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DACE ALSBERGA

Ārlavas leprozorijs – pirmais 
Kurzemes guberņā

Deviņpadsmitā gadsimta beigās zinātnisko pētījumu rezul-
tātā attīstījās medicīnas iespējas slimību atpazīšanā un pacientu 
ārstēšanā. Kurzemes guberņas Talsu apriņķa Ārlavas, Nogales un 
Lubezeres pagastos iedzīvotāju vidū uzskaitīja ar lepru slimos ļaudis. 
Publikācijā izsekots priekšnoteikumiem, kas ietekmēja pagastu 
sabiedrības spēju vienoties par sadarbību Ārlavas Lepras apkaroša-
nas biedrībā slimnieku dzīves uzlabošanai, slimības gaitas uzraudzī-
bai un ārstēšanai, domājot arī par veselo ļaužu iespējamās saslim-
šanas novēršanu un ierobežošanu. Darbā izmantotas dokumentu 
hronoloģiskās sistematizācijas un vēsturiski salīdzinošās metodes.1

Izplatības vēsture līdz 19. gs. beigām

Lepra jeb spitālība ir hroniska vispārēja infekcijas slimība, kas 
galvenokārt bojā ādu un nervu sistēmu.2 Slimību izraisošās baktērijas, 
iekļuvušas organismā caur bojātu ādu vai gļotādu, izplatās tālāk gar 
nerviem un pa limfas ceļiem. Galvenās slimības izpausmes ir izsitu-
mu vai mezglu veidošanās ādā, gļotādā un nervu bojājumi. Neārstēta 
lepra var radīt neatgriezeniskus bojājumus ādā, nervos, ekstremitātēs 
un acīs. Izšķir divas spitālības formas – tā saukto tuberkuloīdo formu 
un lepromatozo formu. Tuberkuloīdā forma, pirmām kārtām, skar 
nervu sistēmu, un pacients zaudē jušanas spēju atsevišķās ķermeņa 
daļās. Lepromatozā lepra ir agresīvāka. Vispirms simptomi parādās 
kā plankumi uz ķermeņa. Taču, baktērijām vairojoties, plankumi 
pārvēršas par bumbuļainiem, mikroorganismu pilniem augoņiem. Tā 
izveidojas tā sauktā “lauvas seja”, proti, izaugumu dēļ sabiezē cilvē-
ka sejas daļa ap uzacīm. Šī slimības forma skar arī iekšējos orgānus. 

1  Slīprakstā sniegtas jauniegūtās ziņas par Ārlavas muižu, pagastu, draudzi, kas ar tēmu 
saistītas netieši.

2 Latviešu valodas vārdnīca. Rīga : Avots, 1987, 438. lpp.
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Saslimušais var būt inficējies arī ar abām lepras formām vienlaikus.3

Lepra, tāpat kā citas infekcijas slimības, aprakstīta arī Vecajā 
Derībā. Šī slimība Indijā, Ķīnā, Ēģiptē bija sastopama jau 2000 gadus 
pirms mūsu ēras. Eiropas dienvidos saslimšana aprakstīta ap mūsu 
ēras sākumu. Kā sērga Eiropā tā plaši izplatījās 11.–13. gs. beigās – 
Krusta karu laikmetā. Tad arī ierīkotas patversmes slimajiem, tie 
nošķirti no veselajiem – t. i., veidojušies leprozoriji, savukārt latvis-
kais vārds “spitālība”, domājams, cēlies, latviskojot vārdu “hospitālis”. 
Līdz 15. gs. lepras izplatība mazinājās tiktāl, ka par šādu slimību pat 
aizmirsa. Nezināmu iemeslu dēļ 19. gs. sākumā tā atkal aktualizē-
jās Skandināvijā, Spānijā, Grieķijā, Turcijā, Krievijas impērijas dien-
vidu apgabalos un Baltijas jūras guberņās.4 Piemēram, 1836. gadā 
pieredzējušais Rīgas ārsts Georgs Joahims Blosfelds (Blosfeld; 1797–
1884)5, kurš strādāja arī Rīgas Kara hospitālī un pēc tam 30 gadus 
bija tiesu medicīnas profesors Kazaņā, pamatojoties uz praksē piere-
dzēto, sniedza ziņas par lepru Krievijas impērijas Baltijas guberņās 
šodienas Vācijas teritorijā ievērojamā ārsta, higiēnas pamatlicēja un 
nabadzīgo ļaužu aprūpes organizētāja K. V. Hufelanda (1762–1836) 
izdotajam praktiskās medicīnas žurnālam.6 Visus šos gadsimtus cilvē-
ki, balstoties pieredzē, zināja, ka slimība ir lipīga, saslimšana notiek, 
savstarpēji kontaktējoties. Tāpēc ļoti stingrie, dažkārt nežēlīgie slimo 
izolēšanas pasākumi slimību ierobežoja. Tomēr sabiedrībā objektīvi 
pastāvēja aizspriedumi un bailes, kas radās no neziņas par slimības 
izcelšanās iemesliem, izveseļošanās neiespējamību. Bija bailes, redzot 
saslimušā ārējā izskata izmaiņas. Bija nepieciešams saslimušo izolēt, 
bet līdz ar to tas tika arī no sabiedrības izraidīts.

3  Lepra. No: Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985, 
281. lpp.

4  Širons, Dr. med. Spitālības apkarošana. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 6/7, 1924, 161. lpp.; 
Manteifelis V., fon. Par spitālību (lepru). Latviešu Avīzes, Nr. 26, 1890, 27. jūn., 1. lpp.; 
Beldavs G., Dr. med. Spitālība (lepra). Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 3, 1898, 1. martā, 
206. lpp.; Zariņa Gunita. Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfija (7.–18. gs.) : promocijas darbs. 
Rīga, 2003 [skatīts 03.01.2019.]. Pieejams: file:///C:/Users/PC/Downloads/Zarina_G_Latvijas_
iedzivotaju_paleodemografija_2003_OCR.pdf

5  BBLD – Baltisches biografisches Lexikon digital [skatīts 03.01.2019.]. 
Pieejams: https://bbld.de/

6 Ausländische Journalistik. Das Inland, Nr. 2, 1837, Sp. 32.
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Pētījumi

Medicīnas zinātne 19. gs. bija akumulējusi daudz datu par dažā-
dām patoloģiskām norisēm organismā, uzkrājusi zināšanas dažā-
dās medicīnas nozarēs, tā pamatoti mainījās priekšstati par slimību 
izcelsmi, attīstību, diagnostiku un ārstēšanu. Nozīmīgi izrādījās pil-
sētu un lauku ārstu pētījumi, apvienojot ārstniecisko darbu ar sani-
tāriju, t. i., pētot iedzīvotāju saslimstību, ieviešot profilakses pasāku-
mus. Uzkrājoties materiāliem par cilvēku veselības stāvokļa atkarību 
no darba un sadzīves apstākļiem, sākās pirmie mēģinājumi zinātniski 
pamatot veselības aizsardzības sabiedrisko pasākumu nepieciešamī-
bu. Radās termini “sociālā higiēna” un “sociālā medicīna”. Tas bija 
laiks, kad sabiedrība virzījās uz mūsdienu izpratni par medicīnu – 
zinātnes nozari un praktiskās darbības jomu, kas vērsta uz indivīda 
slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju. 

Pierādījumi iepriekšējām zināšanām par lepras infekciozo rakstu-
ru zinātnes pasaulē radās 1873. gadā: apkopojot priekšgājēju ilgsto-
šos pētījumus, neatlaidīgi pūloties, lepras izraisītājbaktērijas atklā-
ja norvēģu ārsts Gerhards Henriks Armauers Hansens (1841–1912), 
tāpēc dažkārt slimību sauc arī par Hansena slimību. Vācu ārsts 
Alberts Neissers (Neisser; 1855–1916), kurš bija pētījis gonorejas iero-
sinātājus baciļus, 1879. gadā ieradās pie Hansena un saņēma inficē-
tus paraugus. Viņam izdevās izdalīt patogēnās lepras baktērijas no 
paraugiem, ko Hansens pirms tam nevarēja. Tāpēc medicīnas vēstu-
rē mēdz pieminēt strīdu par atklājēju. Pirmajā leprologu kongresā 
Berlīnē 1897. gadā noteica, ka pirmatklājējs ir norvēģis.7 Nevienam 
citam vēl neizdevās noskaidrot, kā baktērijas “ceļo”.

Par vienu no lepras skartajiem apgabaliem kongresā minēja 
Krievijas impērijas Baltijas guberņas – Kurzemi (šodien Kurzemes un 
Zemgales kultūrvēsturiskie novadi), Vidzemi (tajā ietilpa Latvijas kul-
tūrvēsturiskais novads Vidzeme, Igaunijas dienviddaļa un Sāmsala) 
un Igauniju. Baltijas guberņu pētnieciskais centrs bija Tērbatas 
Universitātes Medicīnas fakultāte (ig. Terbatu, šodien Tartu, vāc. 
Dorpat, kr. Jurjeva – Юрьев). Kaut pētījumos neapšaubāmi piedalījās 
7  Dzimis Bergenā, 1859. gadā absolvējis medicīnas skolu, 1866. g. – Karaļa Frederika 

Universitātē medicīnas studijas. Specializējies Kristiānijas (šodien Oslo) Nacionālajā 
hospitālī, tad ārsts Lofotu salās, Islandē, Ziemeļnorvēģijā. 1868. gadā atgriezies Bergenā. Pēc 
1873. gada turpinājis lepras izpēti (Zviedrāns J., Kalmanis Z. Lepra Ziemeļkurzemē. Talsi : 
APL, 2011, 33. lpp.).
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daudzi jo daudzi ārsti un studenti, tomēr te pieminēti tikai publiski 
biežāk nosauktie ārsti-zinātnieki (visi tās pašas universitātes studen-
ti). Guberņu varas iestāžu noteikumi lika ārstiem, pašvaldībām, pil-
sētām un policistiem ziņot par jebkuru lipīgas slimības slimnieku, tos 
uzskaitot un nepieļaujot izplatīties kā sērgām. Slimos sūtīja uz uni-
versitātes klīniku novērojumu veikšanai.

Vācbaltu profesoru Ernstu Bergmanu (von Bergmann; 1836–1907; 
vēlāk Berlīnes Universitātes ķirurģijas klīnikas vadītājs) lepra pētīju-
mos interesēja līdzās sifilisam. 1870. gadā izdots apkopojums “Lepra 
Vidzemē” (Lepra in Livland). Viņš atzīmējis, ka antīkajā medicīnā 
ir aprakstītas daudzveidīgas lepras formas, bet ir daudz pretrunīgu 
datu. Viņš norādīja uz diagnosticēšanas problēmām – lepru bieži jauca 
ar sifilisu un psoriāzi, ka arī uz daudzajiem stereotipiem par saslim-
šanas apstākļiem. Saslimstību nenosaka tikai dzīves vieta (mitrs pie-
jūras klimats), dzīves veids un profesijas, ir vēl citi faktori.8 Vēlākais 
profesors Karls Dehio (1851–1927) savu ārsta grādu 1877. gadā aiz-
stāvēja ar darbu par lepras patoloģiskajām izpausmēm.9 Tērbatā 
lepru pētījuši arī L. Struve un G. Adelmanis.

Profesors, ķirurgs Eduards fon Vāls (von Wahl; 1833–1890, 
Tērbatas Universitātes rektors no 1881. līdz 1885. gadam) publicē-
ja izglītojošus rakstus periodiskajos izdevumos, uzstājās ar priekš-
lasījumiem. Viņš organizēja Vidzemes lepras cīņas biedrību, viņa 
lolojums ir arī pirmais leprozorijs Tartu tuvumā. Dr. Vāls bija pir-
mais, kurš ne tikai pētīja, bet domāja un strādāja, lai ieviestu lepras 
apkarošanas pasākumus dzīvē. Dr. Vāla skolnieks Ādolfs Bergmans 
(von Bergmann; 1855–1922) bija Rīgas pilsētas slimnīcas ķirurgs. 
Pieminami viņa nopelni aseptikas ieviešanā, kas kļuva par normu 
ikvienā operāciju zālē. Šis ārsts bija iniciators 1891. gada rudenī 
atvērtajam Rīgas leprozorijam, viņš bija arī tā direktors. Viņa atziņas 
apkopotas grāmatā “Die Lepra” (1897).10

8  Miltiņš V. Ernsta Bergmaņa pētījumi par sifilisu un lepru Vidzemes guberņā. Acta medico-
historica Rigensia. III. 1997, 211.–215. lpp. [skatīts 11.01.2019.]. 
Pieejams: https://dspace.rsu.lv 

9 Dehio K., Prof. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 3–4, 1927, 45. lpp.
10  100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē [skatīts 24.02.2019.]. 

Pieejams: http://www.ieverojamiemediki.lv/ 
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Vāciski izdotajos laikrakstos infor-
mācija par lepras problēmām gan zināt-
niskā pieejā, gan populārā izklāstā bija 
lasāma jau no gadsimta vidus, bet lat-
viski izdotajos laikrakstos tulkojumi 
un ziņas sākās ap 1885. gada pavasari. 
Kāpēc? Tāpēc, ka latviski rakstošā prese 
tulkoja un pārpublicēja Vāla skolnieka 
Petera Hellata (ig. Hellat) aicinājumus. 
P. Hellats bija zemnieku kārtas igau-
nis, tātad, viņuprāt, uzticamāks nekā 
vācbaltu izcelsmes ārsti un zinātnieki 
(Peters Hellats dzimis 1857. gada 7. feb-
ruārī Igaunijas dienvidos Sangastes 
pagastā, šodien Valgas apriņķis). Viņš 
studējis medicīnu Tartu universitātē ar 
specializāciju – lepra.

Ja iepriekš minētie pētnieki statistiku par lepras izplatību veidoja 
no viņiem atsūtītajiem datiem, tad P. Hellats darīja citādi. Lai iegū-
tu patieso skatu, ņemot vērā skolotāja E. Vāla ieteikumus, students 
P. Hellats jau 1885. un 1886. gadā devās pētījumos tuvākā apkārtnē, 
meklēja saslimušos, spēja pazīt tieši lepras simptomus, izmeklēja 
slimniekus un uzstādīja diagnozi. Viņš pabija arī Rīgā, Rīgas apriņ-
ķī, Sāmsalā. Viņa sniegtie dati par slimības izplatību izrādījās daudz-
kārt lielāki par iepriekš zināmajiem. Tie 1887. gada martā rosināja 
prof. Vālu, Tērbatas apriņķa augstākās amatpersonas, deputātus un 
universitātes mācītāju F. Heršelmanu publicēt aicinājumu rīkoties 
lepras ierobežošanā, iekārtojot atsevišķas iestādes, kur nošķirt sli-
mos – leprozorijus (Lepra-Asyl; tulkojams kā “patvērums, patvers-
me”). Sabiedrībā sāka vākt ziedojumus leprozoriju ierīkošanai.11

P. Hellats iesākto turpināja 1887. gada vasarā. Viņš devās 4 
nedēļu ilgā “ceļojumā” pa Vidzemi un Kurzemi. Nu jau viņu finan-
siāli atbalstīja gan Tērbatas komiteja cīņai ar lepru, gan Vidzemes 
guberņas iestādes.12 Hellata ceļš – Vidzemes austrumi, dienvidi, gar 
Daugavu uz ieteku jūrā, dažkārt pārceļoties arī Kurzemes daļā. Tad 

11 Dorpat. Rigasche Zeitung, Nr. 66, 1887, S. 2.
12 Inland. Rigasche Zeitung, Nr. 116, 1887, S. 1.

Dr. Peters Hellats 1893. gadā.
(Rahvusarhii [Igaunijas Vēstures 
arhīvs], EAA. 1767.1.513.17. 
http://www.ra.ee)
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Rīga, Tukums, uz Kurzemes ziemeļrietumiem. Tur viņš atrada daudz 
slimnieku Ārlavā un Popē. Ceļojums turpinājās Sāmsalā, Muhu salā, 
Valmieras apriņķī, daļēji Pērnavas un Viljandi apriņķu teritorijās.13 
Kurzemē Hellats saskaitīja 378 slimniekus, tomēr speciālisti lēsa, ka 
varētu būt ap 500. Katru gadu nomirstot 35, bet no jauna saslimst ap 
40. Iegūto informāciju P. Hellats apkopoja un izdeva lepras izplatības 
karti (skat. attēlu).

Zinātniski izvērtētie dati par lepras izplatību Baltijas guberņās 
P. Hellatam bija labs pamats ārsta grāda un apriņķa ārsta tiesību 
iegūšanai 1888. gada janvārī Tērbatas universitātē.14 To nozīmību 
un sabiedrības interesi apliecināja darba tēžu atreferējums laikrak-
sta “Rigasche Zeitung” (“Rīgas Avīzes”, 30.01.) pirmajā lapā. Viens no 

13 Der lettische Stamm. Libausche Zeitung, Nr. 239, 1887, S. 2, 3.
14 Dorpat. Zeitung für Stadt und Land, Nr. 23, 1888, S. 1.

P. Hellata sastādītā karte par lepras izplatību Vidzemē, Igaunijā 
un Kurzemē 1887. gadā. 

(EEA, Tērbatas Universitātes studentu lietas, 402. f., 2. apr., 
9202. l., 232. lp. http://earchive-estlatrus.eu)
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jaunā ārsta secinājumiem norāda, ka Baltijas guberņās lepras izpla-
tība ir lielāka, nekā domāts, jo to pietiekami agri neatklāj un tai ir 
tendence palielināties. Viņš izsaka domu, par ko tobrīd vienojušies 
visi pasaules ārsti, ka slimība nepāriet pati no sevis, bet nav zāļu tās 
ārstēšanai, tāpēc ir tikai viens slimības ierobežošanas veids – dibināt 
īpašus ar lepru slimo namus, atšķirot tos no citiem slimniekiem un 
veseliem cilvēkiem. Viņš turpina par, viņaprāt, darāmo – sabiedrības 
pienākums ir savākt naudu šādu namu izveidei, bet valdības uzde-
vums pabalstīt ar likumiem, lai visi lepras slimnieki būtu spiesti īpa-
šajos namos dzīvot. Viņš nešaubās, ka valdība šādus likumus pieņems, 
bet katram pagastam dod padomu šos namus veidot. Naudu varot 
iegūt, palielinot Galvas naudas nodokli15 vai to pārdalot pa 4–5 kapei-
kām no dvēseles, tādēļ iesaka pagasta valdēm iesākumā pabalstīt, 
vācot ziedojumus. Dr. Hellats rosina mācītājus, lauku ārstus skaidrot 
situāciju un organizēt šos noslēgtos namus. Nav pietiekoši noskaid-
rots baktēriju pārnēsāšanas veids, tāpēc svarīga slimības profilakse. 
Jāmodina katra dziņa pēc individuālās profilakses.16

Hellata pieredzi publiski novērtēja, piedāvājot viņam iespē-
ju 1889. gadā doties uz Franciju – gan papildināties, gan nodot 
savu pieredzi. Tomēr viņš lepras izpēti neturpināja, bet 1890. gadā 
devās uz Sanktpēterburgu, atvēra tur privātklīniku un strādāja par 
laringologu. Ārsts pieminams kā autors pirmajai tolaik pilnīgākajai 
medicīnas grāmatai igauņu valodā “Veselības mācība” (“Tervise 
õpetusega”, 1894), kas būtiski veicināja igauņu medicīnas terminoloģi-
jas attīstību. Viņš nomira 1912. gada 16. janvārī, apglabāts dzimtajā 
Sangastes kapsētā.

