits daudz lielāks, pārdzīvojumi daudz spēcīgāki un ilgstošāki, 
kāpēc piektais gads nogrimst aizvien vairāk aizmirstībā. Piektā gadā 
daudz pārdzīvojām, savā ziņā ne mazāk kā pasaules karā. Pati tauta 
mēģināja karot, mēģināja ieviest citādu iekārtu, nekā līdz tam laikam 
likumi to bija noteikuši. Tāpēc piektais gads mums vienmēr piemi-
nams.”6

T. Dzintarkalns raksta, ka pagājuši tikai divdesmit gadi, bet at-
miņas par Piekto gadu stipri izdzisušas – tāpēc jāglābj, kas glābjams. 
1925. gadā vietējos laikrakstos „Talsu Vēstnesis”, „Kurzemes Balss”, 
„Talsu Dzīve” viņš ievietoja aicinājumus iesūtīt ziņas par 1905. gadu 
un atsaukties notikumu aculieciniekiem un dalībniekiem. Cilvēku 
atsaucība bija liela, stāstīja viņi ar aizrautību. T. Dzintarkalns savā 
grāmatā izmantojis 48 atmiņu pierakstus, tā laika avīzes, ziņas, iz-
mantojis revolūcijas muzeja dokumentus, Valsts arhīva glabātos žan-
darmērijas protokolus, Talsu apriņķa priekšnieka iesūtījumus par ap-

4  Zelče, V. Latvijas republika: Pirmais publiskās atceres laiks No: Zīmes. Mēs. Pieminēšana. 
Piektais gads. Red. V. Zelče. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 35. lpp.

5  Dzintarkalns, T. 1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē. Talsi : J. Glūdas un biedru grāmatu 
spiestuve, [1927], 192 lpp.

6  Turpat, 5. lpp.
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cietinātām personām, pagasta iedzīvotāju lūgumus utt.
„Priekš Talsiem šai kustībai liela nozīme – jau tanī ziņā, ka pēc 

viņas apslāpēšanas, pēc visiem sodiem un pārmācībām, dzīvi paliku-
šajiem noskaidrojās atziņa, ka mums, latviešiem, jācīnās ar diviem 
lieliem pretiniekiem: muižniecību un cara valdību... Tautas instinkts 
un vispārējā sajūta bij galvenais dzinējspēks, kas radīja 1905. gada 
briesmīgos notikumus. Ja šo spēku lietpratīgi vada, tad viņš dara brī-
numus. Tāpēc vienu lietu, kas ļoti svarīga: vispārēju tautas garu, sa-
prātu, jūtas, atziņu uzturēt možu, brīvu, darbīgu, apzinīgu uz visiem 
laikiem.”7

Atmiņa par Piekto gadu visu laiku kopš tā notikumiem pastāvēja 
lokālā līmenī. Tie bija vietējie ļaudis, kuri atcerējās un zināja, ko darī-
ja tas vai cits cilvēks, kāda bija viņa nozīme, kāds liktenis. Cilvēku at-
miņā pastāvēja tālaika kartējums – vietas, kur notika mītiņi un tau-
tas sapulces, gājieni uz pagastmājām un pilīm, uzbrukumi, kur bija 
cietumi, nodedzinātās kaimiņu mājas, apcietināto pēršanas un nāves-
sodu izpildes vietas.

Tam spilgts apliecinājums ir muzeja krājumā esošo un jauniegū-
to atmiņu pieraksti. 2006. gada janvārī Talsu novada muzejs saņē-
ma sūtījumu no Metas Fricbergas (1926–2008). Vēstulē viņa raksta, 
ka tēva pierakstus bērni (mēs bijām septiņi) glabājuši ilgu laiku, bet, 
kad pienākusi šo smago, sāpīgo laiku atcere, nolēmuši tos nosūtīt 
Talsu novada muzejam. „Esmu dzimusi un augusi Ventspils apriņķa 
Dundagas pagasta Lateves ciema Zveibuļu mājās. Nosūtu Jums sava 
tēva Arvīda Fricberga (1894–1994) trīs piezīmju burtnīcas, ko viņš uz-
rakstījis ap 1960. gadu. Nav jau šajos aprakstos lielu grandiozu no-
tikumu, bet tomēr – lielos notikumus varbūt daļēji veido arī mazās 
nelielās notikumu urdziņas.”8

Šos pierakstus var lasīt aizrautīgi, ar lielu interesi, jo vispārzi-
nāmie notikumi Dundagas pusē skatīti maza bērna acīm. Rodas ne-
liels ieskats Dundagas puses notikumos un lauku ļaužu ikdienas dzī-
vē pirms un pēc 1905. gada revolūcijas. Arvīds Fricbergs 1. burtnīcā 
raksta, ka aizvien miglaināk viņa atmiņā ataust Piektā gada notiku-
mi, bet tie cieši saistīti ar tēva darbošanos. Tēvs bijis jaunākais dēls 
no lielas ģimenes, bērnībā pārcietis traumu, kuras rezultātā kāja nav 

7  Turpat.
8  Metas Fricbergas vēstule, 2006. g. ZP 7674
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celī locījusies. Šī iemesla dēļ viņš ticis sūtīts skolā, lai izskolotos par 
tautskolotāju. Tas tad arī nosaka visu viņa dzīves veidu, vispirms 
dievliedzējs, tad kopā sanākšanas un sarunas ar jaunsaimniekiem un 
labi skolotiem jauniešiem. A. Fricberga pirmie spilgtākie iespaidi sais-
tās ar to, ka tēva mājās tika iespiestas proklamācijas, izveidots domu 
biedru pulciņš. Viņi nolēmuši kopā ar Lejnieku ciema pulciņu 1905. 
gada Jāņu naktī sarīkot kopīgu gājienu, izdomājuši maršrutu. Gājiens 
no Lateves ciema centra kapiem virzītos gar Dravniekiem, Bruķiem, 
Mazstutēm, Strēlniekiem, Popniekiem, tālāk garām Alakstes ciema 
mājām uz Āžu ciemu, tad cauri Muņu ciemam līdz Vīdālei. Pulcēšanās 
vieta ir noteikta pie kapiem, kur sapulcē jāuzstājas aģitatoram 
no Rīgas. Tomēr labi izdomātais pasākums izjūk, jo otrs gājiens no 
Lejnieku ciema cauri Lapmeža, Cirstes un Vīdales ciemam pārpratu-
mu dēļ nenotiek.9

A. Fricbergs atceras, ka sapulces notikušas pie viņiem mājās, to-
mēr lielākas sanākšanas organizētas mežos. Pēc tam nāk ķeizara ma-
nifesta laiks, kas satrauc ļaužu prātus. Esot pasludinātas visādas brī-
vības: sapulces, vārda un zemniekiem uz zemi brīvības. Tiek izziņota 
liela sapulce Jaundundagā: „Cilvēks pie cilvēka, cits blīvi pie cita, mil-
zīgs aplis. Visvairāk manim izbrīnu dara ļoti daudzie ar uzrakstiem 
glīti pagatavotie sarkanie karogi.”10

2. burtnīcā aprakstīts lielais mītiņš Jaundundagā,11 pils zirgu 
staļļu nodedzināšana, soda ekspedīcijas darbība un mežabrāļu sadzī-
ve. Lielajā sapulcē, aģitatoru runu un revolucionāro dziesmu iedro-
šināti, sapulcējušies pieprasa atsvabināt Dundagas pils cietumos ie-
slodzītos, izvēlētā delegācija no Dundagas vēlāk atgriežas ar visiem 
ieslodzītajiem.

Tai pašā dienā vai vēlāk tiek izvēlēta rīcības komiteja, kas pār-
ņem visu varu savās rokās. Barons no savas pils ir aizbēdzis, no turie-
nes tiek paņemti visi ieroči, arī mācītājam prasa atdot visus ieročus. 
„Arī mans tēvs iet atprasīt, bet tā pa draugam, mūsu vecam ļoti solī-
dam mežsargam divstobreni. Tikai, kad apstākļi grozījās, Jaunbūdens 
atkal tikpat zolīdi ieradās savu divstobreni atpakaļ atprasīt.”12

9  Arvīds Fricbergs. Atmiņas. 1. burtnīca. TNMM 27851/1
10  Turpat.
11  22. oktobrī Jaundundagā pie jaunā pagasta nama notika pirmais atklātais pagasta 

iedzīvotāju mītiņš. (Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. Rīga : Liesma, 1976, 
171. lpp.)

12  Arvīds Fricbergs. Atmiņas. 2. burtnīca. TNMM 27851/2
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Lielākie pārdzīvojumi saistās ar soda ekspedīcijas ierašanos. 
A. Fricbergs raksta: „Kā tas sīkumos notikās, atkal ir pagaisis, tikai 
uz reizi visa Dundaga bija pilna, papriekš ar kazakiem, tad dragū-
niem, un līdz ar tiem sākās visas kungiem nodarītās pārestības sodī-
šana. Pirmais rīkojums bija, ka no katrām mājām jādod maize un gaļa 
zaldātu uzturam un gandrīz no katrām mājām pa šķūtniekam. Bija 
varen kaila pliksala. Viss bija tik ļoti nosalis un bez sniega un skaidrs, 
kluss un visādi no dabas jauks laiks, arī tai drausmīgā naktī, kad soda 
ekspedīcija sāka rīkoties.”13

Soda ekspedīcijas nežēlība un posta darbi, vispārēja neziņa un bai-
les, paša pieredzētais un ļaužu nostāsti atstājuši paliekošu iespaidu 
uz 11 gadus veco zēnu. Visspilgtāk atmiņā palikusi tā nakts, kad pret 
naksnīgajām debesīm atblāzmojas nodedzināto kaimiņmāju liesmas: 
„Tai briesmīgajā naktī bija tik kluss, nozvaigžņojies un tā ļoti tālu va-
rēja dzirdēt, un arī redzēt uguni. Drīzi vien izplatījās ziņa, ka zaldāti 
dedzinot nost Popnieku mājas. Tajā pašā naktī vēl otrpus Dundagai 
tika dedzinātas arī Piparu un Dīriņu mājas. Atminos gan, ka kāds no 
Dīriņu māju piederīgajiem Liepājas cietumā tika pakārts, bet tas bija 
vēlāk. Piparu dēli bija iebēguši mežā un vēlāk uz Ameriku. Pēc tam 
naktīs vairs nededzināja, bet gan drīzi pēc tam nodedzināja Muņu cie-
ma Koku mājas. Saimnieku gan pašu nenošāva, bet viņš ilgus gadus 
bija prom Sibīrijā.”14

Atmiņas par mežabrāļiem: „Tūdaļ pēc pirmās uguns un asins 
nakts visi, kas kaut kā jutās „vainīgi”, sabēga mežā un tie meža bēdzē-
ji tad tika saukti par meža brāļiem. Tanīs mežos tos savukārt centās 
rokā dabūt kā stirnas, ar dzīšanu.”15

3. burtnīcā aprakstīti satraukumu, pārdzīvojumu un baiļu pilnie 
turpmākie gadi līdz 1907. gada pavasarim. Pieminēts jauniešu organi-
zētājs, skolotāja dēls Ernests Karpovics,16 aprakstīta Balmaņa Kriša 
un viņa tēva Kārļa17 apcietināšana: „Ar vislielāko cienību jāsaka, ka 
viņš ir bijis viens vēsturisks vīrs, kurš pateicis: jūs varat mani nosist, 
bet vārdus jūs no manim nedabūsiet.”18 Cilvēkos valda nedrošība un 
13  Turpat.
14  Turpat.
15  Turpat.
16  Ernests Karpovics (1892–1976), revolucionārās kustības dalībnieks, filozofijas zinātņu doktors. 

1920.–1945. g. partijas un pedagoģiskajā darbā PSRS, no 1957. g. – Latvijas Valsts universitātē.
17  Kārlis Balmanis (1862–1907). ZP 941
18  Arvīds Fricbergs. Atmiņas. 3. burtnīca. TNMM27851/3
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bailes: „Kad tēvs brauca uz Dundagu, tad ar milzīgu sirds nemieru 
nevarējām atkal mājās sagaidīt… 1907. gada pavasarī ir pienākusi 
kārta arī manam tēvam. Vienā maija mēneša naktī apkārt istabiņai 
nodimd zeme, tiek rupji klauvēts, lai atver, un mūsu istabiņu piepilda 
barons Rops ar stražņikiem, tiek prasīts pēc ieročiem un proklamāci-
jām, un hektogrāfa. Tēvu aizveda uz Dundagu. Cik šausmīgi viņi tur 
sisti, uzzinājām vēlāk… Tēvs atgriezās no cietuma bez dažām nedē-
ļām pēc trim gadiem. Īsāku laiku viņš sēdēja Ventspils cietumā, tad 
pabija Liepājas cietumā un beidzot Rīgas centrālcietumā.”19 Ģimenei 
tie bijuši grūti laiki, valdījis trūkums. Baronam un bankai renti no-
maksājot, sakrājušies parādi. Strādājuši visi, bet tēvam veselība nav 
izturējusi, un viņš nomiris rudenī, Pirmajam pasaules karam iesāko-
ties.

„Pēc visa šeit teiktā, es skaitu sevi par tagadējās valsts varas auk-
lētāju antiņu laikā. Bet ko es no tagadējās varas par to esmu dabū-
jis? Beztiesību, pazemojumus, visas mantas atņemšanu, Sibīriju. [..] 
Esmu 68 gadi vecs, slimoju… Un bieži man ir jājautā sev, vai tiešām 
es to visu saņemu pelnīti, jeb tā tomēr ir dzīves attīstības rituma pie-
laista rupja kļūda, jeb, kā tagad tik bieži saka – Staļina kulta sekas, 
un vai es būtu tikai cietušais no tā Staļina kulta?”20

Šīs atmiņas sasaucas ar citiem muzeja glabātajiem atmiņu pie-
rakstiem. Padomju laikā Piektā gada notikumu dalībnieki no visiem 
aizmirsti, neaprūpēti, bez pensijas savu mūžu beidza veco ļaužu pan-
sionātos. Arī Talsu slavenais ieroču kalējs Jēkabs Auns (1881–1956). 
Pensija atteikta, jo viņam, lūk, savā laikā ir piederējusi smēde!21 
Mazā kalēja smēdīte, kurā viņš revolucionāriem kala zobenus, dun-
čus, pīķus un ko nodedzināja, padomju varai ir tikai kapitālistisks uz-
ņēmums darbaļaužu kalpināšanai.22

Tāpat Vilis (Vilhelms) Bergmanis (1875–1960), skolotājs, rakst-
nieks un režisors, Laidzes revolucionārās rīcības komitejas vadītājs, 
kuram savā laikā nav gribējies baronam Hānam roku bučot, savu dzī-
vi beidza Zentenes invalīdu namā.23

19  Turpat.
20  Turpat.
21  Talsu rajona Novadpētniecības muzeja direktora J. Znotiņa vēstules LKP CK partijas 

vēstures institūta direktoram V. Miškem, 1955.,1956. g. ZP 1415, ZP 1416
22  J. Auna atmiņu pieraksts, 1955. g. ZP 312
23  V. Bergmaņa atmiņu pieraksts. 1905. gada bruņotās sacelšanās norise Talsu apkārtnē – 

Laidzē un Valdegalē, 1956. g. ZP 1692/1
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V. Bergmanis bijis stingru uzskatu cilvēks, aktīvi darbojies Talsu 
sadraudzīgajā biedrībā. Viņš savās runās aicinājis baronu Hānu no-
maksāt pagasta kasē visas nodevas par muižas zemi, piedalīties ceļu 
remontā un pildīt citas pagasta klaušas. Barons viņu uzskatīja par 
bīstamu cilvēku un nodeva soda ekspedīcijai. 1906. gada naktī no 
27. uz 28. janvāri, pa ceļam uz Nogali, skolotāju V. Bergmani arestēja. 
Dragūni viņu piesējuši ar virvēm aiz rokas pie zirga un skriešus vilku-
ši līdzi uz Talsiem. Ja nevarējis vairs paskriet, tad palicis karājoties 
virvēs un tādā veidā atrauts uz Talsiem.24

Vēlāk viņu nosūtīja uz Jelgavu. 1906. gada 23. augustā Jelgavas 
kara tiesa sāka iztiesāt lietu pret vairāk nekā 30 Talsu bruņotās sacel-
šanās dalībniekiem. V. Bergmanis tiesā aizstāvēja pats sevi, viņu un 
vēl dažus attaisnoja. Spriedums citās lietās bija ļoti bargs. Uz nāvi no-
tiesāja V. Segliņu, A. Klimpmani, brāļus Timmas, I. Šteinbahu. Mūža 
katorgu piesprieda K. Šmīdenbergam, I. Dakstiņam un K. Dadzim, 
pārējiem ilgus gadus katorgā.

Laidzes pagasta rīcības komitejas priekšsēdētājs V. Bergmanis 
atceras apcietinājuma laiku Jelgavas cietumā: „Ar Klimpmani sa-
draudzējos cietuma slimnīcā, kurā viņš ārstēja sašauto roku, kas bija 
ievainota uzbrukuma laikā kara pārvaldes ieroču noliktavai. Viņš 
stāstīja, ka ieroču paņemšana no kara apriņķa priekšnieka nolikta-
vas notikusi pēc pašu kareivju ierosmes, kuri simpatizējuši revolu-
cionāriem. Talsu nelielā garnizona apakšoficieris Bērziņš ieradies 
pie Klimpmaņa pilsētas valdē, kur viņš bijis sekretārs, un paziņojis, 
ka kareivji ieročus labprāt atdošot, ja kaujinieki uzbruks noliktavai. 
Vienošanās bija izpildīta. Vēlāk Bērziņš cietumā iesūtījis zīmīti, lai 
tiesā Klimpmanis viņu nenodod. Pienākot kā lieciniekam tiesāša-
nas laikā pie tiesas galda, Bērziņš lūdzoši paskatījies uz Klimpmani. 
Vēroju Klimpmani, redzēju, ka viņš pieliek pirkstu pie mutes par 
zīmi, ka klusēs. Par to Bērziņš, iziedams no tiesas zāles, ļāva kaut 
kam nokrist zemē un liekdamies pēc tā, dziļi palocījās Klimpmaņa 
priekšā.”25 Oficiālajās vēstures grāmatās par šādu faktu nekas nav 
lasāms.

Piecus uz nāvi notiesātos pārveda atpakaļ uz Talsu cietumu. Kara 
tiesas spriedumu izpildīja 1906. gada 7. novembra agrā rītā. Naktī 

24  Atmiņas par Vilhelmu Bergmani, apkopojis Andrejs Bergmanis (1918–2008). ZP 6012/1
25  V. Bergmaņa atmiņu pieraksts, 1956. g. ZP 1692/1
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pirms soda izpildīšanas Leču laukos pie divām mežābelītēm bija iz-
rakts kopējs kaps.

Tautas dzejnieks J. Rainis šim dramatiskajam notikumam veltī-
ja dzejoli „Talsu tiesa”. 1981. gadā Leču kalniņā atklāja pieminekli 
1905.–1907. gadu revolūcijas upuriem (tēlniece O. Nigule, arhitekts 
T. Nigulis).

Spilgts apliecinājums salauztām cilvēku dzīvēm ir dokuments, 
ko izsniedzis Pļavas ciema darba ļaužu deputātu padomes izpil-
du komitejas priekšsēdētājs Zutis Bērtulis. Viņš apliecina, ka pa-
zīst Šmiedebergu (dažos dokumentos – Šmīdebergu) Kārli Anša d. 
(1879–1961) un zina, ka viņš ir bijis ievēlēts par Nurmuižas pagasta 
revolucionārās komitejas deputātu. No soda ekspedīcijas Šmiedebergs 
1905. gada 25. decembrī tika arestēts un 1906. gada augustā viņam no 
Jelgavas kara tiesas tika piespriests nāves sods. Nāves sods tika no-
mainīts ar mūža katorgu. 6 gadus Šmiedebergs pavadījis Šliselburgas 
cietoksnī, bet pārējo laiku līdz 1925. gadam – trimdā Sibīrijā.26

Piektā gada piecdesmitgades atceres laikā pirmo reizi tika iz-
vērsta šo notikumu liecību vākšana un pētniecība visā Latvijā. Sākās 
novadpētniecības uzplaukuma vilnis, kas bija samērā spēcīgs līdz pat 
1970. gadiem. Publiskajā telpā ienāca jauns vēstures varoņu tips – 
veci vīri, kuri jaunībā bija nostājušies pret carismu. Tie bija vienkārši 
cilvēki, smaga darba, pārdzīvojumu un gadu atstātām pēdām sejās un 
stāvos. Viņu patiesās atmiņas ir palikušas pierakstītas vienīgi stāstī-
šanas brīdī, medijos un grāmatās tās nonāca cenzētā veidā. Viņi krasi 
atšķīrās no 20. un 30. gados aprakstītā piektgadnieka tēla – enerģis-
ka, skaļa, labi ģērbta sociāldemokrāta vai valsts, sabiedriskā un kul-
tūras darbinieka vidējos gados.

20. gs. 80. gadu beigās risinājās pagātnes vērtību pārdefinēšana: 
padomju režīma baltais pārtapa melnajā, pozitīvais negatīvajā. Arī 
Piektais gads un tā varoņi, kas ierindojās padomju iekārtas pozitīvi 
vērtēto tēmu un tēlu saimē, vēstures apvērsuma gaitā gluži automā-
tiski nonāca negatīvo, nicināmo un aizmirstamo vidū. 20./21. gs. mijā 
kolektīvajā atmiņā dominēja Latvijas pirmās brīvvalsts un padomju 
režīma upuru pieminēšana. Piektais gads šajā kontekstā bija nesva-
rīgs, lieks  un tāls. Jāatzīst, ka Atmodas laikā un atjaunotās Latvijas 
Republikas pirmajā desmitgadē nebija motivācijas un nepieciešamī-
26  Apliecinājums par K. Šmiedebergu, 1951. g. TNMM 25961
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bas atcerēties Piekto gadu.27

Šī tēma īpaši tika aktualizēta revolūcijas simtgadē. 2005. gadā au-
tore veikusi pētniecisku darbu, veltītu Piektā gada notikumu atcerei, 
veidojot mācību filmu „Vētru laiks”, sagatavojot ceļojošo izstādi „1905. 
gada revolūcija Talsos un apkārtnē”, noorganizējot zinātnisko konfe-
renci „1905. gads Talsos un Latvijā” un brīvdabas akciju „Atspīdums”.

Strādājot pie Piektā gada tematikas, izmantoti Talsu novada mu-
zeja krājuma daudzveidīgie materiāli. Pētnieciskā darba pamatā ir 
dokumenti, fotomateriāli, priekšmeti, kas izmantoti kā ilustratīvais 
materiāls, lai kaut mazliet sajustu 100 gadus seno revolūcijas gaisot-
ni. Atsevišķu grupu veido tipogrāfiskie izdevumi – atklātnes, grāma-
tas, prese un skrejlapas, kā arī Piektā gada tematikai veltīti mākslas 
darbi.

Ceļojošā izstāde „1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē”28 un 
mācību filma „Vētru laiks”29 joprojām ir izmantojama Latvijas vēstu-
res apguvei novada skolās, parādot revolūcijas notikumus konkrētās 
vietās, palīdzot radīt vēsturiski precīzu un visaptverošu priekšstatu 
par vairāk nekā 100 gadu seniem notikumiem Talsos un apkārtnē.

Revolūcijas simtgadi visa gada garumā atzīmēja laikraksts „Talsu 
Vēstis”,30 kas publicēja muzeja materiālus un vēsturnieku komentā-
rus, iedzīvotāju rakstītās vēstules – no paaudzes paaudzē saglabātās 
atmiņas, uzskatus, spriedumus par Piektā gada notikumiem un cilvē-
kiem, soda vietām un Soda priedi.

Visu pasākumu mērķis bija labāk iepazīt 1905. gada notikumu 
dažādos aspektus, rosināt sabiedrību domāt, spriest, diskutēt, vērtēt, 
izzināt un iedziļināties novada vēstures neskaidrajos jautājumos.

Diskusijas un publikācijas parādīja to, ka cilvēkiem ir īsa vēs-
turiskā atmiņa, tiek sajaukti cēloņi ar sekām un mūsdienās zudusi 
interese par 1905. gada notikumiem. Piektais gads tā arī palika ne-
saprasts un plaši par tā nepieciešamību, jēgu un nozīmi mūsdienās 
netiek runāts.

Diskusija uzdeva jautājumus: Kas ir revolūcija? Kas tajā pieda-
lījās? Kas ir upuri? Kas tad īsti bija latvieši – revolucionāri vai kalpa 

27  Zelče, V. Neskaidrības laikmets. No: Zīmes. Mēs. Pieminēšana. Piektais gads. Red. V. Zelče. 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 64. lpp.

28  ZA 2213
29  ZP 7669
30  ZP 8216/1, 2
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dvēseles, zirgu zagļi vai muižu dedzinātāji? Ko ieguva un ko zaudēja 
latvieši? Vai revolūcijas kaujinieki ir pielīdzināmi mūsdienu teroris-
tiem? Kam latviešu kolektīvajā atmiņā ir augstāka vērtība – nodedzi-
nātajām baltvācu pilīm vai latviešu revolucionāriem „latviešu revolū-
cijā” un to pieminēšanai.

Vieglums un grūtums ir kopā savijušies, runājot par 1905. gadu.
Talsu Krūmu mākslinieku grupa un viņu domubiedri mēģinā-

ja jundīt sabiedrību, vairāku gadu garumā rīkojot dažādas akcijas 
Piektā gada atcerei. Skandalozākā un vispretrunīgāk vērtētā bija ak-
cija „Priedes bēres”, kas notika pēc 2005. gada 5. decembra pasākuma 
novada muzejā un uguns skulptūras „Atspīdums” aizdedzināšanas 
Leču kalnā. Naktī ar smago mašīnu no muzeja pagalma Soda priedes 
stumbrs tika pārvests uz Skoru mežu, kur nākamās dienas pievaka-
rē tika sazāģēts un sadedzināts. Mākslinieki bija lēmuši vēsturiskās 
priedes pelnus atdot zemei, veicot savdabīgu apbedīšanas rituālu.31

2008. gada 6. janvārī ceļu krustojumā uzlika akmeni vētras no-
lauztajam kokam.32

Ir pagājis vairāk 
nekā gadsimts kopš 
1905.–1907. gada revo-
lūcijas. Šodien, pārskatot 
laikabiedru atmiņas, vēs-
tures avotus un literatū-
ru, ir iespējams novērtēt 
šo notikumu devumu lat-
viešu tautas likteņgaitā 
uz valstisko neatkarību, 

izvērtēt traģiskās kļūdas, zaudējumus un ieguvumus. 1905. gada noti-
kumi ir daudz pētīti un aprakstīti, par tiem daudz nostāstu, dzejas un 
dziesmu sacerēts. Bet attieksmē pret Piekto gadu joprojām ir pārāk 
daudz neatbildētu: kāpēc?

31  Kārkluvalka, Ilze. Revolucionārā reportāža. Talsu Vēstis, Nr.143, 2005, 4. lpp.
32  Feldberga, Laura. Pēc pēdējās kaujas. Talsu Vēstis, Nr. 4, 2008, 5. lpp.

Talsu Soda priede, nolauzta 2005. gada 8. janvāra vētrā. 
Stāv no kreisās: I. Krišāne, N. Tropiņš, D. Grosvalde, 
I. Vempere 2005. gada 28. janvārī. I. Grosvalda foto.
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INESE VEMPERE

Widerschein 
der Revolution 1905–1907 
in Talsen und Umgebung

Zusammenfassung

Im Jahre 2005 hat sich das ganze Lettland den 100. Jahrestag 
der revolutionären Ereignisse 1905 ins Gedächtnis gerufen. Die de-
mokratische Revolution von 1905 war in Lettland – dem von Letten 
bewohnten, jedoch dem Russischen Reich einverleibten ethnographis-
chen Territorium – das erste Eintreten der Letten für ihre nationa-
len Rechte. Die Revolution hatte das Ziel die Autokratie des Zaren 
zu stürzen und eine demokratische Staatsordnung in Russland zu er-
richten. Die Revolution politisierte das Gesellschaftsleben. Im Juni-
Juli verschob sich das Zentrum der revolutionären Bewegung aufs 
Land. In Kurland kam es zu Kirchendemonstrationen, Meetings und 
Aufständen der Landarbeiter.

Die Revolution erreichte ihre Kulmination im Herbst 1905. Am 
17. Oktober unterzeichnete Zar Nikolaj II ein Manifest, das gewisse 
Zugeständnisse den Revolutionären machte. Auf dem Lande erklärten 
die Bauern die alten Gemeindevorstände für abgesetzt und wählten 
neue sog. Exekutivkomitees.

Von dem 3. bis zum 5. Dezember erlebte Talsen den Höhepunkt 
dieses Kampfes – bewaffneten Aufstand, an dem vorwiegend Bauern 
der anliegenden Gemeinden teilgenommen haben. Im Jahre 1906 wü-
teten Strafexpeditionen.

Beim Schreiben dieses Artikels wurden verschiedene Materialien 
aus der Museumsamlung benutzt: Schrifte, Zeitungsartikel, 
Flugblätter, Dokumente, vor allem in 1950-er Jahren aufgeschriebe-
ne Erinnerungen der Teilnehmer vom Jahre 1905. Diese Ereignisse 
haben nicht nur tiefe Spuren im Leben des lettischen Volkes hinterge-
lassen, sondern auch viele unbeantwortete Fragen überliefert.
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MAIJA ZIMELE

Trīs varas Talsos 1918., 1919. gadā

1918., 1919. gada notikumi Latvijā bija ļoti daudzveidīgi un sarež-
ģīti, jo cīņā par teritoriju iesaistījās 3 varas. Pētot tā laika notikumus 
Talsos un apkārtnē, nākas konstatēt, ka fakti, dokumenti un fotog-
rāfijas ir izkaisīti dažādos avotos un nav apkopojoša pētījuma par šo 
laiku Talsu apriņķī.

Pētījuma mērķis ir sniegt informāciju par situāciju Talsu novadā 
no 1918. gada novembra līdz 1919. gada 14. martam. Protams, ka ar 
14. marta notikumiem nebeidzas trīs varu cīņa par ietekmi Latvijas 
teritorijā, bet materiālu apjoms ir pietiekami plašs, lai laika periodu 
pēc 14. marta apskatītu citā pētījumā.

Lai izprastu tā 
laika notikumus, ir 
nedaudz jāpiemin 
vēsturiskie notikumi 
Eiropā. 1915. gada 
pavasarī  plosī jās 
1. pasaules karš un 
ķeizariskās Vācijas 
karaspēks iebruka 
Latvijas teritorijā. Tā 
ietilpa Vācijas galve-

nā pretinieka – Krievijas impērijas – sastāvā. Līdz rudenim Vācijas 
karaspēks okupēja visu Kurzemi, tai skaitā 16. jūlijā – Talsus (1. att.).

Daudzi civiliedzīvotāji devās bēgļu gaitās uz Krievzemi, notika re-
zervistu iesaukums Krievijas armijā, un 1915. gada aprīļa beigās krie-
vu armijas virspavēlniecība no Kurzemes izraidīja visus ebrejus.1 Līdz 
ar to Talsos bija palikusi tikai trešā daļa no iedzīvotājiem – 5100.2

1  Ebreji (žīdi) –  19./20. gs. mijā otrā skaitliski lielākā tautība Talsos.
2  Talsu novads: Enciklopēdisks rakstu krājums. Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrība, 

1935–1937, 290. lpp.

1. att. Vācu karavīrs Talsos 1915. gada jūlijā. TNMM 849
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Okupētā teritorija tika iekļauta vācu armijas Austrumu frontes 
virspavēlniecības pārvaldes apgabalā un pakļauta militāri policejis-
kam režīmam. 1917. gadā Vācija gatavojās Kurzemes kolonizācijai un 
aneksijai, tika atjaunots Kurzemes landtāgs (zemes padome). Berlīnē 
nodibinājās sabiedrība „Kurland”, kas vervēja kolonistus. 1917. gada 
septembrī Kurzemes landtāgs pieņēma lēmumu – atdalīt Kurzemi 
no Krievijas un pievienot Vācijai.3 Saskaņā ar Brestas miera līgu-
mu Padomju Krievija atteicās no valsts varas Kurzemē. 1918. gada 
8. martā landtāgs pieņēma lēmumu nodibināt Kurzemes hercogisti 
un lūgt Vācijas ķeizaru pieņemt Kurzemes hercoga kroni. Ķeizariskās 
Vācijas plāni skāra arī Talsu apriņķi.

Kāds aculiecinieks stāsta par situāciju 1918. gada vasarā: 
„Vilcieniņš4 piestāj pie Talsu stacijas. Eju caur pilsētu. Vairākiem 
namiem ar dzelzs stiepulēm aizpīti logi un durvis. Tur dzīvojot kara 
gūstekņi. Vēlāk redzēju, kur tie strādā: raka ceļa vietu pie Antiņu ka-
piem. Starp Lečiem un pilsētu diezgan augsts radio tornis. Viss savie-
nots ar kartiņām un atļaujām: brauci uz Rīgu, jāņem atļauja; ņemsi 
pārtiku līdz – atļauja. Uz laukiem tāpat – viscaur atļaujas un node-
vas. Šnikvalda namā, Valdemāra un Baptistu ielas stūrī – augļu un 
ogu pārstrādāšanas punkts, pareizticīgo baznīca – produktu nolikta-
va.5 Blakus biedrības namam vācu grāmatu veikals, kur latviski ne-
ļāva sarunāties. Biedrības namā – vācu apriņķa valde. Rīcība likās lī-
dzinoties uzvilkta pulksteņa gājienam: viss precīzi, stingrā kārtībā...”6

Šai laikā Talsu apriņķa valdes (kreisamta) priekšnieks bija ba-
rons Brinkens7 un, kā jau iepriekš minēts, vācu valdes mītnes vieta 
bija latviešu Sadraudzīgās biedrības nams,8 bet Talsu pilsētas valde 
(birģermeisteramts) ar Vilhelmu Rodi9 priekšgalā aizņēma daļu no 
telpām Lielajā ielā 33.10

Situācija krasi mainījās 1918. gada novembrī. Beidzās 1. pasau-

3  Latvijas Brīvības cīņas 1918–1920: Enciklopēdija. Rīga : Preses nams, 1999, 115. lpp.
4  Stendes–Ventspils šaursliežu dzelzceļš – Ziemeļkurzemes dzelzceļa tīkls pastāvēja no 1916. 

līdz 1963. gadam, savienoja Kurzemes ziemeļu piekrastes ostas un ciemus ar Ventspils un 
Stendes platsliežu dzelzceļa stacijām. To izbūvēja vācu vara, lai atvieglotu un paātrinātu 
Kurzemes okupāciju.

5  Šeit glabāja labību un kartupeļus (Talsu novads… 321. lpp.).
6  Talsu novads… 291. lpp.
7  Kreishauptmanis.
8  Tagadējais Talsu tautas nams Lielajā ielā 19/21.
9  Birģermeistars.
10  Tagad Lielā iela 31.
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les karš. Kara izraisītāja – Vācija – pārdzīvoja revolūciju, ķeizars 
Vilhelms II atteicās no troņa. Karš bija zaudēts, Vācijas impērija sa-
brukusi. 1917. gada februārī, caram Nikolajam II atsakoties no troņa, 
sabrūk arī Krievijas impērija, un kopš oktobra varu pārņem boļševiki, 
Latvijā saukti par lieliniekiem (padomju varas piekritēji).

Izmantojot situāciju, kad galvenās pretendentes uz Latvijas teri-
toriju bija aizņemtas ar savu iekšējo problēmu risināšanu, 1918. gada 
18. novembrī Tautas padome, ko veidoja politisko partiju pārstāv-
ji, proklamēja Latvijas valsti un izveidoja pagaidu valdību ar Kārli 
Ulmani vadībā.

Līdz ar Latvijas Republikas proklamēšanu Kurzeme kļuva par 
Latvijas valsts sastāvdaļu, taču tās teritorijā vēl atradās vācu okupā-
cijas karaspēks.

Jaunajai varai Talsu pilsētā un apriņķī vajadzēja izveidot savu 
pārvaldes un apsardzības organizāciju. Situāciju sarežģīja tas, ka 
praktiski tai nebija nekādu bruņotu spēku.

Tautas Padomē pieņemtie „Pagaidu noteikumi par iekšējās ap-
sardzības organizēšanu” Latviju sadalīja 23 atsevišķās policijas vie-
nībās.11 Mazākās pilsētas, arī Talsi, bija pakļautas apriņķa priekšnie-
kam. Iekšlietu ministrija iecēla sevišķus policijas priekšniekus, kuri 
par savu darbību atbildēja apriņķa priekšniekam, bet apriņķa priekš-
nieks iecēla katrā pagastā pa vienam vecākajam policijas kārtībnie-
kam un jaunākos kārtībniekus pēc pagasta lieluma.

Policijas kārtībniekiem noteica formas nozīmes uz kreisās pie-
durknes, kuras sastāvēja no četrstūraina auduma gabala valsts ka-
roga krāsās ar burtiem „A.P.” – apriņķa policija. Pilsētu policijas no-
zīmes atšķīrās tikai ar to, ka augšējā stūrī uzzīmēts burts, ar kuru 
sākās pilsētas nosaukums.12

1918. gada novembra beigās Pagaidu valdība par Talsu apriņķa 
priekšnieku iecēla Jāni Kāpostu13 un apstiprināja 2 palīgus – 

11  Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture:1918–1925. Austrālija : Melburnas latviešu 
biedrības bibliotēka, 1979, 37. lpp.

12  Turpat, 38. lpp.
13  Jānis Kāposts – apriņķa priekšnieks 1918. g. 2. dec.–1919. g. 10. jūn., pēc tam – 

Paulis Grindulis – 1919. g. 20. jūl.–1921. g. 26. nov. (Talsu novads… 662. lpp.).
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Teodoru Dārznieku14 un Leo Dunkelu15 (2. att.). Talsos no Rīgas pir-
mie ieradās L. Dunkels kopā ar B. Būvtiltu,16 kurš arī aktīvi iesaistī-
jās Talsu apriņķa apsardzības organizēšanā.

Jau 1918. gada 24. novembrī Talsos 
nodibināja Zemnieku Savienības noda-
ļu. Pirmie biedri bija žēlsirdīgās mā-
sas – Dambekalne, Veisberga, skolotāji – 
F. Cirķelis, K. Īgne, būvuzņēmējs A. Bergs, 
drēbnieks M. Tamsons,17 K. Ozoliņš 
un L. Dunkels. Valdes priekšnieks – 
L. Dunkels, sekretārs – B. Būvtilts un ka-
sieris – K. Ozoliņš. Ārpus Talsiem nodaļas 
nodibināja Pastendē un Ārlavās.18

Tā kā vācu karaspēks gatavojās Talsus 
atstāt un apriņķa priekšnieks Jānis 
Kāposts vēl nebija Talsos ieradies, pēc 
Brinkena uzaicinājuma L. Dunkels pār-
ņēma no vāciešiem apriņķa priekšnieka kanceleju. Dokumentus un 
inventāru nodeva bez sevišķas kaulēšanās, atstājot pat skaidrā nau-
dā ap 10000 marku. Pilsētā ierīkoja arī pirmos policijas posteņus. 
Apriņķa kancelejas pārņemšana no okupācijas varas notika 8. decem-
brī.19 Leo Dunkels tā atceras šo procesu: „Saņēmu uzaicinājumu ie-
rasties pie kreishauptmaņa Brinkena. Nu sapratu, ka lielajā sajūsmā 
esmu rīkojies netaktiski, nestādīdamies priekšā ar savām pagaidu 
valdības pilnvarām kreishauptmanim. Devos pie apriņķa priekšnieka 
Brinkena – tā iznāca pirmā pagaidu valdības pārstāvja priekšā stā-
dīšanās vācu okupācijas varai Talsos. Barons Brinkens manu aizrau-
tību saprata un ļaunā neņēma, bet kā administrators citādi nevarēja 

14  Teodors Dārznieks – kādreizējais Jelgavas apriņķa lauku pašvaldības vecākais.
15  Leo Dunkels (1890, Lubezeres pag.–1942, Vjatlags) – beidzis Murmanskas komercskolu, 

1917. g. latviešu strēlnieku rezerves pulkā podporučiks, 1918. g. dec.–1919. g. janv. Talsu 
apsardzības (policijas) priekšnieks, atsevišķās studentu rotas virsnieks, 1920. g.15. nov. 
atvaļināts, apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru. 1935.–1939. g. Talsu aizsargu pulka 
štāba rotas komandieris, Talsu namsaimnieku biedrības priekšnieks. 1941. g.14. jūnijā 
izsūtīts kopā ar ģimeni.

16  Bērtulis Būvtilts (1896. g.7. dec., Stende–1927. g.) 1918. g. beidzis medicīnas studijas 
Tērbatas universitātē.

17  Mārtiņa Tamsona namā Leo Dunkels iekārtoja savu kanceleju.
18  Dunkels, Leo. Atmiņas par 1918. un 1919. gadu notikumiem Talsos. Talsu Balss, 1938, 

Nr. 41, 2. lpp.
19  Talsu novads… 969. lpp.

2. att. Leo Dunkels 1940. gadā. 
Foto no Z. Kalmaņa privātkolek-

cijas.
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rīkoties. Viņš bija ļoti laipns un priecīgs par apsardzības organizēša-
nu Talsu apriņķī. Piedāvāja man pat telpas savā kancelejā, aizrādot, 
ka manā rīcībā tad būšot telefons, rakstāmmašīna un citas ērtības. 
Es viņam pateicos par pretimnākšanu, bet aizrādīju, ka strādājot ar 
viņu vienās telpās, negūšu tādu tautas uzticību, ar kādu es visdrīzākā 
laikā sekmīgi varētu veikt svarīgo Talsu apriņķa apsardzības noorga-
nizēšanu. Brinkens saprata, ka apsardzības jautājums tiešām ir no-
pietns un steidzams, tādēļ maniem ieskatiem pievienojās.”20

8. decembri var uzskatīt par dienu, kad Talsu apriņķī varu pār-
ņēma Latvijas Pagaidu valdība, un, tā kā vācu karaspēks šo teritoriju 
vēl nebija atstājis, tad laika periods no 1918. gada 8. līdz 28. decem-
brim Talsu apriņķī bija divvaldības (pagaidu valdības un vācu okupā-
cijas varas) periods.

Pēc apriņķa priekšnieka J. Kāposta ierašanās nākošajā dienā, 
9. decembrī, pieņēma darbā kancelejas sekretāru, divus darbvežus, 
kancelejas ierēdni un ap 15 policistu Talsos un dažos pagastos. Viņu 
rīcībā bija 10 šautenes.

Pēteris Haselbaums 1938. gadā atceras: „Darba sākumā, 20 gadus 
atpakaļ, Talsu pilsētai nebija nekādu vērtību. Ēkas bija pussagruvušas, 
neremontētas un dažām pat dzelzs stiepulēm aizpīti logi un durvis.”21

Apriņķi sadalīja 3 policijas iecirkņos, no kuriem pilsētas iecirkni 
pārzināja L. Dunkels, bet pārējos divus – T. Dārznieks un Vāvere.22 
Apriņķa agronoms bija J. Bricis, miertiesnesis – G. Kubdancis.23

Tika uzsākta bijušo Krievijas armijas karavīru reģistrācija. Leo 
Dunkels savās atmiņās raksta: „Pamatojoties uz Apsardzības mi-
nistrijas pilnvarām, es savu štābu, ja tā varētu teikt, iekārtoju pie 
M. Tamsona, Brīvības ielā 13.24 Savā mājā Kr.Valdemāra ielā kance-
leju nevarēju iekārtot, jo okupācijas vara bija ieņēmusi visu namu, at-
stādama man ar māti tikai vienu istabu. Pirmais darbs nu bija – izzi-
ņot, ka visiem Talsu apriņķī dzīvojošiem bijušajiem Krievijas armijas 
karavīriem jāreģistrējas manā kancelejā.”25 „Kārtībniekus izraudzīju 
es, no manā kancelejā reģistrētajiem bijušās Krievijas karavīriem. 
Talsos kā pirmais kārtībnieks bija Kristaps Bundziņš. Sadalīju pilsē-
20  Dunkels Leo. Atmiņas … Nr. 41, 2. lpp.
21  Haselbaums, P. Talsi aug lieli un latviski. Talsu Vārds, 1938, Nr. 2, 2. lpp.
22  Latvijas iekšējās drošības…196. lpp
23  Dunkels Leo. Atmiņas … Nr. 41, 2. lpp.
24  Nams nojaukts, tā vietā ierīkots skvērs.
25  Dunkels, Leo. Atmiņas… Nr. 41, 2. lpp.
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tu 6 rajonos un uzstādīju posteņus tā, lai nevienam nebija iespējams 
Talsos nedz iekļūt, nedz izkļūt, drošības sargiem nemanot.”26

Apriņķa priekšnieka kanceleju izvietoja tagadējā SEB bankas ēkā 
Lielajā ielā 17. Uz turieni pārcēlās arī Leo Dunkels.

Pagaidu valdības pārstāvji sāka domāt par vietējo pagastu saim-
nieciskās un politiskās dzīves sakārtošanu. Par to liecina 1918. gada 
6. decembrī Talsos izplatītie uzsaukumi: „Vistuvākajā nākotnē vācu 
karaspēks atstās Talsu apriņķi, pie kam visas apriņķa iestādes pār-
ies vietējo vēlēto ievēlēto iestāžu rokās, tādēļ steidzami, ne vēlāk kā 
7 dienu laikā sasaucamas, kur vēl tas nebūtu noticis, pagastu pilnas 
sapulces. Šinīs sapulcēs izvēlamas pagaidu pagasta padomes (viet-
nieku pulks), izpildu (pagasta valde), pārtikas komitejas un revīzijas 
komisijas. Vēlēšanas izdarāmas pēc iespējas uz partiju vai šķiru sav-
starpējās vienošanās pamata. Bez tam katram pagastam tūlīt ievē-
lami uzticami viens vai vairāki kārtībnieki pēc pagasta lieluma un 
pilnas sapulces lēmuma. Ieroči un pēc vajadzības arī zirgi šiem ievēlē-
tiem pagasta kārtībniekiem tiks visdrīzākā laikā izsniegti.”27

Jaunā vara risināja arī pārtikas apgādes jautājumus. Īpašs stāsts 
ir par cukura apgādi: „Cukura krājums bija apmēram par 200 000 
rubļiem. Tā kā mums naudas nebija, tad vācieši sāka cukuru pārdot 
vietējiem iedzīvotājiem. Pārdomājot, tā – ja cukurs pāries privātā 
tirdzniecībā, tad tas plašākām masām nebūs pieejams, griezos pie pil-
sētas galvas Rodes, lai pilsēta to atpirktu, bet arī pilsētai nebija nau-
das. Vienojos ar pilsētas galvu Rodi tā, ka viņš dos pilsētas garantijas, 
bet es gādāšu naudu. Griezos pie toreiz vienīgās vācu bankas Talsos 
ar lūgumu, lai norāda kur un ko kādām personām būtu iespējams 
naudu dabūt. Banka aizrādīja, ka viņi varētu aizdot kādus 40 000 os-
trubuļus, bet lielākas summas vēl varētu aizdot siernieki Lepaseps, 
Muna un Kesels. Tiešām minētās personas arī aizdeva gandrīz visu 
iztrūkstošo summu cukura iepirkšanai.”28

Kā jau jebkuras, arī Leo Dunkeļa atmiņas ir subjektīvas, tomēr 
tās dod ieskatu sava laika notikumos no Latvijas pagaidu valdības pu-
ses. Padomju varas gados rakstītie pētījumi nesniedz vispusīgu infor-
māciju par 1918., 1919. gada notikumiem.

Uz visu šo notikuma fona leģendārs jau kļuvis stāsts par 4 sarkan-
26  Dunkels Leo. Atmiņas … Nr. 43, 2. lpp.
27  Talsu novads … 585. lpp.
28  Dunkels Leo. Atmiņas… Nr. 43, 2. lpp.
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baltsarkanajiem karo-
dziņiem, ko savā drogu 
veikala29 logā tūlīt pēc 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas izlicis 
Talsu pilsētas galva 
Ernests Kundziņš 30 
(3. att.). Leo Dunkels sa-
vās atmiņās raksta: 
„Redzējām E. Kundziņa 
drogu veikala logā 

Lielajā ielā 4 mazus sarkanbalti sarkanus karodziņus. Tos var uzska-
tīt kā oficiālu paziņojumu Talsu iedzīvotājiem par neatkarīgas Latvijas 
valsts nodibināšanos. Šie karodziņi sacēla lielu satraukumu: nebija 
gandrīz neviena talsinieka, kas neaizstaigāja apskatīt min. drogu vei-
kala logu. Par šo patriotisma apliecinājumu Ern. Kundziņš dabūja sa-
maksāt ar savu dzīvību – viņu nošāva landesvēristi 1919. gadā.”31

„Līdzko beidzās okupācijas vara un pilsētu savā ziņā pārņēma 
paši latvieši, viena no pirmajām lietām, par ko sāka domāt jaunā pil-
sētas pārvalde ar E. Kundziņu priekšgalā, bija ģimnāzijas atvēršana. 
Nolemj ar nākošā mācību gada sākumu atvērt divas vidusskolas: zē-

niem reālģimnāziju un 
meitenēm ģimnāziju. 
Pilsētas domes skolu 
komisija griežas ar jūs-
mīgu aicinājumu pie 
pilsoņiem un apkārtē-
jo pagastu inteliģences 
materiāli atbalstīt jau-
no lietu. Neskatoties uz 
landesvēra laika notiku-

29  Nams Lielajā ielā 2 nojaukts, tagad ēkas vietā skvērs pie tirdzniecības nama „Talsu centrs”.
30  Ernests Kundziņš (1869, Laidzes pag.–1919) ieguvis Talsu draudzes skolas izglītību, 

Ārlavas patērētāju biedrības veikala dibinātājs un b-bas grāmatvedis. 1915. g. ievēlēts 
Krievijas pilsētu savienībā, 1918. g. atgriezies Talsos, strādājis drogu, krāsu, parfimēriju un 
rakstāmlietu tirgotavā Lielajā ielā 2. No 1918. g. novembra līdz 1919. g. 4. janvārim – Talsu 
pilsētas galva. Nošauts 1919. g. 23. maijā pie Sukturu grantsbedrēm. 1924. g. pārapbedīts 
Laidzes pag. Kundziņu kapos.

31  Dunkels Leo. Atmiņas… Nr. 41, 2. lpp.

4. att. Vācu okupācijas karaspēka aizbraukšana no Talsiem. 
TNMM 567

3. att. Nams Lielajā ielā 2 1920., 1930. gados. Foto no 
J. Haberkorna privātkolekcijas.
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miem, kad arī E. Kundziņš savu sapni 
par jauno Latviju dabūja samaksāt ar 
asinīm, rudenī tomēr tika atvērta Talsu 
pilsētas vidusskola zēniem un meite-
nēm (pēc sava tipa reālskola).32”33

Vācu karaspēks Talsus atstāja tikai 
1918. gada 28. decembrī, un varu pilsē-
tā pilnībā pārņēma Latvijas Republikas 
Pagaidu valdības ieceltie pārstāvji 
(4. att.). Leo Dunkels atceras vācu ka-
raspēka aiziešanu: „Sastādījās delegā-
cija pa vienam no katras politiskās par-
tijas. No zemnieku savienības es – Leo 
Dunkels, līdz ar to kā administrācijas 
pārstāvis. No radikālajiem demokrātiem Ernests Kundziņš un no so-
ciāldemokrātiem Ž. Baumanis. Tika sastādīts rakstisks lūgums vācie-
šiem tūlīt atstāt Talsus. Delegācija apm. plkst. 21 ieradās pie tiem un 
nodeva minēto rakstu, bet vācieši kategoriski atteicās pildīt šo lūgu-
mu. Tomēr par lielu brīnumu vācieši tajā pašā naktī atstāja Talsus 
nevienam ardievas nesakot...”34

Pēc 1918. gada 28. decembra vienīgā 
reālā vara piederēja Latvijas Pagaidu valdī-
bai (līdz 1919. gada 3. janvārim). Šo situāci-
j u  i z m a n t o j a  L S D S P  ( L a t v i j a s 
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) 
Talsu grupa. 1919. gada 3. janvārī Otto 
Feldberga (5. att.) dzīvoklī Laidzes ielā 12 
notika sanāksme, kurā piedalījās Kārlis 
Kretulis, Kalmans Press, Jēkabs Gricmanis, 
Otto Feldbergs, Žanis Baumanis, Voldemārs 
Davidovskis un citi.35 Sanāksmē nodibināja 
Talsu revolucionāro kara komiteju. Par 

32  Talsu pilsētas vidusskola līdz 1923. g. atradās K. Mīlenbaha ielā 30, t. s. Cirkeļa namā, pēc 
tam tur darbojās mājturības skola (tagad – Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola).

33  Talsu novads… 461. lpp.
34  Dunkels Leo. Atmiņas… Nr. 41, 2. lpp.
35  Kompleksā ekspedīcija Talsu pilsētā 1980. g. 29. sept.–18. okt. ZA 844/1

6 . att. Kalmans Press  
1919. gadā. TNMM 4726/1

5. att. Otto Feldbergs 1919. gadā. 
TNMM 3652
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priekšsēdētāju ievēlēja Kalmanu Presu36 
(6. att.), par viņa vietnieku – Kārli Kretuli37 
(7. att.). Revolucionārās kara komitejas vadī-
bā naktī no 3. uz 4. janvāri tika padzīti pa-
gaidu valdības pārstāvji un Talsos nodibinā-
ja padomju (lielinieku) varu, ko svinīgi 
pasludināja tagadējā tautas nama telpās.38 
Līdz apriņķa Izpildu komitejas vēlēšanām 
Talsu revolucionārā kara komiteja uzņēmās 
visas varas funkcijas pilsētā un apriņķī.

1919. gada 25. un 26. janvārī turpat 
notika Talsu pilsētas un apriņķa pagastu 
strādnieku un bezzemnieku padomju dele-
gātu konference, kurā ievēlēja apriņķa izpil-
du komiteju. Par tās priekšsēdētāju ievēlēja 
Otto Feldbergu,39 par vietnieku – Matīsu 
Plūdoni,40 par sekretāru – Voldemāru 
Davidovski (8. att.). Darbu uzsāka vairākas 
izpildu komitejas nodaļas: politiskā, tieslie-
tu un administratīvā, kara, pārtikas, agrā-
rā, izglītības nodaļa un citas.

Lielinieki 1919. gada sākumā izdeva pirmo periodisko izdevumu 

36  Kalmans Press (1885, Tērbata–1919) – no 1918. g. ārsts Talsos. 1919. g. 19. martā 
landesvēristi nošāva Sukturu grantsbedrēs. Apglabāts Talsu vecajos ebreju kapos.

37  Kārlis Kretulis (1889, Lībagu pag.–1937, Maskava) mācījies Lībagu pagastskolā un Cirkeļa 
tirdzniecības skolā. No 1905. g. LSDSP biedrs. Pēc padomju varas krišanas partizānu 
kustības vadītājs Talsu apriņķī. No 1921. g. darbojies padomju Krievijā. Staļina politisko 
represiju upuris. Fabrikas iela par Kretuļa ielu pārdēvēta 1980. g. Savu sākotnējo 
nosaukumu tā atguva 1990. g.

38  Padomju vara izvirzīja šādus galvenos uzdevumus: 1) saimnieciskās dzīves atjaunošana 
iespējama tikai sociālisma apstākļos, saistībā ar Krievijas sociālistisko padomju republiku. 
LPSR (Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika) ir jābūt KPFSR (Krievijas Padomju 
Federatīvās Sociālistiskās Republikas) sastāvdaļai; 2) strādnieku kontrole pār rūpniecību; 
3) banku, rūpnīcu, pārtikas tirdzniecības nacionalizācija; 4) 8 stundu darba diena; 5) sabiedrisko 
darbu organizēšana; 6) lielgruntnieku zemes nacionalizācija; 7) varas pāreja strādnieku un 
bezzemnieku padomju rokās; 8) jautājumu par varu var atrisināt vienīgi bruņotas sacelšanās 
ceļā, sacelšanās tiešai vadīšanai tika nodibināta kara revolucionārā komiteja.

39  Otto Feldbergs (1888,Tiņģeres muiža–1952, Kašinas pilsēta pie Volgas) beidzis Ārlavas 
pamatskolu un divgadīgo skolu Talsos. Sākoties 1. pasaules karam, kopā ar sievu Annu 
Feldbergu (Davidovsku) devās bēgļu gaitās un apmetās uz dzīvi Petrogradā, kur strādāja 
ieroču rūpnīcā. 1918. gada jūnijā, pēc atgriešanās Talsos, aktīvi iesaistījās LSD Talsu 
organizācijas darbā. 1919. g. kopā ar Sarkano Armiju atkāpās uz Padomju Krieviju.

40  Matīss Plūdonis (1892,Vandzenes pag.–1963, Rīga) – padomju valsts darbinieks. 
1964.–1991. g. Rojas zivju konservu fabrika (kombināts) saukta M. Plūdoņa vārdā.

8. att. Voldemārs Davidovskis 
1930. gados. TNMM 1451a

7. att. Kārlis Kretulis. ZP 463
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Talsos. Tas bija Talsu deputātu padomes oficiālais izdevums ar nosau-
kumu „Ziņotājs”. Pirmais numurs iznāca 1919. gada 31. janvārī, pēdē-
jais – 7. martā: tātad tā mūžs ilga tikai nedaudz vairāk par mēnesi.41

1919. gada janvārī nodibināja pirmo latviešu mācību iestādi 
Talsos – pilsētas pamatskolu. Tās dibinātājs Jānis Staprāns pieņē-
ma par skolotājiem Veru Freimani un savu dēlu Sergeju Staprānu.42 
Lieliniekiem arestējot un aizvedot S. Staprānu, par trešo skolotāju 
pieņēma M. Jungfermani.43

Lielinieku varas pretinieku sodīšanai izveidoja kara revolucio-
nāro tribunālu, kas darbojās K. Mīlenbaha ielā 15. 1981. gadā šajā 
mājā44 dzīvoja Eduards Treimanis. Viņa vectēvs (mātes tēvs) Ernests 
Piņķis bijis kara tribunālā apcietinātajiem par sargu. No viņa atmi-
ņām: „Kara tribunāla rīcībā bija nodota visa ēka. Augšējā stāvā biju-
šas administratīvās telpas, pagraba stāvā – kameras apcietinātajiem 
ar ieeju pa sētas durvīm.”45

Par kara revolucionārā tribunāla priekšsēdētāju iecēla bijušo 
Kronštates matrozi Krastiņu, kuru uz Talsiem atsūtīja no Rīgas.

Pēc Latvijas Republikas Kara ministrijas datiem lielinieki Talsu 
apriņķī nošāvuši 13 personas.46

1919. gadā lielinieku militāros spēkus Talsos veidoja padom-
ju pulks (tajā ietilpa 1. un 2. padomju rota) un jātnieku-izlūku no-
daļa.47 Sākumā tika izveidota 1. padomju rota un tās štābs atradās 
Oktes barona Firksa pilsētas mājā.48 Vēlāk tika izveidota vēl viena 
rota, un kopā ar jātnieku nodaļu padomju pulkā bija apmēram 200 ka-
41  Talsu novads... 389. lpp.
42  Sergejs Staprāns (1896. g. 5. nov., Dundagas pag. Mazirbe–1951. g. 25. sept., Burnosairesa 

Argentīnā) beidzis Ventspils reālskolu un Aleksandra karaskolu Maskavā (1917). No 1917. g. 
marta latviešu strēlnieku rezerves pulkā, pēc tam 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku 
pulkā sakaru komandas priekšnieka palīgs. 1919. g. sākumā atgriezās Latvijā, cīnījās pret 
lieliniekiem partizānu vienībās Talsu un Tukuma apriņķī. 1919. g. 26. martā brīvprātīgi 
iestājās Tautas apsardzības ministrijas dienestā Liepājā: bija kontroles un informācijas 
(izlūkošanas) daļas priekšnieks. 1919. g. vidū ar nelielu virsnieku grupu aizturējis A. Niedru 
un piespiedis to parakstīt iesniegumu par atkāpšanos, tā izjaucot vācbaltu mēģinājumu 
piespiest Latvijas Tautas Padomi apstiprināt pēc 16. aprīļa apvērsuma izveidoto valdību. 
No 1919. g. maija darbojās 2. Cēsu kājnieku pulka jātnieku izlūkos, piedalījās Cēsu kaujās. 
Vēlāk pie pulka izveidoja velosipēdistu rotu, kuru komandēja kaujās pie Rīgas (1919. g. 
nov.) 1921. g. janv. atvaļināts. Pievērsās komercdarbībai. 1920. gados sadarbojies ar LSDSP. 
1929. g. emigrējis uz Dienvidameriku.

43  Talsu novads… 461. lpp.
44  Tolaik – Padomu iela 15.
45  ZP 1205
46  Latvijas iekšējās drošības… 201. lpp.
47  ZP 1202
48  Tagadējais Talsu novada muzejs K. Mīlenbaha ielā 19.
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ravīru49 (9. att.). Jātnieku 
nodaļas zirgi bija izvietoti 
Upsejās un Daģos (mājās 
tag. K. Mīlenbaha ielas galā 
uz Sukturu pusi).

Pie Talsu stacijas orga-
nizēja bruņoto vilcienu un 
sanitāro daļu.

Pulks veica apsardzes 
funkcijas pilsētā, arestēja t. s. kontrrevolucionārus – lielinieku varas 
pretiniekus un cīnījās frontē, īpaši cīņās pie Kuldīgas un Ventspils.

Jātnieku nodaļas karavīru apmešanās vieta bija Eižena Nolkena 
mājā.50 Tīcs Dzintarkalns raksta, ka šis nams piederējis „Nolkenam 
vai agrākā vārdā Pēterburgas fabrikantam un Nogales muižas īpaš-
niekam baronam fon Nolkenam. Minētais nams ir kādreiz Talsos ļoti 
populārā Laidzes barona E. fon Hāna nams. Ap 1905. g. tas piederēja 
un to apdzīvoja bijušā Dundagas barona brālis Teodors fon der Osten-
Sakens, kas tajā laikā bija zemnieku lietu komisārs. Tātad īsts baro-
nu nams. To gan varēs teikt, ka Nolkenam ir visvērtīgākais dzīvoklis 
visos Talsos: pa viņa dzīvokli staigā kā pa bilžu galeriju. Tur ir vērtī-
gas gleznas, kas atvestas no Pētrpils. Nolkens ir arī „vācu bankas” di-
rektors – šī kase arī atrodas nama sētas ērberģī. [..] Tad nama priek-
šā bij stikla veranda ar diviem lieliem kastaņu kokiem. Tagad vairs 
nava ne verandas, ne koku. Tomēr pie mājas plašs augļu un greznuma 
dārzs”.51

Savukārt 1. padomju rotas karavīrs Ernests Grauze52 1965. gadā 
atceras: „Kretulis sadalīja pienākumus. Man uzdeva organizēt kaujas 
vienību. Pārcēlāmies no kultūras nama uz Oktes pili. Ierīkoju savu 
kanceleju. Tur pēc mūsu uzaicinājuma ieradās brīvprātīgie un reģis-
trējās kā jau pienākas. Tur pat saucamā pilī iekārtojām kazarmas. 
Tagadējā bērnu dārza telpās organizējām jātnieku grupu. Daļa brīv-
prātīgo novietojās ēkā, kur pašlaik atrodas Talsu rajona patērētāju 
49  Kompleksā ekspedīcija Talsos1980. g. 29. sept.–18. okt. ZA 844/1
50  K. Mīlenbaha ielā 22 tagad atrodas pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”.
51  Dzintarkalns, T. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves, uzrakstīti 1931. gadā. 

Talsi : A. Pelēča lasītava, [2005], 26. lpp.
52  Ernests Grauze (1893–1977) – latviešu strēlnieks, pēc 1. pasaules kara demobilizējies, 

atgriezies no Ukrainas Latvijā. 1917. g. organizējis Talsu apriņķī pirmās padomes Pastendes 
un Stendes pagastos. 

9. att. Talsu padomju pulka jātnieku nodaļas karavīrs 
Krišs Dzirkalns. TNMM 1590
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biedrības 1. veikals53 Brīvprātīgo sa-
nāca diezgan daudz – pie 200 cilvēku. 
Pārtiku rekvizējām no apkārtējām 
muižām, kur baroni jau bija padzī-
ti. Pils pagrabā tika turēti arestētie 
muižnieki”.54

Talsu padomju pulka komandie-
ris bija Fricis Jankevics55 (10. att.).

1. padomju rotai dodoties uz 
Ventspili, netālu no Popes pie 
Griškroga 1919. gada janvārī notika 
sadursme ar landesvēristiem, nošāva 
divus tās cīnītājus – Ludvigu Nātiņu 
un Žano Ozoliņu.56 28. janvārī abi ka-
ravīri svinīgā ceremonijā tika izvadīti 
no luterāņu baznīcas. Zārki bija ap-
vilkti ar sarkanu audumu un novieto-
ti baznīcas centrā. Koris 
dziedāja dziesmu „Ar 
kaujas saucieniem uz 
lūpām”. Nogalinātos ka-
ravīrus apglabāja pie baz-
nīcas (11. att.). Vācu oku-
p ā c i j a s  l a i k ā  v i ņ u 
mirstīgās atliekas pavēlē-
ja izrakt un kapu nolīdzi-
nāt.

Kad marta sākumā Talsiem uzbruka landesvēristi, lielinieku ka-
raspēks atkāpās uz Kandavu, pēc tam uz Tukumu un vēlāk uz Sloku. 
Tur Talsu 1. padomju rotu iekļāva 16. latviešu strēlnieku pulka sastā-
vā un pārcēla uz Jelgavu, pēc tam uz Līvāniem, kur to iedalīja 1. lat-
53  Mūsdienās – K. Valdemāra ielā 2.
54  TNMM 18467
55  Fricis Jankevics (1888, Laidzes pag.–1919,Ventspils) beidza Laidzes pamatskolu, mācījās 

Talsu pilsētas 6-gadīgajā krievu skolā (1900–1906). Spējīgs skolēns ar labām sekmēm. Ar 
Talsu ārsta I. Sadikova un skolu inspektora S. Malahas rekomendācijām 1906. g. tika uzņemts 
Kazaņas virsnieku skolā,  saņēma podporučika pakāpi (vēlāk poručiks). 1914. g. krita vācu 
gūstā, no kura atgriezās 1918. g. rudenī un tūlīt sāka piedalīties nelegālajā pagrīdes darbā. 
Krita Ventspils aizstāvēšanas kaujās 1919. g. februāra beigās, apglabāts Ventspils kapos.

56  ZP 974

11. att. Kritušo sarkanarmiešu Ž. Ozoliņa un L. Nātiņa 
bēru mītiņš Baznīckalnā. TNMM 883

10. att. Fricis Jankevics. TNMM 872
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viešu strēlnieku pulkā.57

Daļa padomju aktīvistu iestājās sarkano partizānu rindās (tau-
tā saukti par kretuliešiem). Viņus vadīja Kārlis Kretulis un Jēkabs 
Gricmanis.58

Padomju vara Talsos un apriņķī pastāvēja tikai līdz 1919. gada 
14. martam, kad pilsētā ienāca vācu landesvēristu karaspēks, uzsā-
kot nežēlīgu izrēķināšanos ar iedzīvotājiem. Visa vara Talsu apriņķī 
tika nodota vācu komandanta kapteiņa Vendta rokās. Vācu kara tie-
sa sodīja ar nāvi gan komunistus un padomju varas aktīvistus, kas 
nebija paguvuši evakuēties, gan pavisam nevainīgus civiliedzīvotā-
jus. Galvenās slepkavošanas vietas Talsos bija Sukturu grantsbedres, 
Bocku dīķa ledus un Skoru mežs. Sarkano teroru nomainīja baltais 
terors.

Iepriekš minēto notikumu apskats ļauj izdalīt 4 posmus Talsu 
vēsturē:
1. 1915. gada 15. jūlijs–1918. gada 8. decembris, kad Talsos atradās 

vācu okupācijas karaspēks un tā klātbūtne noteica ikdienas dzīvi 
pilsētā.

2. 1918. gada 8. decembris–28. decembris – divvaldības periods 
(Latvijas Pagaidu valdības un vācu okupācijas vara).

3. 1918. gada 28. decembris–1919. gada 3./4. janvāris, kad vienīgā 
reālā vara piederēja Latvijas Pagaidu valdībai.

4. 1919. gada 3./4. janvāris–1919. gada 13./14. marts – lielinieku 
(boļševiku) – padomju varas piekritēju varas laiks.

57  ZP 758
58  Jēkabs Gricmanis (1886,Tukuma apr. –1938, Maskava) 2 ziemas mācījās Lamiņu Romas 

katoļu baznīcas skolā, no 13 gadu vecuma uzsāka algota darba gaitas Zēberga iesala un 
kafijas fabrikā Tukumā, tad mežstrādnieka darbu Nurmuižas, Strazdes, Mēsraga un 
Upesgrīvas mežos. Ar 1905. g. LSDSP biedrs. 1907. g. beidza piensaimniecības darbinieku 
2-gadīgo skolu un kļuva par lopkopības instruktoru.1915. g. iesaukts karadienestā un 
nosūtīts uz 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulku. 1917. g. augustā pēc Rīgas krišanas 
darbojās pagrīdes organizācijā „Spartaks” (pagrīdes iesaukas – Spole, Zāle).
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MAIJA ZIMELE

Three forces in Talsi (1918-1919)

Summary

Events in the history of Talsi in 1918 and 1919 were diverse and 
complex as the fight for influence throughout the Latvian territory in-
volved three powers: Latvian provisional government, the German oc-
cupation forces and bolsheviks. The study summarizes the facts about 
the time until March 14, 1919. There are four stages in Talsi history:

1. From July 15, 1915 to December 8, 1918 – Talsi was under 
German occupation forces and its presence was daily life in the town;

2. From December 8–28, 1918, a period of diarchy (Latvian provi-
sional government and the German occupation forces);

3. From December 28, 1918 to January 3/4, 1919 – the only real 
power belonged to the Latvian Provisional government;

4. From January 3/4 to March 13/14, 1919 – Bolshevik power.
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GUNDEGA GRĪNUMA

Aspazija Talsos. 
Kāda ieilguša pētījuma līkloči

1935. gada 16. jūnija pēcpusdienā Talsu ielas pildīja saposušies, 
svētdienīgi noskaņoti ļaudis pilsētas Ceturtās dziesmu dienas koncer-
ta gaidās. Dziedātāju simti jau gatavojās gājienam uz svētku norises 
galveno vietu – senču Pilskalnu,  kad, kur radies kur ne, Talsus pār-
šalca spēcīgs negaiss ar niknām vēja brāzmām. Laimīgā kārtā cauri 
tumšajiem mākoņiem drīz vien atkal uzspīdēja saule, un brīvdabas 
sarīkojums bija glābts.

Pilsētas Ceturtā dziesmu diena, kuru rīkoja Talsu skolotāju bied-
rība, vietējā presē aprakstīta kā krāšņi, plaši apmeklēti tautas svētki.1 
Necerēti daudz dalībnieku – 41 koris ar vairāk nekā 1300 dziedātā-
jiem. Svētku gājiens – daudzkrāsainu tautas tērpu ņirboņa Talsu kal-
nainajās ielās gandrīz kilometra garumā. Karogu mežs ap Pilskalnā 
uzbūvēto estrādi. Līdz pēdējai iespējai pārpildītas skatītāju rindas. 
Rūpīgi iestudēta koncertprogramma virsdiriģenta Teodora Reitera 
vadībā ar solistes Konstances Bērziņas un Vidzemes artilērijas pul-
ka orķestra piedalīšanos. Tīrskanīgs kopkora skanējums. Koncerta 
tiešraide Latvijas radiofonā. Pēc katra priekšnesuma – aplausu vēt-
ra un daudzu dziesmu atkārtojumi. Ziedu klēpji solistei, Teodoram 
Reiteram un orķestra kapelmeistaram Jānim Skujiņam. Koncerta 
kulminācijā – Jāņa Kalniņa skaņdarbs „Lai līgo lepna dziesma” ar 
Viļa Plūdoņa vārdiem dziedātāju un skatītāju „kopkora” izpildījumā. 
Pēc koncerta – „liela stila svētku balle” pilsētas dārzā.

Laikraksts „Talsu Balss”, par kura ideoloģisko orientāciju nepār-
protami signalizē tā galvenē ietvertā devīze „Par Vadoni un vienotu 
latvietību”, rezumē: nekad vēl ļaužu tūkstoši Talsos neesot jutušies 
tik vienoti un patriotismā apgaroti un nekad vēl latvju dziesma „pāri 
pilskalnam un ārēm” neesot skanējusi tik krāšņi kā todien, 1935. 
1  Runa ir par dziesmu dienai veltītajām publikācijām laikraksta „Talsu Balss” 1935. g. 14., 21. 

un 28. jūn. numuros.
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gada 16. jūnijā. Vēl vairāk. „Vergu ķēdes, kurās tauta bija kalta, ta-
gad ir noārdītas; 15. un 16. maija notikumi atnesa brīvību.” „Lai slava 
Dr. Ulmanim un ģen. Balodim, kuriem pateicoties mēs esam kungi 
dzimtajā zemē!” Šīs autoritāro režīmu bez mēra cildinošās frāzes taut-
skolu direktora M. Zostes – svētku oficiālā atklājēja – runas atreferē-
jumā „Talsu Balss” slejās izceltas īpašā, trekninātā salikumā.2 Tātad – 
ne tikai rīkotājiem, virsdiriģentam un koristiem, bet arī vadonim gan 
svētku laikā, gan atskatā uz tiem tiek dots, kas nu kuram pienākas. 
Turklāt vadonim – ar uzviju.