P. Hellata un citu Vidzemes ārstu pārliecība par leprozoriju liet-
derību balstījās ziemeļu kaimiņu pieredzē, kur ārstnieciskais process 
bija valsts pārraudzībā. Somijas senāts 1847. gadā atvēlēja līdzek-
ļus leprozorijam ar 20 gultām, 5 gadus vēlāk gultu skaitu palielinot 
līdz 45, ko uzskatīja par pietiekošu reģistrētajiem 96 spitālīgajiem. 
Uzņemšana leprozorijā nebija obligāta. Katru gadu uzņēma 10–20 
smagāk saslimušos un zināmu skaitu atlaida uz mājām kā neizār-
stētus, bet ar uzlabojušos stāvokli. Tie palika vietējo ārstu uzraudzī-
bā, tādēļ bija novērojama spitālīgo skaita mazināšanās. Arī Zviedrijā 
15  Personiskā nodokļa veids līdz pat 19. gs. beigām Krievijā, ar to aplikti visi nodokļu maksātāji 

vīrieši.
16 Lepras sērgas lietā. Baltijas Vēstnesis, Nr. 67, 1889, 23. martā, 1., 2. lpp.
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19. gs. vidū parādījās ziņas par lepras atgriešanos. Tur 1898. gada 
likums noteica, ka katrs spitālīgais reģistrējams un uzaicināms iestā-
ties leprozorijā. Ja viņš nav ar mieru, tad pēc ārstu aizrādījumiem izo-
lējams savā dzīves vietā, atsevišķā telpā, kur viņu laiku pa laikam 
apskata valdības ārsti. Norvēģijā 1877. gada likums nabadzīgo pie-
spiedu ievietošanu argumentēja ar sociālo palīdzību. 1885. gadā pie-
ņēma pantu, kas veselības komisijai deva tiesības uzraudzīt arī citu, 
ne tikai nabadzīgo spitālīgo mājas dzīvi, vai viņi ievēro izolācijas prin-
cipus saskarsmē ar veseliem, izņemot laulāto kopdzīvi, kas nav aiz-
liegta. Ja viņi nevar vai negrib izpildīt komisijas prasības izolācijas 
ziņā, tad ievietojami leprozorijā.17

Leprozoriji Vidzemē

Lai turpinātu apskatu par leprozoriju izveidi, nepieciešams 
ieskats Baltijas guberņu medicīnas administratīvajā sistēmā pēc 
1795. gada. Krievijas impērija valsts līmenī uzturēja militārās jomas 
vajadzībām veidoto ārstniecisko sistēmu ar hospitāļiem un lazare-
tēm, kā arī nelielu valsts pārvaldi un cietumus. Valsti interesēja epi-
dēmiju apkarošana – sevišķi uzraudzīja baku potēšanas organizēša-
nu. Ārstniecības nozari pārraudzīja Iekšlietu ministrijas guberņas 
Ārstniecības valde, kas kontrolēja ārstnieciskās palīdzības un sani-
tārās uzraudzības darbu guberņā. To vadīja inspektors, kuram bija 
divi palīgi – operators un akušieris. Kurzemes medicīniskā apriņķa, 
kas atradās Jelgavā, tāpat kā visas citas guberņas pārvaldes iestāžu 
organizēšanu noteica 1797. gada janvārī izdotais likums-noteikumi. 
Jebkuras privātas organizācijas statūtus, darbības atļauju apstipri-
nāja Iekšlietu ministrijā, kurai tās juridiski pakļāvās.

Pilsētu civiliedzīvotāju aprūpe bija pilsētu pārvalžu, draudžu 
(diakonijas) darbs, tādēļ privātpersonu vai organizāciju rokās. Pēc 
dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 1817. gadā mainījās zemnie-
ku un muižu īpašnieku attiecības, zemnieki vairs nevarēja vērsties 
muižā pēc medicīniskās palīdzības kā pēc pašsaprotamas iespējas. 
1824. gadā guberņas lauku apvidu sadalīja 10 pilskunga apgabalos 
(krieviski izdotajos dokumentos tos jau sauca par apriņķiem) un katrā 
norīkoja apriņķa ārstu, ķirurgu un 2 palīgus. 1852. gadā visās kroņa 
(valsts) muižās bija izveidotas ārstu vietas. Uz laukiem aprūpe bija 
17 Širons, Dr. med. Spitālības apkarošana. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 6/7, 1924, 159., 160. lpp.
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gan pagastu, muižu, draudžu, miestu, gan privātārstu un apriņķu 
ārstu ziņā. Lauku ārsti vienlaikus darbojās gan kā praktiķi, gan sta-
tistisko datu vācēji un apkopotāji. Nozīmīgs sabiedrības apvienoša-
nās notikums bija Sarkanā Krusta komitejas ar žēlsirdīgajām māsām 
dibināšana Rīgā 1867. gadā. Katrā guberņā izveidoja Sabiedriskās 
aizgādības kolēģiju, tās uzdevums bija gādāt par darba nespējīgajiem, 
kā arī pārraudzīt virkni ar iedzīvotāju veselības aprūpi saistītu jau-
tājumu, t. sk. – feldšeru punktu, slimnīcu, patversmju, bāriņu namu 
un tml. atvēršanu un uzturēšanu. Kolēģijas darbību tieši pārraudzīja 
gubernators, vadībā bija pa diviem vēlētiem katras kārtas (muižnie-
ku, tirgoņu, zemnieku) pārstāvjiem. Tikai lielo epidēmiju laikā visas 
šīs daļas apvienojās.

1869. gada laikā organizācijā izdarīja reformas. Iekšlietu minis-
trijas pakļautībā Kurzemes guberņas valdē tika izveidota atsevišķa 
Ārstniecības nodaļa (citviet saukta par Medicīnas departamentu), un 
inspektori nonāca tās pakļautībā. Par sirdzējiem ar infekcijas slimību, 
atbilstoši ārstniecības noteikumiem un instrukcijām, ārstiem un poli-
cistiem jāziņo inspektoriem un apriņķa vadībai.18

Lepras slimo ārstēšanā un izplatības mazināšanā ieinteresē-
tie vidzemnieki atbilstoši likumdošanai vispirms nodibināja biedrī-
bas – 1889. gada jūlijā apstiprināti Vidzemes ārstu biedrības statūti. 
Vidzemes un Igaunijas Biedrības lepras apkarošanai statūtus apstip-
rināja 1891. gada 23. martā. Atrašanās vieta – Tērbata, gada laikā – 
105 biedri. Tās galvenais mērķis, ierīkojot leprozorijus, kur lepras 
slimnieki var rast mītni un apkopšanu, cīnīties ar lepras tālāku izpla-
tīšanos. Biedrības intereses 1894. gadā 17 vietās pārstāvēja koordi-
natori, tai skaitā Rīgā un Pēterburgā.19 Pirmo leprozoriju, kas bija arī 
pirmais leprozorijs Krievijas impērijā, atklāja netālu no Tartu Muhli 
mājās – bijušajā lauku saimniecībā. 1891. gada vasaras beigās tur 
uzņēma pirmos 15 slimniekus.20 Otro atklāja 1892. gadā Ninasi (vācis-
ki Nennal), Peipusa ezera ziemeļrietumu krastā bijušajā pasta staci-

18  Brennsohn I. Die Ärzte Kurlands vom Beginn der herzoglichen Zeit bis zur Gegenwart. Riga : 
1929, S. 27.–46.; Vīksna A. Medicīnas administratīvās sistēmas Latvijā 19. gadsimtā un 
20. gadsimta sākumā. No: Latvijas Universitātes Raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība. 
Rīga, Latvijas Universitāte, 2015, 809. sēj., 129.–144. lpp.

19  Brennsohn Isidorus. Die Ärzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mitau, 
1905, S. 67; Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra. Düna Zeitung, Nr. 185, 1891, S. 2.

20 Inland. Über die Eindrücke. Düna Zeitung, Nr. 103, 1897, S. 1.
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jas ēkā (tur gāja “Lielais pasta ceļš” no Prūsijas uz Pēterburgu).21 Vēl 
biedrības veikums ir 1896. gadā atvērtais Cēsu leprozorijs. Tarvastu 
(Viljandi apriņķis) 1898./1899. gadā uzcēla vislielāko leprozoriju – 120 
vietām.22

Rīgas pilsētas leprozorija dibināšanas iniciators bija Rīgas pilsē-
tas slimnīcas (vēlāk Rīgas pilsētas 1. slimnīca) ķirurgs Dr. med. Ādolfs 
fon Bergmans. 1890. gada 17. decembrī Rīgas pilsētas dome pieņēma 
lēmumu celt leprozoriju 6,7 verstis no Rīgas Dreiliņmuižas mežā. To 
atklāja 1891. gada 15. oktobrī, sākumā ievietojot 15 lepras slimnie-
kus.23 Vācijā 1897. gadā Mēmeles (šodien Klaipēda) tuvumā uzbūvēja 
modernu leprozoriju.24

Ārlavas draudzes novada, muižas un pagasta vēsture

Spitālības ierobežošanas notikumu izpratnei Kurzemes guberņā 
nepieciešams ieskats Talsu apriņķa Ārlavas muižas, luterāņu drau-
dzes un tās novada (Kirchspiel), kas atrodas mūsdienu Talsu nova-
da ziemeļaustrumos, arī pagasta vēsturē un iesaistīto ļaužu dzīvē. 
Notikumus Ārlavā 19. gs. beigās ietekmēja garāka priekšvēsture 
(aplūkotas ziņas no 19. gadsimta sākuma).

Ārlavas luterāņu draudze piederēja pie Piltenes prāvesta iecirkņa. 
Draudzes vēsture sena, bet svarīgākie ar 19. gadsimtu saistītie noti-
kumi – 1793. gadā uzcelta akmens baznīca, kas 1862.–1863. gados 
atjaunota. Ēka pagarināta un paaugstināta, tornis pacelts augs-
tāk. Baznīca iesvētīta 1863. gada 27. oktobrī. Filiālbaznīcas Rojā un 
Sasmakā (šodien Valdemārpils).25 1814.–1851. g. mācītājs – Karls 
Frīdrihs Jakobs Hūgenbergers (1784–1860), kura darbības īsajā rak-
sturojumā ārpus mācītāja pienākumiem pieminams, ka viņš bija pir-
mais, kurš tulkojis latviski krievu dzeju, veicinājis izglītošanās papla-
šināšanu, darbojies Latviešu literārajā biedrībā. Viņa darbs ritēja arī 

21 D.- Vom IV. livländischen Ärztetage. Düna Zeitung, Nr. 213, 1892, S. 1.
22  Par Vidzemes pretlepras biedrības darbību 1899. gadā. Baltijas Vēstnesis, Nr. 68, 1900, 

23. martā, 2. lpp.
23  Vesperis Mārtiņš. Rīgas leprozorija slimnieki 1892. gadā. MedHist Rigensia : Paula Stradiņa 

Medicīnas vēstures muzeja blogs [skatīts 15.09.2018.]. Pieejams: http://medhistrigensia.mvm.
lv/2013/03/rigas-leprozorija-slimnieki-1892-gada/

24 L. Par briesmīgo spitālības sērgu. Latviešu Avīzes, Nr. 36, 1899, 8. sept., 1. lpp.
25  Mācītājs K. F. J. Hugenbergers saskaitījis: 1825. gadā draudzē dzimuši 126 zēni un 120 

meitenes (2 dvīņu pāri, 15 negoda bērni); iesvētīti 50 jaunekļi un un 42 meitenes (82 labi 
grāmatā mācīti); laulāti 67 pāri; mirušie (t. sk. 34 mazi bērni) – 68 vīriešu dzimuma un 76 – 
sieviešu dzimuma (H –r. No Ārlavas. Latviešu Avīzes, Nr. 13, 1826., 1. aprīlī, 1. lpp.).
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dzimtbūšanas atcelšanas laikā 1817. gadā.
1819. gada aprīlī draudzes novada zemnieki organizējās, izsakot 

un aizstāvot savu redzējumu jauno likumu ieviešanā.26

No 1851. līdz 1891. gadam Karls Gideons Urbāns (1825–1891) bijis 
mācītājs ar lielu mīlestību un uzmanību pret apkārtējiem, viņam pie-
mitusi laba humora izjūta. Viņa laikā remontēta un palielināta baz-
nīca. Ērģelnieks 1811. gadā bijis Pēters Kristians Amenda, gandrīz 
akls cilvēks, nomiris 1814. gada 22. janvārī. Darbu turpināja Johans 
Hartmans Barizjens (Barisien27; 1774, Jelgava–1845, Ārlava)28. Rīgas 
ērģeļu meistars Martins 1848. gada maijā pabeidzis jauno ērģeļu 
būvi. Ērģelnieks tad jau bijis Johans Ernsts Neimans (Neumann; 
1821, Iecava–19.08.1886., Ārlava).29 Baznīca un draudze bija viens no 
tā laika kultūras dzīves centriem.

Ārlavas draudzē ietilpa šādas lielākās muižas: Ārlava, Īve, 
Limbuži, Pobuži, Popervāle, Poprags, Pūņas, Saslauka, Sasmaka, 
Tiņģere, Cunce, Nogale (izņemot piejūras apgabalu), Lubezere (ieskai-
tot Roju), Lube un Oši. Draudzei piederēja arī mācītājmuižas saim-
26  Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gadsimta 20. gados. Rīga : Latvijas 

Valsts izdevniecība, 1956, 57.–61. lpp.
27  Uzvārds cēlies no vārda Parīzietis (Parisien) pārveidojoties par Barisien. Ērģelnieka tēvs 

Frīdrihs Hartmanis Barizjens (1724–1796) bija Kurzemes hercoga Pētera Bīrona galma 
gleznotājs, darbi redzami arī Rundāles un Jelgavas pilī.

28  Ārlavas luter. dr. mir. reģ. 1834–1850. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), 
235. fonds, 2. apraksts, 95. lieta, 95. lapa, 179. reģ.

29  Neumann E. Dank. Rigasche Zeitung, Nr. 125, 1848, S. 4.; Ārlavas ev. lut. dr. reģ. 1871–1891. 
LVVA, 235. f., 6. apr., 36. l., 69. lp.; Iecavas lut. dr. reģ. 1811–1833. LVVA, 235. f., 1. apr., 
81. l., 14. lp., 7. reģ.

Ārlavas ev. luteriskā baznīca 20. gs. 20. gadu sākumā. 
TNMM 13845



33

niecība. Minēts, ka 1861. gadā draudzes novadā bijušas 226 mājas.30 
1907. gadā bija 7500 draudzes locekļi. Pēc pagastu izveides un apvie-
nošanas draudzē iekļāvās Ārlavas, Lubezeres un Nogales pagasti. 
Administratīvi Ārlavas draudzes novads bija pakļauts Talsu pils-
kunga tiesai un Tukuma virspilskunga tiesai. 1819. gada teritoriāli 
administratīvajā reformā Kurzemes guberņas sastāvā izveidoja Talsu 
apriņķi, pārdēvējot Talsu pilskunga tiesu par apriņķi.

Ārlavas muižu – saimnieciskās dzīves centru – 1805. gadā līdz ar 
Popervāli, Lubi, Ošiem un Īvi nopirka Tiņģeres muižas kungs Johans 
Heinrihs Bahs (Bach; 1763–1832)31, dzimis hanoverietis, Pēterburgas 
tirgotājs, vēlāk viņš ir Kurzemes barons fon Bahs (no 1803. gada).32 
30  Freijs Alb. Talsu novada draudzes un baznīcas. No: Talsu novads : enciklopēdisks rakstu 

krājums, Rīga : Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935.–1937., 294. lpp.; 
Karlsons Ž. Talsu novada vēsture 1795.–1905. g. No: Talsu novads… 254. lpp.

31 Pirang H. Das baltische Herrenhaus, T. 2. Riga : Verlag Jonck & Poliewsky, 1928, S. 68.
32  H. J. Baha mantinieki no 2. laulības – atraitne Ernestīne (dzim. fon Štromberga), dēli 

Hermans (1819–1882) un Konstantīns, meitas, jaunkundzes Hermīne un Ida – ap 1845. 
gada rudeni Tiņģeres, Sārkastes un Kalnmuižas muižas pārdeva Dundagas majorāta muižas 
īpašniekam Teodoram Ernestam Fīlipam Hieronīmam fon der Ostenam-Sakenam (1801–
1874), bet saimniekoja viņa dēls Teodors (1835–1886) (Gerichtliche Vorladungen. Allgemeines 
Kurländisches Amts- und Intelligenzblatt, Nr. 80, 1845, S. 2; Dērings Jūliuss. Ko es nekad 
negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves. [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, 2016, 
178., 179. lpp.; Talsu novads… 215., 231., 245. lpp.).

Ārlavas draudzes novada teritorija ar pieminētajiem objektiem. 
Latvijas Armijas štāba Ģeodēzijas topogrāfijas daļas 1929. gada izdevums pēc 

1880. un 1912. gada uzņēmumiem, Nr. 22 – Valdemārpils, mērogs 1:75000



34

Viņa meita no pirmās laulības Luīze Šarlote (dz. 1795. gadā 
Pēterburgā) 1815. gada jūnijā apprecējās ar baronu Karlu Frīdrihu 
Hermanu fon der Ostenu-Sakenu (Osten-Sacken) no Grenčiem.33 
Atbilstoši laulībām turpmāk par muižas dzimtkungu minēts barons 
Karls fon Ostens-Sakens.

Ģimenē pieauga trīs meitas – Katrīna, saukta Kitti (Kitty; 
dz. 1816), Emīlija (1818) un Adele (ap 1830). Laikraksta ziņa vēsta, ka 
1833. gada decembrī barons kopā ar ģimeni un sulaiņiem Krišu, Kārli, 
istabenēm Luīzi un Annu un kučieriem Krišu un Kristapu aizceļojis 
uz ārzemēm.34 Pieminētās ārzemes visticamāk ir Drēzdene, jo zināms, 
ka 1840. gadu sākumā Luīze ar meitām uzturējās tur, viņas tēvs taču 
bija no šīs teritorijas. Šāda ceļošana, ilgstoša uzturēšanās ārzemēs un 
Jelgavā, guberņas galvaspilsētā, muižnieku kārtas dažādu tautību 
ļaudīm bija ierasta ikdiena. Sludinājuma tekstā pieminētie kalpotā-
ji noteikti ir muižas teritorijai piederīgi zemnieku kārtas kurzemnie-
ki vēl bez uzvārdiem (tos iegūs nākošajā gadā). Tā rodams apstipri-
nājums citviet minētajiem stāstiem par zemniekiem ar Rietumeiropā 
iegūtu pieredzi un svešvalodu zināšanām. Muižas saimniecisko dzīvi, 
kā ierasts, vadīja kāds pārvaldnieks.

Domājams, K. Ostens-Sakens nomira ap 1842. gadu, par manti-
nieci bija noteikta sieva. Meita Kitti 1838. gadā apprecējās ar Teodoru 

33  Ārlavas lut. draudzes reģistri 1755–1833. LVVA, 235. f., 5. apr., 116. l., 30oplp.; 1. apr., 3. l., 
89. lp.

34 Allgemeines Kurländisches Amts- und Intelligenzblatt, Nr. 100, 1833, S. 6; Nr. 10, 1861, S. 6.

Skats uz Ārlavas muižu 19. gs. beigās. TNMM 3557/1



35

fon Hānu – Meženieku muižas35 dzimtkungu un Kurzemes bankas 
padomnieku.

Zināms, ka Drēzdenē Emīlija privāti mācījās zīmēšanu un glez-
nošanu pie pazīstamā Drēzdenes Mākslas akadēmijas mākslinieka 
Karla Ludviga Ādolfa Ērharta (Ehrhardt; 1813–1899) un vienaudža 
jaunā mākslinieka Jūliusa Dēringa (Döring; 1818–1898). Dērings, 
pabeidzis skolnieces Emīlijas fon der Ostenas-Sakenas portretu zīmu-
lī, 1844. gada decembrī aizceļoja, lai sāktu dzīvot un strādāt Kurzemē. 
Vēl Drēzdenē esot, jaunajam māksliniekam rekomendācijas vēstules, 
aizliekot vārdu un ieteicot paziņām Kurzemē, laipni uzrakstīja Luīze 
fon Sakena. Dažus gadus vēlāk abi satikās Jelgavā, kur Emīlija 
turpināja ņemt stundas. Bet ik pa laiciņam Emīlija, ļoti ticami, arī 
ģimene, devās uz Drēzdeni. Tajā laikā Drēzdenes Mākslas akadēmi-
jā pasniedza un gleznoja arī Jūliuss Amatus Rētings (Röting; 1821–
1896), mākslinieks, kura glezna “Kristus apraudāšana” (1871) līdz pat 
20. gs. sākumam bija Ārlavas baznīcas altārglezna.36 Ļoti ticams, ka 
E. fon Sakena pazina autoru, bet sakristejā vismaz līdz 1940. gadam 
bija viņas 19. gs. otrajā pusē darinātais gleznojums “Kristus ar biķeri”. 
Tā liktenis nav zināms, tomēr 1990. gadu sākumā gleznas tur vairs 
nebija.37 Interesanti, ka vēl 1917. gada rudenī muižas ēkā atradās 
jauno īpašnieku saglabāts iepriekšējo īpašnieku īpašums – neierā-
mēts Ādolfa Ērharta gleznojums altārgleznai “Kristus debesbraukša-
na”, ko autors parakstījis 1863. gada 14. novembrī Drēzdenē.38 Tātad 
Emīlija saglabāja interesi par gleznošanu arī vēlāk, bet viņas talanta 
un gleznas kvalitātes liecinājumi nav atrasti.

1852. gada beigās nomira K. Hānas vīrs, apglabāts Ārlavas 
kapos.39 Desmit gadus par muižas dzīvi domāja četras sievietes. 
Bet pirms 1863. gada februāra Luīze fon Sakena bija aizceļojusi uz 
Tukuma pusi pie savas māsas Marijas fon Līvenas (Lieven). Viņa 
1808. gadā apprecējās ar baronu Johanu Frīdrihu fon Līvenu (1784–

35 Dienvidkurzemē – šodien Priekules pagasta vidusdaļā.
36  Dērings J. Ko es nekad negribētu aizmirst… 44.–46., 54., 55., 63., 97., 107., 153., 178., 179., 

235., 280., 296., 311., 356., 511. lpp.; Talsu novads… 336. lpp.
37 Talsu novads… 336. lpp.; Mācītāja M. Zeiferta informācija telefonsarunā 2019. gada maijā.
38  Klemen O. [jābūt Clemen Paul]. Seslauken und Erwahlen. Libausche Zeitung, Nr. 186, 1917, 

S. 5. Valija Jankevica grāmatā “No Ārlavas līdz Ņujorkai” (Gauja, 1987., 16. lpp.) saka, ka 
Ārlavas baznīcas altārgleznu gleznojusi Emīlija fon der Ostena-Sakena.