Cildinošas atsauksmes par Talsu lielo dziesmu dienu parādās arī 
centrālajā presē. Piemēram, laikrakstā „Jaunākās Ziņas” publicēts 
pazīstamā mūzikas kritiķa Ernesta Brusubārdas raksts „Spoži izde-
vušies Talsu dziesmusvētki”, kuru papildina 16. jūnija notikumu at-
ainojums fotouzņēmumos.3 Ļaužu pārpildīto svētku koncerta norises 
vietu – Talsu pilskalna kopskatu – savā iknedēļas fotogalerijā ievieto 
arī žurnāls „Atpūta”.4

1935. gada dziesmu diena vietējo novadpētnieku, žurnālistu un 
muzejnieku uzmanības lokā gan pērnajā, gan šajā gadsimtā, protams, 
ir nonākusi ne reizi vien. Tomēr kāds vērā ņemams kultūrvēsturisks 
fakts sakarā ar šo vērienīgo sarīkojumu līdz šim palicis neizgaismots. 
Proti, minētā gada jūnija vidū pirmo un vienīgo reizi Talsos ciemo-
jusies un arī dziesmu dienas koncerta skatītāju vidū bijusi Aspazija. 
Te gan jāpiebilst, ka populārās latviešu dzejnieces klātbūtni šajā no-
tikumā tolaik, 1935. gada vasarā, vismaz oficiālā līmenī, apvijusi sa-
vāda noklusējuma, pat ignorances aura. Aspazijai gan tikusi atvēlēta 
vieta skatītāju sektora pirmajā rindā, taču lielāku uzmanības devu 
no pilsētas vadības un preses pārstāvju puses viešņa, šķiet, nav iz-
pelnījusies. Dzejniecei acīmredzot pat gājis secen uzaicinājums no-
fotografēties kopā ar dziesmu dienu rīcības komiteju un goda vie-
siem. („Jaunākajās Ziņās” ievietotajā un pēc tam arī „Talsu Balsī” 
pārpublicētajā „prominenču” fotoattēlā Aspazijas trūkst.5)

Nav šaubu, ka gaišā mētelī un cepurē tērpušos dzīvo leģendu, tur-
2  V-s. Visa pasaule dzirdēja kā vareni šalc latvju dziesma. Talsu Balss, Nr. 24 (21. jūn.), 1935, 

1. lpp.
3  Brusubārda, Ernests. Spoži izdevušies Talsu dziesmusvētki. Jaunākās Ziņas, Nr. 133 

(17. jūn.), 1935, 16. lpp.
4  Talsu dziesmu diena [Foto]. Atpūta, Nr. 555 (21. jūn.), 1935, 17. lpp.
5  [Foto: Talsu dziesmu svētku rīcības komiteja un goda viesi]. Talsu Balss, Nr. 25 

(28. jūn.),1935, 2. lpp. 
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klāt vēl ar vasaras ieskaņā gaužām neiederīgu, acīs krītošu aksesuā-
ru – lapsādu – ap kaklu, gan koncerta dalībnieki, gan apmeklētāji 
savā vidū tovakar bez grūtībām pamanīja un sazīmēja tik un tā. Kaut 
arī Aspazijas slavas „zvaigžņu stunda” jau bija attālā pagātnē, dzej-
nieces izteiksmīgais vizuālais tēls, kura portretējumi daudzus gadus 
bija kuplinājuši viņas darbu izdevumus un preses izdevumu lappuses, 
taču bija pazīstams vai katram Aspazijas laikabiedram, sākot ar sirm-
galvi un beidzot ar skolasbērnu.

Kādēļ „latviešu dzejas karalienei”, Talsu dziesmu dienu ar savu 
klātbūtni pagodinot, tika noskausta pelnītā publiskā ievērība? Vai no-
robežoties no tās bija vēlējusies pati Aspazija, kuru togad laiku pa lai-
kam vajāja nopietnas veselības problēmas? Bet varbūt tomēr – un šāds 
pieņēmums šķiet ticamāks – izcelt dzejnieces klātbūtni „tautas vienī-
bas svētkos”, izdabādami valsts augstākajai varai, nebija uzdrīkstēju-
šies Talsu valdes locekļi? Šos jautājumus dziesmu dienas laikā un arī 
vēlāk sev droši vien uzdeva ne viens vien talsinieks. Daudzi taču vēl 
itin labi atcerējās Aspazijas dzīvesbiedra Raiņa viesošanos „deviņu pa-
kalnu pilsētā” pirms astoņiem gadiem, 1927. gada jūnijā. Nacionālās 
literatūras klasiķis, kurš tolaik pildīja Latvijas Republikas izglītības 
ministra pienākumus, bija oficiāli atklājis Talsu otro dziesmu dienu, 
un tiklab toreizējā pilsētas vadība, kā arī svētku organizācijas komi-
teja Rainim bija izrādījusi vai visus iespējamos pagodinājumus. Un 
droši vien šī dzejnieka vizīte bija viens no galvenajiem iemesliem, 
kurš vietējos runasvīrus bija pamudinājis tā paša gada rudenī sarī-
kot plaša mēroga „ielu kristības”. To rezultātā pie „savas” ielas pilsētā 
bija ticis ne vien „Talsu tiesas” autors Rainis, bet arī Aspazija. (Raiņa 
vārds tika piešķirts bijušajai Pastendes ielai, savukārt par Aspazijas 
ielu tika pārdēvēta Krievraga II līnija.6)

Taču laiki kopš 1927. gada bija krasi mainījušies: pēc Ulmaņa 
apvērsuma Latvijas politikā pūta pavisam citi – labēja virziena vēji. 
Kaut arī jau 1932. gadā bija noticis krass lūzums politiski svārstīgās 
Aspazijas attiecībās ar „Raiņa partiju” un, spriežot pēc ziņām vairākos 
avotos (vēlāk tās gan ne reizi vien tikušas apstrīdētas), minētā gada 
decembrī viņa bija izslēgta no tās, autoritārā vara dzejniecei acīm-
redzot joprojām nebija piedevusi viņas sociāldemokrātisko pagātni. 

6  Tuvāk par šo jautājumu sk. A. Grūbes rakstu „Cienījamu vārdu došanas jubileja 35 Talsu 
ielām un laukumiem” laikraksta „Talsu Vēstnesis” 2013. g. 9. janv. numurā.
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(Nosacīta izlīguma, resp., vadonim Aspazijas „kaisīto rožu” laiks vēl 
bija priekšā.) Kā gan citādi varētu būt izskaidrojama „oficiālo Talsu” 
atturēšanās dzejnieces viesošanos padarīt par vispārības ieguvumu šī 
vārda plašākajā nozīmē? Fakts, ka ulmaniskā „Talsu Balss” svētku 
priekšvakarā savus lasītājus gan informē par gaidāmo Aspazijas iera-
šanos,7 taču dziesmu dienas norises atspoguļojumam veltītajos raks-
tu plūdos dzejnieces klātbūtni svētkos piemin it kā negribīgi, vien ar 
pusi rindiņas,8 ir gana daiļrunīgs. Savukārt Latvijas centrālajā presē 
par dzejnieces Kurzemes braucienu vispār nav ne vārda.

Kopš Aspazijas vienīgā Talsu apmeklējuma aiztecējis daudz jo 
daudz ūdeņu, un iegūt pilnīgu, detalizētu pārskatu par tā norisi diem-
žēl vairs nav iespējams. Samērā skopo un joprojām fragmentāro doku-
mentālo informāciju, uz kuras dibināta šī publikācija, izdevies savākt 
un precizēt vien ilgā laika posmā. Turklāt ir runa galvenokārt par ne-
jaušiem atradumiem galvaspilsētas bibliotēkās un arhīvos, jo mērķ-
tiecīgi, sistemātiski meklējumi nevar norisināties pēc principa „aizej 
tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”.

Kāpēc Aspazijas pēdu meklēšana Talsu pusē ievilkās tik ilgi, un kā 
tā norisinājās? Lai šim procesam izsekotu, jāatgriežas ap gadiem div-
desmit senā pagātnē, t. i., laikā, kad aizsākās mana pētnieciskā intere-
se par šo jautājumu. Pētot latviešu „lielajam dzejniekpārim” Aspazijai 
un Rainim adresēto saraksti, kura glabājas Rīgā, Rakstniecības un 
mūzikas muzejā, uzgāju prāvu skaitu no Talsiem sūtītu vēstuļu. 
Runa ir par dzejnieces brāļameitas, kādreizējās Talsu vidusskolnieces 
Virēnas Rozenbergas (1906–1956), un Tīlu ģimenes – Marijas Tīles, 
dzim. Gaušas (1879–1948), Talsu apriņķa skolas priekšnieka Andreja 
7  „Talsu Balss” 14. jūn. nr-a rubrikā „Talsos” iekļauts strups paziņojums: „Dzejniece Aspāzija 

apciemošot Talsus dziesmu dienā.”
8  V-s. Visa pasaule dzirdēja kā vareni šalc latvju dziesma. Talsu Balss, Nr. 24 (21. jūn.), 1935, 

2. lpp.

1. att. Atklātne ar Lielās ielas skatu un Talsu apriņķa pamatskolu priekšplānā – Andreja un 
Marijas Tīlu apsveikums Aspazijai dzimšanas dienā, 1928. gada 17. marts. RTMM 32319
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Tīla (1877–1958) un abu meitas Verēnas Tīles (1903–1934) – saraks-
ti ar Aspaziju (1. att.). Šis apjomīgais epistulārais dialogs attiecas uz 
laiku no pērnā gadsimta 20. gadu vidus līdz dzejnieces mūža izskaņai 
1943. gada rudenī. Papildus meklējumi dzejnieces personiskajā arhī-
vā palīdzēja noskaidrot, ka Aspaziju un Tīlus vienojusi attāla radnie-
cība, resp., pērnā gadsimta sākumā dzejnieces brālis Zāmuels Jūlijs 
Rozenbergs (1877–1909) apprecējis Marijas Tīles māsu Emīliju Gaušu 
(1883–1927).

Starp citu, noskaidrojusi pamatdatus par Aspazijas un Tīlu ģime-
nes ilggadīgo saikni, tās padziļinātā izzināšanā savulaik mēģināju ie-
saistīt arī talsiniekus, pirmkārt – skolu jauniešus. 90. gadu vidū, at-
saucoties manam uzaicinājumam, grupa vietējo vidusskolnieču 
piedalījās projektā ar kopsaucēju „Aspazija un Talsi”. Tā galvenais 
mērķis bija noskaidrot, kāds liktenis varētu būt piemeklējis vēstules, 
kuras dzejniece no Rīgas un Dubultiem savā laikā sūtījusi Marijai, 
Verēnai un Andrejam Tīliem, un reizē savākt ziņas arī par šīs kores-
pondences saņēmēju dzīves gājumiem plašākā izvērsumā. Uzņēmīgās 
meitenes veica pētījumus Talsu dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, nova-
da muzejā un bibliotēkā, kā arī aptaujāja prāvu skaitu vecākā gada-
gājuma talsinieku. Atrast, pašu projekta dalībnieču vārdiem izsako-
ties, „dārgāko un svarīgāko” – Aspazijas vēstules – meitenēm diemžēl 
neizdevās (līdz mūsu dienām tās acīmredzot nav saglabājušās). Taču 
projektā ieguldītais darbs tomēr atmaksājās: vidusskolnieces ieguva 
vērtīgus datus par Tīlu ģimeni un reizē atklāja sev dzimtās pilsētas 
„dzīvo vēsturi” no interesanta, neparastāka skatu punkta.

Iepazīstot Tīlu ģimenes saraksti ar dzejnieci, noskaidrojās, ka 
Aspazijas kontaktos ar Talsu radiniekiem do-
minējušas rūpes par vienīgo Rozenbergu dzim-
tas atvasi – bāreni Virēnu (2. att.). Meitene 
bija zaudējusi tēvu jau nepilnu trīs gadu ve-
cumā, Raiņa un Aspazijas Šveices trimdas 
pirmā gada rudenī, un patiesībā uzaugusi arī 
bez mātes. Emīlija Rozenberga, pēc profesi-
jas skolotāja, 1910. vai 1911. gadā bija devu-
sies, domājams,  uz Kijevu, lai turpinātu stu-
dijas, un kopš tā laika atradās prombūtnē no 
Latvijas. Virēnu viņa bija atstājusi savu vecā-

2. att. Virēna Rozenberga ap 
1925. gadu. RTMM 74387
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ku – Kuldīgas mūrniekmeistara Kārļa Gaušas (1851–1924) un viņa 
sievas Minnas Gaušas (1856–1924) – gādībā. Pēc abu vecvecāku nā-
ves Virēnu pie sevis bija pieņēmuši viņas Talsu radinieki Marija un 
Andrejs Tīli. Meitene, kura līdz tam bija apmeklējusi Kuldīgas vācu 
ģimnāziju, kļuva par Talsu vidusskolas audzēkni. Pēc abitūrijas 1927. 
gadā Virēna turpināja mācīties Valsts centrālajā pedagoģiskajā insti-
tūtā Jelgavā, kur pēc diviem gadiem ieguva skolotājas diplomu ar spe-
cializāciju vācu valodā. Turpmāk brāļameitu savā paspārnē un aiz-
bildniecībā pārņēma Aspazija, un abas ar nelieliem pārtraukumiem 
nodzīvoja kopā līdz pat dzejnieces nāvei. Taču Virēnas īstās mājas jop-
rojām palika Talsi, un Tīlu ģimeni viņa joprojām dēvēja par saviem 
mājiniekiem.

Spriežot pēc talsinieku vēstulēm Aspazijai, vidusskolas gados dzej-
niece Virēnu regulāri apgādājusi ar skolasnaudu un drēbēm, kā arī se-
kojusi viņas veselības stāvoklim, sekmēm mācībās utt. Turklāt brīvdie-
nās meitene ciemojusies pie Aspazijas un Raiņa Rīgā. Nozīmīga bijusi 
arī dzejnieces līdzdalība Virēnas mātes Emīlijas Rozenbergas un māsī-
cas Verēnas Tīles liktenī: dzejniece abām smagi sirgstošajām radinie-
cēm, it īpaši Verēnai, sniegusi gan morālu, gan praktisku palīdzību.9

Jāpiebilst, ka Marija Tīle ne vienreiz vien aicinājusi Aspaziju pa-
ciemoties Talsos, taču ne viņas, ne Virēnas Rozenbergas vēstulēs dzej-
niecei nav nekādu norāžu par to, ka mazkustīgā Aspazija jebkad būtu 
atsaukusies šim uzaicinājumam.

Pērnā gadsimta 90. gadu vidū tikos ar Talsu ilggadīgo iedzīvotāju 
Mariju Blumbahu (dz. 1927. gadā) un, uzklausīdama viņas bērnības 
atmiņas, piedzīvoju pārsteigumu. Pensionētās medmāsas stāstījums 
uzbūra šādu ainu: mazā Marija kopā ar māti iet pa Lielo ielu pilsē-
tas slimnīcas virzienā un Baznīckalna terasē ierauga sēžam uz soliņa 
divas padzīvojušas sievietes. Viena no viņām ir mātes paziņa – vietē-
jās nodokļu pārvaldes darbiniece Marija Tīle, otra – cienījama izskata 
kundze gaišā mētelī un moderna fasona cepurē, acīmredzot viešņa no 
Rīgas. Aspazija! (Vērīgā meitene pēc žurnāla „Atpūta” vecos gadagā-
jumos redzētajiem fotouzņēmumiem slaveno dzejnieci esot sazīmējusi 
jau pirmajā acu uzmetienā.)
9  Kā Emīlija Rozenberga, tā arī Verēna Tīle mira no tuberkulozes; Virēnas māte – īsi pēc 

atgriešanās dzimtenē 1927. gadā, māsīca – četrus gadus vēlāk, nesasniegusi pat 31 gada 
vecumu. Emīlija apglabāta Kuldīgā līdzās saviem vecākiem, bet Verēna atdusas Talsu Antiņu 
kapsētā, kur vēlāk, 1948. gadā, apbedīta arī viņas māte Marija Tīle.
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Tā kā Tīla kundze uzrunājusi Marijas māti un stādījusi viņu 
priekšā Aspazijai, arī meitene esot piedzīvojusi necerēto laimi tikt ie-
pazīstinātai ar lielo vārda mākslinieci. Saviļņojums esot bijis neap-
rakstāms. Kas noticis pēc tam? Blumbergas kundzei bija palicis prātā, 
ka pēc atvadīšanās Marija Tīle kopā ar pavadoni devusies Pilskalna 
virzienā, kur tovakar it kā esot bijis paredzēts svētku koncerts. Taču – 
kurā gadā notikusi šī sastapšanās un kas tie īsti bijuši par svētkiem, 
no stāstītājas atmiņas bija pagaisis.

Atrast kādu Blumbergas kundzes laikabiedru, kurš viņas snieg-
tās ziņas varētu apstiprināt un precizēt, diemžēl neizdevās. Turklāt – 
lai nekļūdīgi restaurētu gadu desmitiem senas pagātnes notikumus, 
paļauties vienīgi uz pabalējušām aculiecinieku atmiņām tik un tā ne-
būtu bijis prāta darbs. Taču dokumentāli avoti un publikācijas presē 
par varbūtējo Aspazijas braucienu uz Talsiem vēl aizvien klusēja.

Piekļūt tuvāk mīklas atrisinājumam ļāva divi negaidīti atradumi 
Aspazijas personiskajā arhīvā. Pārlūkojot dzejnieces ilggadīgo saraks-
ti ar viņas jaunības draudzeni Lidiju Zariņu-Lāci, ievēroju šādas rin-
das Aspazijas 1935. gada 8. jūlija vēstulē: „Mīļo Lidiņ! [..] Pa ziemu 
man gāja slikti ar veselību, dabūju gripu un sagulēju vairākas nedē-
ļas. Sirds man arī ir vāja, tā kā maz ko varu strādāt. Laikraksti arī 
neko neuzņem, pat „Jaunākās Ziņas” nē. [..] Pāra reiz biju gan izbrau-
kuse uz Vidzemi un Talsiem (izcēlums mans – G.G.), bet tas manai 
sirdij darīja slikti. Bij atkal jāguļ.”10

Tātad beidzot bija rokā drošs pierādījums, ka Aspazija Talsus pa-
tiešām apmeklējusi, un tas noticis kaut kad 1935. gada vasaras mē-
nešos. Taču – kādā sakarā dzejniece turp devusies? Uz dziesmu svēt-
kiem? Vai viņas vizītei bijis oficiāls vai varbūt tomēr privāts raksturs? 
Ar ko Aspazija Talsos tikusies, kur pabijusi un ko redzējusi? Kādus 
iespaidus no brauciena pārvedusi?

Turpināju nu jau hronoloģiski precīzāk nomērķētus meklēju-
mus gan 30. gadu presē, gan dokumentu krātuvēs. Vispirms svarī-
gus papilddatus uzgāju Aspazijas mājkalpotājas Annas Rijnieces 
(1864–1944) korespondences krājumā, kurš glabājas turpat 
Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos. Jāatzīmē, ka Rijnieku 
Anniņai pašai trūka vajadzīgo prasmju, tāpēc vēstules viņas vārdā 
mēdza rakstīt vai nu Aspazija, vai arī kāds cits, mūsdienās ne vien-
10  RTMM 165815
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mēr identificējams palīgs. 1935. gada 14. augustā nezināma persona 
pēc Anniņas diktāta pierakstījusi tekstu vēstulei, kura adresēta vi-
ņas radiniekam vai tuvam paziņam K. Mālmeistaram Venstpilī. 
Tajā plaši izklāstītas „kundzes” Aspazijas un viņas kalpones kopīgās 
ikdienas gaitas. Vēstulē, starp citu, teikts: „Es jau nu arī dzīvoju pie 
veselības avota – pie jūŗas, bet man jāaprobežojas vienīgi ar skatīša-
nās prieku, jo peldēties man neatļauj mana veselība. Ejam gan abas 
ar kundzi Marienbādes11 siltajās vannās. Tāpat arī dažreiz ejam pa-
staigāties gar jūŗas malu – pa liedagu. Svētdien abas ar kundzi bi-
jām „ķinītī”. [..] Bijām arī visi Talsu dziesmu svētkos (izcēlums 
mans. – G.G.). [..] Man ļoti patika kā paši svētki, tā arī Talsu pilsē-
ta.”12

1935. gada vasara... 
Talsu dziesmu svētki... Tās 
bija jau pavisam konkrētas 
norādes. Turklāt uzmanību 
piesaistīja uz Talsu brau-
cējiem attiecinātais apzī-
mējums „visi”, kurš atsau-
ca atmiņā kādu Aspazijas 
arhīvā jau agrāk pamanī-
tu fotoattēlu (3. att.). Tajā 
Anniņa – smaidoša, ar baltu lakatiņu ap galvu – uz nenoskaidrota 
brīvdabas sarīkojuma publikas fona bija redzama kopā ar Virēnu, vi-
ņas draugu, mūziķi Vili Poli un druknu liela auguma kungu, iespē-
jams, Andreju Tīlu. Vai tie būtu Talsi? 1935. gada dziesmu dienas 
koncerts Pilskalnā? Kādēļ ne? Taču mulsināja tas, ka fotoattēlā trū-
ka Aspazijas. Ja nu ar „visiem” svētku apmeklētājiem jūrmalniekiem 
Anniņa tomēr domājusi vienīgi Virēnu, Vili un sevi?

Paralēli meklējumi kā Talsu, tā arī galvaspilsētas presē un tajā 
publicēto 1935. gada dziesmu dienas fotoattēlu salīdzināšana ar mi-
nēto uzņēmumu novērsa jebkuras šaubas: tas fiksēts tieši tad un tie-
ši tur – Talsu pilskalnā, svētku koncerta laikā. Un rūpīgi, rindu pa 
rindai izstudējot „Talsu Balsī” iespiestos dziesmu dienas aprakstus, 
atklājās arī fakts, ka koncertā – gan teju vai inkognito statusā – klāt 

11  resp., Dubultu.
12  RTMM 435609

3. att. Talsu Ceturtās dziesmu dienas koncerta 
apmeklētāji. Otrajā rindā ar baltu lakatiņu galvā – 

Anna Rijniece, no viņas pa labi – Virēna Rozenberga, 
Vilis Polis un Andrejs Tīls. RTMM 79445
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bijusi arī Aspazija.
Visbeidzot, trūkstošos 

punktus uz i palīdzēja sa-
likt paši pēdējie, šī gada 
martā izdarītie „rakumi” 
Aspazijas arhīva neidenti-
ficēto fotomateriālu mapēs 
(tagad tās jau bija iespē-
jams izvētīt, ar drošām 
priekšzināšanām bruņojo-

ties). Atradās trīs vērtīgi, labas kvalitātes fotoattēli, kuros – nu to 
var apgalvot ar pilnu pārliecību – Aspazija kopā ar vairākām citām 
personām iemūžināta 1935. gada 16. jūnijā Talsu pilskalnā. Divi uz-
ņēmumi (to autors nav zināms) izdarīti dziesmu dienas koncerta lai-
kā,13 (4. att.) viens – īsi pēc tā, skatītāju rindām tukšojoties14 (5. att.).

No dzejnieces pa kreisi šajos attēlos redzama melni tērptā, par ne-
seno meitas nāvi sērojošā Marija Tīle (tātad Mariju Blumbahu attiecī-
bā uz Aspazijas pavadoni viņu sastapšanās brīdī Baznīckalnā atmiņa 
nav pievīlusi). Domājams, ka tieši dzejnieces Talsu radi parūpējušies, 
lai taptu šie unikālie fotodokumenti: uz viena no tiem, kurš acīmre-
dzot nosūtīts Aspazijai uz Dubultiem kopā ar pārējiem diviem, lasāms 
uzraksts: „Mīļi sveicina M. Tīle. 1935. g. 16. IX.”15

Plašākas informācijas par dzejnieces vienīgo braucienu uz Talsiem 
Annas Rijnieces, Virēnas Rozenbergas un Viļa Poļa pavadībā diemžēl 

trūkst. Aspazija Talsos 
acīmredzot ieradusies 
un arī uz savām mājām 
Jūrmalā atgriezusies 
ar vilcienu caur Stendi. 
Vietējai dziesmu dienai 
viņas apmeklējums no-
teikti bijis pieskaņots 
apzināti. Tā laikā dzej-
niece ne tikai noklausīju-

13  RTMM 79458, RTMM 133964
14  RTMM 79459. Starp citu, šī fotoattēla otrā pusē pazīstamā Aspazijas pētniece 

Saulcerīte Viese atzīmējusi: „Aspazija kādā brīvdabas sarīkojumā (Jelgavas dz. svētkos).”
15  RTMM 133964

5. att. Brīdis pēc Talsu Ceturtās dziesmu dienas koncerta. 
Pirmā no kreisās – Marija Tīle, otrā – Aspazija.  
RTMM 79459

4. att. Talsu Ceturtās dziesmu dienas koncerta apmek-
lētāji Talsu pilskalnā 1935. gada 16. jūnijā. Pirmajā 
rindā no kreisās – Marija Tīle, otrā – Aspazija; otrais no 
labās – iespējams, Aviācijas skolas priekšnieks pulkv. 
Zutis. RTMM 133964
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sies svētku koncertu un paciemojusies pie Marijas un Andreja Tīliem 
Kārļa Mīlenbaha ielā 18a, bet droši vien aizstaigājusi arī līdz Antiņu 
kapiem, lai noliktu kādu ziedu pāragri mirušās Verēnas Tīles atdusas 
vietā.

Lappuse ar virsrakstu „Aspazija un Talsi” manas dzimtās pilsē-
tas kultūras vēsturē vismaz daļēji nu ir aizpildīta. Nākamajiem ie-
rakstiem tajā vajadzētu vēstīt par Virēnas Rozenbergas skolas laiku 
Talsos, kā arī tuvāk izgaismot Aspazijas kontaktus ar Tīlu ģimeni, it 
īpaši – ar Sarkanā Krusta slimnīcas žēlsirdīgo māsu skolas absolventi 
Verēnu Tīli. Attiecīgas iestrādes jau krājas.
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GUNDEGA GRĪNUMA

Aspazija in Talsi. 
Die verworrenen Wege 

der Forschung

Zusammenfassung

Die Untersuchung beschäftigt sich mit einer wichtigen bis jetzt 
unerforschten Episode in der Kulturgeschichte der Stadt Talsi – dem 
Besuch der herausragenden lettischen Dichterin Aspazija Mitte Juni 
1935. Der Artikel beschreibt die komplizierte Forschungsarbeit, 
um glaubwürdige Zeugnisse über die Motive, Umstände und den 
Zeitpunkt des Besuchs zu eruieren. Der Artikel beschäftigt sich auch 
mit den Zusammenhängen der Zeitgeschichte und hinterfragt die 
Gründe ideologischer und eventuell auch privater Art für eine man-
gelnde gebührende Resonanz dieses wichtigen Besuchs. Den Artikel 
bereichert die Erstpublikation der Fotodokumente aus dem Archiv 
des Museums für Literatur Lettlands.

Die Untersuchung thematisiert die Verbindung Aspazija‘s 
zu der Stadt Talsi über die Verwandtschaft mit der Familie des 
Schuldirektors der dortigen Kreisschule Andrejs Tīls. Es wurde der 
langjährige Briefwechsel der Dichterin mit seiner Frau Marija Tīle, 
Andrejs Tīls und ihrer Tochter Verēna Tīle untersucht (die aktivste 
Zeit des Briefeschreibens sind die Jahre 1924 bis 1927, als bei der 
Familie das „Sorgenkind” von Aspazija, die Bruderstochter Virēna 
Rozenberga wohnt und die Mittelschule besucht). Der Artikel ist der 
Anfang für eine größere Untersuchungsarbeit über die Beziehungen 
der Dichterin Aspazija zu der Familie Tīls und Virēna Rozenberga in 
Talsi.
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DAIJA LĒMANE

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 
nacionālajā reģistrā iekļautās 

Sibīrijā rakstītās vēstules 
uz bērza tāss 

Talsu novada muzejā

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar 
mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, nodrošināt tā sa-
glabāšanu, aizsardzību un padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu 
dažādās pasaules daļās. 1995. gadā programmas ietvaros dibināts 
starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas 
dokumentāra rakstura liecības.

2009. gadā apstiprināts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālais reģistrs. Tajā iekļautas četras nominācijas, tai 
skaitā Tukuma muzeja iesniegtā „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza 
tāss”. Nominācijā iekļautas 19 vēstules no 7 Latvijas muzejiem, no 
tām divas atrodas Talsu novada mu-
zeja krājumā: Aleksandra Pelēča 
(1920–1995) vēstule, rakstīta Veltai 
Kalniņai (1926–2007) 19.06.1955. 
(1. att.) un apsveikums, ko sūtījusi 
Lizete Lūcija Vadziņa-Vāciete (1920–
2004) no izsūtījuma Sibīrijā vīram 
Kārlim (1908–1981) uz cietumu Komi 
(2. att.). Tās ir laikmeta liecības, kas 
nokļuvušas muzejā kopā ar citiem do-
kumentiem un fotogrāfijām. Sibīrijā 
rakstītās vēstules uz bērza tāss ir 
1940. gadu deportāciju liecinieces: 
„Katra vēstule ir padomju totalitāris-
ma režīma laikā veikto noziegumu lie-

1. att. Vēstule, no izsūtījuma Amūras 
apgabala Tigdas rajonā sūtījis skolotājs 

un rakstnieks Aleksandrs Pelēcis savai bi-
jušai skolniecei Veltai Kalniņai Krāslavas 

rajona Ezerniekos, datēta ar 1955. gada 
19. jūniju. (Vēstule pēc restaurācijas.) 

TNMM 28403
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cība. Tās vistiešākajā veidā 
attiecas uz diviem traģiskā-
kajiem datumiem Latvijas 
vēsturē: 1941. gada 14. jūni-
ju, kad tika deportēti 15 424 
Latvijas iedzīvotāji, un 
1949. gada 25. martu, kad 
izsūtīti 44 271 cilvēki. [..] 
Neskatoties uz katra rakstī-
tāja dzīves traģēdiju, vēstu-

les ir rakstītas ar mīlestību pret saviem tuviniekiem vai draugiem. Tās 
vienlaikus ir arī atgādinājums mūsdienu sabiedrībai, ka tādi notiku-
mi nedrīkst atkārtoties,” vēsta „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālā 
reģistra nominācijas pieteikuma veidlapa.1

Bijušās Padomju Savienības kartē var atrast izsūtījuma vietas 
gan Sibīrijas vidienē, gan Tālajos Austrumos, gan pašos tālākajos zie-
meļu rajonos. Tās ir vietas, kur aizvesti arī daudzi mūsu novadnieki. 
No turienes sūtītas vēstules tuviniekiem, draugiem, mīļajiem. Un cik 
no vēstulēm rakstītas tikai domās? Vai varbūt sniegā? Un tādas, kas 
savus adresātus nesasniedza nekad... „Tā ne zīmuļa, ne papīra, ne mī-
ļās. Varētu nobēdāties beigts, bet izrādījās – var rakstīt uz sniega. Vai 
nu ar lauzni, vai koka zariņu. Sirsnīgākus vārdus ar nosalušu pirk-
stu. Ak, šie raksti! Pilsētā pie Amūras tie sākās un turpinājās visās 
Sibīrijas nometnēs. Aizkustinošas četrrindes, trioleti un soneti…”2

„Plaša ir Gulaga valstība. Varbūt Karagandas tuksnešos kāds 
smiltīs rakstījis? Smilšu poēmas. Varbūt Vorkutā uz nomelnējuša 
sniega ogļu putekļos palicis rekviēms dzimtenes ilgām? Un kur tad 
Kolimas epopeja! Nav jau teikts, ka tikai dzejoļi sniegā rakstīti. Var 
gadīties, ka kāds Sibīrijas Bēthovens kupenās atstājis savas simfoni-
jas. Varbūt pat Himne an die Freude? Cilvēki ir dīvaina suga – mirs-
tot bada nāvē, vēl grib, lai viņu ticība dzīvei pārdzīvotu bojā eju! Un 

1  UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā 2013. gada novembrī 
apstiprināti papildinājumi nominācijai „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”. 24 vēstules, 
ar ko papildināta nominācija, glabājas piecos Latvijas muzejos: Tukuma muzejā, Aizkraukles 
Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, kā arī 
Talsu novada muzejā. Talsu novada muzeja krājumā glabātā kartīte (TNMM 29003) rakstīta 
uz 2 salīmētiem plānas bērza tāss gabaliņiem 1949. gada 19. jūlijā. To sūtījusi Velta Graudiņa 
no izsūtījuma Sibīrijā uz Talsiem Olgai Priedei.

2  Pelēcis, A. Sibīrijas grāmata. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1995, 46. lpp.

2. att. Vēstule–apsveikums, ko sūtījusi Lizete Lūcija 
Vadziņa-Vāciete no izsūtījuma Tomskas apgabala 
Belajas ciemā savam vīram Kārlim Vadziņam-
Vācietim, kurš izcietis sodu nometnē Komi apgabalā. 
Vēstule datēta ar 1950. gada 19. martu. TNMM 21551
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kur tad raksti ar asinīm! Arī tādi slēpjas 
zem kupenām.”3 Tā raksta Aleksandrs 
Pelēcis (3. att.) – vistālāk uz austru-
miem, uz Komsomoļsku pie Amūras, 
aizsūtītais bijušais LU Filoloģijas fakul-
tātes students, latviešu valodas un lite-
ratūras skolotājs Valkas vidusskolā un 
dzejnieks, kam 1943. gada nogalē iznā-
kusi pirmā un uz ilgu laiku vienīgā dze-
joļu grāmata. Par viņa izjūtām un pār-
dzīvojumiem Lūcija Ķuzāne A. Pelēča 
„Bērzu grāmatas” priekšvārdā raksta: 
„Taču nekad nebija vientulības, jo tapa simtiem vēstuļu dzejā, kas 
veltītas domu tuviniekiem. Bieži vien rakstītas uz zīžainas tāss, sagā-
dātas no taigā gāztajiem bērziem. Arī pats jutās kā bērzs: gan svešu-
mā izsēts, taču piederīgs Latvijas birzij.”4 Vēstules A. Pelēcis rakstīja 
simtiem. Pirmais, ko viņš iegādājās, nonākot apcietinājuma vietā, bija 
vecs papīra cementa maiss, uz kura tika rakstītas vēstules mīļajai 
– Mirdzai Bendrupei: „Tas bija laiks, kad ar papīru trūcīgi. Lai uz-
rakstītu vēstuli mīļajai, es pārdevu pēdējās Ķikšu bikses. Ķiseru Ottes 
šūtās. Par biksēm deva tukšu cementa maisu. Ar uzrakstu Portland 
cement... Kas zina, kur tāda Portlande atrodas. Bet papīrs bija labs – 
brūns kā pergaments. Grabēja. Klāt bija arī cementa putekļi. Tas bija 
Tālajos Austrumos. It kā komjauniešu celtajā pilsētā. It kā visi būtu 
komjaunieši, ieskaitot sargsuņus un sargcilvēkus, un priekšniecību ar 
lieliem vēderiem un gariem aitādas kažokiem.”5

Viena no Aleksandra Pelēča rakstīto vēstuļu saņēmējām bija 
Velta Kalniņa – viņa bijusī skolniece Valkas vidusskolā. Lai gan sko-
lā jaunais dzejnieks paguva nostrādāt tikai dažus mēnešus, viņā bija 
samīlējušās gandrīz visas vecāko klašu meitenes. Nonācis Sibīrijā, 
A. Pelēcis uzsāka saraksti ar vairākām savas audzināmās klases mei-
tenēm, tai skaitā arī ar Veltu Kalniņu (1926–2007), kura, būdama 
jau skolotāja Dagdas rajona Ezernieku vidusskolā, turpinājusi studēt 
LVU Filoloģijas fakultātes vācu valodas nodaļā.

Sarakste, aizsākusies 1947. gadā, turpinās ar lielākiem vai mazā-
3  Turpat, 47. lpp.
4  Pelēcis, A. Bērzu  grāmata. [Talsi] : A. Pelēča lasītava, 2001, 5. lpp.
5  Pelēcis A. Sibīrijas… 45. lpp.

3. att. Aleksandrs Pelēcis izsūtījumā 
1957. gada vasarā. TNMM 28402/5
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kiem pārtraukumiem līdz pat 1966. gadam un ilgāk. Muzejā nonākuši 
vairāki desmiti A. Pelēča V. Kalniņai adresēto vēstuļu un pastkaršu. 
Veltai sūtīti arī dzejoļi un grāmatu manuskripti. Visi saņemtie doku-
menti tikuši rūpīgi glabāti. Tikai pēc viņas nāves (2007) šos dokumen-
tus muzejam 2008. gada vasarā nogādāja Veltas kaimiņiene un drau-
dzene Aleksandra Vilne.

Par Veltu Kalniņu var lasīt laikrakstā „Ezerzeme” (07.09.2007.), 
kur aprakstītas viņas darba gaitas Ezernieku vidusskolā, kas aizsā-
kušās ar latviešu valodas mācīšanu, bet pamatā pasniegta vācu va-
loda. Tomēr viņas lielākā aizraušanās bijusi deju kolektīvu vadīšana. 
Ar savu darbu Velta Kalniņa izpelnījusies Nopelniem bagātās skolo-
tājas goda nosaukumu.

Aleksandrs Pelēcis dzimis 1920. gada 10. aprīlī Alūksnes apriņ-
ķa Mālupes pagasta „Ķikšos” četrus mēnešus pēc tēva Arvīda nāves. 
Vēlāk dzīvoja „Rogās” – mātes brāļa mājās. 8 gadu vecumā Aleksandrs 
sāk mācības Brencu skolā, 1934. gada rudenī – Alūksnes ģimnāzijā. 
1939. gada rudenī uzsāk studijas LU Filoloģijas, filozofijas un pedago-
ģijas fakultātē.

1941. gada 16. decembrī „Tēvijā” nodrukāts dzejolis „Gaismas 
zemē” – šo datumu A. Pelēcis uzskata par savas literārās darbības 
sākumu.

1942. gada pavasarī rakstnieks mācās 3 mēnešu Skolotāju kursos 
Rēzeknes institūtā. Izlaidums – 22. augustā.