39  Priekules-Asītes lut. draudze 1852. LVVA, 235. f., 2. apr., 1711. l., 6. lp.; Ārlavas lut dr. 1850–
1870. LVVA, 235. f., 2. apr., 96. l., 22. lp. T. Hāns (1807–1852) bija palicis garīgi slims, kas 
sagādāja rūpes kopjot viņu.
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1844), Oktes muižas īpašnieku (ķīlas valdījuma turētājs).40 Māsa 
nomira 30. janvārī, bet Luīze 8. februārī. Iespējams, bijusi barga 
ziema, tikai marta beigās viņu no Vilkāju muižas kapelas aizveda 
apbedīt Ārlavas kapos.41 1872. gadā nomira arī Kitti fon Hāna. Māsas 
Emīlija un Adele fon Sakenas turpināja dzīvot un darboties Ārlavas 
muižā. Viņas rosināja celt jaunu pagasta namu, tā atbrīvojot iepriek-
šējo, kur ierīkoja ārsta praksi un slimnīcu. Rakstos teikts, ka abas 
dāvājušas slimnīcai zāles un citas lietas, apmeklējušas slimniekus un 
iepriecinājušas nabagus.

Baronese Adele nomira 1887. gada jūnijā,42 bet gleznotāja Emīlija 
fon der Ostena-Sakena 1890. gada 30. septembrī/12. oktobrī, jo sli-
moja ar tuberkulozi.43 Abas apglabātas Ārlavas kapos. Kaut arī slavi-
nošās un jūsmīgās avīžu ziņas par augstdzimušo labdarību jāuzņem 
kritiski, tomēr viņas bēru apraksts vedina domāt par pagasta ļaužu 
cieņu un atzinību.  Mācītājs K. Urbāns teicis atvadu runu arī latviešu 
valodā, izsakot pateicību nelaiķei daudzo sapulcējušos latviešu vār-
dā.44 Tā kā tiešo mantinieku nebija, tad ar testamentu īpašumu man-
toja barons Gustavs Gvido Līvens (1858) – Luīzes Ostenas-Sakenas, 
dzim. fon Bahas, māsas Marijas fon Līvenas mazdēls.45 Viņš beidzis 
jurisprudences studijas Tērbatā, no 1900.–1903. gadam bija Talsu 
apriņķa priekšnieks.46 Ārlavas dzimtkungs barons Gustavs Līvens 
saimniekoja neilgi, jo nomira Jelgavā 1912. gada 13./26. oktobrī.47 
Viņa sieva Aleksandrīne Amālija, dzimusi Lambsdorfa, pēc testamen-
ta noteikumiem mantoja daļu no kustamā īpašuma. Par muižas īpaš-
niekiem noteikti nelaiķa divi brāļi un trīs māsas. Pēc vienošanās visi 
pilnvaras rīcībai nodeva brālim Fēliksam Vilhelmam Augustam fon 
Līvenam (1863–20.01.1919., Tukums).48 No 1918. gada viņš dzīvoja 

40  Kvaskova V. Fon Firksu dzimta Oktes muižā, 16.–20. gadsimts. Latvijas Arhīvi, Nr. 3, 2012, 
52. lpp.

41  Tukuma vācu dr. reģistri 1853–1891. LVVA, 235. f., 6. apr., 1017. l., 22. lp.; Ārlavas lut. dr. 
reģistri 1850–1870. LVVA, 235. f., 2. apr., 96. l., 97. lp.

42  Talsu lut. vācu dr. reģistri 1861–1891. LVVA, 235. f., 6. apr., 998. l., 422. lp. Nāves iemesls – 
nervu saslimšana.

43 Ārlavas lut. draudzes reģistri. LVVA, 235. f., 6. apr., 36. l., 88. lp.
44 Aus Erwahlen. Zeitung für Stadt un Land, Nr. 234, 1890, S. 2.
45  Urkunden und Nachrichten zu einer Familiengeschichte der Barone, Freiherren, Grafen un 

Fürsten Lieven. 1. Theil. Mitau, 1910.
46  Album Curonorum 1808–1932. [Rīga], Herausgegeben von der Historischen Kommission der 

Curonia, S. 145.
47 [Sēru vēsts]. Rigasche Zeitung, Nr. 240, 1912, S. 24.
48 LVVA (Tukuma-Talsu zemesgrāmatu nodaļa), 6678. f., 9. apr., 36. l., 151., 152. lp.
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Ārlavas muižā, viņu Tukumā bez tiesas sprieduma nošāva lielinie-
ki. Pēc tam par īpašnieci kļuva viņa sieva Ella Elizabete fon Līvena 
(dz. fon Zengbuša; 1875). Agrārās reformas laikā viņa saglabāja īpa-
šumā muižas centru. 1931. gadā īpašums jau bija pārdots vienam no 
A/S “Rīgas vilnas rūpniecība Kuršanskis un Himmelhohs” fabrikas 
īpašniekiem Haimam Himmelhoham (dz. 1878. gadā Sasmakā).49

Pagasti

Atbilstoši muižu teritorijām 19. gs. sākumā izveidoja pagastus. 
To galvenais uzdevums bija muižas policijas funkciju nodrošināša-
na. Ārlavas pagasta pārvaldei jau tad bijis pašiem savs nams, bet 
nav zināms, kad celts. Iespējams, šis nams ir viens no vecākajiem 
pagastnamiem apriņķī – par atrašanās vietu lasīt turpmāk tekstā.50 
Nākamās izmaiņas notika gadsimta vidū, kad saskaņā ar 1866. gada 
19. februāra likumu par pagasta sabiedrisko pārvaldi Baltijas guber-
ņās, noteica pienākumu muižu pagastu vietā izveidot pagastu zemnie-
ku pašvaldības.51 Reformas laikā mazāko muižu teritorijas apvienoja – 
arī Ārlavā tā notika ar Ārlavas mācītājmuižu, Ārlavas, Popervāles, 
Īves, Tiņģeres, Sasmakas, Cunces, Pūņu, Limbužu, Pobužu, Popraga, 
Saslaukas u. c. mazākām muižām. Līdz ar to draudzes novadā izvei-
dojās Ārlavas, Lubezeres un Nogales pagasti. Pagastu pašvaldības nu 
ievēlēja pagastu sapulcēs, kur piedalījās tikai saimniecību īpašnieki 
un nomnieki, bet bezzemnieki sūtīja vienu delegātu no katriem 10 
pilngadīgiem vīriešiem. Saskaņā ar jauno likumu zemnieki paši pilnī-
bā atbildēja par nodokļu nomaksu, ceļu labošanu, veco un slimo aprū-
pi, algu noteikšanu, budžeta apspriešanu, pagasta skolas skolotāja 
ievēlēšanu. Lai nejauktu jauno lielo (vienu no lielākajiem Talsu apriņ-
ķī) Ārlavas pagastu ar iepriekšējo, ārlavnieki lietoja terminu savieno-
tais Ārlavas pagasts. Ieradumam liels spēks – arī 20. gs. sākumā vēl 
lietoja šo nosaukumu.

49  Dišlere I., Ozola A. Muižas laikmetu griežos 1900–1939. Tukums : Tukuma muzejs, 2016, 
74. lpp.; Jelgavas Apgabala teesa. Valdības Vēstnesis, Nr. 74, 1919, 30. nov., 4. lpp.; Valsts 
zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 7. Valdības Vēstnesis, Nr. 120, 
1923, 8. jūn., 1. lpp.; Lauksaimnieku adresu grāmata. Rīga : Valters un Rapa, 1931, 367. lpp.; 
Jankevica V. No Ārlavas līdz Ņujorkai. Gauja : 1987, 223 lpp.

50 Talsu novads… 597., 598. lpp.
51  Lazdiņš. J. Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli valstiskas 

domāšanas pirmsākumi. No: Latvieši un Latvija. 2. sēj. Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 
2013, 191. lpp.
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Sadarbība

Baltijas guberņu lauku politisko un saimniecisko dzīvi 19. gad-
simtā noteica muižu īpašnieki. Muižas ienesība bija nodrošināta, ja 
visas vai lielākā daļa tās zemnieku sētu bija pārtikušas, spēja pildīt 
feodālo zemes renti un klaušas. Lai to nodrošinātu, muižas izmanto-
ja dažādas ietekmes sviras un pasākumus. Tas neizslēdza nesaska-
ņas, represijas, tāpēc katra individuālā pieredze, dzimtas notikumi 
un atmiņas mēdz atšķirties. Mazsvarīgas nebija arī pašu muižnieku 
rakstura iezīmes un pastāvošo likumu interpretācija. Pagastam, pil-
dot uzliktos pienākumus, vajadzēja iekasēt nodokļu maksājumus, 
ko varēja iegūt, ja bija darbs. Arī mācītāji bija personīgi ieinteresēti 
saimniecību ražošanas attīstībā. Ārlavas draudzes novadā iesaistītās 
institūcijas sadarbojās, tā veicinot pieredzi un uzticēšanos. Izsekojot 
Ārlavas muižas iesaistīšanos pagasta attīstībā, redzams, ka katra no 
Ostenu-Sakenu dzimtkundzēm, 50 gadu garumā vadot muižu, atstā-
jusi pieminamus notikumus vairāku paaudžu dzīvē. Tomēr tradīci-
jas iedibināja (vai tomēr turpināja?) viņu priekštecis – vairāku muižu 
īpašnieks Johans Heinrihs fon Bahs, ienākot novadā 1800. gadā un 
pildot Krievijas impērijas Baltijas guberņās noteiktos likumus arī par 
zemnieku skolām. 1832. gada martā “Latviešu Avīzes” (preses izde-
vums iznāca Rīgā) slejās Tiņģeres un Lubes muižu ļaudis izsakās par 
nesen mirušo muižas dzimtkungu Bahu: “Mums savā muižā pār ilgu 
laiku skolu turējis, [..] mūsu baznīcu ar ērģelēm ir izgreznojis…”52 
Lubezerē jau 1837. gadā bijusi skola un skolotājs Frīdrihs Šteinfelds 
(ap 1817–1890)53, kurš par skolotāju izglītojies Cīravas-Dzērves skolā. 
1838. gada rudenī mācītājs Hūgenbergers no Ārlavas ziņoja par 
Popervāles un Lubes muižu skolas ēkas celtniecības pabeigšanu un 
mācību iesākšanu.54 Iegūtās ziņas par Ārlavas pagasta bērnu skološa-
nos pirms 1855. gada liecina, ka 1841. gadā bijusi mājmācība ar mācī-
tāja pārklaušināšanu.55 Ārlavas skola sāka darbu 1855. gadā jaunuz-
celtā ēkā netālu no muižas – otrpus ceļam priedienā. Muiža iznomāja 
52  No Tiņģeres. Latviešu Avīzes, Nr. 13, 1832, 31. martā, 1. lpp. J. H. fon Bahs apbedīts “[..] 

jaunā kapu kalnā, no ozoliem un ošiem apēnotā”.
53  Tiek uzskatīts, ka pirmā skola apkaimē dibināta Lubezeres muižā (Mūsu skola. Talsi : Talsu 

apriņķa skolotāju arodbiedrība, 1928, 42.–44. lpp.). Salīdzinot šodien pieejamos dokumentus, 
jāsecina, ka būtu nepieciešams jauns pētījums par novada skolu vēsturi.

54 Jaunas ziņas. Latviešu Avīzes, Nr. 45, 1838, 10. nov., 2. lpp.
55  Vičs A. Latviešu skolu vēsture. 2. grāmata. Kurzeme no 1800.–1885. gadam. Rīga : R. L. B. 

derīgu grāmatu nodaļa, 1926, 103. lpp.
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pagastam zemi, bet ēka celta par muižas līdzekļiem, galvenā atbalstī-
tāja bija Luīze Ostena-Sakena. Pagasts maksāja skolotājam algu56, 
bet muiža deva 2 tūkst. rbļ. kapitāla noguldīšanai bankā, kur procenti 
izlietojami skolotāja algai, un tai bija tiesības lemt par skolotāja izvēli. 
Viens no iespējamiem šo lēmumu veicinošiem iemesliem bija Johana 
(arī Žano – Jeanot) Meijera personība. Viņš sāka strādāt par skolotāju 
Ārlavā, kas bija viņa pirmā darba vieta. Dzimis tepat Ārlavas pagastā 
kā Jannis 1834. gada 23. februārī, tēvs zemnieku kārtas muižas vecā-
kais-vagars Didriķis, māte Margarēte, abiem vēl nav uzvārda.57 Jāni 
kā bāreni (tēvs mira 1839. gada decembrī, māte pēc 4 mēnešiem) paņē-
musi audzināšanā baroniete L. Ostena-Sakena (tā nebija neparasta 
situācija). Nav ziņu par jaunekļa pirmo izglītību, bet tā noteikti bijusi 
pietiekošā līmenī, jo viņš turpinājis mācības Irlavas skolotāju semi-
nārā (dibināts 1840. gadā) – pirmais no Talsu apkārtnes pabeidzis šo 
semināru. Johans turējies vāciskajā vidē, ko noteica apstākļi – bijis 
muižas īpašnieču uzticamības persona, raksturots kā stingrs, pat val-
donīgs. Uzzinot, ka 1862. gadā viņš minēts kā viens no pieciem Talsu 
apriņķa 17 skolu skolotājiem, kurš māca bērniem ģeogrāfiju un vienī-
gais – vēsturi –, iespējams, ļaužu atmiņās saglabājušies skolēnu stāsti, 
kas jāuztver kritiski, nošķirot laba pedagoga prasīgumu un rezultāta 
redzējumu no bērnu grūtībām pilnā mācību procesa un skolotāja kā tā 
iemiesotāja.58 Bija retums, ka Ārlavas pagasta skolās, tātad arī šajā, 
par pagasta nodokļu maksātāju naudu nodrošināja bērnu kopēdinā-
šanu, kā arī maksāja 1 rubli par katru skolēnu skolas uzturēšanai.59 
Muižas īpašnieces 1876. gadā uzdāvināja pagastam zemi, kur atradās 
skola – 2 pūrvietas (0,74 ha) ar noteikumu, ka tas līdz šim maksāto 
nomu 100 rbļ. turpmāk maksās skolotājam kā algu, arī turpmāk zemes 
gabalu izmantos skolas vajadzībām un muiža paturēs tiesības pieda-
līties skolotāja izvēlē.60 Tāpat kā daudzi skolotāji citviet, arī Meijers 
pie skolas iestādīja un kopa lielu augļu dārzu. Viņš no 1886. gada bija 
arī draudzes ērģelnieks. Par skolotāju Johans Meijers nostrādāja 55 
gadus – līdz pat 1910. gada augustam, kad aizgāja pensijā.61 Pēc tam 
56  Dem soeben uns zugegangenen kurländischen statistischen Jahrbuch. Zeitung für Stadt und 

Land, Nr. 260, 1869, S. 2.
57 Ārlavas lut. dr. reģistri 1834–1839. LVVA, 235. f., 2. apr., 89. l., 7. lp.
58 Talsu novads… 440. lpp.
59 Par veselības kopšanu skolā. Latviešu Avīzes, Nr. 36, 1884, 5. sept., 5. lpp.
60 LVVA, 6678. f., 9. apr., 24. l.
61 Rigasche Kirchenblatt, Nr. 34, 1910, S. 5; Erwahlen. Baltische Post. Nr. 242, 1910, S. 2.
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viņš dzīvoja Rīgā pie meitas un znota Dr. J. Auziņa Nikolaja ielā 14 
(šodien K. Valdemāra iela), kur 1915. gada 7./20. maijā pēc ilgstošas 
slimošanas nomira. Apglabāts Ārlavas kapos pie baznīcas.62

Minēts, ka koris Ārlavā pastāvējis no 1857. gada.63 Krājumā 
“Talsu novads” skolotājs Z. Kundziņš raksta, ka, viņaprāt, kori veido-
jis skolotājs J. Meijers.64 Tomēr laikrakstos atbilstošajā laika posmā 
teikts, ka koris dzied garīgās dziesmas dievkalpojumos, pat vācu drau-
dze savos dievkalpojumos lūdz dziedāt latviešu kori65, tādēļ secināms, 
ka pirmais vadītājs, visticamāk, bijis draudzes ērģelnieks un mūzikas 
skolotājs (tā teikts viņa miršanas reģistrā draudzē) J. E. Neimans. 
Ārlavas koris 1870. gada jūnijā piedalījās Dobeles mācītāja Augusta 
Bīlenšteina organizētajā dziesmu dienā. 1871. gadā 8. jūnijā 40 dzie-
dātāji sniedza koncertu Talsu luterāņu baznīcā un laicīgās dziesmas 
Grunska kunga viesnīcas zālē [senāk nams K. Mīlenbaha ielā starp 
2. un 4. numuru]. Domājams, ka arī Ārlavas skolas skolotājs iesaistī-
jās kora vadīšanā. 1872. gada vasarā koris rīkoja dziedāšanas svētkus 
jaukā Ārlavas kalvā, piedalījās I Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 
Rīgā 1873. gadā. Minēts, ka 1881. gada aprīlī Meijers vadījis kori kon-
certā Ārlavas baznīcā. Pēc Neimaņa nāves, no 1886. gada, kad Meijers 
pārņēma arī ērģelnieka amata pienākumus, viņš noteikti vadīja arī 
kori. Gadsimta beigās kora darbība apsīka, bet Popervāles skolotājam 
Fricim Ansabergam 1897. gadā uzsākot tur darba gaitas, koris atkal 
atsācis darbību. 1901. gadā tas reģistrēts kā dziedāšanas biedrība.

Savukārt ar Kitti fon Hānas vārdu saistāma interesanta, vienīgā 
mūsu novadā (ja ne visā Kurzemē) saimnieciskā un sabiedriskā bied-
rība, šodien sakot – sociālās aizsardzības organizācija.66 1870. gada 
20. decembrī apstiprināti statūti “Likumi priekš Ārlavas zemnieku 
palīdzības biedrības” ar mērķi – iemaksājot visas darba dzīves laikā 
naudu, to saņemt pēc darba gaitu beigām 55 gadu vecumā, tātad kā 
pensiju. Biedrības valde – Ārlavas muižas īpašnieks, draudzes mācī-
tājs, pagasta vecākais un 2 biedrības biedri. Muižas īpašniece rosinā-
ja dibināt biedrību, ieguldīja arī 5000 rubļus sākuma kapitāla. Tas 
62 [Sludinājums]. Rigasche Zeitung, Nr. 104, 1915, S. 5.
63 Bojenieks. Iz Ārlavas. Baltijas Vēstnesis, Nr. 31, 1872, 2. aug., 1. lpp.
64 Kundziņš Z. Talsu apriņķa skolu vēsture. No: Talsu novads… 443. lpp.
65  No Talses. Baltijas Vēstnesis, Nr. 25, 1871, 24. jūn., 2. lpp.; Bojenieks. Iz Ārlavas un Talsiem. 

Baltijas Vēstnesis, Nr. 8, 1873, 21. febr., 5., 6. lpp.
66  Pagastu ziņā bija citi sadarbības veidi, t. s. Rekrūšu lades – zemnieki veica iemaksas, lai 

varētu izpirkt dēlus no kara dienesta, un magazīnas klētis – graudu rezerves fonds.
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noguldīts Kurzemes bankā, tādēļ pēc noteikta laika izmaksām iespē-
jams izmantot kapitāla pieauguma procentus. Biedrībā varējuši iestā-
ties tikai Ārlavas pagasta zemnieki, maksājot 3 rbļ.67, sākot ar 22 gadu 
vecumu, bet vecākiem iestājoties jāmaksā 2 rbļ. par katru gadu virs 22 
gadiem. Darba nespējīgie nav uzņemti. Ja biedrs sasniedzis 55 gadu 
vecumu vai agrāk kļuvis darba nespējīgs, viņš saņēmis atpakaļ visu 
iemaksāto naudu bez procentiem, bez tam vēl ikgadēju pabalstu, kas 
bijis atkarīgs no biedrības kapitālu augļiem, kā arī pabalsta ņēmē-
ju skaita. Dalībniekam nomirstot, viņa mantinieki saņēmuši atpa-
kaļ visu iemaksāto naudu bez procentiem, bet, ja nelaiķis bijis bied-
rības biedrs vismaz 15 gadus, tad viņa bērni saņēmuši arī pabalstu. 
Statūtos paredzēts, ka biedrības likvidācijas gadījumā katram atmak-
sājama viņa nauda, bet atlikums nododams Ārlavas pagasta valdei, 
iepriekš atvelkot un atmaksājot Kitijai fon Hānai viņas 5 tūkst. rub-
ļus. Sākumā bijis tikai 20 biedru, bet 1899. gadā jau 187; 28 gados 
kapitāls no augšminētiem 5000 rbļ. pieaudzis līdz 25 407,62 rubļiem; 
pirmajos 28 gados pabalstiem izmaksāti 4256 rubļi, katrai personai 
vidēji 20–40 rbļ. gadā. Diemžēl tad, kad izmaksas būtu jāsaņem vai-
rākumam biedru, izcēlās Pirmais pasaules karš, tā laikā pilnīgi iznīci-
not biedrības kapitālus un radot ļoti rūgtu pieredzi. Pēc kara darbība 
atjaunota, bet ar citiem statūtiem. Biedrībai nu bija ap 20 biedru, un 
tā nīkuļoja. Tikai pašās 19. gs. beigās muižu īpašnieki un pagastu val-
des arī citviet sāka domāt par šāda veida organizācijām, saņemot no 
Ārlavas īpašnieka G. Līvena vispusīgu analīzi par pieredzi, izredzēm 
un problēmām. 1901. gadā (tātad 31 gadu pēc Ārlavas!) Blīdenes mui-
žas īpašniece mudināja veidot tādu pat biedrību, ņemot par pamatu 
ārlavnieku statūtus. Arī viņa bija gatava dot tos pašus 5000 rbļ. kā 
pamata kapitālu. 1903. gada janvārī tie arī apstiprināti.68

Ārlavnieki arī bija pirmie Talsu novadā, nodibinot un 1880. gada 
26. februārī uzsākot kopēju saimniekošanu kredītkooperatīvā “Ārlavas 
krājaizdevu sabiedrība” jeb, kā toreiz sauca, “Ārlavas palīdzības un 

67  1880. gados Talsu apriņķī vidēji neprecēts kalps gadā saņēma 45–60 rbļ. naudā, kalpone – 
20–25 un apmēram tādā pat vērtībā graudā. Tā bija salīdzinoši augstāka samaksa, kā citos 
apriņķos. Alga, tāpat kā mūsdienās, mainījās pa gadiem atkarībā no dažādiem faktoriem 
(Mieriņa A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis 19. gs. II pusē. Rīga : 1968, 163. lpp.).