1943. gada martā saņemta pavēste, ka jāierodas iesaukšanas ko-
misijā. Pēc dažu dienu apmācībām, 26. martā, notika rekrūšu parāde 
Doma laukumā. Seko nosūtījums uz Ļeņingradas pievārti ar nometi-
nāšanu Gatčinas zirgu staļļos, kur 28. martā saņem pavēli – bijušie 
studenti nosūtāmi uz 6 mēnešu kursiem Berlīnē sagatavošanai kara 
ziņotāju amatam. Aprīļa vidū A. Pelēcis jau nokļūst Berlīnē. Vasarā 
ar Mirdzas Bendrupes palīdzību viņš saņem norīkojumu strādāt ģene-
rālinspekcijas štābā un kārtot leģionāru kartotēku. A. Pelēcis iesais-
tās avīžnieka darbā un no ģenerālštāba tiek pārcelts uz „Daugavas 
Vanaga” redakciju, kur pārzina literāro daļu.

1943. gadā Kārļa Rasiņa apgādā iznāk pirmā grāmata 
„Aizsapņošanās” ar 47 dzejoļiem, Kārļa Sūniņa zīmējumiem.

1944. gada rudenī A. Pelēcim 25 minūtes atļauts iziet ēterā un 
lasīt savu dzeju, bet raidījuma beigās jāaicina latvieši atstāt Rīgu un 
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doties bēgļu gaitās. Aleksandrs raidījumu nobeidz ar dzejoli: Tā, kā 
jūra krastos paliek,/Tā, kā bērzi kalnos paliek,/Tā, kā senči kapos pa-
liek, – /Paliksim ar savu zemi,/Paliksim ar savu tautu/Saules mūžu 
vienuviet!6

Izgājis no radiomājas, rakstnieks uzzināja, ka viņu jau meklē. 
Paslēpās pie M. Bendrupes paziņas – medicīnas studentes Terēzes 
Lankaronskas (prec. Segliņa) Matīsa ielā 58. Tur nodzīvoja pusotru 
mēnesi un 14. oktobrī izgāja no paslēptuves.

Valkas vidusskolā skolotāja uzdevums bija mācīt latviešu valodu 
un literatūru, kā arī audzināt 12. klasi. Pēc Jaungada eglītes sarīkoju-
ma skolā atkal jāmeklē patvērums Rīgā, jo pārāk bieži tiek uzdots jau-
tājums – ko darījis kara laikā? Šajā laikā nelegālā grupa „Tēvzemei 
un Brīvībai” izdeva žurnāla „Kurbads” 6. numuru ar A. Pelēča ievad-
dzejoli „Celies kalnā, Latvija!”

1945. gada oktobrī, atgriezies Terēzes Lankaronskas gādībā, 
rakstnieks kārto dzejoļu krājumu „Spēka zāles” un savu pasaules ska-
tījumu izteic poēmā „Zilsilgunda”.1946. gada 17. februārī A. Pelēci 
un Terēzi Lankaronsku apcietina. 1946. gada 23. augustā notiek tie-
sas prāva. 1946. gada 28. augustā Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 
Kara tribunāls Aleksandru Pelēci tiesāja un piesprieda 10 gadus la-
bošanas darbu nometnē un 5 gadus bez politiskām tiesībām. Viņš tiek 
apsūdzēts pretpadomju darbībā ar pamatojumu: dienējis vācu armijā, 
sadarbojies ar Latviešu nacionālo partizānu organizāciju, publicējis 
pretpadomju rakstus.

1947. gada februārī – ceļš uz Sibīriju. Brauciens uz Austrumiem 
ilgst 52 dienas. Galapunkts – Komsomoļska pie Amūras. Velkot slie-
des no Amūras pavasara palos, A. Pelēcis sasaldējas un saslimst ar 
plaušu karsoni. Viņu nosūta uz atveseļošanās lēģeri Čitas apgabalā, 
ap 2000 km uz rietumiem no Komsomoļskas – vietā, kur Arguņas upe 
satek kopā ar Šilku un piedzimst Amūra.

1955. gada septembrī A. Pelēcim piespriestais soda laiks bei-
dzies, taču atgriezties dzimtenē nedrīkst. Viņu nosūta 36 km tā-
lāk par Taišetu uz austrumiem – Sivaku staciju. Šeit no lielās 
Austrumsibīrijas maģistrāles atzarojas šaursliežu dzelzceļš, kas ieved 
taigas dziļumā – 25. km uz Kolhozu Pobeda, kur izsūtīta māte Minna 
Pelēce, viņas māsa Anete Teterovska un brālis Jānis Teterovskis. 
6  Ķuzāne, L. Aleksandrs: dzejnieks un viņa laiks. Rīga : Daugava, 2007, 100. lpp.
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Kad Minnu un Aneti atbrīvo, viņas 1957. gada Lieldienās dodas mājās 
un Aleksandrs svešumā paliek viens.

Desmit gadi ieslodzījumā un pieci nometinājumā, ko piesprieda 
kara tribunāls, pārvērtās par divdesmit trim Sibīrijā nodzīvotiem ga-
diem. Visu šo laiku dzejnieks intensīvi sarakstījās ar draugiem un 
paziņām, atgādināja par sevi arī Jānim Jaunsudrabiņam un Zentai 
Mauriņai, sūtīja savus darbus Rakstnieku savienībai, bet lielu viņa 
korespondences daļu veidoja sūtījumi draudzenēm, skolniecēm, esoša-
jām un bijušajām mīļotajām.

Šajā laikā top arī daiļdarbi. Viņa dzejā nozīmīga vieta atvēlēta 
bērza tēlam. 2001. gadā iznāk A. Pelēča dzeju krājums „Bērzu grā-
mata”, kurā apkopota 1950. gados svešumā ar dziļu dzimtenes mīles-
tību rakstītā dzeja. Varbūt Sibīrijas bērzs bija tas, kas uz savas tāss 
ļaudams rakstīt vēstules vai dzeju, deva spēku izdzīvot un saglabāt 
saikni ar Latviju: Daudz koku manā dzejā šalc./Viens koks, šķiet, au-
dzis krūtīs – /Par sirdi bērzs man jānes balts,/Lai svešumā nav grūti. 
(10.04.58.)7

Pelēcis ir ražīgs rakstītājs. Čekas dokumentu krātuvēs nokļuvu-
šas daudzas viņa rakstītās vēstules, kā arī burtnīcas un klades ar dze-
joļiem, kas atņemti apcietinot vai apcietinājuma laikā.

Lai uzrakstītais neietu zudumā, savus darbus A. Pelēcis mē-
dza pārrakstīt vairākos eksemplāros, sākumā rokrakstā, vēlāk ar 
rakstāmmašīnu. Viena no tādām ir jau 1945. gada pavasarī, nelegāli 
dzīvojot pie toreizējās medicīnas studentes Terēzes Lankaronskas, sa-
rakstītā poēma „Zilsilgunda”. Zilsilgunda – sapņu zeme, ideālā pasau-
le: Zilsilgunda – zeme, kur elpot,/Zilsilgunda – tversme un glābiņš!8 
Būdams tālu prom no ideāliem, no ērtībām, no cilvēka cienīgas dzīves, 
viņš patveras savā Zilsilgundā. Tur viņš rod mierinājumu, strādājot 
smagu fizisku darbu, kam nevajag iztēles, tikai mehānisku muskuļu 
spēku. Tur patveras vājuma brīžos, tikai reizēm ieaicinot līdzi kādu 
no savām vēstuļu draudzenēm. Poēma drukātā veidā iznāca tikai 
1990. gadā Talsos kā veltījums dzejnieka 70. dzimšanas dienai.

Rita Severe (1924–2010) – mežsarga meita no Zīleskalna Dorēm, 
viena no Pelēča skolniecēm Valkas vidusskolā, izstudējusi svešva-
lodas, strādā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas bibliotēkā. 

7  Pelēcis A. Bērzu… 21. lpp.
8  Pelēcis, A. Zilsilgunda. Talsi,1995, 13. lpp.
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Aizbraukusi viesos pie Aleksandra 1958. un 1959. gada vasarās, 1962. 
gadā pārceļas pavisam uz dzīvi Sibīrijā, lai būtu kopā ar Aleksandru 
Pelēci. 1964. gadā piedzimst viņu dēls Mārtiņš. 1963. gada nogalē 
A. Pelēcis saņem paziņojumu, ka ar 6. decembri izbeigusies viņa so-
dāmība. Blagoveščinskā viņš iegūst pasi un karaklausības apliecību. 
Atguvis pasi, var reģistrēt laulību ar Ritu tikai dažus mēnešus pirms 
bērna piedzimšanas. Viņam ir ģimene, bet taisnība ir 1955. gadā 
Terēzei Segliņai rakstītajās rindās: „Mana vismīļākā ir Dzeja, un 
mirstīgas sievietes tikai krāsas šajā dzeju varavīksnē. Man vajag visu 
krāsu, un tālab būtu galīga aplamība izvēlēties vienu.”9 Visu mūžu tā 
arī paliek. Un Rita ir tā, kura pacietīgi kalpo Dzejniekam, savu dzīvi 
pakārtojot viņa iegribām un untumiem, nododoties mājas rūpēm un 
kopjot Pelēča slimo māti, piepildot viņa sapostīto dzīvi ar savu gaišu-
mu un sirds siltumu.

A. Pēlēcis ilgojas pēc Dzimtenes. Sūta savas dzejas (1957. g. 
Andris Vējāns žurnālā „Karogs” publicēja četrus dzejoļus par taigas 
upi Sivaku), raksta lūgumus AP atļaut atgriezties Latvijā, jo pēc ofi-
ciālās sodāmības izbeigšanās drīkst izvēlēties jebkuru dzīves vietu, iz-
ņemot Latviju. Paiet vēl 5 gadi, kad saņemta Latvijas PSR Ministru 
Padomes atļauja (Nr. 417-p no 1969. g. 30. aprīļa) atgriezties Latvijā.

1969. gada rudenī ģimene ierodas Latvijā un dodas uz Talsiem, 
kur Ritas māsīca Inta viņiem piedāvā divas istabas Laidzes ielā 29.

Ar Talsiem saistās patīkamas atmiņas. 1943. gada februāra bei-
gās A. Pelēci kopā ar Jāni Jaunsudrabiņu un Antonu Bārdu literārā 
sarīkojumā pie sevis uzaicināja talsinieki. Pastaigā pa Talsiem pēc 
sarīkojuma Jaunsudrabiņš teicis: „Skaista pilsēta, man gribētos šeit 
vēl atgriezties, bet nez vai vairs iznāks, tu esi jaunāks, es Tev dāvinu 
Talsus.”10

Talsos dzejnieks savai izglītībai piemērotu darbu neatrod, laik-
raksta „Padomju Karogs” redakcija atteica, muzejā – nepieņēma. 
Atlika KUK,11 strādāja par grāvraci un brīvajos brīžos rakstīja. Viena 
aiz otras iznāca viņa dzejas un prozas grāmatas.

Pēc pirmās – 1943. gadā iznākušās dzejoļu grāmatas – nākamā 
tiek izdota 1964. gadā Losanželosā. Izdevniecība Ramave izdod krāju-
mu „Dzintara rasa”, divus gadus vēlāk – „Taigas teiksma”.
9  Ķuzāne, L. Aleksandrs: dzejnieks un viņa laiks. Rīga : Daugava, 2007, 142. lpp.
10  Blumberga, G. Tas stars, kas dvēselē. Talsu Vēstis, Nr. 42, 1990, 3. lpp.
11  Komunālo uzņēmumu kombināts.
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Pēc atgriešanās Latvijā pirmā publikācija presē ir 1970. gada 
5. februāra laikraksta „Padomju Karogs” lappusē „Avots” ievietotie 
pieci dzejoļi un ģīmetne. Pirmā grāmata – dzejoļu krājums „Lapegle” 
– iznāk 1977. gadā. Seko „Talsu leģendas” (1980), „Alūksnes grāma-
ta” (1984), „Spītīgais osis” (1987), „Puisiska dvēsele” (1990), „Ar melnu 
vēju” (1991), „Sibīrijas grāmata” (1993, tiek izdota Amerikā), „Sibīrijas 
grāmata” (1995), „Talsu grāmata” (1995), „Aizsapņošanās” (1997, pār-
publicēts 1943. g. izdevums), „Bērzu grāmata” (2001), „Stiprie raksti” 
(2008), „Ilgojums” (2010).

1992. gadā A. Pelēcis vairāk kā 3 mēnešus viesojies Kanādā un 
Amerikā. 1994. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru.

Savdabīgs ir stāsts par A. Pelēča rakstītās vēstules uz tāss no-
nākšanu Talsu novada muzejā. 2008. gada vasarā uz  muzeju piezva-
nīja pensionāre Aleksandra Vilne no Dagdas Ezerniekiem, vaicājot, 
vai mūs interesē Aleksandra Pelēča vēstules. Izrādās, ka viņa ir bijusi 
Veltas Kalniņas kaimiņiene un draudzene. Skolotāja Kalniņa mirusi 
iepriekšējā gadā un, kārtojot viņas mantas, atrastas A. Pelēča rak-
stītās vēstules, dzejoļi un paša gatavotas dzejas grāmatiņas. A. Vilne 
nospriedusi, ka tām ir muzejiska vērtība. Tā vēstules A. Vilne atveda 
uz Talsiem. Jāatzīmē vēl, ka naudu tālajam ceļam A. Vilnei bija „sa-
metušas” kaimiņienes.

Aleksandrs Pelēcis mirst 1995. gada 12. oktobrī, apglabāts 17. ok-
tobrī Sukturu kapos, kur jau guļ viņa māte Minna Pelēce. 2010. gada 
vasarā Aleksandram blakus guldīta arī viņa uzticamā dzīvesbiedre 
Rita.

Pelēča piemiņu glabā muzeji, cilvēki, kuri saņēma viņa rakstī-
tās vēstules. Piemiņas dienās viņu atceras Talsu literāti. Bet vispla-
šāk viņa dzīves gājums aprakstīts L. Ķuzānes 2007. gadā iznākušajā 
grāmatā „Aleksandrs”. Tā tapusi pēc tam, kad autore pārlapojusi un 
izkonspektējusi tūkstošiem Pelēča rakstīto vēstuļu, izstudējusi viņa 
rakstītās dienasgrāmatas, iepazinusies ar dzejnieka un viņa līdzgait-
nieku dzīvi. Autore apbrīno Aleksandra Pelēča spēju, atrodoties tālu 
prom no Dzimtenes, rast domubiedrus visā plašajā pasaulē.

Grāmatā „Aleksandrs” par tālās taigas laiku autore saka: „Par 
spīti pretvējam viņš sevi izsēja trijos kontinentos, pats mitināda-
mies ceturtajā. Ik nedēļu taigas ciematā atnāca desmitiem vēstuļu no 
Eiropas, Amerikas, Austrālijas. Atbildes bieži vien veidojās ritmiskās 
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rindās, sarunājoties ar dzīviem, pieminot mirušos.”12 Pelēcim atsaucās 
Jānis Jaunsudrabiņš, Zenta Mauriņa, Kārlis Ieviņš, Jānis Klīdzējs, 
Klāra Zāle, Velta Toma un daudzi citi. Mazajā Sibīrijas pasta nodaļā 
vēstules pienāca tik daudz, ka priekšniecībai nācās neizteiksmīgo no-
saukumu – „25. kilometrs” – nosaukt cienīgākā vārdā – Amūras apga-
bala Tigdas rajona pasta nodaļa Krasnij ugolok.

Kārļa Vadziņa-Vācieša (1908–1981) ģimene dzīvoja sievas vecāku 
mājās Lībagu pagasta „Skujās”. Kārlis beidzis Talsu ģimnāziju, kara 
laikā strādājis par skolotāju dažādās Talsu apriņķa skolās. Viņa sieva 
Lizete Lūcija (1920–2004) saimniekoja mājās, audzināja 1944. gada 
20. janvārī dzimušo dēlu Voldemāru.

1945. gada 8. augusts – parasta diena, 
kad K. Vadziņš (4. att.) strādā pie rudzu 
pļaujas Lībagu pagasta „Didrankās”, bet 
mājās pulksten vienpadsmitos vakarā – 
arests.13 Viņš tiek aizvests uz Talsiem, ie-
slodzīts, pratināts, 26. augustā pārvests 
uz Ventspili. 27. septembrī nodots Latvijas 
prokuratūrai, 4. novembrī – tribunālam. 
1946. gada 8. janvārī seko kara tribunāls 
(18.08.1945.–09.08.1950. – sods par pret-
padomju aģitāciju). No 27. februāra līdz 
aprīlim – ceļš vagonos arvien tālāk no 
dzimtenes. 7. aprīlī Šahtnajā K. Vadziņš tiek iedalīts namdaru bri-
gādē. Tā liecina īsi, konspektīvi ieraksti K. Vadziņa dienasgrāmatā,14 
kas sašūta no ietinamā papīra un tiek pārrakstīta vismaz 5 eksemplā-
ros.

Lizete līdz 1949. gada 25. martam saimnieko kopā ar vecākiem 
Lībagu pagasta „Skujās”. Raksta vīram vēstules, iespēju robežās cen-
šas aizsūtīt paciņas ar produktiem un naudu. 25. martā arī viņai ar 
dēlu Voldemāru (1944) un vecākiem – Mariju (1887–196?) un Kārli 
(1881–1982) Fogeļiem priekšā ceļš uz Sibīriju. Viņi nonāk Tomskas 
apgabala Piškinotroicas rajona Beļajas sādžā.

Vienīgā saite starp ģimenes locekļiem ir retās vēstules un past-
kartes ar skopajām ziņām, kas arī ne vienmēr sasniedz adresātus. 
12  Ķuzāne L. Aleksandrs… 166. lpp.
13  Dokuments: Lēmums par drošības līdzekļa izraudzīšanu, 1945. g. ZP 9716b

14  TNMM 28797/1–3

4. att. Kārlis Vadziņš-Vācietis 
apcietinājumā Komi APSR 

Ižmā 1950. gada 12. martā. 
TNMM 29031/5
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Kārlis katru saņemto un aizsūtīto vēstuli kārtīgi uzskaita, pierakstot 
dienasgrāmatā. Pirmā vēstule no Lizetes, kas rakstīta jaunajā apme-
šanās vietā Sibīrijā: „10.04.1949. Šī ir pirmā karte, ko sūtu tev no jau-
nās dzīves vietas. Mēs atbraucām šeit 8. IV. Vakar bijām pirtī, šodien 
esam jaunā dzīvoklī. Pagaidām ir laba istaba. Mēs esam tikai paši 4 
vien. Valdiņš, māte, tēvs, es. Istaba ir pietiekoši liela, ja tikai nepieliek 
vēl kādu klāt, tikai pašreiz nav krāsniņa, ko kurināt, to sola iekār-
tot. Mēs atbraucām kādas 20 ģimenes latvieši, saka, ka būšot vēl. Mēs 
esam 25 km no ..... Te vēl ir dziļš sniegs, pa dienu gan ir silta saule. 
Mums būs jāstrādā kolhozā. Mēs parakstījām, ka dzīvosim visu mūžu 
Tomskas apgabalā, citur nevar iet. Cik tālu esmu no Tevis es nezinu, jo 
nav karte. Man liekas, ka esmu tālāk par Tevi. Mēs no mājām izbrau-
cām 25. IV, vecā māte palika viena mājā. Tas bija liels pārsteigums. 
Tūkstoši vien brauca.”15

Kārlis, kaut arī pats atrodas neapskaužamos apstākļos, apzinās 
savu pienākumu pret ģimeni, saviem mīļajiem: „10.07.49. Tev es uz 
visstingrāko aizliedzu sūtīt man kaut kādus pasta piederumus – papī-
ru, atklātnes, markas; gluži otrādi, es to visu sākšu sūtīt Tev, jo es labi 
zinu, ka Tev vairāk vajag nekā man. Es esmu viens, jūs esat vairāki. 
Tev jāgādā arī par citiem. Es maizi vieglāk nopelnu nekā Tu. Šinī vēs-
tulē, tāpat kā iepriekšējā, es Tev ielieku 1 rubli naudas, varbūt, ka Tu 
to saņemsi. Vēlāk mēģināšu tev vairāk sūtīt. Man jāsāk drīz par Jums 
gādāt, kā tas ir mans pienākums. Tikai manu grēku dēļ Jūs visi dabū-

jāt doties šinī interesantajā ceļojumā. 
Tava nokavētā kļūda bija tā, ka Tu 
no manis pie laika nešķīries, kā to da-
rījušas citas sievas. Es Tev devu tādu 
padomu tikai aprīlī, kad jau bija par 
vēlu.”16

Dēls Voldemārs tēvu nav redzē-
jis kopš pusotra gada vecuma. Bet 
Kārlis, būdams tālumā, cenšas uztu-
rēt saikni ar dēlu, rakstot vēstules un 
zīmējot kartītes īpaši Voldemāram. 
Tiek sacerētas arī dzejas rindiņas, 

15  L. Vadziņas vēstule 10.14.1949. TNMM 28799/6
16  K. Vadziņa vēstule 10.07.1949. TNMM 28795/3

5. att. Vadziņu ģimene izsūtījumā 
Tomskas apgabala Beļajas sādžā 1951. g. 
(Priekšpusē Lizete Lūcija, Voldemārs 
un Kārlis Vadziņi, aiz viņiem stāv 
Lizetes vecāki – Marija un Kārlis Fogeļi.) 
TNMM 28812/3
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piemēram: „Tev būs jau gadi seši,/Bet mēs vēl esam sveši./Kad beig-
sies baltā ziema,/Pie Tevis braukšu ciemā/Un Būšu vienmēr mājās./
Lai Tevim labi klājas!”17

1950. gada 9. augustā Kārlis Vadziņš tiek atbrīvots no apcieti-
nājuma18. Sods izciests – drīkst atgriezties Latvijā, bet ģimene ir iz-
sūtījumā. Kārlis nolemj doties pie viņiem, lai satiktu sievu un dēlu 
(5. att.). Nonākušam galā, milicijā atņem pasi un izziņu par atbrīvoša-
nu. Kārlis Vadziņš paliek specnometinājumā un strādā par galdnieku 
Beļajas kuģu būvētavā. Lizete Lūcija Vadziņa sākumā strādā ķieģeļ-
ceplī Beļajā,19 vēlāk kuģu būvētavā par strādnieci.

Voldemārs aug sādžā starp krievu bērniem, iet skolā, labi mācās: 
„1953. g. 6.11. Valdim šodien izsniedza apliecību par pirmo ceturks-
ni. Visos priekšmetos viņam atzīmes labas. Tā kā apliecību formulāri 
nebija, tad V. atzīmes uzrakstīja uz lapas, ko izplēsa no viņa pagāju-
šā gada uzdevumu burtnīcas.”20 Tēvs viņam cenšas iemācīt latviešu 
valodu, bet atgriezies Latvijā, kur mācības jāturpina latviešu skolā, 
Voldemārs drošības pēc sāk mācīties 7. klasē, lai gan Sibīrijā to jau 
beidzis.

Mazliet iedzīvojies un sācis pelnīt, K. Vadziņš domā par savas 
mājas celšanu. Viņš pieprot namdara darbus, sagādā materiālus un, 
izmantojot katru brīvāku brīdi, ķeras pie darba: „1953.29.09. Savu 
māju es uzbūvēju divarpus mēnešu laikā no 14. jūlija līdz šai dienai. 
Materiālu sagatavošanu sāku agrāk, un vēl nav visi būvdarbi nobeigti. 
Manas mājas sienas ir būvētas uz stabiem, kas apsisti ar nomaļiem 
un sienas pildītas ar zāģu skaidām16 cm biezumā. Kopā ar nomaļiem 
sienas biezums 25 cm. Mājai 3 logi, vienas durvis, griestu augstums 
2,40. Mājas garums ārpusē 6 m, iekšpusē 5,5 m, platums 4,7 m, resp., 
4,2 m. Vispārīgi atzīts, ka no zāģu skaidām taisītās mājas ir siltākas, 
nekā no baļķiem taisītās, jo baļķu siena iznāk plānāka. Skaidu būve 
iznāk arī lētāka.”21

Mājas izmaksas, rēķinot materiālus un darbaspēku, iznāk 3000 
rubļi. Ģimene pamazām iedzīvojas svešumā. Izpeļņa kopā pietieka-
ma. Piemēram, par 1954. gada augustu saņemts: Kārļa izpeļņa 525,23 

17  K. Vadziņa vēstule dēlam 18.12.1959. TNMM 28794/1
18  Izziņa K. Vadziņam par atbrīvošanu, 1950. g. TNMM 28802
19  Izziņa L. Vadziņai pasu galdam, 1957. g. TNMM 28823/2
20  Kuģu namdara piezīmes 1953.–1954. g. TNMM 21550
21  Turpat.
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rbļ., Lūcijas – 516,98 rbļ., tēva – 151,37 rbļ.
Kopumā par šo darba gadu K. Vadziņš raksta: „Ar šo dienu pagāja 

četri gadi, kopš es strādāju Beļajā. Pēdējais, ceturtais gads, par kuru 
atrodas piezīmes šinī burtnīcā, pagājis labi, ar to esmu ļoti apmieri-
nāts. Šo pēdējo gadu es nodzīvoju pats savā mājā, turpinot to uzlabot 
un pabeigt. Pašlaik māja ir savesta gandrīz pilnībā kārtībā. Arī darba 
ziņā šis pēdējais gads bija apmierinošs. Šinī darba gadā manu ģīmet-
ni izlika uz „goda dēļa”, kur tā vēl tagad atrodas. Šinī pēdējā gadā 
mana dzīve turpināja iet uz priekšu un uz augšu.”22

1957. gada 18. maijā ģimene tiek noņemta no specnometinājuma 
uzskaites23 un var atgriezties Latvijā. Apmeties uz dzīvi Stendes cie-
ma „Bungās”, K. Vadziņš strādā Stendes SIS, vēlāk dzīvo Mazstendē. 
Latvijā atgriežas arī Lizetes vecāki Kārlis un Marija Fogeļi.

Voldemārs pabeidz 7. klasi Stendes pamatskolā un Talsu vi-
dusskolu. Seko 3 gadi dienestā, vēl 2 virsdienestā, mācības Latvijas 
Valsts universitātes Ekonomikas fakultātē, darbs metālapstrādes 
rūpnīcā Talsi (1976–1989). No 1989.–2008. gadam Voldemārs Vadziņš 
kā laikraksta „Talsu Vēstis” korespondents atspoguļo ar ekonomiku 
saistītus jautājumus.

1986. gada septembrī Voldemārs Vadziņš vēlreiz dodas uz Sibīriju 
apskatīt savas bērnības zemi, iepazīstas ar viņa vecāku celtās mājas 
jauno saimnieci.

Talsu novada muzeja krājumā atrodamās mazās vēstulītes uz 
tāss vienas pašas maz ko var pastāstīt. Tās jāaplūko kontekstā ar 
pārējām šī drūmā laika liecībām, tikai tad var izstāstīt stāstu, sa-
skatīt līdzīgo un atšķirīgo likteņbiedru dzīves gājumā. Pateicoties 
Voldemāra Vadziņa dāsnumam, muzeja krājumā ir samērā plašs do-
kumentu klāsts – sarakste starp viņa tēvu Kārli, kurš atradās ieslo-
dzījumā Ižmā un māti Lizeti, kura kopā ar dēlu Voldemāru un saviem 
vecākiem tika izsūtīta uz Sibīriju. To būtiski papildina Kārļa Vadziņa 
jau no pirmās apcietinājuma dienas rakstītās dienasgrāmatas. Pirmā 
rakstīta uz neliela izmēra ietinamā papīra lapiņām, kas rūpīgi ar die-
ga pavedienu sašūtas burtnīcas veidā. Tās pavairotas vairākos ek-
semplāros, lai pie pārmeklēšanas vismaz kāda saglabātos neatņemta. 
Šajās improvizētajās burtnīcās sīkiem burtiem, saīsinot vārdus, īsi 

22  Turpat.
23  Izziņas K. un M. Fogeļiem par noņemšanu no uzskaites, 1957. g. TNMM 28824/1–2
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atspoguļots piedzīvotais no apcietināšanas brīža 08.08.1945. līdz at-
brīvošanai no ieslodzījuma, kad viens no pirmajiem pirkumiem ir pie-
zīmju grāmatiņa, kas maksā 2,40 rbļ. Tajā ieraksti no 09.08.1950. līdz 
08.09.1951. ar nosaukumu „Namdara piezīmes”. Pēdējā dienasgrāma-
ta ieguvusi nosaukumu „Kuģa namdara piezīmes Beļajā 1953.–1954.”

Kārļa Vadziņa-Vācieša rakstītās dienasgrāmatas un vēstules 
rāda nepieciešamību saglabāt atmiņas, kaut īsos teikumos piefiksējot 
notikumus un faktus, kas tajā brīdi liekas svarīgi.

Otrs autors – Aleksandrs Pelēcis – savas izjūtas un pārdzīvoju-
mus krājis, lai atspoguļotu dzejā un prozā. Viņa izjūtu gammu varam 
uztvert, pārlasot „Sibīrijas grāmatu”, „Bērzu grāmatu”, „Ar melnu 
vēju” vai trimdas laikā rakstīto vēstuļu tūkstošus. Viņa moto lasāms 
„Sibīrijas grāmatas” sākumā: „Visi tie, kurus Staļina vara zem velē-
nām pabāza – vēlējās runāt. Kļuvu mute nomocītajiem.”24

„Daudz kas man ir tapis aiztaupīts, bet kaut vai tāpēc, ka miljoni 
mirušo pavēl tos kaut godīgi pieminēt, man ir jārunā. Liecinieku pa-
liek arvien mazāk... Paldies liktenim, ka mani nesamala necilvēcīgās 
Staļina nāves dzirnavas. Gribu pastāstīt tagad, kā man gāja. Domāju, 
ka stāstot par sevi, es stāstīšu arī par tiem daudzajiem, kas nevar ru-
nāt. Tas ir jāzina, lai TAGAD tā vairs nevarētu notikt. Ir jātiek vaļā 
no meliem un pusmeliem, Nedrīkst runāt par tūkstošiem nobendēto, 
ja nogandēti ir desmitiem miljoni... Un nav runa par tikai rakstnie-
kiem vai tikai latviešiem. Tur tais Kolimas, Vorkutas, Taišetas, Intas, 
Komsomoļskas masu kapos ir guldīta pilna internacionāle. Visu tautu 
labākie ir zem zemes pabāzti.”25

24  Pelēcis A. Sibīrijas… 8. lpp.
25  Turpat, 6. lpp.
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DAIJA LĒMANE

Birch bark letters from Siberia, 
included in the Latvian register of the UNESCO 

‘Memory of the World’ program at 
Talsi Regional museum

Summary

In 2009, the ‘birch bark letters from Siberia’ were listed on the 
Latvian register of the UNESCO ‘Memory of the World’ program.

Talsi Regional museum keeps two of the ‘birch bark letters from 
Siberia’ which are registered in the UNESCO ‘Memory of the World’ 
program. One of them is poet’s and writer’s Aleksands Pelecis (1920–
1995) letter from exile in Siberia which is written to his former student 
Velta Kalnina (1926–2007) in 19th of June, 1953. The other letter is 
a greeting card written by Lizete Lucija Vadzina-Vaciete (1920–2004) 
to her husband Karlis (1908–1981) addressed to prison. The letters 
speak about the Soviet repressions against the people of Latvia.
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LIDIJA GRĪNVALDE

Pionieru organizācija

Cilvēka dabā ir atbrīvoties no visa tā, kas saistās ar kaut ko nepa-
tīkamu viņa dzīvē. Tā, Latvijai atgūstot neatkarību, viss, kas saistī-
jās ar padomju ideoloģiju, daudzviet nonāca mēslainē, neskatoties uz 
to, kādu informāciju saturēja. Tāds liktenis piemeklēja daudzu skolu 
pionieru pulciņu un vienību dienasgrāmatas, atribūtiku un simbolus. 
Veidojas līdzīga situācija kā padomju gados, kad nerunāja par notiku-
miem Latvijā pirms 1940. gada 17. jūnija.

Kādreizējās Strazdes pamatskolas vecākās pionieru vadītājas 
Zanes Niķes atmiņu pierakstā lasāms: „Pionieru organizācija bija vie-
na no skolas darba neatņemamām sastāvdaļām. [..] Man liekas, ka, 
neskatoties uz padomju ideoloģiju, ko savā darbā pionieru organizāci-
ja stingri ievēroja, tas skolēniem bija interesants pasākums.”

Kāda bija „padomju ideoloģijas” daļa un kāda – „interesantā pasā-
kuma” daļa pionieru dzīvē? Šajā pētījumā skatīta pionieru organizāci-
jas izveidošanās un darbības ideoloģiskie pamati.

Pionieru organizācijas aizsākumi

Pionieru organizācijas aizsākumi meklējami Krievijā pēc Oktobra 
revolūcijas 1917. gadā. Pionieru kustība kļuva par jaunatnes komunis-
tiskās kustības sastāvdaļu, kas bērnus un pusaudžus iesaistīja cīņā par 
sociālismu. Ievērojot V. I. Ļeņina norādījumu, „ka bērnu organizācija 
ir pats labākais līdzeklis jauno komunistu audzināšanā”,1 1922. gada 
19. maijā Padomju Krievijā tika radīta jauno pionieru organizācija. 
Sākumā tā bija nosaukta Spartaka vārdā, bet pēc Ļeņina nāves 1924. 
gada 23. janvārī PSRS Spartaka bērnu komunistiskās grupas pārdēvē-
ja par V. I. Ļeņina jauno pionieru bērnu komunistiskajām grupām.

Pionieri nēsāja atšķirības zīmes ar simbolisku nozīmi. Viņiem bija 
sava atribūtika, likumi un svinīgais solījums, ko deva stājoties orga-
nizācijā.
1  Bērziņš, J., Špona, A., Treskina, O. Pionieru ceļvedis. Rīga : Zvaigzne, 1980, 29. lpp.
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Interesantus faktus par pionieru kustības aizsākumiem Latvijā 
un Talsos sniedz tā laika avīzes un žurnāli.

Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas (LSDSP) biedrs 
Bruno Kalniņš 1921. gadā dibināja Strādnieku Sporta savienību 
S.S.S. (vēlāk pārdēvēta par Strādnieku Sports un Sargs), kuras pa-
spārnē izveidoja atsevišķu sekciju – Jaunie pionieri. 1924. gada 1. au-
gustā S.S.S. sāka izdot žurnālu „Strādnieku Sports” ar atsevišķu sa-
daļu „Jaunie pionieri”. Pirmajā numurā izskaidroti Jauno pionieru 
mērķi, kā dibināt Jauno pionieru vienības un sniegta informācija par 
S.S.S. Rīgas centra nodaļas jauno pionieru 1. pulciņu, kura „1. un 2. 
kopās sastāv pagaidām 40 biedru”.2

Laikraksts vēsta: „Jauno pionieru mērķi izteikti viņu likumos, 
kurus ievietosim vienā no nāk. num. Viņi iziet uz strādnieku bērnu 
audzināšanu par spirgtiem, disciplinētiem un godprātīgiem cilvēkiem, 
un S.S.S. jaunie pionieri dibināti kā pretstats mūsu pilsoniskiem 
skautiem pēc Somijas un Čekoslovakijas strādnieku skautu parauga. 
S.S.S. jaunie pionieri ir S.S.S. sastāvdaļa (atsevišķa sekcija) un pio-
nieri ir S.S.S. biedri.”3

1927. gada oktobrī žurnālā „Strādnieku Sports un Sargs” publicē-
ta informācija par izmaiņām Jauno pionieru formas tērpos: „Iekšlietu 
ministrija apstiprinājusi mūsu pionieriem purpursarkanus kaklautus 
līdzšinējo zaļo, oranžo, zilo, violeto vietā. JPS valde jaunos kaklautus 
pionierēm/iem atļāvusi nēsāt ar 25. zept. š. g. [..] Sākot ar 25. decem-
bri pionierēm noliegts nēsāt līdzšinējos novada krāsas kaklautus.”4

Jauno pionieru 5. konferencē „pieņēma sekošus sekcijas valdes un 
delegātu priekšlikumus: grozīt līdzšinējo nosaukumu „Jaunie pionie-
ri” un turpmāk saukties: „Sarkanie pionieri””. 5

Talsos Jauno pionieru sekcija izveidota 1928. gadā. Par to infor-
mācija atrodama laikrakstā „Talsu Vēstnesis”: „Jau no paša pavasa-
ra Talsos pie viet. SSS nod. klusi pulcējās zēni un meitenes, organi-
zējot un veidojot jauno pionieru sekc. Vakaros, pēc beigtiem dienas 
darbiem, nod. telpās notika rosīga gatavošanās. Sekcijā, kura sāku-
mā apvienoja tikai dažus, ar katru dienu nāca klāt jauni locekļi, kuri 
pilni sajūsmas un dzīves prieka stājās pulkā. Tika sarīkoti sevišķi 
2  Jaunie pionieri. Strādnieku Sports. Nr. 1, 1924, 7. lpp.
3  Turpat.
4  Jaunie pionieri. Strādnieku Sports un Sargs. Nr. 28, 1927, 4. lpp.
5  Sarkanie pionieri. Strādnieku Sports un Sargs. Nr. 1, 1929, 8. lpp.
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kursi. Zēni un meitenes gatavojas čakli un tagad tad nu arī rezultā-
ti redzami. Svētdien, 1. jūlijā, jauniem pionieriem liela svētku diena. 
Sabraukuši viesi no Tukuma, Rīgas u. c. [..] Pēc šīm sacīkstēm sākās 
svētku oficiālā daļa – pulciņu atklāšana un karogu pasniegšana. Uz 
laukuma viens pretī otram nostājas zēnu un meiteņu pulciņi. Tiem 
pa labi un kreisi, izveidojot kvadrātu, sportisti – sargi un svētku vie-
si – pionieri no citiem pulciņiem. Tad jaunie pionieri nodod svinīgo 
solījumu, apsoloties stāvēt vienmēr modri par Latvijas demokrātisko 
republiku, strādniecību un visiem pionieru likumiem. Solījumu pie-
ņem J.P.S.V. loc. b. b. Gružans un Muča. Braši zēni un meitenes pieiet 
pie galda un paraksta solījuma tekstu. Pēc solījuma nodošanas abiem 
pulciņiem tiek pasniegti karogi. [..] Jaunie pionieri Talsos ir noorgani-
zēti. [..] Esi modrs!”6

1928. gada novembra beigās Talsu Jauno pionieru rindās uzņēma 
12 jaunus biedrus. Talsos darbojās 36. zēnu pulciņš, tā priekšnieks b. 
Sanders, un 18. meiteņu pionieru pulciņš.7

Jau 1924. gadā, kad S.S.S. dibināja Jauno pionieru sekciju, pa-
stāvēja nesaskaņas starp LSDSP un komunistiem. „Uzbrūk S.S.S. arī 
no citas puses. To dara komunisti un kreisie arodnieki. [..] Par spīti 
visiem nacionāliem un komunistiskiem uzbrucējiem S.S.S. turpinās 
savu darbu – izplatīt strādnieku fizisko kultūru, vingrināties cīnīties 
zem sarkanā karoga,” vēstīja laikraksts „Strādnieku Sports”.8

Nesaskaņas turpinājās, un 1929. gadā „Talsu Vēstnesis” rakstīja: 
„Latvijas proletariāts nav vienots. Vietējie komunisti, uz Maskavas 
pavēli, skalda, jauc un dezorganizē proletariāta vienību. [..] Viņi skal-
dīja galvas ar sitamiem, nažiem un atslēgām sociāldemokrātiskiem 
strādniekiem. [..] Nost ar abiem šiem ienaidniekiem – mantīgo pilso-
nību un komunistiem.”9

Bezpartejiskais nacionālais nedēļas laikraksts „Kurzemes Balss” 
1928. gada decembrī kritizēja S.S.S. Jauno pionieru programmu: 
„41. l.p.p. teikts: „Komunisti ir strādnieku kustības jaucēji un maldu 
mācības sludinātāji.” Ja komunisti uzbrukšot Latvijas demokrātiskai 
republikai, tad pionieri to aizstāvēs līdz pēdējai iespējai. Labi. 42. l.p.p. 
skan tā: „Strādnieku kustības gala mērķis ir sociālisms. Sociālismā 
6  Maiņa maiņai nāk. Talsu Vēstnesis. Nr. 26, 1928, 2. lpp.
7  Jaunie biedri! Esiet modri! Talsu Vēstnesis. Nr. 47, 1928, 2. lpp.
8  Zem sarkanā karoga. Strādnieku Sports. Nr. 4, 1924, 26. lpp.
9  Cielavs, A. Divi ienaidnieki. Talsu Vēstnesis. Nr. 19, 1929, 1. lpp.
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nebūs bagāto un nabago, visas fabrikas, zemes īpašumi un citi ražo-
šanas līdzekļi un bagātības piederēs visai tautai kā kopīpašums (sa-
kat atklāti – komūna). Privāta īpašuma vairs nebūs. Lai izcīnītu so-
ciālismu, strādniekiem valsts vara jāiegūst savās rokās.” Pagaidat, 
sociālistu kungi, kā tad komunisti jauc jūsu mācības? Kādus maldus 
viņi sludina? Viņi taču grib to pašu, ko jūs. Nekrīt svarā tas, ka viņi 
to visu grib panākt ar dūri un karātavām, bet jūs ar „kulturālākiem” 
līdzekļiem.”10

S.S.S. Jauno pionieru sekcijas darbības pārskatā teikts, ka uz 
1928. gada 1. novembri „pionieri darbojas pie 43 S.S.S. nodaļām. 
Jauno pionieru pastāvošo vienību skaits uz 1. nov. š. g. sasniedz 77 ar 
kopējo biedru skaitu – 1178. Darbojās 37 zēnu pulciņi un 11 grupas 
ar biedru skaitu – 763, 18 meiteņu pulc. un 3 grupas ar biedru skai-
tu – 299, 8 jūras pionieru pulciņi ar 116 pionieriem. [..] Pēc biedrības 
novadiem jaunie pionieri darbojās atsevišķos novados sekošā skaitā: 
Tukuma–Talsu novadā: 4 zēnu pulc. – 93 un 4 meiteņu pulc. – 51. 
Kopā – 144 pion.”.11

1972. gadā, rakstot par Latvijas pionieru kustības rašanos un iz-
augsmi, pedagoģisko zinātņu kandidāte Ausma Špona savā grāmatā 
„Vienmēr gatavs!” sniedza atšķirīgu informāciju.

Darba Jaunatnes Sporta un kultūras „biedrības dibināšanas sa-
pulcē 1927. gada 30. oktobrī tika nolemts apvienot bērnus pionieru 
pulciņos. [..] Pirmo pulciņu izveidoja uz bērnu kluba bāzes un deva 
nosaukumu „Jaunais pionieris”. [..] „Jaunajā pionierī” darbojās 50–60 
bērnu vecumā no 9 līdz 16 gadiem”.12 1934. gada jūlijā Latvijā bija 
8 kolektīvi ar 87 pionieriem, bet 1937. gadā – 11 kolektīvi ar apmē-
ram 100 pionieriem.13 Ausma Špona, rakstot par pionieru kustības 
rašanos Latvijā, to pretstatīja pulciņiem, kādos bērni un jaunieši 
darbojās brīvajā valstī: „Bērnu un jaunatnes apziņas kropļošanai pēc 
Rietumeiropas buržuāzijas parauga jau 20. gadu sākumā tika radīti 
skautu (zēnu), gaidu (meiteņu), vilcēnu un vanagu pulciņi. Šo organi-
zāciju aktīvā darbībā bija ieinteresēta buržuāziskās Latvijas valdība. 
Buržuāzija saprata, ka jauniešiem, kas visu dienu pavadījuši grūtā 
darbā, dzīvojot vienmuļīgu, trūcīgu dzīvi, gribas kaut uz brīdi no tās 
10  Jaunatnes gara kropļotāji. Kurzemes Balss. Nr. 49, 1928, 2. lpp.
11  Jaunie pionieri. Strādnieku Sports un Sargs. Nr. 16, 1928, 7., 8. lpp.
12  Špona, A. Vienmēr gatavs! Rīga : Liesma, 1972, 24. lpp.
13  Turpat, 36. lpp. 
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izrauties. Izmantojot bērnu tieksmi uz romantiku un piedzīvojumiem, 
tika organizēti dažādi pasākumi. Tādējādi buržuāzija centās kropļot 
bērnu apziņu, pakļaut to buržuāziskā nacionālisma ideoloģijai. Kam 
pieder jaunatne, tam pieder nākotne. To labi ir iegaumējusi visu 
zemju buržuāzija... Biedri jaunieši, nepadodieties dvēseļu zvejotā-
jiem. Neviens darba jaunietis nedrīkst atrasties pretinieka nometnē. 
Krievijā un dažās citās valstīs pastāv „jauno pionieru” organizācijas, 
kur darba jaunieši tiek audzināti šķiru cīņas garā. Latvijas buržuāzija 
šādas organizācijas neatļauj, tā grib sagrābt savās ķetnās visus darba 
jauniešus.”14

Par pionieru kustības aizsākumiem Latvijā savās atmiņās stās-
tījusi kādreizējā Valdemārpils pilsētas nepilnās vidusskolas vecākā 
pionieru vadītāja Natālija Kļaviņa (France): „1927. gadā buržuāzis-
kajā Latvijā sāka organizēt pirmos nelielos pionieru pulciņus, kuru 
darbs cieši saistījās ar legālo strādnieku organizāciju darbu. Pionieru 
pulciņos galvenais darba virziens bija bērnu un pusaudžu politiskā 
sagatavošana: viņus iepazīstināja ar aktuālākajiem notikumiem iekš-
politikā un ārpolitikā, ar dzīvi Padomju Savienībā, ar šķiru cīņas jau-
tājumiem. Pienāca 1940. gada jūnijs, kad pionieri legalizējās un varē-
ja atklāti darboties savos pionieru pulciņos.”15

Bērnu un jauniešu organizācijas pirmskara Latvijā

Kā notika minētā „bērnu un jaunatnes apziņas kropļošana”? 
Neliels ieskats šo organizāciju darbības pamatos, lai varētu salīdzināt 
ar pionieru organizācijas darbības principiem.

skauti
Latvijā pirmie skautu pulciņi savu darbību sāka Rīgā, Cēsīs un 

Alūksnē 1917. gadā. Neilgi pēc tam arī Jelgavā un Talsos. Kā organi-
zāciju to reģistrēja 1921. gada 6. aprīlī. Iestājoties šajā organizācijā, 
bija jādod skautu solījums: „Modrībā par savu godu, apņemos visiem 
spēkiem censties būt uzticīgs Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajam 
katru brīdi un pildīt skautu likumus.”

Skautu likumi: 1. Skauts ir patiess. 2. Skauts ir uzticīgs tēvijai. 
3. Skauts ir pašaizliedzīgs un palīdzīgs. 4. Skauts ir draudzīgs un ie-
cietīgs. 5. Skauts ir pieklājīgs. 6. Skauts ir dabas draugs. 7. Skauts ir 
14  Turpat, 18. lpp.
15  Natālijas Kļaviņas atmiņas par viņas darbu Valdemārpils pilsētas nep. vidusskolas vecākās 
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paklausīgs. 8. Skauts ir možs grūtībās. 9. Skauts ir darbīgs un tau-
pīgs. 10. Skauts ir tīrs domās, vārdos un darbos.

Skautu devīze: aicinājumam „Esi modrs!” atbilde „Arvien modrs!”.
Par skautisma nozīmi zēnu audzināšanā savulaik laikraksts 

„Talsu Vārds” rakstīja: „Pagājušā pavasarī kāda Talsu skolotāja – sa-
biedriska darbiniece vietējo skautu vadītājam teica: „Tā dīvaini ir ar 
tiem skautiem. Tikko zēni pāris mēnešus padarbojas pie jums, tūliņ 
tie paliek tā kā gaišāki.” Nav labāku vārdu, kas raksturotu skautisma 
nozīmi zēnu audzināšanā, kā augšminētais Talsu skolotājas teiciens. 
Veidot un celt savu raksturu visā daudzveidībā – skautiskās audzinā-
šanas uzdevumus. Un ja nu vēl šo audzināšanu izdara ar smaidu un 
tā norit interesantā veidā, zēniem tik patīkamā romantiskā gaismā, 
tad kļūst saprotams, kādēļ zēni tik labprāt piedalās skautu pulciņos 
kā Talsos, tā citur.”16

Gaidas
Par skautiem varēja kļūt tikai zēni. Meitenes apvienojās Gaidu 

organizācijā. To nodibināja 1922. gada 15. martā. Gaidu solījums, li-
kumi un devīze bija tādi paši kā skautiem. Gaidām bija jāievēro īpaši 
baušļi: 1. Negaidi neko no citiem, bet esi gatava dot citiem visu, kas 
tavos spēkos. 2. Esi nabagiem un vājiem aizstāve un taisnas lietas at-
balstītāja. 3. Norūdi savu miesu un raksturu un attīsti savu prātu. 
4. Apzinies, ka esi savas tēvijas bērns un ka esi viņai pateicību parā-
dā. Sniedz pierādījumus katrā laikā un negaidi aicinājumu.17

Latvijas Vanagi
1920.–1930. gados Latvijā darbojās biedrība „Latvijas Vanagi”. Šīs 

organizācijas darbības būtība saskatāma svinīgā solījuma tekstā: „Kā 
Latvijas vanags/-dze, es svinīgi apsolos: būt taisnīgs un drošsirdīgs, 
pacietīgi panest visus grūtumus un trūcību, pēc vislabākās sirdsapzi-
ņas pildīt visus pilsoņa/-es pienākumus, (..) būt uzticīgs neatkarīgai 
nacionālai Latvijai, sargāt Latvijas valsts drošību un nacionālo kul-
tūru, valsts neaizskaramību un likumus pret visiem, kas to apdraud, 
netaupot savus spēkus un dzīvību.”18

16  Ko dara Talsu skauti. Talsu Vārds, Nr. 1, 1938, 5. lpp.
17  Fotogrāfiju albūms – Latvijas Gaidu Centrālās organizācijas 58. pulciņš [skatīts 18.04.2012.]. 

Pieejams: http://www.nmkk.lv/PubliskaPrieksmetuInformacijasApskate.aspx?ID=389499
18  Kārļa Ludviga, 45. Dundagas vienības biedra, apliecība [skatīts 18.04.2012.]. Pieejams: 

http://www.latvija20gadsimts.lv/apkopojums/organizacijas/latvijas-vanagi/

http://www.nmkk.lv/PubliskaPrieksmetuInformacijasApskate.aspx?ID=389499
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Mazpulki
Visplašāk pārstāvētā bērnu un jauniešu organizācija bija 

Mazpulki. Kārlis Ulmanis emigrācijā Amerikā iedvesmojās idejai, ka 
arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku 
uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš 
sāka popularizēt šo ideju. Latvijā Mazpulki tika nodibināti 1929. gadā, 
bet par plašu jaunatnes kustību kļuva kopš 1935. gada. Mazpulkus di-
bināja ne tikai laukos, bet arī pilsētās, gan pie pamatskolām, gan pie 
vidējām mācību iestādēm. Dalībnieki mācījās mājturības pamatus, 
mājamatniecības darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauci-
ņus, nodarbojās ar sportu, māksliniecisko pašdarbību. Galvenā ideja 
bija mazpulku dalībniekiem iemācīt saprast, ka strādājot lauksaim-
niecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, 
vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvu-
mus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā un garā.19

Latvija pirms 1940. gada jūnija

Kāda bija Latvija pirms 1940. gada jūnija? Uz kādu mērķi tā tika 
virzīta? Salīdzinājumam izvilkumi no tā laika avīzēm un citiem resur-
siem.

1938. gadā „Talsu Vārds” rakstīja: „Kādi būs Latvijas valsts pil-
soņi, tāda būs Latvija. Tādēļ atjaunotajā Latvijā vienmēr uzsvērts 
cilvēka jautājums. Kādi cilvēki vajadzīgi tagad Latvijai? Tas ir vis-
svarīgākais jautājums, jo cilvēku rokās dus mūžīgās Latvijas likte-
ņi, tās tālais ceļš un spēks. [..] Prezidents saka: „Nevar radīt jaunu 
iekārtu, nevar nostiprināt jaunu valsti, ja cilvēki paliek tie paši ve-
cie.” [..] Tagad Latvijai vajadzīgi cilvēki, kādus pravietoja agronoms 
Kārlis Ulmanis, kam tagad lemts būt par latviešu tautas Vadoni, jau 
1914. gadā rakstīdams laikrakstā „Zeme”. Uz jautājumu – kādi ļau-
dis mums vajadzīgi, viņš atbild: „Ļaudis nenopērkami. Ļaudis stin-
gri pret bagātības kārdinājumiem. Ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās 
lietās. Ļaudis, kuru centieni sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas ro-
bežām. Ļaudis vīrišķīgi darbā, nepagurstoši nesekmēs. Ļaudis, kurus 
nevada divējādas tikumības – viena privātā dzīvē, otra atklātā dzīvē. 
Ļaudis – pilsoņi, kuriem sabiedrības labums augstāk par pašu intere-
sēm stāv. Ļaudis atturīgi, tas ir ļaudis, kuri savus ceļus neloka šolai-
19  Latvijas mazpulki [skatīts 31.10.2012.]. Pieejams: http://www.mazpulki.lv/lv/page/par_mums
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ku Baala – alkohola – priekšā.” Šie pravietiskie vārdi nebeidz skanēt 
arī vēl tagadējā Latvijā.”20

„Un agrākais muižas kalps un rokpelnis. Ko viņš dara un kur pa-
licis? Viņš tagad jau vairāk kā desmit gadus ir saimnieks. Saimnieks 
pats savā mājā. [..] Droši vien, nebūs vairs neviena, kam nebūs pilsē-
tā vai uz laukiem sava jaunsaimniecība. Un to viņam nebūs devis ne 
Amerikas onkulis, ne angļu džentlmens, bet gan vienīgi viņš pats.”21

Valsts statistiskās pārvaldes 1938. gada izdevumā tabulās sa-
līdzinātas dažāda lieluma saimniecību zemes kopplatība pagastos 
1923, 1929. un 1935. gadā. Zem tām secinājums: „Tādā kārtā agrā-
rā reforma nevien palielinājusi zemes īpašnieku skaitu valstī, pada-
rot daudzus agrāko lielgruntnieku kalpus un citus bezzemniekus par 
patstāvīgiem zemes īpašniekiem, bet ienesusi jūtamas strukturālas 
pārmaiņas arī dažāda lieluma grupu lauksaimniecību sastāvā, ievē-
rojami paceļot vidējo un mazo saimniecību nozīmi pārējo saimniecību 
starpā.”22

„Likums par tautas izglītību nosaka, ka ikvienam bērnam obligā-
toriski jāmācās pirmskolā vai jāveic pirmskolas mācības mājmācībā 
sākot ar to skolas gadu, kurā viņš līdz 31. decembrim paliek 8 gadus 
vecs. Pirmskolas mācība paredzēta vienu gadu. Pēc tam jāapmeklē 
pamatskola, kuras kurss ilgst 6 gadus. [..] No visiem 8–14 gadus ve-
ciem bērniem 1925. gadā skolu apmeklēja 69,3 %, 1930. g. – 79,3 % un 
1935. g. – 83,6 %. Skolu apmeklētāju procents starp minētā vecuma 
bērniem pieaudzis visos apgabalos un pie tam visvairāk tur, kur bijis 
viszemāks.”23

Pēc Valsts statistikas pārvaldes datiem 1935. gadā Talsu apriņķī 
skolu apmeklēja 83,6 % bērni vecumā no 8–14 gadiem.

1938./39. mācību gadā Valdemārpils pamatskolā mācības sākās 
1. oktobrī un ilga līdz 31. jūlijam.  Izņēmums bija 1.–4. klase, kur mā-
cības beidzās jau 11. maijā. Valdemārpils vidusskolas mājas lapā par 
šo laiku teikts: „Skolā mācās 22 bērni no maznodrošinātām ģimenēm. 
Par viņiem rūpējas gan skola, gan Valdemārpils pašvaldība. Viņiem 
tiek piešķirta brīva ēdināšana, pabalsti produktu, apģērbu un apavu 

20  Freijs, A., doc. Kādi cilvēki tagad vajadzīgi Latvijai? Talsu Vārds, Nr. 1, 1938, 1., 2. lpp.
21  Toreiz un tagad mūsu apriņķī. Talsu Vārds, Nr. 2, 1938, 5. lpp.
22  Latvija skaitļos: 1938 : Valsts statistikas pārvaldes izdevums. Red. A. Maldups. Rīga : 

R. Bērziņa grāmatu spiestuve, 1938, 183. lpp.
23  Turpat, 135. lpp.
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iegādei, kā arī mācību līdzekļi. Tomēr šie pabalsti ir niecīgi, tādēļ sko-
lēni raksta lūgumrakstus Valsts Prezidentam. Nereti tie rakstīti slik-
tā, kļūdainā valodā un izraisa Ventspils–Talsu apgabala tautskolas 
inspektora neapmierinātību. Pabalstu var izpelnīties arī tie skolēni, 
kuri vasaras mēnešos strādā par ganiem.”24

Savukārt laikraksts „Talsu Vārds” vēsta: „20 gados mēs esam ra-
dījuši tādu Latviju, kas izglītības, kulturas un saimnieciskās labklā-
jības ziņā var cienīgi nostāties blakus kurai katrai Eiropas tautai.”25

Pionieru organizācijas dibināšana Latvijā

1940. gada 17. jūnijs bija diena, kurā viss izmainījās. Latvijā 
sāka valdīt cits politiskais režīms pēc citiem likumiem. Esošo bērnu 
un jauniešu organizāciju vietā tika dibināta pionieru organizācija. 
Par Ļeņina pionieru organizācijas dibināšanas dienu Latvijā uzskata 
1940. gada 6. novembri, kad visā Latvijā jaunie pionieri pirmo reizi 
masveidīgi nodeva svinīgo solījumu.

1940. gadā pionieru pulciņi izveidojās arī Talsu rajonā. Pirmos or-
ganizēja Talsos, Mazirbē, Strazdē, Laidzē, Lībagos un Valdemārpilī.26

Upesgrīvas 6-klasīgās pamatskolas vecākā pionieru vadītāja 
Berta Armane par šo laiku savās atmiņās stāstījusi: „1940. gada 16. 
oktobrī komjaunatnes Talsu apriņķa komitejas biroja izbraukuma 
sēdē Spāres pagastā mūs, vairākus Spāres jauniešus, uzņēma kom-
jaunatnē. Tanī pašā biroja sēdē mani un Natāliju Franci apstipri-
nāja par vecākajām pionieru vadītājām. Jau oktobra beigās ierados 
Upesgrīvas 6 kl. pamatskolā un uzsāku darbu ar skolēniem, lai no-
organizētu pionieru organizāciju. [..] Sākums skolā bija ļoti grūts, jo 
pats galvenais – trūka zināšanu. Nebija arī nekādas literatūras, no kā 
mācīties, izņemot viena pionieru vadītāju rokasgrāmata komjaunat-
nes apriņķa komitejā. Bez tam komjaunatnes komiteja organizēja pio-
nieru vadītājiem un komsorgiem katru mēnesi 2 dienu semināru. Visu 
tur dzirdēto pārnesām savā darbā skolā. Viena no nodarbību formām 
bija kolektīva grāmatu lasīšana, kā, piemēram, „Pavļiks Morozovs”. 
Vācām makulatūru, lūžņus, stiklus, organizējām pārgājienus, pavi-

24  Valdemārpils vidusskola [skatīts 04.01.2013.]. Pieejams: http://www.valdemarpilsvsk.lv/par-
skolu/skolas-vesture.html?start=2

25  Lazdiņš, R. Divdesmit gadi: 1918–1938. Talsu Vārds, Nr. 2, 1938, pielikums 2. lpp.
26  Jonele M. Atsaucieties, pionieru vadītāji! Raksts, gatavojoties Talsu rajona pionieru vadītāju 

salidojumam 1982. gada 15. maijā. ZP 2720/9
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sam vienkāršus, izskaidrojām bērniem, ko nozīmē pionieru kaklauta 
sarkanā krāsa, tā trīs stūri, stāstījām par dzīvi vecākajās Padomju 
Savienības republikās. Man ļoti liels darbs bija jāveic ar vecākiem, jo 
Upesgrīvā bija daudz baptistu (..) un viņi nelabprāt ļāva bērniem stā-
ties pionieros. Vajadzēja iet uz mājām, runāt, pārliecināt. Visa šī neat-
laidīgā darba rezultātā Upesgrīvas pamatskolas pionieru organizācijā 
1940. gada 6. novembrī svinīgi tika uzņemti 36 skolēni. [..] 1941. gada 
februārī komjaunatnes apriņķa komiteja mani pārcēla uz Vandzenes 
6 kl. pamatskolu. Šeit vajadzēja turpināt iepriekšējā pionieru vadītāja 
iesākto darbu. [..] Vandzenē grūtāk bija strādāt tādēļ, ka daļa skolotā-
ju nebija labvēlīgi noskaņoti un ar smīnu skatījās uz mūsu darbu un 
pionieru organizāciju. Bet arī tas nebaidīja veikt uzticēto darbu (..). 
Pirms paša kara sākuma, jūnijā, mani pārcēla uz Spāres skolu.”27

Laidzes skolā 1940. gadā Oktobra svētkos nodibinājās pirmais 
pionieru pulciņš ar 14 pionieriem.

Žurnāls „Pionieris” par izmaiņām skolu dzīvē

Jau 1940. gada 1. septembrī iznāca pirmais žurnāla „Pionieris” 
numurs, kurā izskaidrotas izmaiņas skolu dzīvē.

Rakstā „Lielo pārmaiņu laiks” skaidrots, cik slikti bija bērniem 
un jauniešiem dzīvot Latvijā līdz šim un cik labi būs turpmāk: „Tagad 
mēs esam lielās sociālistiskās tēvijas bērni. Mēs neesam vairs vie-
ni. Tāpat kā mēs, ar sarkaniem karogiem soļo miljoniem bērnu citās 
Padomju republikās, par mums gādā lielā Ļeņina–Staļina partija, 
mūs sarga varenā Sarkanā armija. Viena sestā daļa zemes lodes ta-
gad atvērta mums. Mēs esam plašās un bagātās sociālisma zemes jau-
nie pilsoņi, būsim tās nākamie saimnieki. Kāda laime, kāds prieks ir 
dzīvot valstī, kurā jaunatnei ir visi ceļi vaļā! Mēs to jau izjūtam, arī 
tie, kas vēl nesaprot un šaubās. Drīz vērsies skolu durvis, sāksies jau-
nais mācības gads. Tik daudzi no mums šos pagājušos gadus velti sap-
ņoja par skolu, daudziem vajadzēja palikt pusceļā, skolu nebeigušiem. 
Gribējās mācīties, iet tālāk skolā, beigt vidusskolu, studēt, bet vecāki 
nespēja samaksāt augstās skolas naudas. Nelīdzēja ne cenšanās, ne 
labā griba, ne neatlaidīgā mācīšanās: ceļu uz skolu pavēra ne spējas, 
bet – vecāku biezais naudas maks. Tikai bagātnieku bērniem bija vi-

27  Bertas Armanes, Upesgrīvas 6-kl. pamatskolas vecākās pionieru vadītājas, atmiņu pieraksts. 
TNMM 13859/2
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sas skolas vaļā – mums, strādnieku un darba zemnieku bērniem, bija 
jāpietiek ar dažiem gadiem pamatskolā. Šoruden mums visiem ceļš uz 
skolu ir brīvs. Skola ir brīva visiem, kas grib un spēj mācīties. Lielā 
Staļina konstitūcija mums visiem dod tiesības uz izglītību. Un šogad 
mums savas durvis pavērs jauna skola – Padomju skola. Ar prieku un 
droši tajā pulcēsies jauno pionieru saime, tā ir mūsu skola, ne vairs 
darba jaunatnes ienaidnieks. Svinīgi sveiks mūs sarkanais karogs, 
braši skanēs skolas zālē pirmo reiz visas pasaules darba ļaužu him-
na – Internacionāle! Sāksies jauna dzīve skolā. Nebūs vairs mācītā-
ja rīta pātaru; nebūs vairs jākaļ galvā bībeles stāsti un vecās derības 
teiku varoņu radu raksti. Nevajadzēs mocīties ap Ulmaņa laikā izdo-
māto karaļu un hercogu vēsturi. Tā vietā mēs mācīsimies pazīt lielās 
Padomju Savienības tautu dzīvi un sasniegumus, mūsu plašās tēvijas 
pilsētas un dabas bagātības, darba ļaužu brīvības cīņu vēsturi, lielo 
darba tautas vadoņu dzīvi un cīņas. Visu to, ko mums slēpa agrāk. 
Mēs gribam zināt daudz un tādēļ mācīsimies čakli un daudz. Mūsu ve-
cākie biedri – komunistiskā partija un komunistiskā jaunatnes savie-
nība – ir grūtās cīņās iekarojuši mums jaunu iekārtu un tādas tiesības 
uz izglītību, kādas nav nekur citur pasaulē. Nekad neaizmirsīsim, ka 
tāpēc mums ir lieli pienākumi – labi mācīties. Būt pirmajiem skolas 
mācībās – tas ir pionieru galvenais uzdevums skolā. Padomju vara 
dod mums visiem brīvu skolu. Tas nozīmē, ka par mums gādā visi, 
kas strādā fabrikās un laukos – arī mūsu pašu vecāki, brāļi un māsas. 
Viņi strādā sev un Padomju valstij. Bet skolu uzturēšana prasa no 
valsts daudz naudas. Tāpēc sliņķiem un slaistiem nav skolā vietas. 
Pionieru nodaļā vismazāk. Tādēļ mācīsimies labi, palīdzēsim saviem 
biedriem mācībās, lai katrs pioniers būtu labs skolēns! Ar to mēs izpil-
dīsim savu pienākumu pret mūsu dzimteni – Padomju valsti.”28

Kas varēja būt pionieris

Pirmajā žurnāla „Pionieris” numurā izskaidrots, kas ir pionie-
ru organizācija, pionieris, kā jānotiek uzņemšanai šajā organizācijā, 
kāda ir tās uzbūve: „Pionieru organizācija ir politiska masu organi-
zācija bērniem. Tā no pionieriem audzina sociālistiskās dzimtenes 
atbildīgus pilsoņus, godīgus, drošsirdīgus, disciplinētus pilsoņus, līdz 
galam uzticīgus Ļeņina–Staļina mērķim. [..] Kur ir pionieri, visur viņi 
28  Lielo pārmaiņu laiks. Pionieris, Nr. 1, 1940, 2., 3. lpp.
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cenšas pierādīt, ka viņi ir īsti ļeņinieši. Par to pārliecināti mums stās-
ta daudzie varonīgie darbi, ko izpildījuši zēni un meitenes sarkanajām 
kakla saitēm. Pionieri palīdz robežsargiem apturēt spiegus un diver-
santus, novērš vilcienu katastrofas, izrāda drošsirdību un uzņēmību 
ugunsgrēka laikā, glābj slīkoņus.”29

Žurnālā arī paskaidrots, ka pionieros uzņem bērnus no desmit 
līdz piecpadsmit gadiem.30 1980. gadā izdotā grāmatā „Pionieru ceļve-
dis” izskaidrots, ka „Pionieru organizācijā uzņem bērnus no 10 gadu 
vecuma, un tajā var būt līdz 15 gadu vecumam.”31 Pajautājot padomju 
laika lieciniekiem par to, kas varēja būt pionieris, visi atbild, ka bērni 
vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Tas tādēļ, ka 14 gadu vecumā notika 
uzņemšana komjaunatnes organizācijā.

1986. gada 10. jūnijā VĻKJS CK birojā apstiprināja nolikumu, 
kurā ieviestas izmaiņas pionieru vecumam. Tajā teikts: „Pionieru or-
ganizācijā uzņem skolēnus vecumā no 9 līdz 14 gadiem.”32

Uzņemšana pionieru organizācijā

Pats uzņemšanas brīdis bija stingri reglamentēts: „Pirms svinīgā 
solījuma pulciņš nostājas ierindā. Jaunais pioniers iziet vidū un nostā-
jas ar seju pret nodaļu un skaidri pasaka svinīgā solījuma tekstu. Pēc 
tam vadītājs viņam apsien kakla saiti un aicina būt modram cīņā par 
Ļeņina–Staļina mērķiem. „Arvienu modrs” atbild pionieros uzņemtais 
un pirmo reizi nodaļas priekšā sveicina ar pionieru sveicienu. No šī 
svinīgā brīža pionieram ir tiesības valkāt pioniera kakla saiti, nozīmi 
un uz pionieru lozungu: „Cīņā par Ļeņina–Staļina mērķi esi modrs!” 
atbildēt „Arvienu modrs!” Vadītāji un nodaļas padomēs nedrīkst vil-
cināties ar ziņojumu pārskatīšanu par jaunā pioniera uzņemšanu. 
Nevajag uzņemšanu atlikt līdz revolūcijas svētkiem. Jāpieņem pirma-
jā kārtējā sanāksmē. Uzņemšanas momentā visiem uzņemamiem jā-
apgādā kakla saites. Par to vispirms jārūpējas nodaļas vadītājam un 
padomes priekšsēdētājam.”33

Laidzes pamatskolas muzejā glabājas 1972. gadā pierakstītas 
atmiņas, kurās stāstīts, ka 1940./41. m. g. šajā skolā pionieru dar-

29  Pionieru organizācijas uzbūve. Ko audzina pionieru organizācija. Pionieris, Nr. 1, 1940, 13. lpp.
30  Pionieru organizācijas uzbūve. Uzņemšana pionieru organizācijā. Pionieris, Nr. 1, 1940, 14. lpp.
31  Bērziņš, J., Špona, A., Treskina, O. Pionieru ceļvedis. Rīga : Zvaigzne, 1980, 42. lpp.
32  Nolikums par Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizāciju. Rīga : Avots, 1987, 6. lpp.
33  Pionieru organizācijas uzbūve. Uzņemšana pionieru organizācijā. Pionieris, Nr. 1, 1940, 14. lpp.
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bu vadījusi pionieru vadītāja no Nogales skolas biedre Cindele.34 Uz 
Laidzes skolu viņa esot braukusi reizi nedēļā, lai dotu jaunus norā-
dījumus nākošajai nedēļai. Tuvākais palīgs viņai esot bijis Linards 
Lūžnieks. Pirmos pionierus esot uzņēmuši Oktobra svētkos. Jaunie 
pionieri – Jansons, Oļģerts un Pūcītis – vākuši naudu, lai nopirktu 
drēbi kaklautiem.

Pionieru svinīgais solījums

1922. gada oktobrī notika KKJS V kongress. Svarīgu vietu tā 
darbā ieņēma pionieru kustības jautājumi. Šis kongress apstiprināja 
Svinīgā solījuma tekstu. Svinīgais solījums bija jādod iestājoties orga-
nizācijā: „Ar goda vārdu apsolu, ka būšu uzticīgs strādnieku šķirai, ik 
dienas palīdzēšu darba tautai, zinu pionieru Likumus un tos izpildī-
šu.”35 Solījuma teksts laika gaitā vairākkārt mainījies. Tālāk daži no 
variantiem.

No Ģipkas 7-gadīgās skolas dienasgrāmatas: „Es, Padomju 
Savienības jaunais pionieris, savu biedru priekšā svinīgi solos būt uz-
ticīgs Ļeņina novēlējumiem, stingri stāvēt par mūsu Komunistiskās 
partijas lietu, par komunisma uzvaru. Solos dzīvot un mācīties tā, lai 
kļūtu par savas padomju Dzimtenes cienīgu pilsoni.”36

1957. gada 13. decembrī VĻKJS CK biroja apstiprinātais solījuma 
jaunais teksts: „Es, Padomju Savienības jaunais pionieris, savu bied-
ru priekšā svinīgi apsolu: kvēli mīlēt savu Padomju Dzimteni, dzīvot, 
mācīties un cīnīties kā novēlējis lielais Ļeņins, kā māca Komunistiskā 
partija.”37

Laidzes 8-gadīgās skolas Oļģerta Lauča vārdā nosauktās pionieru 
vienības 6. klases pionieru pulciņa hronikā 1976./77. mācību gadam 
varam lasīt: „Es (vārds, uzvārds), stājoties Vladimira Iļjiča Ļeņina 
Vissavienības Pionieru Organizācijas rindās, savu biedru priekšā svi-
nīgi solos: kvēli mīlēt savu Dzimteni, dzīvot, mācīties un cīnīties kā 
novēlējis lielais Ļeņins, kā māca Komunistiskā partija, vienmēr pildīt 
Padomju Savienības pionieru likumus.”

Tikai vienā no Laidzes 8-gadīgās skolas O. Lauča vārdā nosauk-
34  Estere Cindele.
35  VĻKJS un V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas vēsture. Red. V. Suļemovs. Rīga : 

Zvaigzne, 1981, 112. lpp.
36  Ģipkas 7-gad. skolas pionieru vienības dienasgrāmata 1954./55.m. g. TNMM 23453/2
37   VĻKJS un V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas vēsture. Red. V. Suļemovs. Rīga : 

Zvaigzne, 1981, 251., 252. lpp.
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tās pionieru vienības 1987./88. m. g. pionieru pulciņu hronikām atro-
dams šāds solījuma teksts: „Es (vārds, uzvārds), stājoties Vladimira 
Iļjiča Ļeņina Vissavienības Pionieru organizācijas rindās, savu biedru 
priekšā svinīgi solos: kvēli mīlēt un sargāt savu Dzimteni, dzīvot, kā 
novēlējis lielais Ļeņins, kā māca Komunistiskā partija, kā to prasa 
Padomju Savienības pionieru likumi.”

Pārējās hronikās atrodams iepriekšējais formulējums. Kā izrādās, 
pēdējais bijis vistuvākais teksts VĻKJS CK birojā 1986. gada 10. jū-
nijā apstiprinātajam Padomju Savienības pioniera Svinīgā solījuma 
tekstam: „Es (vārds, uzvārds), stājoties Vissavienības Vladimira Iļjiča 
Ļeņina pionieru organizācijas rindās, savu biedru priekšā svinīgi so-
los: kvēli mīlēt un sargāt savu Dzimteni, dzīvot, kā novēlējis lielais 
Ļeņins, kā māca Komunistiskā partija, kā prasa Padomju Savienības 
pionieru likumi.”38

Pionieru devīze

Arī pionieru organizācijas devīzes formulējums laika gaitā mainī-
jies. Žurnāla „Pionieris” 1940. gada 1. septembra numurā devīzes at-
bilde dota tāda pati kā skautiem un gaidām. Aicinājumam: „Cīņā par 
Ļeņina–Staļina mērķi esi modrs!” atbilde: „Arvienu modrs!”39

Pēc diviem mēnešiem – 1940. gada 1. novembra žurnālā 
„Pionieris” – dots cits devīzes formulējums: „Cīņā 
par Ļeņina–Staļina lietu esiet gatavi!” Nodaļas 
padomes priekšsēdētājs paceļ roku sveicienam un 
kopā ar saviem pionieriem, izlaizdams divas tak-
tis, atbild: „Vienmēr gatavi!”40

Pēc Staļina nāves devīzes teksts mainīts at-
kal. Aicinājums: „Esi gatavs cīņai par strādnieku 
šķiras lietu!”41

Pēdējais variants: Aicinājumam: „Pionieri, cīņai 
par Padomju Savienības Komunistiskās partijas lie-
tu esi gatavs!” seko atbilde: „Vienmēr gatavs!”42

38  Nolikums par Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizāciju. Rīga : Avots, 1987, 7. lpp.
39  Pionieru organizācijas uzbūve. Uzņemšana pionieru organizācijā. Pionieris, Nr. 1, 1940, 14. lpp.
40  Kolčigins, B., ģenerālmajors. Pionieru nodaļas ierinda. Pionieris,  Nr. 3, 1940, 28. lpp.
41  VĻKJS un V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas vēsture. Red. V. Suļemovs. Rīga : 

Zvaigzne, 1981, 113. lpp.
42  Nolikums par Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizāciju. Rīga : Avots, 1987, 3. lpp.

Laidzes astoņgadīgās 
skolas pionieru pulciņa 
padomes priekšsēdētāja 
Gaida Mūrniece svētku 
formā 1960. gadu beigās. 
Laidzes pamatskolas 
muzeja foto.
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Pionieru organizācijas struktūra

Pionieru organizācijas pamats bija pionieru vienība. To veidoja 
visi vienas skolas pionieru pulciņi. Pulciņš parasti apvienoja visus vie-
nas klases pionierus. Ja pulciņā bija lielāks skolēnu skaits, tad tos 
sadalīja posmos pa 5–8 pionieriem. Visas pionieru vienības ietilpa pil-
sētu, rajonu organizāciju sastāvā, kas kopā veidoja republikas organi-
zāciju, savukārt visu republiku organizācijas kopā veidoja vissavienī-
bas pionieru organizāciju.

Pionieru organizācijas simbolika

Vissavienības V. I. Ļeņina pionieru organizācijai bija sava simbo-
lika, kas idejiski saistīta ar Padomju valsts simboliem un pauda ko-
munistu, komjauniešu un pionieru pēctecību un vienotību: sarkanais 
karogs, sarkanais pionieru kaklauts, pionieru salūts un pionieru nozī-
mīte. 1971. gadā izdotajā grāmatā „Pionieru līnijā stāties!” starp sim-
boliem minēta arī devīze.

Sarkanais karogs

Žurnāla „Pionieris” pirmajā numurā iz-
skaidrots, ka katram pulciņam ir savs karogs, 
kas ir sarkans četrstūrains drēbes gabals, 
kura vienā pusē ir attēlota pionieru nozīme 
un lozungs (devīze), bet otrā pusē ir pionie-
ru organizācijas pilnais nosaukums. Doti 
arī drēbes izmēri. Izskaidrots, ka pionieru 
karogs rāda pionieru saistību ar strādnieku 
šķiru, kas zem sarkanā karoga cīnījusies par 
visas darba tautas atbrīvošanu, par komunis-
ma uzvaru. Katram posmam ir sarkans trīs-
stūra formas karodziņš ar pionieru nozīmes 
attēlu, nodaļas (pulciņa) un posma numuru. 
„Ar VĻKJS CK 1947. gada 13. marta lēmu-
mu pirmo reizi apstiprināti vienoti vienību, rajonu un pilsētu pionieru 
organizāciju karogi. Mūsu republikā vienotos pionieru karogus pirmo 
reizi vienības saņēma 1948. gadā.”43

Laika gaitā noteikumi par pionieru karogiem mainījušies, bet to 
43  Pionieru līnijā stāties! Sast. O. Treskina. Rīga : Zvaigzne, 1971, 23. lpp.

Laidzes astoņgadīgās skolas 
skolnieks Jānis Vasermanis 

par labām un teicamām sek-
mēm mācībās fotografēts pie 

skolas pionieru vienības karoga 
1980. gados. Laidzes 

pamatskolas muzeja foto.
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nozīme saglabājusies. 1980. gadā grāmatā „Pionieru ceļvedis” publi-
cēts nolikums par vissavienības, republikas, novada, apgabala, pilsē-
tas, rajona pionieru organizācijas un pionieru vienības sarkano karo-
gu. Turpat doti norādījumi par pionieru pulciņa sarkano karogu, bet 
netiek runāts par posmu karodziņiem.

Sarkanais kaklauts

Piederību pionieru organizācijai apliecināja sarkanais kaklauts. 
Sarkanais pionieru kaklauts bija kā daļiņa no Sarkanā karoga un 
tas simbolizēja triju paaudžu (komunistu, komjauniešu un pionieru) 
vienotību. 1940. gadā, kad Latvijā sākās masveida uzņemšana pio-
nieru organizācijā, kaklautu sauca par kakla saiti. Skaidrojumos bija 
teikts, ka pionieris to nēsā vienmēr gan skolā, gan mājā, gan uz ielas. 
Vēlākos gados to mājās neviens nenēsāja, bet vēl septiņdesmitajos ga-
dos, ejot pie fotogrāfa, bērniem uzvilka balto skolas blūzi un apsēja 
sarkano pionieru kaklautu.

Pionieru salūts

Arī pionieru salūta (svei-
ciena) jēga izskaidrota žurnāla 
„Pionieris” pirmajā numurā: 
„Pionieri sveicina viens otru, 
paceļot virs galvas labās rokas 
5 taisni izstieptus un saslietus 
pirkstus. Tas nozīmē, ka pio-
niers par visu augstāk stāda 5 
pasaules daļu darba tautas in-
tereses. Pionieri sveicina, kad 

satiek viens otru, vadītāju, vai karaspēka daļu, tāpat arī sveicina dar-
ba tautas himnai „Internacionālei” atskanot.”44

Virs galvas paceltās labās rokas delna simbolizēja pionieru rindu 
vienotību un nozīmēja to, ka pionieriem darbaļaužu vispārējās inte-
reses ir augstākas par personiskajām interesēm, augstākas par „paša 
degunu”.45

Laika gaitā sveicināšanu pārdēvēja par salutēšanu un tā ieguva 
44  Pionieru organizācijas uzbūve. Pionieru sveiciens. Pionieris, Nr. 1, 1940,14. lpp.
45  VĻKJS un V. I. Ļeņina Vissavienības pionieru organizācijas vēsture. Red. V. Suļemovs. Rīga : 

Zvaigzne, 1981, 113. lpp.

Pionieru karoga ienešana un salutēšana Talsu 
rajona komjaunatnes plēnumā par godu LĻKJS 
50. gadadienai 1968. gada 26. oktobrī Talsu kultū-
ras namā. TNMM 4738/26
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citu jēgu: „Salūts ir pionieru sveiciens. Jaunais ļeņinietis salutē, at-
bildot uz pionieru Devīzi, tāpat laikā, kad uzvelk PSRS Valsts karogu, 
savienoto republiku karogus, kad izpilda Padomju Savienības Valsts 
himnu, partijas himnu „Internacionāli”, savienoto republiku himnas, 
pie V. I. Ļeņina Mauzoleja, pie pieminekļiem cīnītājiem par Padomju 
Dzimtenes brīvību un neatkarību. Pionieris ar salūtu sveicina pionie-
ru vadītājus, pionieru un karavīru ierindu.”46

Pionieru nozīme

Piederību pionieru organizācijai simbolizēja pionieru nozīmīte. 
Tā laika gaitā mainījusies vairākkārt. Latvijā pirmās nozīmītes at-
šķīrās no Padomju Savienībā lietotajām. Tur 1923. gadā pieņēma 
pirmās nozīmītes projektu. Nozīmīte bija izvērsta karoga formā, uz 
kura redzamas piecas pagales un trīs liesmu mēles, sirpis un āmurs, 
bet uz sirpja uzraksts „Будь готов!”. Arī Latvijas pirmajiem pionie-
riem bija metāla nozīmītes. Nozīmītē bija attēlots melns zobrats ar 
sarkanu trīsstūri vidū, uz kura atradās burti JP. Piederību strād-
nieku šķirai simbolizēja zobrats, pionieru, komjauniešu un komunis-
tu vienotību un pēctecību – sarkanais trīsstūris, bet burti apzīmēja 
pulciņa nosaukumu „Jaunais pionieris”. Šādas nozīmītes pionieri 
valkāja jau 1928. gadā. 1940. gadā dotais nozīmītes apraksts vēsta: 
„Uz nozīmes attēlots ugunskurs sirpja un āmura vidū. [..] 5 pagales 
un 3 ugunskura liesmu mēles nozīmē, ka visās piecās pasaules da-
ļās deg Ļeņina nodibinātās III Internacionāles liesma.”47 To varēja 
valkāt piespraustu „uz krūtīm vai spraudes veidā uz kakla saites”.48 
1942. gadā VĻKJS CK apstiprināja visiem pionieriem vienotu nozī-
mi „Vienmēr gatavs!”.

Latvijā šīs nozīmītes pionieri pirmo reizi saņēma organizēti 
1946. gadā no 25. oktobra līdz 25. decembrim svinīgās sanāksmēs.49 
Tās apraksts atrodams internetā: 1942. gada septembrī nozīmīte ie-
guva piecstūra zvaigznes formu, kuras centrā ugunskurs un devī-
ze „Всегда готов!”.50 1944. gadā zvaigznes centrā ugunskura vietā 
parādījās sirpis un āmurs, bet trīs liesmu mēles tika atveidotas virs 
46  Bērziņš, J., Špona, A., Treskina, O. Pionieru ceļvedis. Rīga: Zvaigzne, 1980, 42. lpp.
47  Pionieru organizācijas uzbūve. Pionieru nozīme. Pionieris, Nr. 1, 1940,14. lpp.
48  Turpat, 14. lpp.
49  Pionieru līnijā stāties! Sast. O. Treskina. Rīga : Zvaigzne, 1971, 26. lpp.
50  Пионерская организация: история, атрибутика, легенды [skatīts 10.10.2012.]. Pieejams: 

http://www.slideshare.net/arifullina/ss-12960487 

http://www.slideshare.net/arifullina/ss-12960487
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zvaigznes. 1962. gadā apstiprināja pēdējās nozīmītes veidu: piecstaru 
zvaigznes centrā – Ļeņina profils, zem tā devīze „Всегда готов!”, virs 
zvaigznes trīs liesmu mēles.51

Pionieru likumi

Stājoties pionieru organizācijā, jaunie pionieri, nododot svinīgo 
solījumu, solījās pildīt Padomju Savienības pionieru likumus. Šie li-
kumi atklāja svinīgā solījuma saturu un būtību. Arī likumu formulē-
jumi laika gaitā mainījušies vairākkārt. Salīdzinājumam daži no va-
riantiem.

Laidzes astoņgadīgās skolas Imanta Sudmaļa vārdā nosauktās 
pionieru vienības 3. pulciņa hronikā 1966./67. m. g.:

Pionieris mīl savu dzimteni un Padomju Savienības komunistisko 
partiju. Viņš gatavojas kļūt par VĻKJS biedru.

Pionieris godā to cilvēku piemiņu, kas savu dzīvību atdevuši par 
Padomju Dzimtenes brīvību un uzplaukšanu.

Pionieris ir draugs visas pasaules zemju bērniem.
Pionieris čakli mācās, ir disciplinēts un pieklājīgs.
Pionieris mīl strādāt un saudzē tautas mantu.
Pionieris ir labs biedrs, rūpējas par mazākajiem, palīdz vecāka-

jiem.
Pionieris aug drošsirdīgs un nebaidās grūtību.
Pionieris  runā patiesību, augstu tur savas vienības godu.
Pionieris norūda sevi, katru dienu vingro.
Pionieris mīl dabu, sargā stādījumus, derīgos putnus un dzīvnie-

kus.
Pionieris – visiem bērniem paraugs.
Laidzes astoņgadīgās skolas I. Sudmaļa vārdā nosauktās pionieru 

vienības 3. pulciņa hronikā 1967./68. m. g.:
Pionieris ir uzticīgs Dzimtenei, partijai, komunismam.
Pionieris gatavojas kļūt par komjaunieti.
Pionieris cenšas līdzināties cīņu un darba varoņiem.
Pionieris godina kritušo cīnītāju piemiņu un gatavojas kļūt par 

Dzimtenes aizstāvi.
Pionieris ir neatlaidīgs mācībās, darbā un sportā.

51  История Всесоюзной пионерской организации [skatīts 08.10.2012.]. Pieejams: http://
www15.rian.ru/spravka/20070519/65737726.html

http://www15.rian.ru/spravka/20070519/65737726.html
http://www15.rian.ru/spravka/20070519/65737726.html
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Pionieris ir godīgs, uzticams biedrs un vienmēr droši aizstāv 
patiesību.

Pionieris ir oktobrēnu biedrs un vadītājs.
Pionieris ir draugs visu zemju pionieriem un darbaļaužu bērniem.
Šāds likumu formulējums atrodams vēl 1980. gadā izdotajā 

grāmatā „Pionieru ceļvedis”.
1986. gada 10. jūnijā VĻKJS CK apstiprināja jaunu likumu 

formulējumu:
Pionieris – jaunais komunisma cēlājs – strādā un mācās Dzimtenes 

labā, gatavojas kļūt par tās aizstāvi.
Pionieris ir aktīvs cīnītājs par mieru, visu zemju darbaļaužu 

bērnu un pionieru draugs.
Pionieris cenšas līdzināties komunistiem, gatavojas kļūt par 

komjaunieti, vada oktobrēnus.
Pionieris sargā savas organizācijas godu, ar saviem darbiem un 

rīcību stiprina tās autoritāti.
Pionieris ir uzticams biedrs, ciena pieaugušos, rūpējas par jaunā-

kajiem biedriem, vienmēr rīkojas saskaņā ar sirdsapziņu.

Pionieru organizācijas atribūti

Pionieru organizācijas 
atribūti bija taures, bungas 
un pionieru formas. Vārds 
„atribūts” cēlies no latīņu 
vārda „attributum”, kas tul-
kojumā nozīmē – būtiska 
pazīme, neatņemama sa-
stāvdaļa.

Katrā pionieru vienībā 
un pulciņā bija taures un 
bungas. Tās izmantoja pio-
nieru pulcināšanai, dažādu signālu un komandu došanai. Taurētājiem 
un bundziniekiem bija jāiemācās īpašie signāli, bet pārējiem pionie-
riem tos vajadzēja atpazīt: uzmanību, pulcēties, posma izsaukums, 
karogu ienest (iznest) sveiciens, gājiena maršs, suminājums, trauk-
sme, trauksmes atsaukšana, karogu pacelt (nolaist), celties, aicinā-

Laidzes astoņgadīgās skolas pionieru pulciņa taurētājs, 
bundzinieks, karognesējs un pulciņa padomes 

priekšsēdētāja ierindā 1960. gadu beigās. 
Laidzes pamatskolas muzeja foto.
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jums azaidā, gulēt.52

Pionieru parādes forma bija tumši svārki un baltas blūzes meite-
nēm un tumšas bikses un balti krekli zēniem. Neatņemama formas 
tērpa sastāvdaļa bija pionieru nozīme un kaklauts. Pirmo reizi pionie-
ri šādās formās tērpās 1923. gada 1. maija demonstrācijā.53

Secinājumi

Par Ļeņina pionieru organizācijas dibināšanas dienu Latvijā uz-
skata 1940. gada 6. novembri, kad visā Latvijā jaunie pionieri pirmo 
reizi masveidīgi nodeva svinīgo solījumu. Tad savu darbību bija beigu-
šas bērnu un jauniešu organizācijas, kas apvienoja bērnus un jaunie-
šus ar kopējām interesēm, organizācijas, kas mācīja būt draudzīgiem, 
pašaizliedzīgiem, tīriem domās, vārdos un darbos. Pateicoties pionie-
ru vadītāju mērķtiecīgam un neatlaidīgam darbam, Latvijā ātrā lai-
kā nodibināja pionieru organizāciju. Tās galvenie mērķi un prasības 
katram pionierim bija izteiktas pionieru devīzē, svinīgajā solījumā un 
likumos, pie kuru teksta formulējuma organizācijas pastāvēšanas lai-
kā tika nopietni strādāts, bet to būtība saglabājās: pionieris – jaunais 
komunisma cēlājs.

Lai Latvijā varētu izveidot masveidīgu pionieru organizāciju, bija 
jāveic liels pārliecināšanas darbs. Organizācijas pastāvēšanas laikā 
tās vadība lielu uzmanību veltīja tam, lai iespējami lielāks skolēnu 
skaits iestātos pionieru organizācijā, lai augtu jaunā paaudze, kas 
augstu vērtē komunisma ideālus.

Pionieru organizācijas darbību apturēja Latvijas Republikas 
Augstākās padomes 1991. gada 24. augusta lēmums. 10. septembrī 
tika pārtraukta LĻKJS darbība, kuras vadībā darbojās pionieru orga-
nizācija.

52  Pionieru līnijā stāties! Sast. O. Treskina. Rīga : Zvaigzne, 1971, 33.–35. lpp.
53  Turpat, 26. lpp.
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LIDIJA GRĪNVALDE

Pioneer organisation

Summary

The research is dedicated to the V. I. Lenin pioneer organisation’s 
beginning and movement. In Latvia November 6, 1940, is considered 
the date of foundation of the organisation when the young pioneers 
gave the first solemn promise. It existed until the Latvian Republic 
Supreme Council’s decision stopped the Latvian Leninist Communist 
Youth League in August 24, 1991, which supervised the pioneer orga-
nisation.

The pioneer movement became a part of a communist party which 
involved children and adolescents in fight for socialism.

The Lenin All-Union Pioneer Organisation had its own symbolism 
ideologically linked to the Soviet State symbols and expressed the 
communists, komsomol and pioneer succession and unity: the red flag, 
red pioneer neckerchief, pioneer badge, slogan and salute. By joining 
the pioneer organisation each new pioneer gave a solemn promise to 
obey the Soviet Union Pioneer law.

In the course of time the wording of the solemn promise, pioneer 
slogan and law had been repeatedly changed, yet, its essence remai-
ned: to raise pioneers faithful to the communist party, fighters – to 
build communism.
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KRISTIĀNA SKROMULE

Kolektīvās saimniecības 
1941.–1992. gadā

Kopš pirmo kopsaimniecību – sovhozu dibināšanas Talsu, Rojas, 
Mērsraga un Dundagas novados ir aizritējuši vairāk kā septiņdes-
mit gadi. Talsu novada muzejā kopsaimniecību vēsturei Talsu, Rojas, 
Mērsraga un Dundagas novados bija veltīta izstāde „Kas tas ir – kol-
hozs?” (2011. gada 9. decembris–2012. gada 1. marts). Pētījuma mēr-
ķis ir sniegt ieskatu Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu 
kopsaimniecību dibināšanas, pārveidošanas un likvidācijas procesos. 
Pētījums balstīts uz Latvijas Valsts vēstures arhīva, Ventspils zonālā 
valsts arhīva, Tukuma zonālā valsts arhīva, kā arī Talsu novada mu-
zeja materiāliem, laikrakstiem „Talsu Apriņķa Ziņotājs”, „Padomju 
Karogs” un „Talsu Vēstis”.

Tūlīt pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā notika privātīpašuma 
likvidācija. 1940. gada 22. jūnijā jaunā valdība pasludināja, ka zeme 
ir tautas īpašums un zemnieku lietošanā atstāja ne vairāk kā 30 hek-
tārus zemes vienai saimniecībai. Pārējo zemi iekļāva valsts zemes 
fondā, no kura piešķīra pa 10 hektāriem kalpiem un bezzemniekiem 
jaun saimniecību izveidošanai. Agrārā reforma Talsu apriņķī noslē-
dzās 1940. gada 18. septembrī. Talsu apriņķa 18 pagastos zemes re-
forma skāra 1074 lielsaimniecības. Sadalīja 18,5 tūkstošus hektāru 
zemes, izveidoja 1600 jaunas darba zemnieku saimniecības.1

1940. gadā Talsu apriņķī ietilpa Ārlavas, Cēres, Kandavas, 
Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubezeres, Mērsraga, Nogales, Pastendes, 
Spāres, Stendes, Strazdes, Upesgrīvas, Valgales, Vandzenes, Virbu, 
un Zentenes pagasti un Kandavas, Sabiles, Talsu un Valdemārpils 
pilsētas.

1941. gada 12. martā LK(b)P CK pieņēma lēmumu par mašī-
nu-zirgu iznomāšanas punktu (MZIP) izveidi. Šim nolūkam 22. mar-

1  Zemes reformas darbi pabeigti. Padomju Latvija, Nr. 35, 1940, 12. lpp.
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tā Talsu apriņķī nacionalizēja un ieskaitīja valsts zemes fondā 18 bi-
jušo lielsaimnieku saimniecības ar visu inventāru.2 Ārlavas pagasta 
Laukmuižā un Kandavā, Daigones ielā 9, iekārtoja mašīnu-traktoru 
stacijas (MTS). Ārlavas MTS rajonā noorganizēja šādus zirgu-mašī-
nu koplietošanas punktus: Ārlavas Vēveros, Nogales Ansmārtiņos, 
Lubezeres Jaunbīlavās, Upesgrīvas Dreimaņos, Laidzes Sārcenē, 
Pastendes Vecremešos, Laucienes Šķēdē, Mērsraga Sunīšos un 
Vandzenes Ziemeļos.3 Kandavas MTS rajonā zirgu-mašīnu koplietoša-
nas punktus izveidoja Kandavā, Strazdē, Lībagos, Laucienē, Stendē, 
Zentenē, Cērē, Spārē, Virbos un Valgalē.4 1941. gadā Zentenes ZMIP 
vadītājs bija F. Enģelis,5 Pastendes ZMI punktā – Zalkovskis,6 Cēres 
ZMIP – Druļkalns un Spāres ZMIP – Tučs.7

1941. gada pavasarī uz valsts saimniecību bāzes izveidoja pir-
mos padomju sovhozus. 1941. gada 7. martā LPSR Tautas komisāru 
Padome pieņēma lēmumu noorganizēt pirmos divpadsmit sovhozus 
un vienu zirgaudzētavas sovhozu, tai skaitā arī sovhozu „Lubezere”. 
1941. gada 13. martā tika izdota LPSR Zemkopības komisariāta pa-
vēle par Lubezeres sovhoza nodibināšanu uz Lubezeres saimniecības 
bāzes ar Ārlavas, Saslauku un Popraga nodaļām. 1941. gadā saimnie-
cībai lietošanā nodeva 644 ha zemes. Sovhozam piederēja 89 liellopi 
un 33 zirgi.

 Laikraksts „Talsu Apriņķa Ziņotājs” vēstī, ka Talsu apriņ-
ķī darbojās Nurmuižas,8 Lubezeres,9 Sārcenes un Šķēdes sovhozi. 
1941. gada maijā Mērsraga pagasta zvejnieki nodibināja pirmo arteli 
Talsu apriņķī. 1941. gada jūnijā Engures ezera zvejnieku artelī bija 
jau 151 zvejnieki.10

1941. gadā Sārcenes sovhozu vadīja Konšteins,11 bet Šķēdes sov-
hozu – Poga. 1941. gada maijā Šķēdes sovhozā bija 83 govis, no ku-

2  50 MTS un 517 valsts zirgu un mašīnu iznomāšanas punkti – milzīgie darba zemnieku palīgi. 
Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 13, 1941, 1. lpp.

3  Ārlavas MT stacija pārliecināta, ka darba zemnieki pilnos apmēros izmantos viņas palīdzību. 
Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 14, 1941, 1. lpp.

4  Kā rit darbi Kandavas MTS. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 15, 1941, 3. lpp.
5  Kā iekārtots un kā darbojas priekšzīmīgais ZMIP Zentenē. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 21, 

1941, 1. lpp.
6  Pastendes ZMI. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 22, 1941, 2. lpp
7  Kandavas MT stacijas darbība. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 22, 1941, 1. lpp.
8  [Sludinājums]. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 28, 1941, 1. lpp.
9  [Sludinājums]. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 24, 1941, 1. lpp.
10  Engures zvejnieku arteļa izcilie sasniegumi. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 23, 1941, 3. lpp.
11  Kā strādā Sārcenes sovhozā. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 26, 1941, 1. lpp.
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rām 46 – slaucamas. Šķēdes sovhozs lepojās ar Latvijas Brūnā (LB) 
šķirnes govīm. Šķēdes sovhozā ražoja sieru, zivju dīķī audzēja karpas 
un līdakas. Pašu vajadzībām ražoja elektrību, izmantojot ūdensspēku. 
Plaši pazīstams bija Šķēdes siers. To gatavoja siera meistars Hercigs, 
kurš amatu mācījās slaveno sieru zemē Šveicē. Šķēdes sovhozā darbo-
jās arī dzirnavas.12

1941. gadā Latvijā pirmo reizi sāka audzēt jaunu kultūru – koksa-
gīzu, kuru izmantoja kaučuka ražošanā. Sēklu stratifikācija Talsu ap-
riņķī bija noorganizēta piecos punktos: Talsos, Stendes selekcijas sta-
cijā, Ārlavas, Vandzenes un Kandavas pienotavā.13 1941. gada maijā 
Talsu apriņķī ar koksagīzu bija apsēti 28,4 hektāri.14

Ne tikai nodevas un nodokļi bija viens no galvenajiem līdzekļiem, 
ar kuriem padomju vara centās piespiest zemniekus iestāties kolhozos, 
bet arī propaganda un paraugkolhozu izveidošana. 1946. gadā izdeva 
rīkojumu, kurš paredzēja 1947. gadā organizēt 25–30 paraugkolho-
zus. Rīkojums paredzēja, ka katrā pagastā no nabadzīgākajām zem-
nieku saimniecībām bija jāorganizē iniciatīvas grupas. Jaunizveidotos 
kolhozus bija paredzēts apgādāt ar jaunākajām lauksaimniecības ma-
šīnām.15

1944. gada 7. septembrī Daugavpilī izdeva Latvijas PSR 
Augstākās padomes Prezidija dekrētu „Par pārmaiņām un papildi-
nājumiem 1940. gada 29. jūlija likumā par zemi”. Lēmums atjauno-
ja tiesības uz zemi tiem, kas to bija ieguvuši saskaņā ar 1940. gada 
29. jūlija likumu. Jaunās saimniecības bija iedalāmas 10 līdz 15 hek-
tāru lielā platībā (1940.–1941. g. – 10 hektāru). Dekrēts paredzēja, ka 
padomju režīmam nelojālām personām tika atstāta zeme platībā no 5 
līdz 8 hektāriem.16

1945. gadā izdeva LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu par 
sīkāku administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību – ciemu – izveido-
šanu pagastos. 1945. gada 10. septembrī Talsu apriņķī izveidoja cie-
mus. Talsu apriņķi likvidēja 1949. gada 31. decembrī. Jaunizveidotajā 
Talsu rajonā ietilpa Talsu un Valdemārpils pilsēta, Stendes strādnie-
ku ciemats, Aklāciema, Ārlavas, Dārtes, Dzedru, Ģibuļu, Jaunciema, 

12  Šķēdes sovhozā. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 21, 1941, 1. lpp. 
13  Zelbots, V. Kurzemē pabeigta koksagīza sēja. Brīvais Zemnieks, Nr. 114, 1941, 3. lpp.
14  Sējas kampaņai noslēdzoties. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 22, 1941, 1. lpp.
15  Latvijas vēsture: 20. gadsimts. Rīga : Jumava, 2005, 349. lpp.
16  Turpat, 348. lpp.
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Jūrmalas, Kalešu, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, 
Lubezeres, Mazspāres, Mērsraga, Nogales, Odres, Oktes, Pastendes, 
Pļavas, Rojupes, Spāres, Stendes, Talsciema, Upesgrīvas, Valdemāra, 
Valgales un Vandzenes ciems.

No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Talsu rajons 
ietilpa Liepājas apgabalā.

1956. gada 30. martā Talsu rajonam pievienoja likvidētā Dundagas 
rajona Dundagas strādnieku ciematu, Ģibzdes, Īves, Kaļķu, Kolkas, 
Nevejas, Vīdāles un Ziedoņa ciemu.

1959. gada 11. novembrī pievienoja likvidētā Kandavas rajona 
Sabiles pilsētu, Abavas, Balgales, Cēres, Jaunpagasta, Strazdes un 
Zentenes ciemu.

1960. gada 14. janvārī Cēres un Zentenes ciemu pievienoja 
Tukuma rajonam.

1962. gada 17. aprīlī Talsu rajonam pievienoja likvidētā Ventspils 
rajona Piltenes pilsētu, Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, 
Ventas un Zlēku ciemu teritorijas.

1967. gada 10. janvārī Piltenes pilsētu, Ances, Popes, Puzes, 
Tārgales, Ugāles, Usmas, Ventas un Zlēku ciemu pievienoja jauniz-
veidotajam Ventspils rajonam.

1975. gada 14. martā Ģibuļu un Abavas ciemam pievienota daļa 
Kuldīgas rajona Rendas ciema teritorijas, Balgales ciemam – daļa 
Tukuma rajona Zentenes ciema. Daļa Abavas un Ģibuļu ciema terito-
rijas pievienota Kuldīgas rajona Rendas ciemam, daļa Balgales ciema 
teritorijas – Tukuma rajona Zentenes ciemam.

1949.–1952. gadā individuālajiem zemniekiem vairākkārt palieli-
nāja nodevas un nodokļus. 
1949. gada 17. februārī 
Latvijas PSR MP pieņēma 
lēmumu par kulaku saim-
niecību pārvietošanas 
kārtību.17 Ja individuālo 
zemnieku zeme atradās 
starp kolhozu laukiem, to 
atņēma un ierādīja citur, 
nereti sliktāku vai tālu 
17  Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 270. f., 2. apr., 832. lpp.

1. att. Dzīvojamās mājas pārvešana kolhozā 
„Padomju karogs” 1951. gadā. TNMM 467
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no mājām. Lielu atsaucību neguva 1950. gadu sākumā radusies ide-
ja zemnieku viensētas apvienot ciematos. Vispirms mājām nojauca 
krāsnis, skursteņus, būves uzbīdīja uz koka sliedēm un ar traktoriem 
vilka uz ciematiem (1. att.). Tikai kolhozos bija paredzēta elektrifikā-
cija18 un telefonizācija.

1949. gada 25. martā, lai nekavētu kolektivizācijas procesu un at-
brīvotos no visiem, kuri varēja būt nelabvēlīgi padomju varai Latvijā, 
notika lielākā masveida deportācija – vairāk nekā 44,2 tūkstoši cil-
vēku tika izsūtīti uz PSRS ziemeļu reģioniem.19 Nespēdami izturēt 
nodevu un nodokļu slogu, līdz 1953. gadam lielākā daļa individuālo 
zemnieku iestājās kolhozos. Pārējie pameta savas saimniecības, devās 
darbā uz pilsētu un viņu zemi pārņēma kolhozi.

Smags slogs kolhozniekiem bija obligātās sagādes normas no pie-
mājas saimniecībām. No katras sētas gadā bija jānodod 40 kilogramu 
gaļas, 50 olas, 300 litru piena, 0,2 kilogrami vilnas, 12 centneri kar-
tupeļu, kā arī mājlopu ādas.20 Kolhozos, kur gandrīz neko nemaksā-
ja par izstrādes dienām un piemājas saimniecība bija vienīgais izti-
kas avots, šīs nodevas sagādāja lielas grūtības. Lauku iedzīvotāji bija 
spiesti parakstīties uz „obligāti brīvprātīgajām” valsts aizņēmumu 
obligācijām. Valsts it kā aizņēmās no iedzīvotājiem naudu – 10 % no 
mēneša algas.21

Kopsaimniecību sākumā kolhozniekiem dzīves un darba apstāk-
ļi bija ļoti smagi. 1940. gadu beigās un 1950. gadu sākumā kolhoz-
niekiem bija jāpiedalās arī ceļu labošanas un kokmateriālu sagādes 
darbos valsts vajadzībām. Vissmagākās klaušas bija kokmateriālu sa-
gāde valsts vajadzībām, jo meža darbi bojāja kolhoznieku veselību un 
samocīja zirgus.

Lai izpildītu sociālistiskās sacensības saistības, kas 1949. gadā 
bija noslēgtas ar Mērsraga ciema lauksaimniecības arteli „Plēsums” 
par 700 kubikmetru sagādi valstij, kopsaimniecības „Cerība” 20. no-
vembra valdes sēdē nolēma meža darbus veikt talku kārtībā arī svēt-
dienās un pieaicināt palīgā ciema iedzīvotājus, kuri strādā ārpus ar-
teļa. Arteļa priekšsēdētājam Nikolajam Štrodaham bija jārūpējas par 

18  Lauksaimniecības elektrifikācija. Talsu Apriņķa Ziņotājs, Nr. 28, 1941, 1. lpp.
19  Kalnciema, A., Šķiņķe, I. 1949. gada 25. marta deportācijas skaitliskais raksturojums. 

Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2011, 158. lpp.
20  Latvijas vēsture: 20. gadsimts. Rīga : Jumava, 2005, 352. lpp.
21  Grava-Kreituse, I. Pagājušo gadu Latvija 1945–1990. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 29. lpp.
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apsolīto palīdzību meža izciršanā no zvejnieku arteļa „1. maijs”.22

Cirsmas atradās ap 20–50 un vairāk kilometru no dzīvesvietas, 
tādēļ kolhoznieki bija spiesti doties projām no mājām uz nedēļu vai 
ilgāk, ņemot līdzi izdzīvošanai un darba veikšanai nepieciešamo sev 
un zirgam.23 Tas viss, protams, kolhozniekos radīja neapmierinātību 
un 1950.–1953. gadā darbspējīga vecuma kolhoznieku skaits samazi-
nājās par apmēram 40 tūkstošiem.

Pēc Staļina nāves nedaudz uzlabojās kolhozu un kolhoznieku stā-
voklis, jo atcēla obligātās lauksaimniecības produkcijas piegādi no in-
dividuālajām saimniecībām, kā arī parakstīšanos uz valsts aizņēmu-
mu obligācijām. Kolhoziem palielināja arī obligātās sagādes un valsts 
iepirkuma cenas. Arī Hruščova laiks ienesa pārmaiņas, jo Latvijā kol-
hozus spieda samazināt tradicionālo lopbarības kultūru platības un 
audzēt kukurūzu.

1964. gadā kolhoznieki ieguva tiesības uz valsts pensiju. Lai gan 
pensionēšanas laiks tika noteikts piecus gadus vēlāk nekā strādnie-
kiem un kalpotājiem, tikai 1970. gadā diskriminācija izzuda. Strauji 
pieauga gan kolhoznieku, gan sovhozu darbinieku darba samaksa 
naudā. 1970.–1980. gados personiskās palīgsaimniecības Latvijā deva 
ap trešo daļu gaļas un piena, lai gan apstrādāja nelielu daļu lauk-
saimnieciski izmantojamās zemes platības.

1976. gadā Latvijas PSR bija 367 kolhozi un 249 padomju saim-
niecības, to skaitā piecas kažokzvēru audzēšanas saimniecības. 
1975. gada sākumā laukos atradās 33 000 traktoru, vairāk nekā 
6 000 labības novācamo kombainu, 18 000 kravas automašīnu.24 
1976. gadā Talsu rajonā bija 17 padomju saimniecības un kolhozi: 
„Cīņa”, „Draudzība”, „Dzimtene”, „Dundaga”, „Kurzeme”, „Lāčplēsis”, 
„Ļeņina vārdā nosauktais”, „Rojupe”, „Tiņģere”, „Lubezere”, „Okte”, 
„Valdgale”, „Virbi”, „Laidzes ST”, „Stendes SIS”, „1. maijs” un „Banga”.