68  Ārlavas palīdzības biedrība. Baltijas Vēstnesis, Nr. 40, 1871, 6. okt., 2. lpp.; Talsu novads… 
694. lpp.; Z.– Unterstützungskassen für die Landbevölkerung. Düna Zeitung, Nr. 283, 1894, 
S. 1, 2; Talsen. Libausche Zeitung, Nr. 191, 1898, S. 1; Kr. No Blīdenes apgabala. Latviešu 
Avīzes, Nr. 83, 1901, 16. okt., 5. lpp.
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krājumu kase”. Dibinātāji bija latviešu saimnieki, jo, beidzoties klau-
šu saimniecības modelim, kad radās iespēja mājas un zemi izpirkt 
dzimtīpašumā, vajadzēja papildus līdzekļus. Statūtus parakstīju-
ši 145 dibinātājbiedri.69 Kā redzams, ārlavnieki pamatoti dēvēti par 
pirmajiem dažādu jauninājumu ieviesējiem.

Ārstniecība, doktorāts

Būtisks un nepieciešams pagastu iedzīvotāju un muižu īpašnieku 
dzīves aspekts ir medicīniskās palīdzības pieejamība. Kā aprakstīts 
iepriekš, guberņā ārstnieciskās sistēmas organizācija nebalstījās uz 
valsts noteikumiem. Tā bija pilsētu un lauku pašvaldību un muižu 
ziņā. Muižu līmenī zemnieku ārstēšanai ārstus uzturēja to īpašnieki, 
tā bija viņu brīva izvēle un rocības iespējas. Tāpat tas bija pagastos 
un draudzes novados. Katrs meklēja savus risinājumus. Ārlavas drau-
dzes novada muižās jau 18. gs. otrajā pusē minēti muižu ārsti, kuri 
ārstēja arī zemniekus. Saistībā ar Talsu apkārtni, piemēram, mina-
mi tādi mediķi kā Otto Vilhelms Panks Valdegālē Firksu dzimtas 
īpašumā (šodien Valdgale) no 1790.–1827. gadam (studējis medicīnu 
Berlīnē, ārsta grādu ieguvis Tērbatas universitātē),70 ārsts Elverfelts 
(zināms, ka viņš bijis ārsts Ārlavas muižā 1811. gada septembrī)71, 
Johans Heinrihs Tvelkmeijers (Twelkmeyer)72 (1815. gada jūnijā 
Popervālē bijis muižas ārsts), Johans Baltazars Beijers (1781–1860) 
bijis muižas ārsts no 1817.–1824. gadam Tiņģerē, pēc tam viņš iecelts 
par pirmo Talsu apriņķa ārstu. Piezīmes pie reģistriem Ārlavas drau-
dzē liek domāt, ka tie bijuši diplomēti ārsti. Pēdējie trīs ārsti saistīti 
ar muižām, kuru īpašnieks tobrīd bijis J. H. Bahs. Par viņa gaitām un 
darbiem 19. gs. sākumā Ārlavas draudzes novada muižās būtu jāveic 
atsevišķs pētījums, jo šķiet, ka viņa ietekme vēl nav novērtēta. Pobužu 
muižas īpašnieks no 1846.–1857. gadam bija ārsts J. G. Frīdrihs, viņš, 
protams, veicis arī ārsta darbu. Dundagas lielajā un bagātajā muižā 
ārsti bijuši jau pirms 1770. gada. 1811. gadā tur uzcelta Doktora māja 
ar ārsniecības telpām.73 Vēl par piemēru doktorāta celšanai Kurzemē 

69 Talsu novads… 706., 707. lpp.
70  Brennsohn I. Die Arzte Kurlands von 1825–1900 : Ein biographisches Lexicon. Herausgegeben 

von der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Mitau, 1902, S. 156.
71 Ārlavas muižas dvēseļu revīziju reģistri. LVVA, 630. f., 1. apr., 209. l., 1. lp.
72 Ārlavas ev. lut dr. reģistri 1755–1833. LVVA, 235. f., 5. apr., 116. l., 33. lp.
73  Dakterleja [skatīts 03.06.2019.]. 

Pieejams: https://dundagasvesture.wordpress.com/2018/11/08/dakterleja/
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min 1830. gadā Irlavas Valdheimu, kur 1850. gadā uzcelta atsevišķa 
slimnīca.74

Ārlavas pagastā pēc 1866. gada reformām un lielā pagasta 
izveides notiek pārmaiņas, kurās piedalās arī Ārlavas muižas 
īpašnieces – māsas Emīlija un Adele Ostenas-Sakenas, jo, neraugo-
ties uz pagastu pārvaldes ieviešanu un stiprināšanu, joprojām būtis-
ka ietekme ir muižai un baznīcai. Bojenieks (novadnieks, skolotājs un 
literāts Ernests Frīdrihs Briedis75) apraksta notikumus un dalās pār-
domās par pagasta dzīvi 1872. gada vasarā76: “Ārlavas dzimtkundzes, 
kuras pret pagastu vienumēr ir labprātīgas un devīgas bijušas, [..] ir 
tagad, apcerēdamas, ka tāds liels pagasts kā Ārlava nevar iztikt bez 
sava paša daktera, likušas pagastam priekšā, tagadēju pagasta namu 
pārvēst par daktera namu. Priekš jaunbūvējamā pagasta nama cien. 
kundzes grib vajadzīgu zemes gabalu un 3000 r[bļ]. priekš materiālu 
un amatniekiem dot, un bez tam viņas dāvina pagastam kapitālu no 
5000 rbļ., kura augļi [procenti] uz mūžīgiem laikiem priekš daktera 
lones [algas] būtu izlietojami. Tādēļ viņas apņemas tagadēju tiesas 
namu [domāts tas pats pagasta nams; šodien īpašuma nosaukums 
“Doktorāts”] priekš daktera pārbūvēt un dāvina tam labu gabalu pļa-
vas. Mīt [mainīt] Ārlavas dzimtkundzes grib īpaši tamdēļ, ka viņas tik-
pat kā daudz citi pagasta iemītnieki atzīst, ka tiesas nams pārāk tuvu 
pie Sasmakas jaunbūvētā brūža kroga atrodas, tā ka tikpat sūdzētāji 
kā apsūdzētie daudzreiz “salda vīna pilni” tiesas priekšā nāk; caur 
ko daudz nelabuma cēlās. Pagastam no savas puses izietu varbūt par 
būvmateriāla pievešanu un citām sīkām izdošanām kādi 1000 r., bet 
par to viņam būtu jauns pagasta nams labā vietā un pašam ārsts, un 
nevajadzētu arvien uz Sasmaku jeb uz Talsiem pēc daktera braukt. 
Lai nu gan labumi ar acīm un ar rokām taustāmi, tad tomēr ārlavnie-
ki pa daļai ļoti šaubās, vai dāvanu pieņemt vai nē, jo “pirmām kārtām, 
pagastam būs no savas kules jāliek klāt, un, otrāmkārtām, kam mums 
daktera vajaga, mums jau ir Sasmakā un Talsos dakteris”. Jāpiemin 
gan, ka pagasts arī līdz šim nebija bez daktera, jo viņš deva Sasmakā 
dzīvojošam dakterim loni [Sasmakā ārsts minēts no 1858. gada] un 

74  Embure V. Irlavas doktorāta (1830–2013) un Irlavas Sarkanā krusta slimnīca (1850–2013). 
No: Lauku ārstniecība Latvijā: atskats un vērtējums. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas 
fonds, 2013, 35. lpp. (http://www.kardiologija.lv/files/lauku-arstnieciba-web.pdf)

75 Laidzes iela 14. No: Talsu namu stāsti. Talsi : APL, 2017, 183. lpp.
76 Tekstā saglabāts autora izteiksmes veids un rakstība.
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dabūja tur palīdzību. Bet lielai daļai no pagasta iemītniekiem nebija 
iespējams dakterim pakaļ braukt, un tādā vīzē īstenā laikā un mērā 
palīdzību dabūt, un arī pašam dakterim, pilsētiņas ārstam būdamam, 
daudzkārt varbūt laika trūka. Jaunajam dakterim turpretim būtu 
jāuzņemas pašam ar saviem zirgiem slimniekus apmeklēt – uz to 
Ārlavas dzimtkundzes minēto pļavas gabalu (30 pūra vietas77) dāvina. 
Tādā vīzē arī bāreņiem, atraitnēm un kalpiem tiktu palīdzība sniegta. 
Daudz pagasta locekļi dāvanas labumu pilnīgi atzīst. Kā dzirdam, tad 
drīzumā tiks gala spriedums taisīts.”78

Avīzes raksta autors gan nebija informēts, ka doma par pagas-
ta namam atvēlamo muižas zemes gabalu pagasta vadības līmenī 
apspriesta jau pirms 1869. gada 12. marta. Tajā dienā pagasta vecā-
kais Ansis Grasmanis pagasta pārstāvju vārdā jau parakstīja pārdo-
šanas-pirkšanas līgumu par 2 pūrvietu (0,74 ha) lielu zemes gabala 
iegādi no muižas 3 īpašniecēm par 80 (? – nesalasāms) rubļiem.79

Pagasta deputāti gan 1873. gada februārī vēl arvien apsvēra tālā-
ko darbību, iespējas uzturēt jaunceļamās ēkas un lēmumu nebija 
pieņēmuši.80 Tomēr viņi izlēma un jauno pagastmāju uzcēla, un līdz 
aptuveni 1875. gada pavasarim bija jau pārcēlušies. (Jānorāda uz 
autores rīcībā esošās informācijas pretrunīgumu ar rakstā minēto. Ja 
noteikti zināms, ka jaunais pagasta nams ir šodienas ēka “Ezermuiža” 
un par Sasmakas muižas brūža atrašanās vietu norādīta teritorija 
Sasmakas ezera krastā starp Sasmakas muižas ēku un Ezermuižu81, 
tad iznāk, ka pagasta nams uzcelts vēl tuvāk brūzim nekā iepriekšē-
jais. Iespējams arī, ka raksta autors izmantojis pats savu iztēli.)

Ārsta māju iesāka būvēt 1875. gada vasarā.82 Muižas īpašnieces, 
tad vairs tikai divas, dāvināja lielajam apvienotajam Ārlavas pagas-
tam 3 pūrvietu (ap 1,11 ha) lielu gruntsgabalu 150 rbļ. vērtībā83, kā 
arī kapitālu 8 tūkst. rubļu ārsta algai, izmantojot tai bankas nogul-
dījuma pieauguma procentus ar noteikumu, ka pagastam jāierīko un 
77 Platības mērs: 19. gs. 1 pūrvieta apmēram 0,37 hektāri, tātad apmēram 11,1 ha.
78 Bojenieks. Iz Ārlavas. Baltijas Vēstnesis; Nr. 31, 1872, 2. aug., 1. lpp.
79 LVVA, 6678. f., 9. apr., 25. l., 3. lp.
80 Bojenieks. Iz Ārlavas un Talsiem. Baltijas Vēstnesis, Nr. 8, 1873, 21. febr., 5., 6. lpp.
81 Imanta Brusbārža un Igurda Baņķa konsultācija 2019. gada maijā.
82 B. Iz Ārlavas. Baltijas Vēstnesis, Nr. 32, 1875, 6. aug., 1., 2. lpp.
83  Arveds Švābe min, ka 1860. gadu beigās Kurzemē zemes vidējā cena, zemniekiem izpērkot 

māju saimniecību zemi, bijusi 31,15 rbļ. Tomēr, lai komentētu minētā darījuma dārdzību, 
nepieciešami plašāki pētījumi par Ārlavas pagasta notikumiem (Latvijas agrārā reforma. 
Rīga : Zemkopības ministrija, 1930, 169. lpp.).
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jāuztur atbilstošas ēkas.84 1876. gada rudenī ārsta māja – Doktorāts – 
bija gatava, gaidīja ārstu.85 Nav precīzu ziņu par blakus esošo ēku, 
ko sauca par slimnīcu, bet 1881. gada vasarā minēts, ka tā uzcelta86 
(šodien “Alejas”). 1879. gadā būvju uzraudzības pienākumus apstip-
rināja pagasta vecākajam Jānim Reinfeldam. Tas nozīmēja, ka ārlav-
nieki pirmie Talsu apriņķī ierīkojuši atsevišķu Doktorātu – ārsta 
darba un dzīves vietu.

No iepriekš aprakstītā secināms, ka Ārlavas mazā pagasta nams 
aptuveni līdz 1873. gadam atradās mūsdienu īpašuma ar nosauku-
mu “Doktorāts” teritorijā [šodien tur darbojas reliģiskā organizācija 
“Jaunatne ar Misiju-Valdemārpils”]. Tur 1876. gadā uzcēla Ārsta māju 

84 LVVA, 6678. f., 9. apr., 59. l., 1.–9. lp.
85  Ārlavas pagasts. Baltijas Zemkopis, Nr. 42, 1876, 22. okt., 6. lpp. Pagastā tajā laikā plosījās 

Sibīrijas mēris – pazīstams arī kā Sibīrijas lopu mēris un liesassērga.
86 B. Iz Ārlavas. Baltijas Vēstnesis, Nr. 159, 1881, 15. aug., 3. lpp.

Ārlavas Doktorāts 1973. gada 2. augustā. A. Priedīša foto. 
ZP 1004/3

Skats no Ārlavas muižas terases uz pagasta namu, Sasmakas 
muižu un miestu 19. gs. beigās. TNMM 3557/2
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jeb Doktorātu. Savienotajam Ārlavas pagastam cēla jaunu namu – 
šodien “Ezermuiža”, netālu no Valdemārpils, ceļa uz Roju kreisajā 
pusē. Tur pagasta pārvalde atradās līdz 1920. gada 1. maijam, kad 
tā pārcēlās uz Sasmakas muižas ēku, bet namā ierīkoja nespējnieku 
patversmi.87

Kā redzams kartē un attēlā – no muižas pāri ezeram, ja nepie-
ciešams, ar modru aci iespējams pārskatīt notiekošo. Ārsta māja arī 
netālu, baznīca un mācītājmāja ar ķesterātu tāpat, skola vēl tuvāk. 
Muižnieču pārraudzībai parocīgi.

Ārsti

Minot rakstos ārsta darbības vietu, lietots apzīmējums Ārlavas 
draudzes novada ārsts (Erwahlensche Kirchspiel), kam tātad būtu 
jāapkalpo arī Nogales un Lubezeres pagasti. Tomēr nav precīzu ziņu, 
vai tik lielu teritoriju un ļaužu skaitu vienam speciālistam bijis iespē-
jams pārraudzīt un ārstēt. Ārlavnieki neatpaliek no modernā laika, 
viņiem ir ārsta dzīves vieta Doktorāts, ārstnieciskās telpas un blakus 
arī slimnīciņa. Telpas uztur tikai pagasti, tie arī daļēji nodrošina algu, 
jo baroneses arī novēlējušas papildinājumu ārsta algai.

Ārsts, kuru ārlavnieki izvēlējās un gaidīja, bija Karls Gilberts. 
Viņš dzimis 1839. gadā Žeimē (arī Žeimele; šodien Lietuvas ziemeļdaļā, 
Šauļu rajonā). 38 gadus vecais ārsts mācījies privātskolā un ģimnāzijā 
Jelgavā, no 1861. līdz 1871. gadam studējis medicīnu Tērbatas univer-
sitātē, kur ieguvis ārsta diplomu. Tad līdz 1876. gadam strādājis Rīgā, 
Reimersa atraitnes acu dziednīcā trūcīgajiem par iestādes vadītāja 
ārsta Dr. Valdhauera asistentu.88 Pēc tam pusotru gadu papildinājies 
Vīnē. Ārlavā Gilberts ieradās 1877. gadā. Iespējams, kādas veselības 
problēmas jau tad lika domāt par veiksmīgi Rīgā iesāktās karjeras 
maiņu, kļūstot par draudzes ārstu laukos un pieņemot, ka tas varētu 
būt vieglāk. Tomēr 1884. gadā K. Gilberts veselības problēmu dēļ no 

87  Kuikulītis R., Plācis A. Ziņas par Talsu apriņķa pagastu namiem. No: Talsu novads… 
597. lpp.

88  Reimersas acu klīnika bija pirmā acu klīnika Latvijā, kas pastāvēja no 1864. līdz 
1936. gadam Raiņa bulvārī 7. 1936. gadā pēc Kārļa Ulmaņa valdības rīkojuma klīnikas ēku 
nacionalizēja un tajā ierīkoja valdības iestādes. Acu klīniku pārcēla uz Baznīcas ielu 13, kur 
pēc Otrā Pasaules kara tā kā acu poliklīnika pastāvēja līdz 1951. gadam. Ēkā Raiņa bulvārī 7 
atradās LPSR Tautas komisāru padome (1940–1941), pēc Otrā pasaules kara – LPSR 
Augstākās padomes prezidijs, LPSR Celtniecības un Arhitektūras ministrija, Rīgas pilsētas 
Arhitektūras un celtniecības pārvalde, ASV vēstniecība Latvijā (1992–2011). Tagad uz laiku 
ēkā izvietots Latvijas Okupācijas muzejs.
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prakses atteicās. Viņš nomira Jelgavā 1900. gadā.89

1885. gads draudzei pagāja 
bez sava ārsta, bet 1886. gadā (nav 
zināms precīzs datums) par ārstu 
Ārlavā sāka strādāt Ivans Sadikovs 
(vāc. Sadikoff). I. Sadikovs dzimis 
1858. gada 26. martā/7. aprīlī Jelgavā, 
mācījies turienes privātskolā un ģim-
nāzijā, no 1878. līdz 1885. gadam 
studējis Tērbatas universitātē medi-
cīnu, kur 1885. gada jūnijā ieguvis 
ārsta diplomu.90 Pildot Karaklausības 
likuma noteikumus, viņš 1886. gada 
7. janvārī ieradies Jelgavas kara 
komisariātā, ieskaitīts ierindniekos 
(ратник; рядовой государственного 
ополчения)91.92

1887. gada vasara

No iepriekš rakstītā zināms, ka tieši tad lepras pētnieks no 
Tērbatas universitātes Peters Hellats devās savā otrās vasaras 
ceļojumā-ekspedīcijā, lai turpinātu uzskaiti, iepazīstinātu vietējos 
ārstus ar bīstamās infekcijas slimības diagnosticēšanas metodēm. 
Viņš nonāca arī Ziemeļkurzemē, tai skaitā Ārlavā. Dīvaini būtu, ja 
pētnieks nesatiktos ar savu Medicīnas fakultātes studiju biedru, ar 
kuru, visticamāk, arī pazīstams no studiju gadiem, Ivanu Sadikovu. 
P. Hellata apsekojumos vietējiem ārstiem noteikti bija nozīmīga loma, 
norādot apsekošanai iespējamos slimniekus. Nav ziņu par līdz tam 
I. Sadikova paša diagnosticētiem slimniekiem. Pēc datu apkopoša-
nas publiski paziņots, ka Baltijas provincēs 378 lepras saslimšanas 
gadījumi – Igaunijā 26, Kurzemē 76 un Vidzemē (iekļaujot šodienas 
Igaunijas teritorijā esošos apriņķus) 276. Skaits lielāks, nekā domāts, 
ar tendenci palielināties. Visvairāk lepras slimnieku Hellats atradis 

89 Brennsohn I. Die Ärzte Kurlands… S. 168.
90 Turpat, 348. lpp.
91  Iespējams, ka runa ir par kr. вольноопределяющийся – zemāko dienesta pakāpi (čina) 

Krievijas impērijas armijā, sarunvalodā arī “brīvprātīgais”.
92 LVVA, 5213.f., 1. apr., 4143. l., 1.–20. lp.