Daudzas padomju saimniecības attīstīja palīgnozares (konservu un 
desu cehi, būvmateriālu, keramikas un suvenīru ražošana), specializē-
jās un kooperējās. Īpašu vietu lauksaimnieciskās produkcijas ražoša-
nas koncentrācijā un specializācijā ieņēma rajona agrāri rūpnieciskās 
apvienības. Tajās iesaistījās ne tikai kolhozi un valsts saimniecības, 
22  Talsu apriņķa Mērsraga pagasta lauksaimniecības arteļa „Cerība” protokoli. TNMM 6647
23  Balode, B. Zemnieki kokmateriālu sagatavošanas darbos pēc Otrā pasaules kara. Čiekurs, 

Nr. 4, 2010, 6. lpp.
24  Karulis, J. Laukiem līdzi aug cilvēki. Zvaigzne, Nr. 19, 1977, 19. lpp.
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bet arī citu tautas saimniecības nozaru uzņēmumi un organizācijas. 
Republikā pirmo – Talsu rajona lauksaimniecības apvienību – nodi-
bināja 1976. gada 23. jūlijā. Ar 1978. gada 30. jūnija Latvijas KP CK 
un Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr. 352 tā pārveidota 
par Talsu rajona agrorūpniecisko apvienību. Talsu rajona agrorūp-
nieciskajā apvienībā ietilpa kolhozi „Cīņa”, „Draudzība”, „Dundaga”, 
„Dzimtene”, „Kurzeme”, „Lāčplēsis”, „Ļeņina vārdā nosauktais”, 
„Rojupe”, „Tiņģere”, sovhozi – „Lubezere”, „Okte”, „Valdgale”, „Virbi”, 
Laidzes sovhoztehnikums, Stendes selekcijas un izmēģinājuma staci-
ja, Stendes kombinētās spēkbarības rūpnīca, Rīgas ražošanas apvie-
nības „Latvijas balzāms” rūpnīca „Talsi”, starpkolhozu mākslīgās ap-
sēklošanas organizācija, Valsts lauksaimniecības ražošanas tehniskās 
nodrošināšanas komitejas Talsu rajona apvienība, ūdenssaimniecības 
celtniecības 26. pārvietojamā mehanizētā kolonna, Talsu starpkolho-
zu celtniecības organizācija, kā asociētie biedri – „Latvijas agroķīmi-
ja” Talsu rajona ražošanas apvienība, Talsu RRRA Lauksaimniecības 
ražošanas mehanizācijas un elektrifikācijas starpsaimniecības uzņē-
mums, konservu rūpnīcas apvienības „Latvijas konservi” Sabiles kon-
servu fabrika, gaļas kombināts un pienotava.25

Kolhozs „Cīņa”

Pēc Latvijas okupācijas pirmā lauksaimniecības arteļa statū-
tus Talsu apriņķī pieņēma Ārlavas pagastā 1947. gada 11. jūnijā. 
Kolhozam deva cerīgu nosaukumu – „Cīņa”. Ar Talsu apriņķa izpildu 
komitejas un LK(b)P Talsu apriņķa komitejas biroja 1947. gada 19. jū-

lija lēmumu Nr. 226 „Par 
l/a „Cīņa” apstiprināšanu” 
apstiprināja arteļa zemes 
robežas, noteica sākotnē-
jo zemes platību – 319,3 
hektāri, to skaitā 179,5 
hektāri aramzemes.26 
1950. gada 7. jūnijā PSRS 
Ministru padome pieņēma 
lēmumu par sīko kolhozu 

25  Talsu rajona agrorūpniecības apvienība. Rīga : Liesma, 1979, 9. lpp.
26  Juhņēviča, R. Kolhoziem – 40. Padomju Karogs, Nr. 138, 1987, 2. lpp.

2. att. Kartupeļu vācēji kolhozā „Brīvība” 1949. gadā. 
TNMM 17393
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apvienošanu, lai ekonomiski un 
organizatoriski nostiprinātu kol-
hozus un koncentrētu ražošanu. 
1950. gada 16. jūlijā kolhozam 
„Cīņa” pievienoja Ārlavas pa-
gasta Lubes ciemā 1948. gada 
10. jūnijā dibināto k/z „Brīvība” 
(2. att.). 1959. gada 10. jūni-
jā kolhozam „Cīņa” pievienoja 
Lubezeres pagasta Lubezeres ciemā 1948. gada 19. jūnijā dibināto 
k/z „Druva”27 (3. att.).

Kolhozs „Ļeņina vārdā nosauktais”

1947. gada 26. novembrī Vandzenes ciemā sapulcējās zemnieki un 
nodibināja lauksaimniecības arteli, kuru nosauca Padomju sociālistis-
kās valsts dibinātāja V. I. Ļeņina (1870–1924) vārdā. Artelī iestājās 
19 ģimeņu, par tā centru kļuva Ziemeļu un Tuņņu saimniecības.

1947. gada 21. decembrī 26 Vandzenes zemnieki apvienojās lauk-
saimniecības artelī, ko nosauca partijas un padomju valsts darbinie-
ka Josifa Staļina (1879–1953) vārdā. Tam sākotnēji bija 455 hektāri 
zemes, no kuriem 283,5 hektāri – aramzemes. 1948. gada 27. jūnijā 
Laidzes pagasta Klāņu ciemā nodibina l/a „Klāņi”.28 1950. gadā kol-
hozu „Klāņi” pievienoja k/z „Staļina v. n.”. 1960. gada decembrī 
l/a „Staļina v. n.” pārdēvēja par k/z „Lādzere”.

1947. gada 23. decembrī Vandzenes pagasta Oktes ciema Vītolos 
sapulcējās iniciatoru grupa un nodibināja lauksaimniecības arteli, ko 
nosauca partijas un padomju valsts darbinieka Sergeja Kirova (1886–
1934) vārdā. Lauksaimniecības arteļa platība bija 390 hektāru, no ku-
riem 245 hektāri bija aramzeme.29

1948. gada 4. janvārī Vandzenes pagasta Dārtes ciemā izveido-
ja lauksaimniecības arteli, kuru nosauca padomju valsts un partijas 
darbinieka Mihaila Kaļiņina (1875–1946) vārdā. 1948. gada 6. janvā-
ra laikraksts „Padomju Karogs” vēsta, ka Vandzenes pagasta Dārtes 
ciema 46 individuālie zemes īpašnieki apvienojušies l/a „9. maijs”.30 
27  Kompleksā ekspedīcija Lubes ciemā 1986. gadā, 17. lpp. ZA 1147/1
28  Sūna, J. Jauns kolhozs. Padomju Karogs, Nr. 83, 1948, 2. lpp.
29  Juhņēviča, R. Kolhoziem – 40. Padomju Karogs, Nr. 138, 1987, 3. lpp.
30  Grauds, V. Jauna kolektīva saimniecība – „9. maijs”. Padomju Karogs, Nr. 3, 1948, 2. lpp.

3. att. Svinīgs ražas novākšanas sākums kolhozā 
„Cīņa” 1985. gada jūlijā. TNMM 17603/2
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1948. gada 10. janvārī Vandzenes pagasta Dārtes ciemā nodibināja 
lauksaimniecības arteli, kuru nosauca padomju politiķa un diplomāta 
Vjačeslava Molotova (1890–1986) vārdā. 1949. gada 21. aprīļa laik-
raksts „Padomju Karogs” vēsta, ka pirms nedēļas Upesgrīvas pagastā 
izveidots l/a „Grīva”.31

1950. gada 4. jūlijā kolhozi „Ļeņina v. n.”, „Kirova v. n.”, 
Ķaļiņina v. n.” un „Molotova v. n.” apvienojās un izveidojās k/z 
”Ļeņina v. n.”. 1960. gada 23. novembrī kolhozam „Ļeņina v. n.” pie-
vienoja k/z „Grīva”, bet 1973. gada 1. februārī – k/z „Lādzere”.

Kolhozs „Ļeņina v. n.” specializējās piena un gaļas ražošanā, kar-
tupeļu, lopbarības sakņaugu un dārzeņu sēklaudzēšanā. Ogu un aug-
ļu dārzu ražu pārstrādāja vietējā konservu cehā.

Kolhozs „Rojupe”

1948. gada rudenī nodibināja l/a „Lubezere”. 1949. gada 13. martā 
Lubezeres pagasta Rojupes ciemā nodibināja l/a „Rojupe”. 1949. gadā 
Lubezeres pagastā darbojās l/a „Staļina ceļš”. 1950. gada 3. jūlijā 
kolhozam „Rojupe” pievienoja k/z „Lubezere”. 1961. gadā kolhozam 
„Rojupe” pievienoja k/z „Oktobra revolūcija” Ģipkas iecirkni.

Kolhozs „Rojupe” specializējās piena un gaļas ražošanā, palīgno-
zare – dārzeņkopība.

Kolhozs „Tiņģere”

1950. gada 3. jūlijā izveidoja kolhozu, kuru nosauc padomju aug-
snes zinātnieka Vasilija Viljamsa (1863–1939) vārdā. Kolhozā apvie-
nojas vairāki lauksaimniecības arteļi: 1947. gada 7. septembrī dibi-
nātais  „Īve”, 1948. gada rudenī dibinātais  „Drosme” un 1949. gadā 
dibinātais  „Vairogs”.

1948. gada 14. oktobrī Ventspils apriņķa Dundagas pagasta Kaļķu 
ciema zemnieki nodibināja l/a „Gaisma”. 1950. gada 30. jūnijā izveido-
ja kolhozu „Komunisma ceļš”, apvienojot k/z „Gaisma” un 1948. gada 
septembrī nodibināto k/z „Tiņģere”.

1969. gadā apvienojoties kolhoziem „Komunisma ceļš” un 
„Viljamsa v. n.”, izveidojās k/z „Tiņģere”.

31  Vispusīga saimniecība – kolhoza turības pamats. Padomju Karogs, Nr. 47, 1949, 1. lpp.
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Kolhozs „Dundaga”

1948. gada 19. decembrī Ventspils apriņķa Dundagas pagas-
ta Kaļķu ciema zemnieki kopsapulcē nolēma apvienoties un nodibi-
nāja l/a „Kaļķi”. Ventspils apriņķa izpildkomitejā kolhozu reģistrē-
ja 1949. gada 14. janvārī (lēmums Nr. 34). 1948. gada 27. decembrī 
daļa Dundagas pagasta Kaļķu ciema zemnieku kopsapulcē nolēma 
apvienoties un nodibināja l/a „Jaunā cīņa”. Ventspils apriņķa izpild-
komitejā kolhozu reģistrēja 1949. gada 14. janvārī (lēmums Nr. 33). 
1949. gada 8. aprīlī Dundagas pagasta Vīdāles ciema zemnieki izvei-
doja l/a „Oktobra rīts”. Izpildkomitejā kolhozu reģistrēja 1949. gada 
15. aprīlī (lēmums Nr. 400). 1949. gada 12. aprīlī  vairāki Dundagas 
pagasta Kaļķu ciema zemnieki kopsapulcē nolēma apvienoties un no-
dibināja l/a „Mežasēta”. Ventspils apriņķa izpildkomitejā kolhozu re-
ģistrēja 1949. gada 15. aprīlī (lēmums Nr. 399).

1950. gada oktobrī apvienojās lauksaimniecības arteļi „Mežasēta”, 
„Oktobra rīts”, „Kaļķi”, „Jaunā cīņa” un izveidojās k/z „Oktobra revo-
lūcija”.32

1950. gada 1. jūlijā apvienojās 1949. gada janvārī dibinātais kol-
hozs „9. janvāris” un 1949. gadā izveidotais k/z „Jaunā straume”, pa-
turot nosaukumu „Jaunā straume”.

1949. gada 8. aprīlī Dundagas pagasta Dundagas ciemā nodibinā-
ja l/a „Lauciņi”. Statūtus reģistrēja izpildkomitejā 1949. gada 15. aprī-
lī (lēmums Nr. 390). 1951. gada februārī apvienojās lauksaimniecības 
arteļi „Lauciņi” un „Brīvība”. Apvienotā lauksaimniecības arteļa no-
saukums – „Brīvība”.

1952. gada 24. februārī kolhozs „Jaunā straume” apvienojās ar 
1949. gadā dibināto k/z „Brīvība”, izveidojās k/z „Brīvā straume”.

Dundagas pagasta Nevejas ciema zemnieki 1949. gada 12. janvā-
rī nodibināja l/a „Vētra”. Kolhoza „Vētras” statūtus un dibināšanas 
protokolu Ventspils apriņķa izpildkomiteja apstiprināja 1949. gada 
28. janvārī.

1949. gada 9. aprīlī Dundagas pagasta Dundagas ciemā izvei-
doja kolhozu „Pavasaris”. 1950. gada 5. jūlijā, pamatojoties uz kop-
sapulces lēmumu, lauksaimniecības arteļi  „Pavasaris” un „Vētra” 
apvienojās, izveidojās kolhozs „Cīņa”, kuru 1956. gada 1. aprīlī pār-

32  Kompleksā ekspedīcija Dundagā 1976. gadā, 36.–42. lpp. ZA 601/1
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dēvēja par k/z „Rīts”. 1960. gada 5. martā kolhozs „Rīts” pievienojās 
k/z „Brīvā straume”.

1948. gada 10. septembrī Dundagas pagasta Plintiņu ciemā no-
dibināja kolhozu „Drosme”, bet 1949. gada 31. martā – k/z „Ozols”. 
1950. gada 29. jūlijā kolhozi „Drosme” un „Ozols” apvienojās, izvei-
dojās k/z, kas nosaukts padomju agronoma, biologa Trofima Lisenko 
(1898–1976) vārdā.

1961. gada 17. martā kolhozs „Brīvā straume” apvienojās ar 
k/z „Lisenko v. n.”, izveidojās k/z „Dundaga”.

1949. gada 31. martā Dundagas pagasta Mazirbes ciemā nodibinā-
ja l/a „Jūrmalnieks”. 1951. gada 11. septembrī kolhozu „Jūrmalnieks” 
pievienoja 1949. gada 14. janvārī dibinātajam Dundagas pagasta 
Nevejas ciema k/z „Zelta vārpa”.

1947. gada 22. oktobrī Dundagas pagasta Vīdāles ciemā nodibi-
nāja l/a „Jaunais ceļš”. 1950. gada 17. jūlijā kolhozus „Jaunais ceļš” 
un 1949. gadā Dundagas pagasta Vīdāles ciemā dibināto „Tīrums” 
pievienoja 1949. gadā Dundagas pagasta Vīdāles ciemā dibinātajam 
k/z „Jaunā gvarde”. 1949. gada 30. martā Dundagas pagasta Vīdāles 
ciemā nodibināja l/a „Robežsargs”. Tā statūtus izpildkomiteja apstip-
rināja 1949. gada 1. aprīlī (357. lēmums). 1951. gada 18. martā kolho-
zu „Robežsargs” pievienoja k/z „Jaunā gvarde”. 1971. gada 21. febru-
ārī apvienojās kolhozi „Dundaga”, „Oktobra revolūcija”, „Zelta vārpa” 
un „Jaunā gvarde”. Apvienotā kolhoza nosaukums – „Dundaga”.

1989. gadā republikā lielākais bija kolhozs „Dundaga” ar zemes 
kopplatību 22314 hektāri, no kuriem lauksaimnieciski izmantojami 
bija 8515 hektāri.33

Kolhozi Ances pagastā

1948. gada 10. septembrī Ventspils apriņķa Ances pagasta 
Lonastes ciemā dibināts l/a „Ļeņina ceļš”, bet 1949. gadā – l/a „Laima”. 
1950. gada 30. jūnijā apvienojas lauksaimniecības arteļi „Ļeņina ceļš” 
un „Laima”, paturot nosaukumu „Ļeņina ceļš”.

1949. gadā Ances pagasta Ances ciemā dibināts l/a „Padomju 
Latvija”, bet 1949. gada 13. martā – l/a „Staļina ceļš”. 1949. gada 
martā dibināts l/a „Cerība” Ances pagasta Rindas ciemā. Ventspils 

33  Boruks, A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte, 2003, 554. lpp.
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zonālā valsts arhīva materiāli liecina, ka 1950. gada jūlijā lauksaim-
niecības arteļi „Cerība”, „Padomju Latvija” un „Staļina ceļš” apvie-
nojās. Apvienoto arteļu nosaukums – „Staļina ceļš”. 1956. gada ap-
rīlī l/a „Staļina ceļš” pārdēvēja par k/z „Vārpa”. 1961. gada martā 
l/a „Ļeņina ceļš” pievienoja k/z „Vārpa”. Lauksaimniecības arteli 
„Vārpa” 1963. gadā pārdēvēja par k/z „Ance”.

Zvejnieku kolhozi

Kolhozs „1. maijs” dibināts 1946. gada 10. martā Mērsraga pa-
gastā. 1949. gada 24. aprīlī Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā no-
dibināja kolhozu „Plēsums”, atdalot 24 zemnieku sētas no zvejnieku 
arteļa „1. maijs”. 1962. gada 26. martā kolhozu „Plēsums” pievienoja 
z/k „1. maijs” (4. att.).

1947. gada 19. oktobrī 74 zvejnieki no Valgalciema, Kaltenes, 
Rojas un Žocenes nodibināja z/a „Staļina ceļš”. 1947. gada novembrī 
Melnsila un Ģipkas zvejnieki izveidoja z/a „Viļņu lauzējs”. 1962. gada 
decembrī zvejnieku arteļi „Staļina ceļš” un „Viņu lauzējs” apvienojas 
un izveidojās z/k „Banga”.

1947. gada 3. martā 39 zvejnieki no Kolkas, Melnsila un Ģipkas 
nodibināja z/a „Kolkasrags”. 1947. gada 5. oktobrī 44 Saunaga, 
Pitraga, Sīkraga un Mazirbes zvejnieki izveidoja z/a „Jūras arājs”. 
1949. gadā notika zvejnieku arteļa „Kolkasrags” biedru pilnsapul-
ce, kurā nolēma arteli sadalīt divās vienībās. 1949. gada 15. aprīlī 
Ventspils apriņķa DDP IK ar lēmumu Nr. 408 reģistrēja Dundagas 
pagasta z/a „Viļņu lauzējs”. Ar 1962. gada 8. decembra z/a „Viļņu lau-
zējs” biedru sapulces lēmumu nolēma no 1963. gada 1. janvāra apvie-
noties ar Rojas z/a „Banga”.

1951. gada vasarā apvienojās zvejnieku arteļi „Jūras arājs” un 
„Kolkasrags”. Apvienotā zvej-
nieku kolhoza nosaukums 
bija „Brīvais zvejnieks”. Tā 
centrs bija Kolka. 1975. gada 
1. janvārī z/k „Brīvais zvej-
nieks” pievienoja z/k „Banga”. 
Kolhozs „Banga” bija viens no 
visbagātākajiem kolhoziem. 
Tam bija moderna flote, efek- 4. att. Zvejnieku svētki Mērsragā 1973. gadā. 

Jūras māte – aktrise Velta Līne. TNMM 28741/1
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tīvi zivju apstrādes cehi, labi attīstīta krasta bāze, ap 2000 strādājošo. 
1981. gadā zivju apstrādes cehos ražoja 36 dažādu veidu produkciju, 
11 miljonus kārbu konservu.34

Sovhozs „Lubezere”

1945. gadā atjaunoja padomju saimniecību „Lubezere”. 
Saimniecības kopplatība bija 878 ha zemes, tai skaitā aramzeme 
459 ha, 54 liellopi (28 govis), 39 cūkas, viena automašīna, četri trakto-
ri. Saimniecībā strādāja 50 cilvēku.35

1948. gada 31. augustā Ārlavas pagasta Ārlavas ciemā nodibinā-
ja lauksaimniecības arteli, kuru nosauc publicista, jaunlatviešu kus-
tības aizsācēja Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) vārdā. 1950. gadā 
kolhozam „Krišjāņa Valdemāra v. n.” pievienoja 1948. gadā dibināto 
k/z „Arājs”. 1948. gada 31. augustā Ārlavas pagastā izveidoja kolhozu 
„Ārlava”. 1948. gada 29. janvārī Ārlavas pagasta Lubes ciema zemnieki 
nodibināja l/a „Jaunā dzīve”.36 Lauksaimniecības artelim „Jaunā dzī-
ve” 1950. gada 27. jūnijā pievienoja l/a „Ārlava”. 1960. gada 9. martā 
kolhozu „Jaunā dzīve” pievienoja k/z „Krišjāņa Valdemāra v. n.”.

1948. gada septembrī Nogales pagastā dibinātie lauksaimnie-
cības arteļi „Nākotne” un „Nogale”37 1950. gadā apvienojās, pa-
turot nosaukumu „Nākotne”. Padomju saimniecībai „Lubezere” 
1955. gada 3. septembrī pievienoja k/z „Nākotne”, 1971. gadā – 
k/z „Krišjāņa Valdemāra v. n.”.

Laidzes pagasta Valdgales ciemā 1948. gada oktobrī izveidoja 
l/a „Zelta vārpa” un 1949. gada 15. martā – l/a „Valdgale”.38

Kolhozs „Padomju Latvija” izveidojās 1950. gadā, apvienojoties 
k/z „Zelta vārpa” un k/z „Valdgale”. No 1955. gada 1. septembra līdz 
1957. gada 20. decembrim kolhozs „Padomju Latvija” darbojās kā 
p/s „Lubezere” Valdgales nodaļa.

Sovhozs „Valdgale”

Sovhozs „Valdgale” dibināts 1957. gada 20. decembrī. Tas izvei-
dots no kolhoza „Sarkanā zvaigzne”, ko likvidēja 1957. gada 11. de-

34  Robalde, M. „Bangai” – 50. Talsu Vēstis, Nr. 121, 1997, 2. lpp.
35  TNM Ē. Prokopoviča materiāli, 32. mape.
36  Lauksaimniecības artelis „Jaunā dzīve”. Padomju Karogs. Nr. 14, 1948, 2. lpp.
37  Jauni kolhozi. Padomju Karogs, Nr. 113, 1948, 1. lpp.
38  Kompleksā ekspedīcija Valdgales ciemā 1987. gadā, 9. lpp. ZA 1202/1
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cembrī, un p/s „Lubezere” Valdgales un Cīruļu nodaļām.
1948. gada 1. februārī Laidzes pagasta Valdgales ciemā izveidoja 

l/a „Sarkanā zvaigzne”.39 1948. gada 24. septembrī Ārlavas pagasta 
Valdemāra ciemā izveidoja kolhozu „Dzelme”. 1950. gada 22. jūnijā 
kolhozu „Dzelme” pievienoja k/z „Sarkanā zvaigzne”.

Kolhozs „Padomju Latvija” līdz pat 1957. gada 20. decembrim, kad 
izveidoja sovhozu „Valdgale”, skaitījās kā p/s „Lubezere” Valdgales 
nodaļa.

Ārlavas pagasta Ziedoņu ciema zemnieki 1949. gada 9. janvā-
rī nodibināja l/a „Blāzma”. 1950. gada jūlijā kolhozu „Blāzma” pie-
vienoja 1949. gada 9. janvārī dibinātajam k/z „Komjaunietis”, kurš 
nosaukts par godu VĻKJS XI kongresam.40 1949. gada 28. martā 
Dundagas pagasta Ģibzdes ciemā nodibinājās kolhozi „9. maijs” un 
„Ģibzde”. 1950. gada jūlijā tie apvienojās, izveidojās k/z „Boļševiks”. 
1958. gada 7. aprīlī Talsu rajona Dundagas strādnieku ciematā uz 
bijušā lauksaimniecības arteļa „Boļševiks” otrās brigādes pamata iz-
veidoja l/a „Drosme”. 1960. gada 18. martā kolhozu „Drosme” pievie-
noja k/z „Vārpa”. 1964. gadā sovhozam „Valdgale” pievienoja kolhozu 
„Vārpa”.

Kolhozs „Laidze”

1950. gada februārī Laidzes pagasta Valdgales ciemā apvienojās 
1948. gada 4. aprīlī dibinātais l/a „Augstraža” un 1948. gadā dibinā-
tais l/a „Kurzeme”. Jaunizveidoto kolhozu 1950. gada 30. martā nodē-
vēja par k/z „Vienība”. 1949. gada 30. martā Laidzes pagastā nodibi-
nāja kolhozu „Rīts”. 1950. gada jūlijā to pievienoja k/z „Vienība”.

1948. gada 12. februārī Laidzes pagasta Laidzes ciemā nodibina 
l/a „Liesma”, 1948. gada 16. februārī – l/a „Gaisma” un 1948. gada 
2. augustā – l/a „Komūna”. 1950. gada 6. jūlijā kolhozam „Komūna” 
pievienojas k/z „Gaisma” un k/z „Liesma”. 1960. gada 29. novembrī 
apvienojas kolhozi „Komūna” un „Vienība”. Apvienotā kolhoza no-
saukums –  „Laidze”. 1972. gada 1. janvārī kolhozu „Laidze” pievieno 
Laidzes sovhoztehnikumam.

39  Turpat.
40  Jauns kolhozs. Padomju Karogs, Nr. 24, 1949, 1. lpp.
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Kolhozs „Lāčplēsis”

Doma par pirmo kopsaimniecību dibināšanu Ķūļciemā radās 
1948. gadā. Talsu novada muzeja krājumā glabājas 34 Mērsraga 
pagasta Ķūļciema zemnieku 1948. gada 30. maijā Talsu apriņķa 
DDP IK priekšsēdētājam Jānim Zommeram iesniegtais lūgums at-
ļaut dibināt kolhozu ar nosaukumu „Ķūļi”. Ķūļciema zemnieki bija 
iecerējuši jaunizveidotajā kolhozā „Ķūļi” ietilpināt visu Ķūļciema 
zemnieku saimniecību zemi, kopplatībā vairāk par 500 ha, kā arī at-
brīvot un nodot kolhozam „Ķūļi” tās zemes platības, kuras aizņēma 
z/a „Pirmais maijs”. Pirmās kopsaimniecības dibināšanas ideja tika īs-
tenota, to apliecina muzeja krājumā apskatāmais 1948. gada 6. jūnija 
Mērsraga pagasta Ķūļciema l/a „Cerība” dibināšanas sapulces proto-
kols. Lauksaimniecības arteļa „Cerība” dibināšanas sapulcē piedalījās 
26 zemnieki. Ar Talsu apriņķa DDP IK 1948. gada 29. jūnija lēmumu 
Nr. 246. apstiprināja l/a „Cerība” statūtus un noteica arteļa kopējo 
platību 288 ha ar 60 ha aramzemes.41

Ventspils zonālā valsts arhīva materiāli liecina, ka 1949. gada 
3. aprīlī Laucienes pagasta Dzedru ciemā zemnieki nodibina 
l/a „Dzintarzeme”. Kolhozs „Cerība” 1950. gada 10. jūlijā apvienojas 
ar k/z „Dzintarzeme” un izveidojas k/z „Lāčplēsis”. Tas pakāpeniski iz-
veidojās par vienu no labākajām saimniecībām Talsu rajonā. Kolhozā 
„Lāčplēsis” atradās labākā Latvijas balto šķirnes cūku audzētava re-
publikā.

Sovhozs „Okte”

1945. gadā Laucienes ciemā dibināta padomju saimniecība „Okte”. 
Tā izveidota uz valsts zirgaudzētavas „Okte” bāzes.42

Laucienes pagasta Odres ciemā 1948. gada 3. februārī dibina 
l/a „Jaunais ceļš”, 1949. gada 26. martā – l/a ”Sējējs” un 1949. gadā – 
l/a „Odre”. 1949. gada 26. marta laikraksts „Padomju Karogs” vēsta, 
ka Laucienes pagastā izveidots l/a „Lauciene”.43

1949. gadā dibināts Lībagu pagasta Aklāciema lauksaimnie-
cības artelis, kurš nosaukts padomju biologa, selekcionāra Ivana 
Mičurina (1855–1935) vārdā. 1950. gada 29. jūnijā apvienojas kol-
41  Talsu apriņķa Mērsraga pagasta lauksaimniecības arteļa „Cerība” dibināšanas 

pirmdokumenti un protokoli. TNMM 6646
42  Kompleksā ekspedīcija Laucienes ciemā 1982. gadā, 7. lpp. ZA 937a
43  Jauni kolhozi. Padomju Karogs, Nr. 36, 1949, 1. lpp.
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hozi „Mičurina v. n.”, „Odre”, „Sējējs”, „Lauciene” un „Jaunais ceļš”. 
Apvienotā kolhoza nosaukums – „Kirova v. n.”. 1955. gada 2. septem-
brī l/a „Kirova v. n.” pievieno sovhozam „Okte”.

1948. gada 29. decembrī Laucienes pagasta Pļavu ciemā dibinātajam 
l/a „Pļavas”44 1950. gadā pievieno 1948. gadā dibināto l/a „Dzirkstele”. 
1974. gada 18. martā kolhozu „Pļavas” pievieno p/s „Okte”.

1947. gada 22. decembrī Vandzenes pagasta Oktes ciemā iz-
veidoja l/a „Vandzene” ar zemes kopplatību 454 hektāri, no kuriem 
255 ha bija aramzeme. Lauksaimniecības artelis „Progress” dibināts 
1948. gada 8. septembrī Vandzenes pagasta Oktes ciemā. 1950. gada 
14. jūlijā tam pievienoja l/a „Vandzene”. 1960. gada 1. decembrī kolho-
zu „Progress” pievienoja p/s „Okte”.

Kolhozs „Lībagi”

1948. gada 3. martā Lībagu pagasta Lībagu ciemā dibināts l/a 
„Astotais marts”. Lauksaimniecības artelis „Vētra” dibināts 1949. gada 
24. februārī Lībagu pagasta Aklāciemā. 1949. gada 30. martā Lībagu 
ciemā dibināts l/a „Lībagi”. Lauksaimniecības artelis „Stende” dibināts 
1949. gada 9. janvārī Stendes pagastā. Lauksaimniecības artelis „Uz 
priekšu” dibināts 1949. gada 31. martā Stendes pagasta Stendes cie-
mā. Ar 1950. gada 14. maija kopsapulces lēmumu daļa no arteļa „Uz 
priekšu” pievienota kolhozam „Stende”, bet otra daļa – l/a „Lībagi”, 
„Vētra” un „8. marts”, nosaucot jaunveidojumu par „Molotova v. n.” 
kolhozu.45 1954. gadā to pārdēvē par k/z „Lībagi”.

1949. gada 29. martā Aklāciemā dibināts l/a ”Līdums”. 
Lauksaimniecības artelis „Pret kalnu” dibināts 1948. gada 28. sep-
tembrī Laucienes pagas-
ta Odres ciemā. 1950. gada 
8. jūlijā kolhozs „Stende” ap-
vienojās ar l/a „Līdums” un 
„Pret kalnu”, veidojot jaunu –
„Kaļiņina v. n.” – kolhozu.

1960. gada 14. decembrī 
kolhozam „Lībagi” pievienoja 
k/z „Kaļiņina v. n.”. 1976. gada 

44  Jauni kolhozi mūsu apriņķī. Padomju Karogs, Nr. 3, 1949, 2. lpp.
45  Kalmanis, Z. Vējš pāri Lībagiem. Talsi : APL, 2009, 276. lpp.

5. att. Kartupeļu stādīšana Stendes SIS laukos 
1950. gados. TNMM 12690/1
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novembrī k/z „Lībagi” pievienoja Valsts Stendes selekcijas un izmēģi-
nājumu stacijai46 (5. att.).

Lauksaimniecības artelis „Kopējā solī” dibināts 1948. gada 25. janvā-
rī Stendes Brincās, bet 16. februārī pārdēvēts par l/a „Padomju arājs”.47

Kolhozs „Draudzība”

Spāres pagasta Spāres ciemā 1948. gada 19. decembrī nodibina 
l/a „Spāre”, bet 1949. gada 3. aprīlī – l/a „Ausma”. 1949. gada 3. ap-
rīlī Spāres pagasta Mazspāres ciemā nodibina l/a „Zelta vārpa”. 
1950. gada 7. jūlijā l/a „Ausma” pievieno l/a „Zelta vārpa” un „Spāre”.

1947. gada 2. decembrī Pastendes pagasta Talsciemā ar centru 
Vecremešos nodibināja l/a „Darba spars”. Tā zemes platība bija 173 
hektāri, no tiem 96 ha aramzemes. Pastendes pagasta Pastendes cie-
mā 1948. gada 16. martā dibināts l/a „Ļeņina ceļš”, bet 1948. gada 
11. janvārī – l/a „Sarkanais stars”. 1950. gada 3. jūlijā l/a „Ļeņina ceļš” 
apvienojas ar l/a „Sarkanais stars”, izveidojās l/a „Rainis”. 1948. gada 
29. augustā Pastendes pagastā nodibina l/a „Padomju karogs”. 
Lauksaimniecības artelis „Zelta grauds” dibināts 1949. gada 3. aprīlī 
Pastendes pagasta Talsciemā. 1950. gada 9. jūlijā l/a „Zelta grauds” 
apvienojas ar l/a „Darba spars” un l/a „Padomju karogs”. Apvienotā 
arteļa nosaukums – „Padomju karogs”.

1947. gada 27. novembrī Stendes pagasta Ģibuļu ciema Liekniekos 
sanāca Stendes mašīnu un zirgu iznomāšanas punkta un ciema zem-
nieki un nodibināja l/a „Uzvara” (6. att.).

Arteļa „Uzvara” sākotnējā zemes platība bija 504,7 hektāri, to 
skaitā 225,3 ha aramzemes. Artelī iekļāvās 27 individuālās saimnie-

cības un Stendes pagasta 
mašīnu un zirgu iznomā-
šanas punkta saimniecī-
ba „Lieknieki”.

1947. gada 22. de-
cembrī Stendes pagasta 
Kalešu ciema zemnieki 
izveidoja kopsaimniecību 
„Darbs”, kurā apvienojās 

46  Turpat, 381. lpp.
47  Turpat, 308. lpp.

6. att. Anna Lubiņa – kolhoza „Uzvara” slaucēja  
1950. gados. TNMM 9402
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16 zemnieku saimniecības. Arteļa zemes platība bija 347 hektāri, to 
skaitā 142 ha aramzemes. 1948. gada 8. aprīlī  Stendes pagasta Kalešu 
ciemā nodibina l/a „Centība”, bet 1949. gada 8. aprīlī – l/a „Zaļā zeme”. 
Kolhozam „Uzvara” 1950. gada 29. jūlijā pievienojas l/a „Zaļā zeme”, 
l/a „Darbs”, bet 1960. gada 1. martā – k/z „Centība”.

1948. gada 31. jūlija laikraksts „Padomju Karogs” vēsta, ka 
Stendes pagasta Ģibuļu ciemā nodibināts l/a „Padomju zemnieks”.48 
1949. gada 29. martā Ģibuļu ciemā dibina l/a „Jaunais ceļš” (1949. gadā 
pārdēvē par l/a „Darba ceļš”), 1949. gada 2. aprīlī – l/a „Vārpu vai-
nags”49 (1949. gadā pārdēvē par l/a „Straume”) un 1949. gada 10. ap-
rīlī – l/a „Brīvais zemnieks”. 1950. gada 30. jūnijā l/a „Darba ceļš” pie-
vieno l/a „Straume” un „Brīvais zemnieks”.

1960. gada 1. decembrī apvienojās kolhozi „Uzvara”, „Ausma”, 
„Darba ceļš’, „Rainis” un „Padomju karogs”. Izveidojās k/z „Draudzība”. 
1960. gados tas pēc zemes platības bija lielākā saimniecība repub-
likā (14401 ha zemes, 9168 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
5305 ha tīrumi). Apvienotajā kolhozā strādāja 1404 biedri.50

Kolhozi Usmas ciemā

1950. gada 30. septembrī Ventspils rajona Usmas ciemā nodibina 
l/a „Komjaunietis”, apvienojoties l/a „Jaunais stars” un „Auseklis”. Ar 
1962. gada 18. aprīli l/a „Komjaunietis” pakļauts Talsu rajona Usmas 
ciema padomei un tiek pārdēvēts par k/z „Usma”.

Kolhozs „Dzimtene”

Valgales pagasta zemnieki 1948. gada 28. jūlijā nodibina lauk-
saimniecības arteļus „Dzimtene”, „Pirmrindnieks”, „Rumba” un 
„Veģi”. 1949. gada 22. februārī Valgales pagasta Abavas ciemā no-
dibina l/a „Baltija”.51 1950. gada 5. jūlijā l/a „Pirmrindnieks” apvie-
nojas ar l/a „Veģi” un l/a „Dzimtene”. 1950. gada 17. jūlijā kolhozi 
„Pirmrindnieks” un „Rumba” apvienojas, izveidojās k/z „Padomju 
dzimtene”.52 Virbu pagastā nodibina lauksaimniecības arteļus: 
1948. gada 21. februārī – „Draudzība”, 1948. gada 25. februārī – 

48  Jauni kolhozi. Padomju Karogs, Nr. 92, 1948, 2. lpp.
49  Reģistrēti 103 kolhozi. Padomju Karogs, Nr. 44, 1949, 1. lpp.
50  Kompleksā ekspedīcija Ģibuļu ciemā 1979. gadā, 35. lpp. ZA 810/1
51  VZVA, 174. f., 1. lpp.
52  VZVA, 40. f., 1. lpp.
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„Zvaigzne” un 1948. gada 30. oktobrī – „Virbi”. 1950. gada 27. jūnijā 
apvienojas kolhozi „Draudzība”, „Zvaigzne” un „Virbi”. Jaunizveidotā 
kolhoza nosaukums – „Komjaunietis”. 1948. gada 6. jūnijā Virbu pa-
gastā dibināts l/a „Kopsolis”. 1950. gadā apvienojās k/z „Kopsolis” 
un 1949. gada 22. februārī dibinātais k/z „Partizāns”, nodibinājās 
k/z „Sarkanais partizāns”.

1969. gadā izveidojās kolhozs „Sabile”, apvienojoties 
k/z „Komjaunietis” un k/z „Sarkanais partizāns”.

1973. gada 12. janvārī apvienojas kolhozi „Padomju dzimtene”, 
„Sabile” un „Baltija”. Apvienotā kolhoza nosaukums – „Dzimtene”. 
1986. gadā uz kolhoza „Dzimtene” un Sabiles konservu rūpnīcas bāzes 
izveidoja agrorūpniecisko uzņēmumu „Sabile”.

Sovhozs „Virbi”

Ventspils zonālā arhīva materiāli liecina, ka padomju saimniecī-
bas „Virbi” priekšvēsture saistāma ar 1946. gadu. 1946. gadā Virbu 
pagasta Virbu ciemā Sabiles stērķeļu fabrikas palīgsaimniecības 
„Lēdas” vietā izveidojās padomju saimniecība – Sabiles stērķeles fab-
riku pārdēvēja par Sabiles kombinātu, kas savukārt 1948. gada maijā 
pārdēvēts par Virbu kombinātu. 1948. gada 20. oktobra pavēlē Nr. 86 
minēts, ka, pamatojoties uz Latvijas PSR MP lēmumu, dibina padom-
ju saimniecību „Virbi”.

Lauksaimniecības artelis „Padomju armija” dibināts 1948. gada 
12. februārī Virbu pagasta Jaunpagasta ciemā. 1950. gada jūnijā kol-
hozi „Padomju armija” un „Padomju dzimtene” apvienojās. Apvienotā 
kolhoza nosaukums – „Padomju armija”.

1948. gada 23. janvārī Strazdes pagasta Strazdes ciemā nodibina 
l/a „Varonis”. 1950. gada maijā tam pievieno 1949. gada 11. janvārī 
Strazdes pagasta Mežmaļu ciemā dibināto l/a „Mežmaļi”.53 1950. gada 
28. jūnijā l/a „Varonis” pievieno 1948. gada 30. decembrī Strazdes pa-
gasta Mežmaļu ciemā dibināto l/a „Strazde”.

1956. gadā sovhozam „Virbi” pievieno kolhozu „Padomju armija”, 
bet 1971. gadā – k/z „Varonis”. Sovhozs „Virbi” specializējās piena 
un liellopu gaļas ražošanā, palīgnozares – augļkopība un dārzeņko-
pība. 1986. gada 1. augustā padomju saimniecībai „Virbi” pievienoja 
„Latvijas Balzāms” rūpnīcu „Talsi”.
53  Jauni kolhozi. Padomju Karogs, Nr. 10, 1949, 1. lpp.
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Kolhozi Kandavas pagastā

Talsu apriņķa Kandavas pagasta Aizdzires ciemā p/s „Valdeķi” 
savu darbību uzsāka 1945. gada 10. maijā.54 1948. gada 21. decembrī 
Kandavas pagasta Kandavas ciema zemnieki nodibina l/a „Zelta dru-
va”,55 bet 1948. gada 23. decembrī – l/a „Kandava”.56

1948. gada 24. decembrī Kandavas pagasta Kandavas ciemā no-
dibina lauksaimniecības arteli, kuru nosauca Padomju Savienības 
Varoņa, Latvijas PSR Tehnisko kultūru ministra Otomāra Aleksandra 
Oškalna57 (1904–1947) vārdā.58

Līgas ciema nosaukumu – „Līga”59 – ieguva 1948. gada 28. de-
cembrī Talsu apriņķa Kandavas pagasta Līgas ciemā dibinātais lauk-
saimniecības artelis.60

1948. gada decembrī Kandavas pagastā izveidoja l/a „Abava”61 
un l/a „Viesturs”.62 Tukuma zonālā valsts arhīva materiāli vēsta, ka 
Kandavas pagasta Kandavas ciema zemnieki 1948. gada decembrī no-
dibināja lauksaimniecības arteļus  „Dimanti”63 un „Zelta vārpa”.64

1949. gada 22. martā Kandavas pagasta Aizdzires ciema Cērpās 
notika l/a „Augstkalni” dibināšanas sapulce. Aizdzires ciema zemnie-
ku kopsapulcē 1949. gada 24. martā nolemj apvienoties un nodibināt 
l/a „Rainis”.65

1949. gada 28. martā Kandavas pagasta Aizdzires ciema „Cīruļos” 
zemnieki kopsapulcē nolēma apvienoties un nodibināt lauksaimnie-
cības arteli ar nosaukumu „1. maijs”. Autore, iepazīstoties ar kolhoza 
„1. maijs” kopsapulces protokola grāmatu, secina, ka jau nākamajā 
l/a „1. maijs” biedru pilnsapulcē 1949. gada 7. aprīlī nolemj kopsaim-
niecību pārdēvēt par k/z „Ozols”. Kolhoza nosaukumu maina, jo Talsu 
apriņķī jau agrāk ir nodibināts l/a „1. maijs”. 1949. gada 27. aprīlī, pēc 

54  Tukuma zonālais valsts arhīvs (turpmāk – TZVA), 83. fonds, 1. lpp. 
55  TZVA, 40. f., 13. lpp.
56  Turpat, 4. lpp.
57  Turpat, 30. lpp.
58  Kokaine, E. Kolhozu celtniecību – partijas organizāciju uzmanības centrā. Padomju Karogs, 

Nr. 8, 1949, 2. lpp.
59  TZVA, 40. f., 10. lpp.
60  Jauns kolhozs Kandavas pagastā. Padomju Karogs, Nr. 157, 1948, 2. lpp.
61  TZVA, 431. f., 1. lpp.
62  Kokaine, E. Kolhozu celtniecību – partijas organizāciju uzmanības centrā. Padomju Karogs, 

Nr. 8, 1949, 2. lpp.
63  TZVA, 40. f., 15. lpp.
64  TZVA, 437. f., 1. lpp.
65  TZVA, 342. f., 2. lpp.



218

biedru pilnsapulces lēmuma, l/a pārdēvē par „Drošā nākotne”.66

Tukuma zonālā valsts arhīva materiāli vēsta, ka Kandavas 
pagasta Daigones ciemā 1949. gada 8. maijā notiek pirmā 
l/a „Imants Sudmalis” valdes sēde. Lauksaimniecības artelis nosaukts 
Padomju Savienības Varoņa Imanta Sudmaļa (1916–1944) vārdā.67

Daigones ciema nosaukumu ieguva 1949. gada 1. septembrī 
Kandavas pagasta Pūres ciemā nodibinātais kolhozs. Autore secina, ka 
Kandavas pagastā 1948. gadā dibināts lauksaimniecības artelis, kurš 
nodēvēts Latvijas Republikas okupācijas dienas – 17. jūnija – vārdā. 
1950. gada 1. jūlijā l/a „Daigone” tiek pievienots k/z „17. jūnijs”.68

Kolhozi Cēres pagastā

Talsu  apr iņķa 
Cēres pagasta Cēres 
ciema zemnieki nodi-
bina sekojošus lauk-
saimniecības arteļus: 
1948. gada 20. jūni-
jā – „Vārpa”69 (7. att.), 
1949. gada 12. janvā-
rī – „Jaunā piecgade”70 
un 1949. gada 11. aprī-

lī – „Jaunais arājs”.71

Cēres ciema zemnieki 1949. gada 15. janvārī nolēma apvienoties 
un nodibināt l/a „Iļičs”. Talsu apriņķa izpildu komiteja arteļa statūtus 
apstiprināja 1949. gada 21. janvārī (lēmums Nr. 48). Kolhoza „Iļičs” 
ražošanas profils bija laukkopība, lopkopība, biškopība, zivkopība un 
dārzkopība.72

Cēres pagasta Oksles ciema zemnieki 1948. gada 27. jūnijā nodi-
bināja l/a „Stars”.73 Oksles nosaukumu ieguva 1948. gada 16. augustā 
Cēres pagasta Oksles ciemā dibinātais lauksaimniecības artelis.74

66  TZVA, 40. f., 1. lpp.
67  Turpat, 5. lpp.
68  Turpat, 7. lpp.
69  Turpat, 14. lpp.
70  Turpat, 27. lpp.
71  Turpat, 26. lpp.
72  TZVA, 428. f., 1. lpp.
73  TZVA, 40. f., 12. lpp.
74  Turpat, 9. lpp.

7. att. K/z „Vārpa” kolhoznieki ar pajūgiem piegādā sienu 
valstij 1949. gada jūlijā. TNMM 4630
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Galciema nosaukumu ie-
guva 1949. gada 12. janvārī 
Cēres ciemā dibinātais lauk-
saimniecības artelis ar centru 
Galciemā. Taču jau nākamajā 
l/a „Galciems” biedru kopsapul-
cē 1949. gada 31. janvārī nolemj 
kolhozu pārdēvēt par „Jaunā 
piecgade”.

Kolhozi Zentenes pagastā

Talsu apriņķa Zentenes pagasta Zentenes ciema zemnieki 
1948. gada 25. februārī nodibināja l/a „Rosība”, bet 1949. gada 1. aprī-
lī – l/a „Zentene”.75 Zentenes pagasta Silu ciema zemnieki 1949. gada 
31. martā nodibināja l/a „Jaunpļavas”.76

Kolhozs „Kurzeme”

Talsu apriņķa Zentenes pagasta Balgales ciema zemnieki nodibi-
nāja trīs lauksaimniecības arteļus: 1948. gada 5. septembrī – „Balgale”, 
1949. gada 2. janvārī – „Dursupe” un 1949. gada 2. aprīlī – „Galtene”. 
1948. gada 5. septembrī Zentenes pagastā izveidoja lauksaimniecības 
arteli, kuru nodēvē Latvijas PSR Tautas rakstnieka, Latvijas PSR 
Ministru Padomes priekšsēdētāja, PSRS Augstākās Padomes Tautību 
padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča (1904–1966) vārdā. 1950. gada 
17. jūlijā apvienojas kolhozi „Dursupe”, „Balgale”, „Galtene” un „Viļa 
Lāča v. n.”. Apvienotā kolhoza nosaukums – „Viļa Lāča v. n.” (8. att.). 
1957. gada 6. novembrī „Viļa Lāča v. n.” kolhozu pārdēvēja par 
„Kurzemi”.77

1948. gada 28. novembrī Laucienes pagasta Laucienes ciemā nodi-
bināja lauksaimniecības arteļus „Sarkanais arājs”, 1948. gada 31. de-
cembrī – „Padomju Latvija”78, bet 1949. gada 3. aprīlī – „Saulesstars”. 
1950. gada 13. jūlijā tie apvienojās un izveidojas k/z „Liesma”. 
1969. gada februārī kolhozu „Liesma” pievienoja k/z „Kurzeme”.79

75  Turpat, 33. lpp.
76  Turpat, 29. lpp.
77  VZVA. 9. f., 1. lpp.
78  Jauni kolhozi mūsu apriņķī. Padomju Karogs, Nr. 3, 1949, 2. lpp.
79  Kompleksā ekspedīcija Balgales ciemā 1984. gadā, 3. lpp. ZA 1027/1

8. att. K/z „Viļa Lāča v. n.” kolhoznieki  
ekskursijā 1950. gados. TNMM 15338/1
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Kolhozs „Strazde”

Pamatojoties uz 1989. gada 13. aprīļa Talsu rajona Tautas deputā-
tu padomes (TDP) izpildkomitejas rīkojumu Nr. 33 no valsts saimnie-
cības „Virbi” atdalīja teritoriju un izveidoja jaunu kolhozu „Strazde”.

Kopsaimniecību statusa maiņa 1990. gados

Ar Ministru Padomes 1990. gada 5. jūnija lēmumu Nr. 15 padom-
ju saimniecība „Valdgale” pārtapa par kopsaimniecību „Valdgale” 
un Ļeņina kolhozs – par agrofirmu-kopsaimniecību „Vandzene”. Uz 
Laidzes agrotehniskuma-skolas bāzes izveidoja divus patstāvīgus 
lauksaimniecības uzņēmumus – kopsaimniecību „Laidze” un Laidzes 
lauksaimniecības tehnikumu-skolu.80

Pamatojoties uz kolhoza „Dundaga” 1990. gada 7. marta (protokols 
Nr. 1) pilnvaroto sapulces lēmumu un Ministru Padomes 1990. gada 
24. augusta lēmumu Nr. 115, kolhozu „Dundaga” sadalīja četrās atse-
višķās kopsaimniecībās – „Dundaga”, „Neveja”, „Vīdale” un „Kaļķi” un 
trīs apkalpojošās sabiedrībās – „Kurši”, „Grauds” un „Spēks”.81

1991. gada 1. jūlijā stājās spēkā Latvijas Republikas likums „Par 
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. Ar 
Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 14. februāra 54. lē-
mumu Mērsraga pagasta zvejnieku kolhozu „1. maijs” pārdēvēja par 
zvejnieku kopsaimniecību „Mērsrags”.82 1992. gada vasarā aizsākās 
zvejnieku kopsaimniecības „Banga” privatizācija. Kolhozu „Banga” 
pārveidoja par SIA, tad par zvejnieku paju sabiedrību. 1996. gada 
19. jūlijā nodibināja akciju sabiedrību „Banga”.83

Ventspils zonālā valsts arhīva materiāli liecina, ka 1992. gada 
31. janvārī kopsaimniecību „Kurzeme” likvidē, pamatojoties uz pri-
vatizācijas un pārveidošanas sapulces lēmumu.84 1992. gada 7. feb-
ruārī ar kopsaimniecības valdes sēdes lēmumu nolēma likvidēt kop-
saimniecību „Strazde” un izveidoja sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
(SIA) „Strazde”.85 Kolhozu „Tiņģere” likvidēja 1992. gada 7. februārī 

80  Par jaunsaimniecību izveidošanu Balvu, Bauskas un Talsu rajonos un saimniecību pārdēvēšanu 
Bauskas, Cēsu, Talsu, Valmieras un Ventspils rajonos. Ziņotājs, Nr. 31, 1990, 10. lpp.

81  VZVA, 118. f., 1. lpp.
82  Vadziņš, V. Zvejnieku kopsaimniecība „Mērsrags”. Talsu Vēstis, Nr. 23, 1991, 2. lpp.
83  Robalde, M. „Bangai” – 50. Talsu Vēstis, Nr. 121, 1997, 2. lpp.
84  VZVA, 9. f., 1. lpp.
85  Aicina. Talsu Vēstis, Nr. 2, 1992, 4. lpp.
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pēc kopsaimniecības privatizācijas sapulces lēmuma.86 Kopsaimniecību 
„Lāčplēsis” likvidēja 1992. gada 14. februārī pēc kopsaimniecības bied-
ru kopsapulces lēmuma. 1992. gada 14. februārī agrorūpniecisko uz-
ņēmumu „Sabile” likvidēja, izveidojot SIA „Sabile”.87 Kopsaimniecību 
„Cīņa” likvidēja 1992. gada 14. februārī, pamatojoties uz kopsaim-
niecības „Cīņa” biedru pilnsapulces lēmumu. Izveidoja SIA „Lube”. 
1992. gada 14. februārī valsts saimniecību „Virbi” likvidēja, pamato-
joties uz privatizācijas un pārveidošanas sapulces lēmumu. Izveidoja 
SIA „Virbi”. Ar kopsaimniecības „Rojupe” pilnvaroto sapulces lēmu-
mu 1992. gada 15. februārī (protokols Nr. 1) kopsaimniecība izbeidz 
savu darbību. Izveido SIA „Rojupe”.88 Valsts saimniecību „Okte” likvi-
dē 1992. gada 21. februārī, pamatojoties uz privatizācijas un pārvei-
došanas sapulces lēmumu.89 Izveido SIA „Okte”. 1991. gadā padomju 
saimniecība „Lubezere” pārdēvēta par valsts saimniecību „Lubezere”. 
Kopsaimniecības „Lubezere” un „Draudzība” likvidēja 1992. gada 
26. februārī, pamatojoties uz privatizācijas un pārveidošanas sapulces 
lēmumiem.90

1992. gada martā tuvojās noslēgumam lielo saimniecību pārtap-
šana par SIA vai paju sabiedrībām. 1992. gadā Talsu rajonā bija 15 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību: „Lube”, vadītājs Emīls Tālbergs, 
„Dundaga”, vadītājs Austris Kristapsons, „Rojupe”, vadītājs Juris 
Kokins, „Tiņģere”, vadītājs Harijs Derkevics, „Strazde”, vadītājs 
Aigars Kļava, „Lubezere”, vadītājs Jānis Straujais, „Lauciene”, vadī-
tājs Pēteris Zaķis, „Virbi”, vadītājs Dainis Peimanis, „Laidze”, vadī-
tājs Māris Ralle, „Neveja”, vadītājs Raitis Sirkelis, „Kaļķi”, vadītājs 
Andrejs Lankelis, „Vīdāle”, vadītājs Gints Lindemanis, „Grauds”, va-
dītājs Rūdolfs Apsāns, „Spēks”, vadītājs Imants Kēnigsvalds.

1992. gadā Talsu rajonā darbojās paju sabiedrības „Draudzība”, 
priekšsēdētājs Valdis Girgensons, „Sabile”, priekšsēdētājs Juris 
Fiļipovs, „Kurzeme”, priekšsēdētājs Imants Zeļģis, „Vandzene”, 
priekšsēdētājs Valdis Simsons, „Kurši”, priekšsēdētājs Juris Kajaks, 
„Lāčplēsis”,91 priekšsēdētājs Jānis Kalniņš.92

86  Aicina. Talsu Vēstis, Nr. 152, 1991, 4. lpp.
87  Aicina. Talsu Vēstis, Nr. 6, 1992, 4. lpp.
88  Aicina. Talsu Vēstis, Nr. 15, 1992, 4. lpp.
89  Aicina. Talsu Vēstis, Nr. 7, 1992, 4. lpp.
90  VZVA, 84. f., 1. lpp.
91  Driķe, B. Krustcelēs. Talsu Vēstis, Nr. 25, 1992, 2. lpp.
92  Driķe, B. Ķūļciemā kādā jūlija dienā. Talsu Vēstis, Nr. 84, 1992, 2. lpp.
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Secinājumi

Pētījumā apzinātas Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu 
teritorijā pastāvējušās kopsaimniecības. Diemžēl dažkārt par kolho-
zu un sovhozu dibināšanu ir nepilnīgas ziņas, jo nav saglabājušies 
dibināšanas sapulču materiāli. Pētījuma rezultātā ir apzināti arhīva 
materiāli par kolhozu un sovhozu dibināšanu Talsu, Rojas, Mērsraga 
un Dundagas novadu teritorijā. Kopsaimniecību attīstība iedalāma 
vairākos periodos. Pirmais posms aptver pirmo sovhozu dibināšanu 
1941. gadā. Otrs posms iesākas ar pirmo lauksaimniecības un zvejnie-
ku arteļu dibināšanu pēc Otrā pasaules kara. Trešo posmu kopsaim-
niecību attīstībā iezīmē 1950. gads, kad nelielie lauksaimniecības un 
zvejnieku arteļi apvienojās. Ceturto posmu izzīmē 1960. un 1970. gadi, 
kad Talsu rajonā izveidojās 17 kopsaimniecības un 1976. gadā no-
dibina agrāri rūpniecisko apvienību. Noslēdzošais posms iesākas ar 
1990. gadu, kad kolhozi un padomju saimniecības pakāpeniski pārtop 
par kopsaimniecībām. Kolhozu un padomju saimniecību likvidācija 
noslēdzas 1992. gadā, kad kopsaimniecības pārtop par sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību.
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KRISTIĀNA SKROMULE

Collective farms from 1941 to 1992

Summary

This paper focuses on the development of the collective farm in the 
Talsi, Roja, Mērsrags and Dundaga District during the period from 
1941 to 1992. The author of this paper has studied documents from the 
Historisch Staatsarchiv Lettlands, the Tukums Zonal State Archive, 
the Ventspils Zonal State Archive of the Latvian State Archive and 
materials from the Talsi District Museum. In March 25, 1949, more 
than 44,2 thousand people were deported from Latvia to accelerate 
collectivization of agriculture. The author has looked at the founda-
tion and changes in collective farm. She writes about kolhoz liquida-
tion and the changes in limited liability companies as well as joint 
stock companies.
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ONA KAUDZE

Kuzņecova fabrikā ražotie trauki 
Talsu novada muzeja krājumā

Kuzņecova fabrikā ražotie porcelāna un fajansa trauki Talsu 
novada muzejā ir daudzveidīgi un aptver laika posmu no 19. gs. vi-
dus līdz 20. gs. 70. gadiem. Pamatkrājumā vien tie ir tuvu pie trīs 
simtiem. Kuzņecova fabrika, varētu teikt, bija monopols savā nozarē 
Latvijas teritorijā un darbojās vairāk kā simts gadus. Tās nosaukums 
mainījās līdzi laikam un Latvijā valdošajām varām.

Fajansa  pirmsākumi meklējami vairāk kā 4000 gadu senā pagāt-
nē, kad cilvēce keramikā lietojusi glazūru un emalju. Laikā no 4. līdz 
5. gs. augstas kvalitātes fajansu sāka izgatavot Ķīnā, vēlāk arī Japānā 
un Korejā. Eiropā fajanss pazīstams kopš 18. gs.1 Porcelānu izgudroja 
7. gs. Ķīnā. Eiropā Ķīnas porcelānu ieveda portugāļu tirgotāji 16. gs. 
beigās. Pirmā cietās masas porcelāna manufaktūra Eiropā dibināta 
Meisenē 1710. gadā. Latvijā lielākā Meisenes porcelāna kolekcija at-
rodas Ārzemju mākslas muzejā Rīgā.2

Fajansa – mūsdienu izpratnē – ražošanas sākumi Krievijā datē-
jami ar 17. gs.3 Krievijas impērijā pirmos porcelāna izstrādājumus ie-
guvis krievu kalnu meistars D. Vinogradovs (1720–1758) 1747. gadā. 
1752. gadā viņš sastādīja zinātnes vēsturē pirmo monogrāfiju par 
porcelāna ražošanas tehnoloģiju. Pieprasījums pēc porcelāna Krievijā 
arvien auga. 1766. g. angļu rūpnieks Frānsiss Gārdners nodibināja 
Krievijā otro porcelāna fabriku. 19. gs. sākumā Krievijā darbojās jau 
sešas porcelāna fabrikas, bet gadsimta beigās porcelāna ražošanā ne-
ierobežoti valdīja Kuzņecova sabiedrība. Tai piederēja septiņas lielas 
fabrikas, no kurām viena atradās Rīgā.4

Kā atšķirt porcelānu no fajansa? Parasti porcelāns ir balts, caur-
spīdīgs. Tas ir keramikas materiāls bez porām, kas neuzsūc mitrumu. 
1  Blūma, D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005, 42. lpp.
2  Turpat, 140. lpp.
3  Konstants, Z., Poluikeviča, T. Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga : Zinātne, 1984, 20. lpp.
4  Turpat, 23. lpp.
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Piesitot traukam, rodas dzidra skaņa. Savukārt fajanss ir porains ma-
teriāls un spēj uzsūkt 9–12 % mitruma.

2010. gadā Talsu novada muzeja izstādē „Porcelāna un fajan-
sa trauki no muzeja krājuma” tika eksponēti dažādās fabrikās ražo-
ti izstrādājumi. Pētījums veltīts tikai Kuzņecova fabrikā darinātiem 
traukiem, darba sākumā iepazīstinot ar Kuzņecova fabrikas attīstību 
un turpinājumā pievēršoties muzeja krājuma Kuzņecova fajansa un 
porcelāna trauku kolekcijas aprakstam. Darba mērķis ir iepazīstināt 
ar šajā fabrikā ražoto trauku kolekcijas daudzveidību Talsu novada 
muzeja pamatkrājumā.

Līdz 19. gs. vidum porcelāns Latvijā bija pazīstams galvenokārt 
kā greznuma priekšmets, kas izdaiļoja muižu īpašnieku kolekcijas. 
19. gs. vidū Rīgā tika nodibinātas vairākas porcelāna un fajansa fabri-
kas. Kuzņecova fabrikā ražotie porcelāna un fajansa izstrādājumi pa-
mazām parādījās katrā mājā un kļuva pieejami dažādiem sabiedrības 
slāņiem.5

Fabrikas vēsture

1812. gadu uzskata par Kuzņecovu uzņēmuma dibināšanas gadu,6 
kaut gan jau 1810. g. bijušā Broņņicas apriņķa Novoharitonovas cie-
mā kalējs Jakovs Vasiļjevičs nodibināja porcelāna fabriku. Vēlāk viņš 
pieņēma uzvārdu Kuzņecovs. Turpmākajos gados Kuzņecovu radinie-
ki un mantinieki dibināja un iepirka nelielas porcelāna fabrikas dažā-
dos Krievijas nostūros.7

Pirmo porcelāna un fajansa fabriku Baltijā 1841. gadā toreizējā 
Rīgas nomalē – Dreiliņos (tag. Ķengaragā) – atvēra Sidors Kuzņecovs. 
Kāpēc tika izvēlēta tieši Rīga? Iespējams, ka galvenais iemesls tam 
bija produkcijas realizācijas iespējas, jo Rīga bija Krievijas impērijas 
rietumu vārti.

Pirmajā desmitgadē, 1841.–1851. g., Sidora Kuzņecova fabrikā 
ražoja tikai pusfajansa jeb kaļķa fajansa izstrādājumus. 1851. gadā 
sāka ražot porcelānu, tomēr līdz pat 19. gs. beigām galvenā produkci-
jas daļa bija pusfajansa izstrādājumi.8

1864. g. pēc Sidora Kuzņecova nāves fabrika pārgāja viņa dēla 
5  Zībiņa, Z. Kuzņecova porcelāns. Antikvariāts, Nr. 2, 2006, 38. lpp.
6  Turpat, 39. lpp.
7  Konstants Z., Poluikeviča T. Rīgas… 24. lpp.
8  Turpat, 26. lpp.
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Matveja Kuzņecova rokās, kurš savukārt 1887. g. 29. septembrī no-
dibināja M. Kuzņecova porcelāna un fajansa trauku sabiedrību. 
M. Kuzņecova laikā ražošana strauji paplašinājās, sasniedzot apoge-
ju 1908. gadā, kad tika izgatavoti vairāk kā 22 miljoni izstrādājumu. 
Kuzņecova Rīgas fabrikas ekonomisko augšupeju pārtrauca 1. pasau-
les karš, kad fabrika pilnīgi pārtrauca darbu. Vairums strādnieku un 
daļa iekārtas tika evakuētas uz Krieviju.9

1920. gada 1. oktobrī Rīgā atsāka darbu M. Kuzņecova porcelāna 
un fajansa trauku sabiedrības fabrika. 1940. g. Latvijas PSR valdī-
ba pieņēma likumu par lielu rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju. 
Tika nacionalizēta arī akciju sabiedrība „M. S. Kuzņecovs”. Strādnieki 
ierosināja mainīt fabrikas nosaukumu. Sākumā to nosauca par 
„Sarkano Zvaigzni”, bet no 1940. g. oktobra – par Rīgas keramikas fab-
riku. 1946. g. Rīgas keramikas fabriku pārdēvēja par Rīgas porcelāna 
un fajansa fabriku. 1963. g. Rīgas porcelāna fabrika (bijusī Jesena 
fabrika) un Rīgas porcelāna un fajansa fabrika (bijusī Kuzņecova fab-
rika) tika administratīvi apvienotas, izveidojot Rīgas porcelāna un 
fajansa rūpnīcu. Ar 1968. g. fabrika pārtrauca fajansa ražošanu, un 
tāpēc mainījās arī uzņēmuma nosaukums – Rīgas porcelāna rūpnīca. 
Kuzņecova vārds uz Rīgas porcelāna izstrādājumiem atkal parādījās 
20. gs. 90. gados, kad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas darbu mēģi-
nāja turpināt bijusī Rīgas porcelāna rūpnīca, tomēr 1997. g. ražošana 
tika pārtraukta.

Mākslinieciskā apdare

Porcelāna un fajansa mākslinieciskās apdares veidi sākot ar 
19. gs. beigām ir dažādi. Ar ziedu motīviem un spilgtām krāsām ap-
gleznoja lētākos un vairāk pieprasītos traukus laukiem. Rīgas fabri-
kas meistari izcēlās tieši ziedu naturālajā glezniecībā ar zīmējuma 
smalkumu un krāsu maigumu.10 19. gs. un 20. gs. sākumā Kuzņecova 
sabiedrības izstrādājumu mākslinieciskajā apdarē dominējošā bija 
krieviska orientācija. Tējas un kafijas traukus pārsvarā izgatavoja no 
porcelāna, bet pusdienas traukus – visbiežāk no pusfajansa vai fajan-
sa. Fabrikās nebija neviena profesionāla mākslinieka. Lētākos trau-
kus apgleznoja ar brīvu roku, bet dārgākos ar mehanizētiem paņēmie-

9  Turpat, 27.–29. lpp.
10  Turpat, 49. lpp.



227

niem.11 Mūsdienās – pretēji – roku darbs ir dārgāks.
1920.–1930. gados parādās profesionāli sagatavoti keramikas 

mākslinieki. Latvijas mākslas tapšana un veidošanās saistījās ar 
vairāku pazīstamu grafiķu un gleznotāju vārdiem, kuri strādāja 
darbnīcā „Baltars”, tā darbojās no 1924. līdz 1928. gadam. Ideja or-
ganizēt keramikas darbnīcu piederēja māksliniekam Romanam 
Sutam (1896–1944). Viņam pievienojās pieredzējušais porcelāna ap-
gleznošanas meistars Dmitrijs Abrosimovs, mākslinieks Sigismunds 
Vidbergs (1890–1970), māksliniece Aleksandra Beļcova (1892–1981). 
Viņi arī devuši lielāko daļu metu porcelāna apgleznojumiem 1920. un 
1930. gados. Sākot ar 1929. gadu māksliniekiem pievienojās Annija 
Eska (1906–1977). Porcelāna glezniecībai pievērsās arī savdabīgais 
un talantīgais mākslinieks N. Strunke, E. Šveics u. c.12

1950. gados modelētāji mēģināja radīt jaunas trauku formas. 
20. gs. 50. gadu vidū Rīgas porcelāna fabrikas galvenā māksliniece 
Z. Ulste izveidoja jaunu kafijas un tējas servīzi, un līdz ar to bija sā-
cies jauns posms latviešu porcelāna vēsturē – masveidā sāka ražot 
pirmās oriģinālservīzes.

Kuzņecova fabrikā ražotiem izstrādājumiem apakšā ir spiedogs, 
pēc kā var noteikt, kādā laika posmā tie izgatavoti. Pats pirmais 
Kuzņecova fabrikas zīmogs bija īpašnieka iniciāļi „S. T. K.” (Sidors 
Terentjevičs Kuzņecovs). Ar laiku zīmogi kļuva greznāki. 1872. gadā 
Kuzņecova fabrika iegūst tiesības zīmogā izmantot Krievijas valsts 
ģerboni – divgalvaino ērgli, jo izstādē Maskavā uzņēmums ieguva vis-
augstāko novērtējumu.13 Laika gaitā fabrikas zīme mainās. Sākot ar 
1920. gadu, pēc 1. pasaules kara, Kuzņecova fabrikas zīmogs ir vien-
kāršs – aplī vai ovālā ietverts nosaukums. Burts „B” apzīmēja brāķa 
produkciju. 1937. g. tika atzīmēta Kuzņecovu uzņēmuma 125 gadu 
jubileja, kurai par godu izveidots speciāls zīmogs ar ozola lapu, lentu 
un gadu skaitļiem 1812–1937. Ar šādu fabrikas zīmi apzīmogota arī 
krūze, kas gatavota bērniem (1. att., TNMM 14331/1).

Trauki muzeja krājumā

Visplašāk pārstāvētie Kuzņecova fabrikā ražotie trauki Talsu no-
vada muzeja krājumā ir dažādi šķīvji: cepeššķīvji, brokastu, lēzenie, 
11  Turpat, 47. lpp.
12  Turpat, 55.–57. lpp.
13  Zībiņa, Z. Kuzņecova porcelāns. Antikvariāts, Nr. 2, 2006, 38. lpp.
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dziļie šķīvji, apakštasītes u. c. Pēc muzeja glabātajiem 19. gs. beigās 
un 20. gs. sākumā gatavotajiem šķīvjiem var secināt, ka tajā laikā pār-
svarā Kuzņecova fabrikā tika ražoti balti un ar ziedu elementu motī-
viem rotāti šķīvji. 1920.–1930. gados ražotie trauki krājumā pārsvarā 
ir balti ar zeltītu maliņu, mazāk ar ziedu elementiem un augļiem vai 
dārzeņiem. Otrā pasaules kara laika šķīvis ir ar fašistiskās Vācijas 
ērgli un kāškrustu, ražots 1941.–1945. g. (2. att., TNMM 14332/5)

Muzeja keramikas kolekcijas tējkannas pārsvarā apgleznotas 
ar ziedu motīvu, biežāk ar rozi, daudzas ir baltas ar zeltītu svītru 
rotājumu. 1887.–1915. gadā izgatavota porcelāna tējkanna (3. att., 
TNMM 27833), lietota Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja 
Jāņa Saulīša ģimenē, kurš kalpojis draudzē no 1939. līdz 1946. gadam. 
Muzeja krājumā skaistais trauks nokļuvis 2005. gadā. Pie šī paša lai-
ka, 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma izstrādājumiem, pieder kafijas 
tasīte (4. att., TNMM 27877), kura iegūta 2006. gadā. Tā gatavota no 
smalka porcelāna, uz kuras ar roku zīmēts augu motīvs. Fajansa terī-
ne (5. att., TNMM 6122), kas muzeja krājumā atrodas no 1976. gada, 
pirms tam atradusies Dundagas pagasta Nevejas ciemā. Iespējams, 
ka šī terīne gatavota ārpus Latvijas teritorijas citur Krievijas impēri-
jā 19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā. Keramikas kolekcijā atrodas arī 
skaista fajansa ūdens krūze (6. att., TNMM 13620), kas piederējusi 
Pļavu kalējam Kārlim Bērziņam (1889–1968) un dekoratīvs šķīvis no 
fajansa (7. att., TNMM 27831), kam ar zeltījumiem akcentēti reljefu 
lapu un ogu rotājumi. Šķīvis piederējis Talsu evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājam Jānim Saulītim, kas to savukārt saņēmis no ie-
priekšējā mācītāja O. E. Martinelli (kalpojis 1910.–1939. g.).

Muzeja krājuma keramikas kolekcijas fajansa lādīte ar reljefu gu-
ļošu eņģelīti uz vāka (8. att., TNMM 23244) ražota 1872.–1887. g.

Savdabīga ir 1920.–1933. gados ražota krūze ar osu – izveidota kā 
meitene krievu tautas tērpā – zaļi punktotā sarafānā un zaļu galvas-
segu (9. att., TNMM 27876). Kad pēc pirmā pasaules kara, 1920. gadā, 
Kuzņecovu Rīgas fabrika atsāka porcelāna ražošanu, pieprasījums vie-
tējā tirgū bija neliels. Produkcijas kvalitāte labākajā gadījumā atbilda 
tikai otrās šķiras prasībām,14 tomēr šī krūze ir pirmās šķiras fajanss. 
Šī laika otrā šķiras fajansa izstrādājums ir kafijas tasīte (10. att., 
TNMM 27878), uz kuras attēlota stilizēta eglīte ar galotni uz leju.
14  Konstants Z., Poluikeviča T. Rīgas… 74. lpp.
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Vācu okupācijas gados, 1941.–1944. g., ražošanas apjoms 
Kuzņecova fabrikā stipri saruka. Trūka izejvielu, kurināmā, kā arī 
strādnieku. Ražoja galvenokārt māla traukus un nedaudz porcelāna. 
Fajansu neizgatavoja vispār.15 Muzeja krājumā glabājas šajā laika 
posmā gatavota apakštase no porcelāna (TNMM 14332/5).

Pilnībā komplektētas ir divas Kuzņecova fabrikā ražotas servīzes. 
1930. gados ražota servīze no balta otrās šķiras fajansa ar zeltītu ma-
liņu un stilizētu tulpes zīmējumu 2008. gadā iepirkta par 100 latiem 
no A. Kalniņas (11. att., TNMM 28395). Otra pusdienu servīze – balta 
porcelāna ar oranžu ziedu un pelēkzaļu lapu rotājumu (TNMM 27068), 
ražota 1930. gadu otrā pusē, – muzeja glabāšanā ir no 2003. gada.

Raksts sniedz nelielu ieskatu par Talsu novada muzeja glabāta-
jiem Kuzņecova fabrikā ražotajiem traukiem. Muzeja krājumā ir arī 
citās fabrikās tapušie keramikas izstrādājumi. Gandrīz katrā Talsu 
novada muzeja jaunajā izstādē un ekspozīcijā tiek izmantots kāds 
priekšmets no keramikas kolekcijas, kas dod iespēju apmeklētājiem 
kaut nedaudz to iepazīt. Patlaban visvairāk fajansa un porcelāna iz-
strādājumu var apskatīt muzeja ekspozīcijā „Cauri Talsiem eju”, kas 
parāda iedzīvi Talsos 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Talsu novada 
muzejs glabā daudzveidīgus keramikas izstrādājumus, kas stāsta par 
Kuzņecova fabrikas darbību un liecina par 19.–20. gs. kultūru.

15  Turpat, 39. lpp.
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ONA KAUDZE

Kuznetsov factory produced dishes 
in Talsi Regional museum

Summary

Kuznetsov factory produced porcelain and crockery in Talsi 
Regional Museum are diverse and cover the period from the 19th 
century to the 1970s. Until the middle of the 19th century Latvian 
porcelain was primarily known as a luxury item that served as a be-
autiful addition to manor owners’ collections. There were several por-
celain and faience factories founded in Riga in the 19th century. The 
Kuznetsov manufactures gradually emerged in every home and beca-
me available for different social groups.

There is a wide variety of Kuznetsov factory – produced dishes 
in Talsi regional Museum. The museum’s collection of dishes that are 
manufactured in the 19th and the 20th century shows that the majo-
rity of them are white with floral motifs. Such motifs as well as golden 
lines can be found on teapots too.

Two of the museum held Kuznetsov factory produced sets are fully 
assembled.

Almost every new show or exhibition in Talsi Regional Museum 
includes an object from the porcelain collection, allowing visitors to 
see a touch of museum held dishes.
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