Ivans Sadikovs 1885. gadā Tartu. 
ZP 4717/4
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Ārlavas draudzes novadā – 11. Tas salīdzinoši daudz, tāpat kā Popes 
draudzes novadā.93 No šodienas skatpunkta saprotams, ka absolū-
tie skaitļi nedod patieso izplatības samēru, būtu jāpielieto uzskaites 
attiecība uz vienu iedzīvotāju. Tāpat jādomā, ka skaitu ietekmēja 
gan vietējo ārstu profesionalitāte, gan ieinteresētība. Zinot turpmā-
ko ārsta I. Sadikova dzīves un darba gājumu, jāsecina, ka P. Hellata 
vizīte noteica viņa darbības virzienu visam mūžam, pēc tās viņš sāka 
vākt un apkopot plašu statistikas materiālu par lepru.94 Hellats, kā 
zināms, par lepras slimības izplatības pētījumu aizstāvēja un iegu-
va ārsta grādu, turpinot papildināties 1888./89. gadā Parīzē. Tomēr 
no 1889. gada viņš bija praktizējošs laringologs Pēterburgā, kur arī 
1912. gadā nomira, tātad neturpināja iesākto.

1887. gada 3. novembrī I. Sadikovs Tērbatā ieguva apriņķa ārsta 
diplomu, kas deva iespēju iekšlietu ministram viņu apstiprināt par 
ārstu ar valsts dienesta tiesībām. Tas jāuztver kā paaugstinājums 
kvalifikācijā un uzticamībā, jo apriņķa ārsts saņēma algu no valsts 
un pensiju pēc darba gaitu beigām. Līdzšinējais Talsu apriņķa ārsts 
(no 1857. gada) E. V. Strauss 1889. gada aprīlī slimības dēļ uz 2 mēne-
šiem atstādināts. Viņa vietā uz šo laiku iecelts ārsts Sadikovs, kuram, 
neraugoties uz neilgo praktisko ārstēšanas pieredzi, izglītība un izcel-
šanās atbilda tolaik aktualizētajai. Lai pieliktu punktu gadsimtus 
ilgajai vācu muižniecības izcīnītajai iespējai saziņā lietot vācu valodu, 
tagad impērijā visās jomās dominēja principiāla nostāja, ka Baltijas 
guberņas ir Krievijas impērijas sastāvdaļa, tādēļ tur valsts valoda 
ir krievu95 – I. Sadikovs bija pareizticīgs krievs. Ārsts E. V. Strauss 
neatlaba un 16. oktobrī nomira. 1889. gada decembrī Ārlavas ārstu 
Sadikovu apstiprināja par Talsu apriņķa ārstu no 16. oktobra. Īsu 
brīdi Ārlavā pabijusi, Sadikovu ģimene pārcēlās uz Talsiem, dzīvoja 
ģimenes namā Kārļa Mīlenbaha ielā 20.96

Hellata un citu ārstu-zinātnieku iesaistīšanās lika Krievijas 
ierēdniecībai nopietnāk pievērsties lepras problēmām. Tām uzmanī-
93 Spitālība Baltijā. Latviešu Avīzes, Nr. 41, 1887, 14. okt., 2. lpp.
94  Valsts slimnīca Leprozorijs, Latvijas republikas Veselības ministrija. Talsu rajona Laidzes 

pagastā. Ventspils zonālais valsts arhīvs (turpmāk VeZVA), 993. f., 6. apr., 1. l.
95 Baltijas Vēstnesis, Nr. 90, 1889, 21. apr.
96  Privāti – 1888. gada 5./17. februārī I. Sadikovs apprecējās ar luterticīgo Magdu Krēgeri. Ārlavā 

1889. gada 17. janvārī dzimis viņu dēls Aleksejs (vēlāk Aleksis). Landesvēra sastāvā Aleksis piedalījās 
Rīgas atbrīvošanā 1919. gada 22. maijā, vēlāk Latgales aizsardzības kaujās. Par to saņēmis Latvijas 
atbrīvošanas kara piemiņas zīmi un 10 gadu jubilejas medaļu. Vēlāk Latvijas armijas kapteinis, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris – V šķira, 1928. g. 18. novembrī (LVVA, 5601. f., 1. apr., 5658. l.).
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bu pievērsa arī Kurzemes guberņas Ārstniecības nodaļas inspektors 
Dr. Voicehovskis, 1888. gadā ziņojot par 41 saslimšanas gadījumu, 
1889. gadā jau par 87 – 44 vīriešiem un 43 sievietēm. Kurzemē visvai-
rāk diagnosticētu slimnieku atkal bija Talsu un Ventspils apkārtnē.97 
Tik straujš pieaugums nebija saistāms ar slimības izplatību, bet ar 
ārstu spēju pazīt raksturīgos simptomus un slimību diagnosticēt. Arī 
visā Krievijā 1887. gadā noteikts, ka medicīnas inspektoriem jāziņo 
par saslimušajiem. 1897. gadā latviski iznākošā laikrakstā publicēti 
10 gadu statistikas rādītāji par 70 no 94 guberņām, pēc kuriem vis-
vairāk saslimušo ir Vidzemes un Kurzemes guberņā, tad Besarābijā98, 
Donas kazaku apvidū99, Jekaterinoslavā (šodien Dņipro Ukrainā), 
Astrahaņā, Irkutskā, Turkistānā100 un Kaukāza apgabalos.101

Ārsts Jānis Auziņš

Pagastu pārvalde Ārlavā meklēja 
jaunu ārsta kandidātu un atrada Jāni 
Auziņu.

Viņš dzimis 1861. gada 20. oktobrī/1. 
novembrī Mežmuižas Pūķos Dobeles 
apriņķī (1938. gadā Mežmuižu pārdē-
vēja par Augstkalni, šodien – pagasts 
Tērvetes novadā). Viņa tēvs bija māju 
saimnieks Ansis, māte Anna.102 Pirmo 
izglītību J. Auziņš ieguvis kādā privāt-
skolā (1870–1873), mācības turpinājis 
Jelgavas elementārskolā (1875–1876) 
un Jelgavas ģimnāzijā (1876–1882), 
izstājies no sekundas [priekšpēdējās klases], lai noliktu savvaļnieka 
eksāmenu. Savvaļnieks (kr. вольноопределяющийся) bija zemākā 
pakāpe (čina) Krievijas impērijas armijā, sarunvalodā arī “brīvprātī-

97  Dr. med. Meyer H. Der Verein zur Bekämpfung der Lepra in Kurland. Zeitung für Stadt und 
Land, Nr. 110, 1893, S. 1.

98  Vēsturisks reģions starp Melno jūru un Donavas, Prutas, Dņestras upēm, tā bija Moldāvijas 
kņazistes austrumu daļa, kura 1812. gadā pievienota Krievijas impērijai, kas šeit izveidoja 
Besarābijas guberņu. Mūsdienās lielākā Besarābijas teritorijas daļa ietilpst Moldovā, relatīvi 
neliela galējā ziemeļu un dienvidu daļa (Budžaks) – Ukrainā.

99 Donas un Dņepras lejteču baseinos, mūsdienu Ukrainas un Ziemeļkaukāza stepēs.
100 Turkistāna, iepriekš Turkestāna, ir pilsēta Dienvidkazahstānas apgabalā, Kazahstānā.
101 M. Spitālība Krievijā. Latviešu Avīzes, Nr. 41, 1897, 8. okt., 1. lpp.
102 Mežmuižas ev. lut. dr. reģistri 1857–1862, LVVA, 235. f., 2. apr., 1516. l., 190. lp.

Jānis Auziņš. Foto no 1919. gada 
rudenī izdotās pases. LVVA
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gais” (jo armijā pieteicās brīvprātīgi). Ne vienmēr savvaļnieki patiesi 
bija brīvprātīgie – savvaļniekos automātiski ieskaitīja arī izglītotos 
mobilizētos: augstskolas beidzējs bija 1. šķiras savvaļnieks, vidussko-
lu absolvējušais – 2. šķiras. Savvaļnieka pārbaudījumu izturēšana 
deva tiesības uz zināmiem atvieglojumiem karadienestā. Kazarmās 
dzīvoja atsevišķi, visbiežāk 1–2 istabiņā ar piešķirtu kareivi kalpotā-
ju. Pēc mācību komandas kursa pabeigšanas sekoja praktiskās šau-
šanas nodarbības un pārbaudījumi, pēc tam mācību komandas kursu 
beigušos savvaļniekus iedalīja rotās (atkal ar atsevišķām istabiņām 
un apkalpotājiem), dienesta pienākumus viņi pildīja līdz ar obli-
gātā iesaukuma karavīriem. Tos, kuri gatavojās iestāties junkuru 
skolās, atbrīvoja no dienesta pienākumu izpildīšanas, atļaujot gata-
voties iestājpārbaudījumiem.103 Jānis Auziņš pēc tam no 1882. gada 
decembra līdz 1883. gada aprīlim nokalpoja kā savvaļnieks sapieru 
bataljonā, iegūstot jaunākā unteroficiera [vecākā kareivja] pakāpi un 
ieskaitīts armijas rezervē līdz 1895. gadam. Iespējams, viņš domāja 
par militāro karjeru. Jāsecina, ka viņš bijis cilvēks ar gribasspēku, 
jo 1883. gadā kā eksterns nolika arī Jelgavas ģimnāzijas beigu eksā-
menus. Tad Auziņš devās uz Tērbatas universitāti, kur no 1884. līdz 
1889. gadam studēja medicīnu, iegūstot ārsta diplomu. Viņš bija lat-
viešu korporācijas “Lettonia” biedrs.104 Tātad Ārlavas pagastā ieradās 
28 gadus vecs ārsts, lai stātos Ivana Sadikova vietā. Precīzu datumu 
ārsta Jāņa Auziņa gaitu uzsākšanai Ārlavā atrast neizdevās. Par 
abu iespējamo pazīšanos kā vienas fakultātes studentiem iespējams 
tikai minēt – Sadikovs 1885. gada pavasarī jau lika beigu eksāme-
nus, bet Auziņš 1884. gada rudenī uzsāka studijas. Tāpat nav ziņu 
arī par iespējamo jaunā ārsta un muižas īpašnieces Emīlijas Ostenas-
Sakenas (nomira 1890. gada 30. septembrī) tikšanos.

Neilgi pēc ierašanās un stāšanās amatā ārsts Auziņš 1890. gada 
novembra beigās uzņēma “ciemiņus” – Talsu policijas pārvaldes jau-
nāko palīgu (atbildīgo par šo iecirkni).105 Lietas būtība – Kurzemes 
guberņas pārvaldes (Jelgavā) Ārstnieciskās nodaļas vadītājs inspek-
tors V. Mulerts (1815–1897) 20. jūlijā saņēma Talsu apriņķa ārsta 
103  Savvaļnieks. Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca [skatīts 15.05.2019.]. Pieejams: vesture.

eu/Savvaļnieks 
104  Album Lettonorum. 1870–1882–1930. Rīga, 1930, 40. lpp.; LVVA, 5601. f., 1. apr., 315. l., 

1.–56. lp.
105  Kurzemes guberņas valdes Ārstniecības nodaļa. LVVA, 413. f., 1. apr., 717. l., 1.–11. lp.; 

Talsu apriņķa Policijas pārvalde. LVVA, 470. f., 1. apr., 28. l., 12. lp.
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I. Sadikova sūdzību, pazemīgu lūgumu par Ārlavas ārsta Auziņa 
saukšanu pie atbildības. Viņa pārraudzībā esot ārstnieciska iestā-
de-slimnīca, kas darbojas bez valdības iestāžu atļaujas. Sadikovs 
vairākkārtīgi atgādinājis ārstam par nepieciešamību iesniegt noliku-
mu, tad noteicis beigu termiņu – 15. jūliju, bet neesot saņēmis nekā-
du ziņojumu. Mulerts 1890. gada 10. augustā Talsu apriņķa policijas 
vadībai rakstīja par nepieciešamību veikt pārbaudi, 27. oktobrī viņam 
vajadzēja rakstīt atkārtoti, jo tā nebija notikusi. Policijai vajadzēja 
pārbaudīt, vai saskaņā ar Kurzemes guberņas 1886. gada noteiku-
miem par slimnīcas atvēršanu ir izsniegta atļauja. Tātad I. Sadikovs 
pusgadu pēc aiziešanas no Ārlavas ārsta amata, kam pēc amata 
apraksta bija jāpārrauga arī slimnīcas ēka, tagad, esot apriņķa ārsta 
postenī, rakstīja ziņojumu par savu bijušo darba vietu, kur trīs gadu 
laikā vai nu nebija pats panācis, ka muižas īpašniece nav iesniegu-
si dokumentus, vai slimniekus bija ārstējis tikai Doktorāta telpās. 
Jāsecina, ka viņš zinājis par dokumentu neatbilstību. Izrādās, ka pie 
pagasta pakļautībā 1876. gadā ierīkotās ārsta mājas un prakses viss 
atbilda prasībām, bet atsevišķais nams, ko sauca par slimnīcu, nebija 
reģistrēts kā slimnīca. Un Ivans Sadikovs to nevarēja nezināt.

Apriņķa priekšnieka jaunākais palīgs Ernsts Kapteina (Capteina; 
ap 1859., Jelgava–30.05.1902., Sasmaka106) 22. novembrī rakstīja 
ziņojumu par pārbaudes laikā redzēto. Slimnīca atrodas ārsta Auziņa 
pārraudzībā. Ārlavas muižas īpašniece baronese Sakena nesen mirusi 
[30. septembrī]. Ārsts stāsta, ka blakus Ārsta namam esošajā namiņā 
tiekot izvietoti tie ļaudis, kuri vērsušies pēc palīdzības pie ārsta no attā-
lākām pagasta malām un nevar nokļūt mājās Tā ir tikai pārgulēšanas 
106 Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1902. LVVA, 235. f., 14. apr., 464. l., 33. lp.

Mājas “Alejas”, kur atradās Doktorāta lazarete.
1973. gada 2. augusts. A. Priedīša foto. ZP 1004/2
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vieta. Pārsvarā tur uzturas tie, kuriem vajadzīga ārsta uzraudzība acu 
slimību gadījumā. Namiņa apskates laikā tur bija divas istabas – sie-
viešu un vīriešu pacientiem atsevišķi, katrā 6 gultas. Tobrīd uzturējās 
2 vīrieši un viena sieviete. Pārbaudītājs ziņo ārsta stāstīto, ka slim-
niekiem te ierāda tikai gultas, gultasveļu viņi paši ņem līdz, ēdienu 
piegādā radinieki. Dokumentus neizdevās pārbaudīt, jo jaunais īpaš-
nieks barons Līvens vēl nav ieradies Ārlavā. Neraugoties uz ziņojumā 
aprakstīto situāciju, Ārstniecības departaments tomēr uzskatīja, ka, 
ārstējot acu slimības, jāpielieto speciāli rīki un aparatūra, tāpēc šai 
iestādei nepieciešams saņemt atļauju saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 
1875. gada cirkulāru, kas izdots atbilstoši 1857. gada likumam – tikai 
ar Iekšlietu ministrijas atļauju. 1891. gada 18. janvārī departaments 
ierosināja paziņot īpašniekam par nepieciešamību izstrādāt slimnīcas 
darbības nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai. Par situāciju infor-
mēja pagasta valdi, ārstu-aizvietotāju Ozoliņu. Policija sāka meklēt 
Gustavu Līvenu, lai informētu par lēmumu. Marta beigās viņam nosū-
tīja informāciju uz Ārlavu, Līvens apliecināja, ka ziņojumu saņēmis, 
bet norādīja, ka vēl neesot apstiprināts par muižas īpašnieku. Citu 
dokumentu lietās nav, tāpēc procesa noslēgumu nav iespējams uzzināt. 
Jādomā, ka formalitātes nokārtotas, jo slimnīca darbību turpināja.

Pieminētais ārsts Pēteris Ozoliņš, Auziņa studiju biedrs, aiz-
vietoja viņu 1890. gadā papildus mācību laikā Vīnes universitātē, 
1891. gadā – Prāgas universitātē. Pēc atgriešanās Auziņš Tērbatā 
1891. gada novembrī aizstāvēja disertāciju par acs ievainojumu ārstē-
šanu “Das Eisen in der Linse” (burtisks tulkojums – dzelzs acī), novem-
brī apstiprināts viņa medicīnas doktora grāds Dr. med.107 Jādomā, ka 
vairākos dokumentos pieminētā specializācija acu slimību izpētē un 
ārstēšanā gan K. Gilberta biogrāfijā, gan Auziņa grāda darbs, liecina 
par praksē un slimnīciņā esošām speciālām iekārtām. Noprotams, ka 
ārsts bijis ieinteresēts jaunu zināšanu un iemaņu iegūšanā un pielie-
tošanā.

Nedaudz par ārstu P. Ozoliņu, kuru varam saukt par novadnie-
ku. Viņš dzimis 1862. gadā Burtnieku Pabēržos, Valmieras apriņ-
ķī, apmeklējis Valmieras elementāro un apriņķa skolu. Tad mācījies 
un beidzis Pērnavas ģimnāziju. No 1884. līdz 1890. gadam studējis 
medicīnu Tērbatas universitātē, kur ieguvis ārsta diploma. Pēc Ārlavas 
107 Balss, Nr. 49, 1891, 4. dec., 6. lpp.
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perioda 1892. gada sākumā viņam bija prakse Talsos K. Mīlenbaha 
ielā 6. Pēc tam no 1893. līdz 1904. gadam Ozoliņš strādāja par 
draudzes ārstu Dundagā, aktīvi darbojās pagasta sabiedriskajā un 
saimnieciskajā dzīvē. Kā ārsts viņš piedalījās Krievu-japāņu karā 
1904.–1906. gadā, pēc tam bija draudzes ārsts Raunā, no 1913. gada 
Dubultos. Viņš piedalījās arī Pirmajā pasaules karā kā vecākais pulka 
ārsts krievu armijā. No 1921.–1923. gadam viņš bija brīvi praktizējošs 
ārsts Mazsalacā, no 1923. gada – pagasta ārsts Rencēnos, kur miris 
1947. gada februārī (?).108

Slimnīciņā, kā lasāms draudzes krieviski veidotajos pierakstos – 
lazaretē –, 1895. gada janvārī par feldšeri strādāja un tur arī dzīvoja 
Jēkabs Āboliņš. Jāsecina, ka ārstiem bijuši palīgi, bet to vārdi jāmeklē 
vēl turpmākajos pētījumos. 1893. gada pavasarī par sargu slimnīcā 
minēts Matīss Āboliņš.109 Darbs organizēts labai ārstniecības veikša-
nai.

Arī privātajā dzīvē ārstam J. Auziņam izmaiņas – 1892. gada feb-
ruārī viņš apprecējās ar skolotāja J. Meijera meitu Kitti Emīliju Adeli 
(1869), kurai dotais vārds uzskatāmi pauž vecāku attieksmi pret mui-
žas dzimtkundzēm.110

1891. gada nogale iezīmīga ar svarīgu notikumu Ārlavas luterā-
ņu draudzē. Pēc 40 gadu kalpošanas mācītājs K. Urbāns atteicās no 
vietas un nedaudz vēlāk – 6. oktobrī – nomira. Draudzi sāka vadīt 
Alberts Frīdrihs Vilhelms Grīns (Grühn, arī Gruehn). Mācītājs dzi-
mis 1859. gada 22. aprīlī/4. maijā Kandavā namu īpašnieka, tirgotā-
ja Augusta Kristapa un sievas Augustes Marijas (dz. Štreite) ģimenē. 
Alberta Frīdriha Vilhelma mātes tēvs bija dzirnavnieks un nama īpaš-
nieks Kandavā.111 No 1868. līdz 1871. gadam A. F. Vilhelms mācījās 
privātskolā Kandavā, no 1871. līdz 1874. gadam – Bergmaņa privāt-
skolā Dobelē, bet no 1874. līdz 1879. gadam – Jelgavas ģimnāzijā. No 
1880. līdz 1884. gadam viņš studēja teoloģiju Tērbatas Universitātē, 
bet no 1886. gada bija Balgales ev. lut. draudzes mācītājs.112 1885. gadā 

108  Album Lettonorum… 36., 37. lpp.; Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja pedagoģes 
Ineses Birzkopes informācija e-pastā 14.05.2019; 06.06.2019.

109  Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1894–1896. LVVA, 235. f., 12. apr., 618. l., 75. lp.; LVVA, 1893, 
6. apr., 75. l., 8. lp.

110 Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1892. LVVA, 235. f., 6. apr., 74. l., 28. lp.
111 Kandavas ev. lut. vācu dr. reģistri 1858–1875. LVVA, 235. f., 6. apr., 540g. l., 3. lp.
112  Kallmeyer Th. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands (Dr. med. G. Otto). 

Riga : Buch- und Steindruckerei A. von Grothuss, 1910, S. 382.
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Grīns apprecējās ar Valiju Freibergu, ģimenē piedzima 3 meitas un 5 
dēli.113 Alberts Grīns aizrāvās ar glezniecību.114 Viņa ierašanās svarī-
ga ne tikai draudzei, bet arī domubiedriem draudzes novadā lepras 
izplatības ierobežošanā.

Nozīmīga persona lepras slimības ierobežošanas lietā Ārlavā izrā-
dījās kaimiņu – Nogales muižas – dzimtkungs barons Ernsts Frīdrihs 
Magnuss fon Firkss (Fircks). Viņš dzimis 1843. gada 3. februārī (v. st.) 
Valdgales muižā.115 Viņa tēvs, barons Johans Kristops Lēbrehts 
fon Firkss (1798–1878), krievu armijas gvardes štāba kapteinis, 
bija Nogales muižas īpašnieks, precējies ar Valdgales muižas dzimt-
kundzi Amāliju fon Firksu. Jau ap 1869. gadu viņš nodeva muižu 
apsaimniekošanā dēlam E. Firksam. Pēc tēva nāves māte – manti-
niece – 1878. gada septembrī pārdeva muižu Ernstam fon Firksam,116 
tobrīd jau atraitnim. Viņš 1871. gadā bija apprecējies ar Konstanci 
fon Firksu no Nurmuižas. 1873. gada 12. septembrī viņiem piedzi-
ma meita Konstance Agate Jūlija Amālija, bet meitas māte nomira 
25. septembrī. E. Firksa nopelns ir ap 1880. gadu celtā jaunā Nogales 
pils, kas tuvu tam veidolam, ko redzam vēl šodien. Minēts, ka Nogales 
skola celta 1877. gadā. Par barona rakstura iezīmēm un aplieci-
nājumu iegūtai izglītībai nojaušam no divām epizodēm. Pirmā – no 
1856. gada rudens līdz 1857. gada pavasarim Jelgavā, tēvam piede-
rošajā namā Rakstvežu ielā, Ernsts kopā ar māsām Šarloti un Ženiju 
reizi nedēļā apguva zīmēšanu pedagoga mākslinieka Jūliusa Dēringa 
vadībā.117 Otra – Talsu apriņķa skolu inspektora amatu Ārlavā 
laikā pēc 1875. gada pilda Nogales barons E. fon Firkss. Skolotājs 
Z. Kundziņš “Talsu novadā” raksta: “No uzglabātajiem skolu arhīvu 
rakstiem tikai redzams, ka vēlākais Ārlavas inspektors bar. E. Firkss 
no Nogales ir skolu lietās kompetenta persona un rīkojas ļoti lietpratī-
gi.”118 Atraitnis apprecējās otrreiz – 1885. gada 11. martā – ar barone-
si Mariju fon Bēru (1859–1919) no Cīravas.119

113 Schabert Oskar. Baltisches Märtyrerbuch. Berlin : Furche-Verlag, 1926, S. 59–61.
114  Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze [skatīts 12.04.2019.]. Pieejams: http://www.

arlavasbaznica.lv 
115 Talsu ev. lut. vācu dr. reģistri 1836–1860. LVVA, 235. f., 2. apr., 2151. l., 34op. lp.
116  No D. Alsbergas pētījuma Rojas Jūras zvejniecības muzejam par Kaltenes kluba ēkas 

vēsturi, 2018. gada maijā (LVVA, 6678. f., 25a. apr., 10 .l.).
117 Dērings J. Ko es nekad negribētu aizmirst… 507. lpp.
118 Talsu novads… 452. lpp.
119 Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1872–1891. LVVA, 235. f., 2. apr., 94. l., 98. lp.
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Biedrība

Nonākot Ārlavas draudzes novadā ap 1892. gada sākumu un apko-
pojot visu aprakstīto, atceramies ārsta Petera Hellata pirms 5 gadiem 
atklāto, ka Ārlavas draudzes novads kopā ar Popi, viņaprāt, ir lepras 
“centrs”. Ar pagastu un muižu īpašnieku, īpaši Ārlavas Emīlijas un 
Adeles Ostenu-Sakenu, sadarbību jau 15 gadus iedibināta pastā-
vīga ārsta vieta – gan ēkas, gan prakse. Strādā ārsts Jānis Auziņš, 
viņš ieguvis ārsta grādu, tātad ir zinošs un novērtēts. Draudzē darbu 
sācis jauns mācītājs Alberts Grīns. Draudzes muižu īpašnieki pulcē-
jas sapulcēs, kur Nogales dzimtkungs Ernsts fon Firkss rosina orga-
nizēt biedrību lepras apkarošanai. Viņu visu dzīves un darba apvidū 
sastopami lepras slimnieki. Ieklausoties Hellata teiktajā, ka slimība 
nepāriet pati no sevis, ka nav zāļu, ar ko to ārstēt un ir tikai viens 
veids – dibināt īpašus lepras slimo namus, nošķirot viņus no citiem 
slimniekiem un veseliem cilvēkiem. Ļaužu pienākums savākt naudu 
šādu namu izveidei, bet valdības uzdevums pabalstīt ar likumiem, lai 
visi lepras slimnieki būtu spiesti namos dzīvot. Dr. Hellats nešaubās, 
ka valdība šādus likumus pieņems, katram pagastam dodot padomu 
veidot šos namus. Viņš rosina mācītājus, lauku ārstus skaidrot un 
organizēt lepras slimnieku namus. Guberņas naudas atbalsts un liku-
mu maiņas kavējas, bet Vidzemē ierīkotie leprozoriji guvuši pieredzi 
un pierāda, ka organizēt biedrību iespējams pašiem. Ārlavniekiem 
tātad radušies visi priekšnoteikumi un arī griba rīkoties.

Ievērojot likumus, viņi un, visticamāk, vēl citi ieinteresētie sanā-
ca, apspriedās un pieņēma statūtus biedrībai, kas būs tiesīga ierīkot 
leprozoriju. Jādomā, ka par paraugu ņēma Vidzemnieku statūtus, jo 
tie 1891. gada martā bija apstiprināti Iekšlietu ministrijā.

Tad iestājās gaidīšanas laiks, jo apstiprināšana, tas ir, atļaujas 
saņemšana darbības uzsākšanai, biedrībām bija jāgaida aptuveni pusi 
gada. Krievijas impērijas iekšlietu ministra palīgs un senators [aug-
stākās tiesas tiesnesis] Vjačeslavs Konstantinovičs Plēve (kr. Плеве; 
1846–1904, nogalināts bumbas sprādziena atentātā Pēterburgā 
Baltijas dzelzceļa stacijā) un Ārstniecības nodaļas direktors Ragozins 
iestādes statūtu apstiprinājumu veica 1893. gada 16./28. aprīlī, kas 
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uzskatāms par oficiālo biedrības darbības sākuma datumu.120 Tās 
pilns nosaukums: “Biedrība lepras slimnieku patversmes ierīkošanai 
Ārlavas draudzes novadā” – “Verein zur Errichtung eines Asyls für 
Leprakranke im Kirchspiel Erwahlen”. Turpmāk ērtības labad nosau-
kumu lietoja saīsinātā veidā – Ārlavas Lepras apkarošanas biedrība 
(Erwahlenschen Verein zur Bekämpfung der Lepra). Mērķis – ierīkot 
leprozoriju, lai ierobežotu lepras izplatību un slimie saņemtu atbil-
stošu ārstēšanu. Pirmām kārtām, ārstētu Ārlavas draudzes novada 
iedzīvotājus, biedrībai ir tiesības iegādāties nekustamo un kustamo 
mantu. Biedrība, atbilstoši prasībām, darbību dokumentēja protoko-
lu grāmatās. Lasot tās, būtu iespēja no pirmavota uzzināt ne tikai 
notikumu secību, bet arī dažādas cēloņsakarības, iemeslus, domas un 
katra iniciatīvas apjomu, ieguldīto darbu, arī daudzu iesaistīto cilvē-
ku vārdus. Diemžēl tas nav iespējams, bet stāsts par grāmatu likteni 
publikācijas turpinājumā.

Pirmā publiskā informācija par dibināšanu iegūstama no laik-
raksta “Düna Zeitung” (“Daugavas Avīze”) korespondenta apraksta 
10. maijā, kuram Ārlavas Lepras apkarošanas biedrības dibināša-
na likās nozīmīga – uzteica: labi, ka arī Kurzemē, ne tikai Vidzemē 
aktuālais lepras slimnieku jautājums nu beidzot ir sākts nopietni 
risināt un tieši apvidū, kur lepras slimnieku ļoti daudz – tā netieši 
uzsverot, ka biedrība mūspusē ir pirmā.121 Pēc tam aktuālā informā-
cija pārpublicēta daudzos latviešu laikrakstos, kur aprakstīta maija 
sākumā Jelgavā notikusī izveides, t. s., konstruēšanās sapulce, kas 
ievēlēja valdi no 8 locekļiem. Biedrības prezidents – Nogales muižas 
barons Ernsts fon Firkss, viņš arī kasieris. Viceprezidents – Ezeres 
[Lubezeres] barons Pēters Pauls Vilhelms fon Hāns (1844–1919), 
saimnieciskais direktors – Popraga muižas barons Vilhelms fon 
Štempels, rakstvedis – mācītājs Alberts Grīns, slimnīcas (iestādes) 
ārsts – Dr. Jānis Auziņš. Vēl biedrībā 3 pārstāvji no Ārlavas, 
Lubezeres un Nogales pagastiem.122 Katru gadu jārīko biedru sapulce 
un jāmainās valdes sastāvam. Statūtos noteikts – galvenā atrašanās 
vieta – Nogales muiža.
120  Kurzemes guberņas Biedrību lietu komisija. LVVA, 420. f., 1. apr., 676. l., 163., 164. lp.; 

6678. f., 9. apr., 26. l., 10. lp.; Par spitālības apkarošanu Kurzemē. Dienas Lapa, Nr. 169, 
1893, 30. jūl., 1. lpp.

121  E. S. Ein Lepraasyl in Kurland. Düna Zeitung, Nr. 103, 1893, S. 1; Spitālības sērga. Balss, 
Nr. 20, 1893, 19. maijā, 5. lpp.

122 Der Verwaltungsrath… Düna Zeitung, Nr. 111, 1893, S. 1, 2.
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Biedrības dibinātāji ir vācieši, muižu īpašnieki (kaut padomē ievē-
lēti 3 pagastu pārstāvji), arī biedru maksas lielums nosaka biedru loku 
no mantiskajām šķirām. Viņu nodoms ir sniegt palīdzību slimajiem 
zemniekiem un citiem zemāko kārtu ļaudīm, kas izpaudīsies kā viņu 
nošķiršana no tuviniekiem, kaut mērķis objektīvs – ierobežot infekci-
jas slimības izplatīšanos visās sabiedrības kārtās. Lai arī skaidrojošie 
un izglītošanas pasākumi par cēlajiem mērķiem notikuši, tomēr situā-
cija vairākumā gadījumu radīja kārtu pretstāvi, tā dažkārt palielinot 
pretestību no slimnieku puses. Tomēr pastāvošajā valsts pārvaldes 
un saimnieciskās dzīves uzbūvē nebija citu iespēju organizēt slimības 
izplatības ierobežošanu.

Līdzekļus paredzēts iegūt: 1) no biedriem – par tādu var kļūt 
katrs, kurš iestājoties iemaksā minimums 3 rbļ. gadā vai vienreizē-
ju iemaksu 50 rbļ. apmērā; 2) brīvprātīgie ziedojumi; 3) ienākumi no 
teātru izrādēm, koncertiem, izlozēm u. c.; 4) citi maksājumi par sli-
majiem. Tos paredzēts noteikt pēc slimnieka un tuvinieku materiāla-
jām iespējām. Cerību vieš Kurzemes gubernatora interese par notie-
košo, arī Kurzemes bruņniecības komiteja plāno apspriest jautājumu 
par līdzekļu piešķiršanu. Plāno, ka iesaistītās pagastu valdes varētu 
ieskaitīt par dvēseli (cilvēku) 20 kapeikas, kas būtu ap 1500 rbļ. (seci-
nāms, ka draudzes novadā ir ap 7500 cilvēku), tātad pagastam būtu 
pienākums iekasēt nodokli. Kurināmo gādās muižas, pievešanu vaja-
dzētu uzņemties pagastam. Tā kā tobrīd trūkst ar likumu noteikts 
regulējums naudas piešķiršanai no valdības puses, pamatojoties uz 
biedrības iespējām, tad biedrība plāno celt leprozoriju 24 slimniekiem, 
kas varētu nepietikt vienas draudzes teritorijai. Leprozorija celšanai 
E. Firkss dāvina no Nogales muižas savā īpašumā atpirkto Druviņu 
māju saimniecību 89 un ¼ pūrvietu platībā (33 ha).

Jau pēc 11 dienām, 21. maijā, laikrakstā publicēts iesnie-
gums-raksts, atsaucoties uz iepriekšējo aprakstu. Autors –ff. Pēc 
raksta satura un raksturīgā uzvārda nobeiguma nosakāms, ka tas ir 
neviens cits kā Ivans Sadikovs.123 Viņš tikko no laikraksta uzzinājis 
par Ārlavas biedrību, izsaka viedokli, ka avīzes paziņojums atklātībai 
esot par agru, jo pastāvot vēl kādi iemesli neizziņošanai. Tomēr tos 
autors nenosauc. Noprotams, ka Ārlavas biedrības dibināšana auto-

123  Der Verwaltungsrath… Düna Zeitung, Nr. 111, 1893, S. 1, 2. (Viņš ar šādu pseidonīmu 
parakstīja arī citus ziņojumus laikrakstos.)



58

ram ir pārsteigums. Viņš vēlas pavēstīt par Kurzemes kopējo lepras 
apkarošanas biedrību, vēlēšanu sapulce Talsos 29. maijā vēl tikai būs. 
Viņš secina, ka Ārlavas biedrības noteiktie mērķi ir tie paši, apraksta 
Kurzemes lepras biedrības tapšanu – 1891. gada decembra sākumā 
esot sanākuši ieinteresētie ļaudis, izpildījuši nepieciešamos juridiskos 
darbus, lai varētu iesniegt biedrības statūtus. 1892. gada 1./13. jūnijā 
tos iesniedza. Tās darbība bija paredzēta visā Kurzemē, lai aptvertu 
ap 100 slimnieku. Sadikovs uzskaita galvenos „pret“ – līdzekļu sad-
rumstalošana, Ārlavā kopā ar Popes un Dundagas teritorijām varē-
tu lietderīgi izmantot Druviņu māju teritoriju, kur pietiktu vietas 
visiem, labākā kvalitātē varētu slimos apkopt un veikt saimniecisko 
uzturēšanu. Kā viņam esot zināms, tad Firksa kungs esot taisnīgs un 
godīgs vīrs, tāpēc esot cerība uz abu biedrību “saplūšanu” vai apvieno-
šanos Kurzemes biedrības sapulcē pēc nedēļas 29. maijā Talsos.

Kurzemes lepras apkarošanas biedrības statūtus apstiprinā-
ja 1893. gada 31. janvārī/ 12. februārī, tātad divarpus mēnešus 
agrāk nekā ārlavnieku, bet pēdējie ātrāk sasauca pirmo sapul-
ci.124 Kā informē Popes ārsts Dr. med. Hermans Meijers (Meyer; 
1849–1911), statūti sastādīti pēc Vidzemes biedrības parauga, mērķi 
tie paši. Pirmā ģenerālsapulce sanāks 29. maijā 6 pēcpusdienā Talsos 
Kluba zālē [visticamāk, Lielajā ielā 22].125 Dažkārt šī biedrība līdzī-
go nosaukumu dēļ jaukta ar 1892. gada 1./13. augustā domubied-
ru Waldheim muižā (netālu no Irlavas muižas Tukuma apr.) ārsta 
Dr. Ādolfa Katerfelda (Katterfeld; 1855–1905) rosināto un nodibināto 
Ziemeļkurzemes Ārstu biedrību, kur pirmais prezidents H. Meijers, 
viceprezidents Ā. Katerfelds, sekretārs un kasieris J. Sadikovs.126

Divu nedēļu laikā laikraksts nonācis līdz Ārlavas mācītājam un 
biedrības sekretāram A. Grīnam, viņš uzrakstījis atbildi, kas 24. maijā 
publicēta laikrakstā. Mācītājs nebija lasījis –ff. rakstu. Viņš plašākā 
rakstā apraksta un skaidro situāciju draudzē, kur viņš, neilgi kalpojot, 
pats sastapies ar vairāk slimajiem nekā citos apvidos. Viņš pateicas 
raksta autoram par ieinteresēto aprakstu, raksturo slimības izpaus-
mes, slimo uzturēšanos nabagmājās un apstākļus tajās. Slimniekus 
principā izstumj, nekopj, nāvi viņi gaida kā atrisinājumu. Kurš to 
124 VeZVA, 993. f., 4. apr., 1. l., 1.–5. lp.
125  Dr. med. Meyer H. Der Verein zur Bekämpfung der Lepra in Kurland. Zeitung für Stadt und 

Land, Nr. 110, 1893, S. 1.
126 Brennsohn I. Die Ärzte Kurlands… S. 45.



59

vienreiz redzējis, sapratīs un centīsies ko darīt. Cilvēkmīlestība, līdz-
jūtība mudinājusi E. Firksu un citus vīrus rīkoties. Mācītājs uzskai-
ta plānotos darbus, ko veicot draudze cer risināt problēmu. Jā, tas, 
iespējams, draudzei ir izaicinājums, bet viņi cer uz atbalstu no visas 
Kurzemes. Cer uz biedriem.127

Laikrakstu slejās izraisījās pat diskusija, kur iesaistījās soci-
āli aktīvais viedokļu izteicējs zvērinātais Jelgavas advokāts John 
Serafims (John Seraphim; 1861–1905). Viņš apgalvoja, ka nav pazīs-
tams ne ar vienu no pusēm. Plašā rakstā advokāts analizēja –ff., 
tātad Sadikova, argumentus pret Ārlavas biedrību, viņam nav skaid-
ra noslēpumainība, jo visi Sadikova argumenti neiztur viņa kritiku, 
tāpēc autors iestājas par divu leprozoriju nepieciešamību un pastāvē-
šanu.128 Laikraksts “Mitausche Zeitung” (“Jelgavas Avīze”) izsaka vie-
dokli, kas pretējs “Düna Zeitung”. Diskusija turpinās abos laikrakstos, 
tomēr daļēji vairs ne par tēmu, bet gan juridiskiem terminiem, apvai-
nojumiem un izmeklēšanu – kāpēc par Ārlavas biedrību uzrakstīts. 
Nu jau Kurzemes līmenī gaida 29. maija sapulci Talsos, kur piedalī-
ties aicināti Ārlavas biedrības pārstāvji. Sapulcē Kurzemnieki ievēl 
valdi: priekšnieks – Tiņģeres muižas barons Kristians Teodors fon 
der Ostens-Sakens (von der Osten-Sacken), vietnieks – Popes ārsts 
Dr. H. Meijers (vēlāk ārsts arī Puzes, Puzenieku, Ances pagastos un 
Ugālē), kasieris – Talsu apriņķa ārsts Johans (Ivans) Sadikovs, sek-
retārs – Dr. Ā. Katerfelds. Vēl padomē Puzenieku muižas barons 
O. fon Grothuss, Popes muižas barons H. fon Renne, Ventspils ārsts 
Dr. F. Valdhauers (1853–1907).129 Pēc Talsu sapulces Kurzemes 
lepras apkarošanas biedrības sekretārs Katerfelds pilnvarots presei 
paziņot, ka apvienošanās nav notikusi. Ārlavas biedrības dibināšanas 
statūti noteikuši ierobežojumu saistības attiecībā pret pagastiem gan 
materiālā, gan teritoriālā ziņā. Tomēr panākts vienots ieskats, ka 
abas biedrības sadarbosies. Lai izbeigtu polemiku avīžu slejās, abu 
biedrību amatpersonas tuvākā laikā sniegs kopīgu paziņojumu.130 Tas 
vairākos laikrakstos vienlaikus publicēts 26. jūnijā. To parakstījuši 
Ārlavas biedrības prezidents E. fon Firkss un Kurzemes viceprezi-
127 Gruehn. Zur Leprafrage in Kurland. Düna Zeitung, Nr. 113, 1893, S. 1, 2.
128 Seraphim John. Zur Leprafrage in Kurland. Düna Zeitung, Nr. 114, 1893, S. 2.
129 K-d. Par spitālību (lepru) Kurzemē. Latviešu Avīzes, Nr. 32, 1893, 11. aug., 1., 2. lpp.
130  Zur Leprasache in Kurland. Zeitung für Stadt und Land, Nr. 122, 1893, S. 2.; Düna Zeitung, 

Nr. 122, 1893, S. 2.; Dienas Lapa, Nr. 122, 1893, 3. jūn., 2. lpp.; Baltijas Vēstnesis, Nr. 123, 
1893, 4. jūn., 2. lpp.
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dents Dr. H. Meijers, apstiprinot, ka abu biedrību mērķi vienādi, ka 
tās sadarbosies un nekaitēs viena otrai.131 Tomēr tālumnieki bieži jau-
kuši Ārlavas biedrību, kas arī atradās Kurzemē, un Kurzemes lepras 
apkarošanas biedrību.

Satraukumam beidzoties, ārlavnieki turpināja realizēt savu 
mērķi – leprozorija būvēšanu. Tam nepieciešamie līdzekļi jāsaziedo, 
jo palīdzība tobrīd nebija ne no Kurzemes bruņniecības, ne guber-
ņas puses. Publisku pateicību laikrakstā un atskaiti, nosaucot visus 
ziedotājus līdz 1893. gada 1. novembrim, – pusgada darbībā, iztei-
ca kasieris E. Firkss. Tur publicēti visi biedri ar iemaksu summām 
alfabēta secībā. Biedri maksājuši gan gada maksu 3 rbļ., gan vien-
reizējo iemaksu 50 rbļ., gan abus, gan lielākas summas. Biedrībā ap 
260 biedru, kopējie ziedojumi 8487,37 rbļ. Izlasāmi gan apkārtnes 
un tālāku vietu baronu, gan amatnieku, gan ar pagastiem saistīto 
ļaužu – virsmežziņu, skolotāju, rakstvežu, aptiekāru, muižu nom-
nieku – vārdi, daži zemnieku kārtas iedzīvotāji. Sasmakas rabīns 
Dubickis, diskusiju rosinātājs J. Serafims, ārsti Auziņš un Ozoliņš, 
Eglītis no Rojas mājām, Sasmakas skolotājs Biškevics [Fricis, Talsu 
Sadraudzīgās biedrības pirmo statūtu parakstītājs], no Vandzenes 
Heinrihs Dambkalns, Talsu tirgotāji [Šaje] Poperts un Hercbergs, 
Talsu pristavs Popovs, Pastendes pagasta vecākais Rasmanis, 
Sasmakas aptiekāri [Roberts Kārlis] Šnikvalds un [Konrāds] Štolcers, 
Sasmakas tirgotāji Tāli, Jelgavas virsskolotājs [Kārlis] Mīlenbahs, 
Popes ārsts Meijers u. c. Iemaksājot 3 rbļ., apriņķa ārsts I. Sadikovs 
arī kļuvis par biedru. Iemaksātas dievkalpojumu kolektes Ārlavā un 
Rojā, koncerta ziedojumi 116,37 rbļ. Talsu lut. baznīcā, ko trešdienā, 
29. septembrī, tur sniedzis Ārlavas jauktais koris skolotāja Meijera 
vadībā kopā ar Irlavas skolotāju semināra dziedāšanas skolotāju un 
ērģeļu mākslinieku [Jāņa] Kades kungu (1858–1923). Lai arī ziedo-
jumu apjomu nemēdz īpaši uzsvērt, tomēr šoreiz izņēmums, jo tas 
devis iespēju uzsākt būvniecību. Lielākās summas ziedojušas Nogales 
baroniete Marija fon Firksa un baronese Konstance Firksa – katra pa 
1000 rbļ. Ziedojumu izlietojums – 300 rbļ. leprozorija vajadzībām, atli-
kums noguldīts uz 4½ %.132

131 Zur Leprafrage in Kurland. Zeitung für Stadt und Land, Nr. 142, 1893, S. 2.
132  Vom Erwahlenschen Lepra-Verein. Düna Zeitung, Nr. 265, 1893, S. 2.; Ārlavas lepras 

biedrība. Balss, Nr. 47, 1893, 24. nov., 7. lpp.; No Talsiem. Baltijas Vēstnesis, Nr. 232, 1893, 
13. okt., 2. lpp.
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Ēkas celtniecība, pirmie darbības gadi

Kur novietot leprozoriju? Lai ērta satiksme, bet vienlaikus attā-
lākā vietā. Visticamāk, E. Firkss pats meklējis risinājumu un atra-
da Nogales muižas Druviņu māju saimniecību Ārlavas, Nogales un 
Saslauku muižu sadurē. Kā raksturojis mācītājs Grīns – “pie lielā 
Rīgas–Ventspils kara ceļa”, kas gājis cauri Saslauku muižai no dien-
vidaustrumu puses, dažas verstis pēc iebraukšanas Ārlavas draudzes 
novada teritorijā, ceļa kreisajā pusē, pusversti no ceļa, meža ielokā 
tuvu Popraga muižai, bet attālāk no Lubezeres un citām muižām otr-
pus Talsu–Sasmakas miesta ceļam.133 Ceļš, pa kuru braucam šodien 
vistaisnāk no Popraga uz Ārlavām, nebija lielais ceļš, bet mazākas 
nozīmes (skat. kartē), arī tilta pār Sasmakas ezeru nebija. Ārstam no 
Doktorāta jābrauc 6 verstis (ap 6,4 km). Jau esošā Druviņu saimnie-
cība sastāvēja no dzīvojamās ēkas, staļļa, klēts un rijas, 110,05 pūr-
vietas134 (40,72 ha) zemes: aramzemes – 71,57 pūrvietas (26,48 ha), 
pļavas pie mājām – 14,7 (5,44 ha) – un pļavu gabala, kas atradās atse-
višķi – pie ceļa starp Nogales un Dārtes muižām, starp Baltaču un 
Zaķu mājām – 20 pūrvietas (7,4 ha), kā arī neizmantojamas zemes 
ap 1,4 ha. Barons 1891. gada 28. februārī Druviņu saimniecību atda-
līja no muižas kopīpašuma uz sava vārda, tā pierādot savu nodomu 
realizēšanu jau laicīgi. No māju zemes atdalīja pļavu nogabalu un 
Tukuma-Talsu apriņķa Zemes grāmatu nodaļā reģistrēja 89,25 pūr-
vietu (33,02 ha) īpašumu 4500 rbļ. vērtībā. 1892. gada 27. janvārī 
E. fon Firkss noslēdza nomas līgumu ar Jāni Reiņa dēlu Feldbergu 
par saimniecības izmantošanu līdz 1914. gada Jurģiem (23. aprīlim). 
Kā redzams plānā, Druviņu mājas kompakti novietotas īpašuma laba-
jā pusē. Leprozoriju paredzēja celt un uzcēla kreisajā malā, paplatinā-
jumā uz 2 pūrvietām zemes (0,74 ha) pie Apšvalka, kas tek caur īpa-
šumu. 1894. gada 10 maijā, gadu pēc darbības uzsākšanas, reģistrēts 
barona E. Firksa Druviņu dāvinājums Ārlavas Lepras apkarošanas 
biedrībai. Dāvinājumu pieņēma amatpersonas: Pauls Edmunda dēls 
fon Hāns Lubezerē, Vilhelms Eduarda dēls fon Štempels Popragā, 
mācītājs Alberts Grīns Ārlavas pastorātā, Dr. Jānis (Johans) Auziņš 
Doktorātā, Juris Jāņa dēls Mierlejs no Saslauku muižas Ziemeļu 

133 Über das Erwahlen – Lepraasyl. Düna Zeitung, Nr. 242, 1895, S. 2.
134 Pūrvieta ap 0,37 ha.



62

mājām, kā izvēlētais no trīs zemnieku pārstāvjiem.135 Dāvinājuma 
saņēmēji apņēmās izpildīt līguma saistības un noteikumus pret 
rentnieku arī turpmāk. Līguma noteikumi gan nav zināmi.

Neraugoties uz bargo 1893./94. gada ziemu, ēkas celtniecība 
sākta ar kokmateriālu pievešanu. Materiālus devis Lubezeres barons 
P. Hāns un pieveduši pagastu organizēti strādnieki kā nodokli graudā 
ar to zāģēšanu. 1894. gada pavasarī akmeņi, kaļķi, grants pievesti tik-
tāl, ka vasarā varēts likt pamatus. Pagasti devuši vienu darbinieku uz 
200 dienām gadā un vēlāk uzturēšanai 500 rbļ. gadā.136

Celtniecības raitai gaitai bija nozīmīgi turpināt vākt ziedojumus. 
Šķiet, ka Nogales īpašnieks kā kasieris to tiešām veicis mērķtiecīgi. 
Sasaukta pirmā ģenerālsapulce, sniedzot atskaiti par ziedojumiem 
līdz 1894. gada 3. oktobrim: gada biedri 757+195=952 rbļ., vienreizē-
jās biedru iemaksas – 6580,87, mūža biedri – 6900, rentes ieņēmu-
mi, procenti no bankas noguldījumiem – 989,55. Kopā – 15 422,42. 
Izlietojums: būvei – 2 443,39, inventāram – 333,7, vērtspapīru pirk-
šana – 12 227,43, dažādi – 283,10.137 Kurzemes bruņniecība iemaksāja 
5 tūkst. rbļ., bet no valsts saņemti 4 tūkstoši no prestandu naudas 
[zemes nodoklis par nekustamo īpašumu]. Ziedojumu atskaites pub-

135 LVVA, 6678. f., 9. apr., 26. l., 1.–15. lp.
136 Gruehn. Zur Leprafrage in Kurland. Düna Zeitung, Nr. 113, 1893, S. 1, 2.
137 Düna Zeitung, Nr. 237, 1894, S. 1.

Ārlavas Lepras apkarošanas biedrības atskaite par darbu no 
1894. gada 1. oktobra līdz 1895. gada septembrim. 

(Курляндские губернские ведомости, Nr. 82, 1895.)
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licētas regulāri. Daudz ziedotāju kā biedra naudas maksājuši mazā-
kas summiņas, lielākās summas – 4/5 no ieņēmumiem līdz 1895. gada 
oktobrim veidojuši darījumi ar vērtspapīriem: pārdotas iepriekšējā 
gadā pirktās ķīlu zīmes, iegūti procenti.

Nepilnus divus gadus pēc darbu uzsākšanas valde ģenerālsapulcē 
1895. gada 4. oktobrī varēja ziņot par darbu pabeigšanu. Prezidents 
paziņoja par mums nezināmu namdaru un citu meistaru celtniecī-
bas darbu pieņemšanu un iespēju sākt lietot Mīlestības pieminekli un 
apkārtnes rotu. Celtniecībai pavisam kopā izlietoti 9448 rbļ., inven-
tārs nopirkts par 1269 rbļ. (sākuma aplēse bija, ka vajadzēs 12 tūksto-
šus). Lubezeres īpašnieks P. fon Hāns dāvinājis daļu no nepieciešama-
jiem būvmateriāliem (kokus). Nogales īpašnieks vadījis būvniecību, 
Ārlavas un Lubezeres pagasti pieveduši materiālus un devuši strād-
niekus. Dāmas – saimnieces un muižu kundzes – šuvušas drēbes, 
palagus, kreklus u. c. Leprozorija ēkas iesvētīšana nolikta uz svētdie-
nu, 22. oktobri/ 3. novembri pustrijos pēcpusdienā.138 Latviešu drau-
dze greznojusi ēku, viesu bijis daudz.

Leprozorijs 32 gultām uzcelts, ievērojot jaunākos noteikumus par 
sanitārhigiēniskiem noteikumiem: 2 kopējās guļamistabas, 4 izolētas 
istabas labāk situētiem slimniekiem, kopēja ēdam- un darba istaba, 
viena vannas istaba ar 3 vannām, 2 istabas ārstam, saimniecības tel-
pas, ūdens sistēma, veranda ar jumtu. Kā redzams plānā, savienotas 
divas atsevišķas mājas, nodalot zonas. 24. oktobrī uzņemti pirmie 7 

138  [Sludinājums]. Курляндские губернские ведомости, № 82, 1895, c. 12; Ārlavas. Tēvija, 
Nr. 43, 1895, 25. okt., 2. lpp.

Leprozorijs, skats no ziemeļaustrumu puses. Fotokopija 
1982. gadā no Štolceru ģimenes arhīva. 

TNM, Ē. Prokopoviča kolekcija, 34. mape
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slimnieki no Ārlavas draudzes, neilgi pēc tam vēl 6 no citām drau-
dzēm.139 Maksa pacientiem: no draudzes – 50 rbļ. gadā, citiem – 80. 
Par to pacients saņēma gultu ar gultas veļu, spēcinošu ēdienu, apģēr-
bu, ārsta palīdzību, zāles un apkopšanu. Ārsts Auziņš uzsvēris divus 
galvenos labumus – zemi pie ēkām, tādēļ slimajiem iespējams strādāt, 

139 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l., 2. lp.

Leprozorija ēka ar tuvāko apkārtni. Latvijas Republikas Agrārās 
reformas laikā no Druviņiem atdalītā jaunizveidotā Priednieku 

saimniecība 1931. gadā. 
(LVVA, 6678. f., 9. apr., 511. l., 7. lp.)

Leprozorija ēkas shēma (bez datējuma). 
(VeZVA, 993. f., 4. apr., 23. l., 2. lp.)
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un ierīkotu ūdensvadu ar speciālu ietaisi, lai mazgātos ar siltu ūdeni 
(iespējams, duša), kas būtiski, apkopjot sāpošās vātis.140 Slimnieki 
ieradās ar savām drēbēm, kas ierodoties uzskaitītas. Nāves gadījumā 
tās jāiznīcina.

Piezīme – trešā lepras apkarošanas biedrība nodibināta Bauskā, 
statūti apstiprināti 1894. gada 20. janvārī. Biedrība nopirka 
Pētermuižas pagasta Melderu māju saimniecības zemes gabalu pie 
Bauskas–Vecmuižas (šodien Vecumnieku) ceļa 18,9 ha platībā, kur 
uzcēla jaunu, visām sanitārhigiēnas prasībām atbilstošu patversmi – 
māju ar 4 istabām lepras slimniekiem. Dibinātāji uzsvēra, ka tā nav 
ārstniecības iestāde, bet tikai māja. Tur dzīvoja slimie ar tuviniekiem, 
kuri viņus aprūpēja. Šo ēku uzcēla un aprūpējamie tur sāka dzīvot 
1894. gada jūnijā.141 Kurzemes biedrības leprozorijs Stūrīšu māju 
teritorijā atklāts 1896. gada 5. jūnijā.142 Vēlāk Bauskas biedrība ar 
leprozoriju pievienojās Kurzemes lepras apkarošanas biedrībai, tāpat 
rīkojās netālu no Tukuma esošā patversme. Tātad Ārlavas leprozorijs 
bija pirmā ārstniecības iestāde Kurzemē.

Leprozorija pirmā darbības gada analīze notika biedru pilnsapul-
cē sestdien, 1896. gada 5. oktobrī 10 no rīta ērģelnieka mājā (saglabā-
jusies līdz mūsdienām – Ķesteri). Vienlaikus arī revīzijas komisijas 
vēlēšanas. Atskaite atbilstoši noteikumiem publicēta oficiālajā guber-
ņas laikrakstā: gada bilance 13 955,93 rbļ.143 Uzceltas 5 ēkas, pie 
ēkām uzceltas arī saimniecībai nepieciešamās palīgēkas (nav iespē-
jams konkretizēt uzskaitījumu), to celtniecībai izlietota nepilna puse 
no gada budžeta. Joprojām notiek darbības ar vērtspapīriem. Pirmajā 
gadā apkopti 22 slimnieki, no Ārlavas draudzes novada pagastiem 8, 
neilgi pēc uzņemšanas viena slimniece nomirusi. Slimība gan nešķi-
roja ne vecumu, ne dzimumu, ne slimošanas ilgumu, bet atskaitē viss 
norādīts: 13 vīrieši, 9 sievietes – 17 luterāņi, 3 Mozus ticīgi, 1 pareizti-
cīgs, 1 vecticībnieks.144

Izrēķināts, ka slimnieks gadā izmaksājis ap 130 rbļ., kas ietver 
uzturu, kalpotāju algas, apkuri, apgaismojumu un zāles, apģērbu, 
veļu, ēku uzturēšanu, apdrošināšanu, ārsta pakalpojumus un citu – 
140  Auziņš J., Dr. med. Par apstiprinātām spitālības biedrībām Kurzemes guberņā. Tēvija, 

Nr. 14, 1896, 3. apr., 1. lpp.
141 Mitau. Düna Zeitung, Nr. 159, 1894, S. 1.
142 Kurzemes spitālības apkarotāju biedrības... Latviešu Avīzes, Nr. 27, 1896, 3. jūl., 3. lpp.
143 [Sludinājums]. Курляндские губернские ведомости, № 78, 1896, c. 8.; № 89, 1896, c. 6.
144 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l.
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parka ierīkošanu, kanalizāciju, sakņu dārzu. Pagasti maksā 20 rbļ., 
citiem ņem 80 rbļ., tādēļ ārniekiem mazāka interese. Konstatēta prob-
lēma, ka uzņemti tikai ¼ daļa no Ārlavas novadā reģistrētajiem sli-
majiem. Cilvēki negrib nākt, nav izpratnes par slimību, tās gaitu un 
izplatību, mēģina bēguļot, apkārtējie tos uzskata par izstumtajiem. 
Labā griba palīdzēt atdūrusies pret realitāti, jo procesā nenovēršami 
izpaudusies arī kārtu pretstāve. Sekretārs mācītājs Grīns pēc datu 
apkopošanas secinājis, ka lielākā problēma ir panākt leprozorija pie-
pildījumu, jo tā varētu samazināt kopējās izmaksas uz vienu slimnie-
ku. Tādēļ laikrakstos regulāri ievietoti sludinājumi par iespēju ārstēt 
lepras slimos leprozorijā, pat nosakot atlaides. Grīns, balstoties piere-
dzē, secinājis, ka nepieciešami noteikumi piespiedu ārstēšanai, jo šis 
labdarības veids patiesībā ir smags darbs.145 Arī citviet šādi aicinā-
jumi izskanējuši, bet Krievijas varas iestādes tos neakceptēja. Atlika 
otrs variants – ilgstoša sabiedrības izglītošana.

Nav uzietas ziņas par pārvaldnieku, kopēju skaitu un citām 
apkalpojošām personām. Ārlavas luterāņu draudzei piederīgo miru-
šo reģistri veikti draudzē, par citiem ziņas nav ievāktas. Zināms, ka 
bijusi līķu māja, tātad mirušo novietošanas vieta. Apbedīšana veikta 
pie Kroņmuižas–Popraga–Laidzes ceļa pa kreisi no šodienas iebrauca-
mā ceļa uz Meža muzeju, kas izveidojies kā jauns ceļš no leprozorija 
uz Sasmakas ezera pusi. Kapu zīmes vēl bija manāmas pirms gadiem 
trīsdesmit.

Notika izmaiņas ārsta J. Auziņa statusā – viņš no 1896. gada 
11. decembra ar Iekšlietu ministrijas pavēli apstiprināts par valsts 
ārstu Ārlavas pagastā. Tas deva ne tikai samaksas, bet arī pienāku-
mu pieaugumu, tomēr darba gadus ieskaitīja laikā, par kuru varēja 
saņemt pensiju.

Tiesu sistēmai saskare ar lepras slimnieku problēmām bija jau-
nums. 1896. gada beigās vai 1897. gada janvārī 8 slimnieki, iepriekš 
vienojoties, uzbruka leprozorija ārstam, nodarot miesas bojājumus. 
Nav zināms šādas rīcības iemesls, kas, protams, būtu svarīgi situāci-
jas analīzei. Cēloņi varēja būt kā sadzīviski, tā medicīniski – slimību 
rezultātā pārveidotā garīgā uztvere. Iespējams, situāciju ietekmēja 
Dr. Auziņa raksturs. Laikabiedri apliecina, ka daba viņu nebija apvel-

145 Pastor Grühn. Das Erwahlensche Lepra-Asyl. Düna Zeitung, Nr. 262, 1896, S. 1, 2.
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tījusi ar runas dāvanām un pedagoģisku talantu.146 Policija sastādīja 
protokolu, lieta nonāca kriminālizmeklēšanā Liepājas apriņķa tiesā. 
Slimnieki nebija atzīti par rīcībnespējīgiem, tādēļ process notika kā 
jebkuram pilsonim. Tiesnesis lūdza skaidrojumu un padomu augstā-
kām instancēm par izmeklēšanas gaitu – ja šie 8 vainīgie un 12 lie-
cinieki jānopratina, kā organizēt viņu transportēšanu, izmitināšanu 
Liepājā atbilstoši lipīgu slimību gadījumiem, tas varētu prasīt līdzek-
ļu ieguldījumu. Ja viņiem piespriestu cietumsodus, kā būtu iespē-
jams izpildīt sodus. Izeju atrada, piespriežot administratīvus sodus.147 
Pēc šī precedenta, domājams, arī tiesu sistēmā radās pārdomas par 
slimnieku īpašajām vajadzībām, rīcībspējas klasificēšanu, ārsta 
profesijas sarežģītību un savstarpējām attiecībām.

Pēc notikušā biedrības vadība iesniedza lūgumu gubernatoram 
par policijas kārtībnieka vietas izveidi. 1897. gada februārī, izpil-
dot leprozorija vadības lūgumu, iekšlietu ministrs, pamatojoties uz 
1892. gada likumiem, nodibināja policijas kārtībnieka štata vietu. Pēc 
likuma tā uzturēšanai nepieciešamos 200 rbļ. atalgojumam, 50 formas 
tērpam, 55 kapeikas apbruņojuma remontam uzņēmās segt Ārlavas 
Lepras biedrība. Viņam no biedrības pienācās arī dzīvoklis ar apkuri 
un apgaismošanu.148 Par kārtībnieku pieņemts Kalve.

1897. gada februārī atkāpās biedrības priekšsēdētājs V. Štempels 
no Popraga, vietā ievēlēja Lubezeres baronu H. V. fon Hānu.149

Slimnieku izslēgšana un pārvietošana uz Talsiem notikusi vai-
rākkārt, domājams, ilgstoša sadzīviskā sadzīvošana nav bijusi vien-
kārša. Par ikdienas dzīvi kaut nedaudz varam uzzināt no negadījuma 
apraksta, kas notika leprozorijā 1897. gada 14. septembrī 4 no rīta. 
Kāda slimniece bija izgājusi koridorā, vēloties nodzēst lampu, pavil-
kusi ķēdi, kur lampa turējusies, bet tā pārtrūkusi. Lampa nokritu-
si un petroleja aizdegusies. Aizdegušies arī slimnieces pārsēji. Cita 
slimniece steigusies palīdzēt, abas saukušas palīgā, iesaistījušies arī 
citi slimnieki. Sieviete nebija stipri cietusi, arī zaudējumi nelieli, bet 
kārtībnieks Kalve un leprozorija pārvaldnieks neziņoja policijas ies-
tādēm, kaut viņiem tas bija jādara. Ziņa tomēr nonāca Talsu apriņ-
ķa priekšnieka jaunākā palīga Sasmakas iecirkņa vadītāja un vien-
146 Alksnis. Dr. med. Jānis Auziņš [Nekrologs]. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 7/8, 1927, 196. lpp.
147 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l., 3., 4. lp.; Libausche Zeitung, Nr. 62, 1898, S. 3.
148 TNM, Ē. Prokopoviča kolekcija, 34. mape.
149 [Sludinājums]. Курляндские губернские ведомости, № 24, 1897, c. 8.
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laikus lepras apkarošanas biedrības biedra Ernsta Kapteinas redzes 
lokā, kurš 17. oktobrī ziņoja apriņķa priekšniekam par apsekošanu un 
uzzināto. Viņaprāt, lampas nevajadzētu iededzināt un izdzēst pašiem 
slimajiem, kā tas notiek pašreiz, jo, ja izceltos nopietnāks ugunsgrēks, 
būtu apgrūtināta slimnieku evakuācija, bet ēkai nav divu izejas durv-
ju. Apriņķa priekšnieks savu slēdzienu 27. oktobrī nosūtīja biedrības 
priekšsēdētājam Hānam. 1898. gada 6. martā biedrības sekretārs 
mācītājs A. Grīns atbildēja, ka pilnsapulcē pagājušā gada 5. oktobrī 
jautājums izskatīts un durvis, iestājoties siltākam laikam, ierīkos.150 

Nav gan ziņu par to, vai tas izdarīts. Vēl viens negadījums aplieci-
na sarežģīto ikdienu. Slimnieks (iespējams, aizturēts tālu no savām 
mājām bez mantām) 1898. gada 9. janvārī patvaļīgi aizgājis no lepro-
zorija, pēc trim dienām viņš atrasts miris uz lauka – iespējams gan 
ziemas, gan slimības dēļ.

Ar I starptautisko lepras kongresu Berlīnē lepras apkarošanā 
nozīmīgs 1897. gads. Infekcijas slimība kongresā atzīta par nopietnu, 
ar tikai tai piemītošām izpausmēm, diagnosticēšanas un ārstniecības 
metodēm.

Lai arī bija objektīvi apstāk-
ļi Ārlavas biedrības pastāvēšanai, 
tomēr Ernsta fon Firksa perso-
nība bija nozīmīgs virzītājspēks 
tās darbībā. 1897. gada sākumā 
viņš acīmredzot bija uzzinājis par 
savu slimību, jo 1897. gada 2. sep-
tembrī sastādījis testamentu, bet 
1898. gada 10./22. augustā 56 gadu 
vecumā no iekšējas slimības nomi-
ra.151 Zināms, ka leprozorija kopējā 
telpā pie sienas bija novietots baro-
na portrets, iespējams, lai izrādītu 
viņam cieņu.

Jāni Auziņu viņa prombūt-
nes laikā 1899. gada otrajā pusgadā, stažējoties Berlīnes universitā-
tē ķirurģijas nozarē, aizvietoja Artūrs Vīstucs (citviet Vistucs; 1873, 
150 LVVA, 470. f., 1. apr., 31. l, 4 lp.
151  Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1897–1899. LVVA 235. f., 12. apr., 619. l., 75. lp.; LVVA, 6678. f., 

25a. apr., 10. l.; Kurland. Baron Ernst Fircks=Nogallen †. Düna Zeitung, Nr. 183, 1898, S. 5.

Ārlavas leprozorija iemītnieki pie 
Nogales muižas dzimtkunga Ernsta 
Frīdriha Magnusa fon Firksa portreta. 
Z. Kalmaņa digitālā apstrāde. 
(VeZVA, 993. f., 4. apr., 21. l.)
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Lēdurga–1914, Tērbata). A. Vīstucs bija skolotāja dēls, 1891.–1892. 
gadā studējis dabas zinātnes Maskavā, 1893.–1898. gadā – medicī-
nu Tērbatā, 1899. gadā bijis Tērbatas universitātes acu slimību klī-
nikas asistents un pārvietojamās acu slimību apkarošanas nodaļas 
asistents Svitenē, Kurzemē.152 Nav ziņu par lepras slimnieku ārstēša-
nu, bet praksi Ārlavas doktorātā vadījis ārsts ar pieredzi acu slimību 
ārstēšanā.

Ārlavā 1899. gada 8. maijā sasaukta ārkārtas biedru sapulce, 
kur priekšsēdētājs Lubezeres barons Hāns atteicies no amata, par 
vadītāju ievēlēta atraitne Marija fon Firksa no Nogales muižas, par 
vietnieku – Valdegāles muižas pārvaldnieks-muižkungs barons 
Aleksandrs fon der Brigens.153 Neapšaubot M. Firksas spēju vadīt, 
šāda rīcība vairāk vedina domāt par biedrības darba mazināšanos, 
kas daļēji notikusi līdzekļu plūsmas izmaiņu dēļ, jo ziedojumi vairs 
nebija tik nozīmīgi. Valsts ar likumu noteica līdzekļu piešķiršanu no 
prestandes nodokļiem, 1901. gadā valsts iestādes jau veica maksā-
jumus par slimajiem pagastu vietā. Arī Nogales muižas liktenis pēc 
mantojuma sadales liecina, ka Marija fon Firksa no Nogales aizgājusi. 
1900. gada 25. janvārī mantinieki – E. Firksa meita no pirmās laulī-
bas kņaziene K. Līvena, atraitne M. Firksa, trīs nepilngadīgās meitas 
Meta (1886), Toni (1887) un Izali (1888) – pārdeva Nogales muižu Otto 
Otto dēlam fon Tranzē-Rozenekam (Transehe-Roseneck; 1847–1914). 
Pēc dažiem pārbūves darbiem viņš 1903. gada 11. decembrī savukārt 
to pārdeva netālu no Sanktpēterburgas esošajā Gatčinā (Гатчинa) 
Ļucevskas ielā dzīvojošajai ģenerālmajora atraitnei Marijai Dmitrija 
meitai fon Eksei. Nākamais pārdošanas līgums noslēgts Pēterburgā 
1910. gada 4. maijā. Pircēja bijusi baroniete Marija Nikolaja meita 
fon Nolkena, dzimusi Vojeikova (kr. – Bоейкова). Viņas vārdā darī-
jumu veicis vīrs Jevgēņijs (Eižens) Staņislava dēls fon Nolkens. 
Ģimene arī dzīvojusi Pēterburgā – Maskavas priekšpilsētā Kabineta 
(Kабинетская) ielā 10.154

Ir ziņas par sasauktām biedru sapulcēm 1900. gada 14. janvārī 
(ērģelnieka namā), 1902. gada 20. decembrī, 1903. gada 20. decembrī 
un 1904. gada 17. decembrī (turpat), kad Ārlavas draudzes novadā un 
152 Brennsohn I. Die Ärzte Kurlands… S. 421.
153 [Sludinājums]. Курляндские губернские ведомости, № 41, 1899, c. 6.
154  Rojas Jūras zvejniecības muzejs, D. Alsbergas pētījums par Kaltenes kluba ēkas vēsturi 

2018. g. maijā (LVVA, 6678. f., 25a. apr., 10. l.).



70

arī leprozorijā jau bija cits ārsts.155 Biedrības amatpersonas šajā perio-
dā nav zināmas.

J. Auziņš 1904. gada sākumā izlēma no Ārlavas aiziet. Iemesli 
Auziņa aiziešanai nav zināmi, tomēr jādomā, ka viņš vēlējās attīstīt 
ārsta karjeru, lai varētu plašāk nodoties savai specialitātei, jo bija 
ieguvis ievērojama ārsta un ķirurga slavu. Viņa veikumu atzinīgi 
raksturojis Tērbatas ķirurgs prof. Kohs: Auziņš savu apkārtni pil-
nīgi apkalpojot ķirurģiskā ziņā un tādiem slimniekiem vairs neesot 
jābrauc uz Rīgu un Tērbatu, jo Auziņš ierīkojis uz laukiem mazu 
slimnīcu.156 Ārlavniekus ārstējis atzīts ārsts. J. Auziņš jau 31. martā 
sāka pieņemt slimniekus savā dzīves vietā Rīgā, Kaļķu ielā 12. Jūnijā 
pieņēma slimniekus privātklīnikā – vispirms Parka ielā 6, kur drīz 
vien kļuva par šauru, tālab 1906. gadā klīnikas vajadzībām nopirka 
namu Nikolaja ielā 14 (šodien K. Valdemāra ielā). Tur viņš izvērsa 
plaša profila ķirurģiju, gūstot labas sekmes – raksturots kā viens 
no ievērojamākiem latviešu ķirurgiem, pazīstams kā labs gineko-
logs. 1909. gadā Auziņš bija Latviešu ārstu biedrības līdzdibinātājs. 
Pie viņa 1910. gada rudenī no Ārlavas skolas atnāca dzīvot sievas-
tēvs skolotājs Johans Meijers ar kundzi Vilhelmīni, skolotājs tur arī 
1915. gada 7. maijā nomira.157

Izceļoties Pirmajam pasaules karam, ārstu mobilizēja. Viņš die-
nēja Rīgas kara hospitālī kā jaunākais ordinators – ārsts, kas strā-
dā ārstniecības iestādē un pārzina atsevišķu palātu. No 1916. gada 
jūlija bija vecākais ordinators, apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III 
šķiru. Pirms Vācijas impērijas karaspēka ienākšanas Rīgā 1917. gada 
3. septembrī hospitāli līdz ar citām iestādēm evakuēja uz Krieviju – 
Aleksandra Ņevska klosteri Petrogradā.158 1918. gada 14. februārī 
ārsts Auziņš demobilizēts no krievu armijas. Todien mirusi viņa sieva 
Kitti Emīlija Adele. Pāris 1905. gadā bija adoptējis meitiņu. J. Auziņš 
1920. gada 25. martā apprecējās otrreiz ar Annu Teteri (dz. 1894).

Vienlaikus ar darba turpināšanu privātklīnikā, no 1919. gada 
16. novembra līdz 1925. gada septembrim, Auziņš dienēja Latvijas 
155  [Sludinājums]. Курляндские губернские ведомости, № 3, 1900, c. 6.; № 101, 1902, c. 10.; 

№ 99, 1903, c. 8.; № 97, 1904, c. 2.
156 Alksnis. Dr. med. Jānis Auziņš [Nekrologs]. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 7/8, 1927, 196. lpp.
157  LVVA, 2942. f., 2. apr., 5589. l., 150. lp.; [Sludinājums]. Rigasche Zeitung, Nr. 104, 1915, S. 5; 

Apglabāts Ārlavas kapos.
158  Haldins A. Rīgas kara hospitāļa revolucionārā hronika. Darba Balss, Nr. 88, 1968, 24. jūl., 

3. lpp.
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armijā, bija Kara skolas vecākais ārsts, 1920. gadā viņam piešķir-
ta ārsta pulkveža dienesta pakāpe. Kara skolas priekšnieks pulkve-
dis-leitnants Ceplītis viņu raksturojis tā: pēc dabas straujš, skolas 
ambulance un ārstēšana nostādīta priekšzīmīgi, skolas personāls maz 
slimo, attiecībā pret padotiem stingrs un taisnīgs. Kā trūkums minēta 
viņa nespēja doties līdz tālākos pārgājienos, klīnika dažkārt atņemot 
laiku.

Ārlavas draudzes ārsts 14 gadu garumā, Lepras apkarošanas bied-
rības līdzdibinātājs un leprozorija pirmais ārsts nomira 1927. gada 
14. jūlijā Rīgā, apbedīts Lielajos kapos. Lielais melnais pieminek-
lis kapu pārkārtošanas gaitā novākts.159 Atraitne Anna 1928. gada 
decembrī apprecējusies vēlreiz ar ginekologu Jāni Kārli Bergu (1893–
1950), kurš līdz emigrēšanai 1944. gada augustā K. Valdemāra ielas 
namā turpināja uzturēt klīniku dzemdībpalīdzībai.160

Zināmie Ārlavas Lepras apkarošanas biedrības valdes 
vadītāji

1894. gada maijs–1895. gada 4. oktobris – Ernsts fon Firkss, 
Nogales dzimtkungs.

1895. oktobris–1897. gada februāris – Vilhelms fon Štempels, 
Popraga dzimtkungs.

1897. gada 27. februāris–1899. gada 8. maijs – V. fon Hāns, 
Lubezeres barons.

1899. gada 8. maijs–? – Marija fon Firksa, Nogales dzimtkundze.
1904. gada beigas – Zigfrīds fon Šillings, Popervāles dzimtkungs.

Darba turpinājums ārsta Voldemāra Kaķa vadībā

1904. gada pavasarī izsludināta pieteikšanās uz lielā savienotā 
Ārlavas pagasta ārsta vietu. Pagasta vecākais Ievalds Cēbergs pazi-
ņojis, ka vēlēšanas notiks 6. martā.161 Arī leprozorijā būs pārmai-
ņas. Vēlēšanās pagasta amatpersonas par ārstu izraudzījās jauno 
vidzemnieku Pēteri Voldemāru Kaķi, kurš iepriekšējā gada novembrī 
Tērbatas universitātes medicīnas fakultātē bija saņēmis ārsta diplo-
mu. Viņš sāka strādāt 26. jūnijā, bet leprozorija valde viņu apstipri-
159  Vīksna A. Jaunākam vecākais jāsveicina. MedHist Rigensia : Paula Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzeja blogs [skatīts 12.05.2019.]. Pieejams: http://medhistrigensia.mvm.lv/2015/02/
jaunakam-vecakais-jasveicina/

160 LVVA, 2996. f., 2. apr., 16116. l., 10. lpp.; 2942. f., 1. apr., 14340. l.
161 Baltijas Vēstnesis, Nr. 40, 1904, 19. febr., 4. lpp.
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nāja darbā no 15. jūlija. P. V. Kaķis dzimis 
1878. gada 8./21. aprīlī Trikātas pagasta 
saimnieka ģimenē, mācījies vietējā drau-
dzes skolā, 1894. gadā iestājies Pērnavas 
ģimnāzijā, bet pēc diviem gadiem pārgā-
jis uz Rīgas pilsētas ģimnāziju, ko pabei-
dzis 1898. gadā. Rudenī sekojušas studijas 
Tērbatas universitātes Medicīnas fakul-
tātē. Darbs leprozorijā deva iespēju armi-
jas rezervistam Kaķim nomainīt dienestu 
ar civildarbu (pēc Karaklausības likuma 
25. panta IV pielikuma noteikumiem).162 
Tobrīd risinājās Krievijas-Japānas karš, 

un tas, visticamāk, rosināja jauno cilvēku meklēt iespējas tajā nepie-
dalīties.

Talsu novada ļaudis gadsimta sākumā aktīvi iesaistījās 
1905. gada revolūcijas notikumos. Ārlavas pagasta, Sasmakas cilvēki 
bija pirmajās rindās gan pašu apkārtnē, gan devās uz Talsiem cīnī-
ties ar Melno sotņu. Viņi vērsās arī pret mācītājiem, tai skaitā Albertu 
Grīnu, kurš esot atteicies pamest draudzi, atteicies arī no kazaku 
apsardzes, tā cerēdams pierādīt savu pārliecību, tomēr 1906. gada 
11./24. maijā Debesbraukšanas dienā pa ceļam uz Roju revolucio-
nāru nogalināts. Mācītājs Grīns apbedīts Ārlavas kapsētā. Pēc viņa 
Ārlavas draudzē kalpoja Jūlijs Kārlis Ferdinands Jēnihs (1871–1945). 
Ar Grīna nāvi visi biedrības aktīvākie dibinātāji un līdzstrādnieki bija 
no Ārlavas aizgājuši – citi Mūžībā, citi laicīgajā dzīvē. 1905. gada revo-
lūcija mazināja muižas un draudzes nozīmi pagastos, pagastu pārval-
dei bija dotas plašākas iespējas, bet tas prasīja apgūt dažādas jomas. 
Pārmaiņas jūtamas arī periodikā, kur trūkst sapulču sludinājumu.

Pēc 12 gadu pārtraukuma 1909. gada augusta sākumā Norvēģijas 
pilsētā Bergenā notika II starptautiskais lepras kongress, kur pieda-
lījās pārstāvji no visas pasaules – 150 dalībnieki no 43 valstīm. No 
Krievijas – 14, to skaitā divi no Kurzemes guberņas, viens no viņiem 
bija Talsu leprozorija ārsts Ivans Sadikovs.

Kongresa referenti diskutējuši par ārstēšanas metodēm. 

162  Baltijas Vēstnesis, Nr. 146, 1904, 1. jūl., 4. lpp.; LVVA, 413. f., 1. apr., 1436. l., 1.–16. lp.; 
Album Lettonorum… 74. lpp.

Voldemārs Kaķis. 
20. gs. 20. gadu sākuma pases 
foto Valmierā. LVVA
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Pēterburgas profesors fon Petersens ziņojumā izteicis secinājumu, ka 
ar lepras izplatības ierobežošanu privātas labdarības iestādes cīnās ar 
grūtībām, tas būtu jādara valstij. Tā kā joprojām nav atrasti medika-
menti, kas ārstētu slimību, tad vislielākā vērība pievēršama kopšanai. 
Vislabākais veids slimniekiem esot dzīvot leprozorijos, kur iespējams 
tos nodrošināt ar darbu. Diskutēts par slimības lipīguma un iedzimtī-
bas faktoriem, citi uzsvēruši valdības apmaksātu ārstu skaita palieli-
nāšanas nepieciešamību, vispārējā tautas labklājības līmeņa celšanas 
nozīmību, kam sekošot izpratne par higiēnu.163

Par Ārlavas biedrību un amatpersonām šajā periodā trūkst pla-
šākas informācijas. Zināms, ka 1907. gada janvārī tur atradies 31 
slimnieks, iepriekšējā gadā klāt nākuši 6, miruši 8, izslēgti 4, tātad 
gandrīz visas vietas aizņemtas. Par ikdienas dzīvi leprozorijā laikā 
ap 1911. gadu iespējams uzzināt no atmiņām, kas pierakstītas 
1949. gada 8. augustā Stūrīšos, Latvijas PSR Talsu Valsts leprozo-
rijā. Nozīmīgas ne tikai atmiņas, bet arī iesaistītie ļaudis. Tāpēc, 
sajaucoties dažādajiem vēstures laikmetiem, vispirms stāsts par 
personām. Atmiņu sniedzējs Jānis Lembergs dzimis ap 1882. gadu 
Lubezerē. Ārlavas leprozorijā uzņemts 1910. gada 19. augustā, strād-
nieks. Slimot sācis pirms 2 gadiem. Izslēgts 1910. gada 17. decembrī, 
bet atpakaļ uzņemts 1911. gada 11. janvārī. Izslēgšanas iemesls nav 
minēts, bet tā varētu būt slimības salīdzinoši vieglākā tuberkuloīdā 
forma.164 Johans (tā rakstīts miršanas reģistrā) Lembergs nomiris 
1953. gada 8. augustā Stūrīšos, kur viņš pēc pārvietošanas dzīvojis no 
1921. gada oktobra.165 Tur saticies ar atmiņu pierakstītāju Eduardu 
Jakubu, kurš dzimis 1899. gada 8. janvārī (j. st.) Gaujienas pagas-
ta Sinolē, bet 1938. gada novembrī no Gaujienas atnācis strādāt uz 
leprozoriju Talsos. 1941. gada augustā Jakubs bijis noliktavas pārzi-
nis.166 Vēlāk strādājis par bibliotekāru, iespējams, apvienojot amatus. 
Pēc Otrā pasaules kara, padomju režīma laikā, bibliotēkas krājumos 
saglabājušās diezgan daudz reliģisku un pirms 1940. gada izdotu grā-
matu. Gadījies, ka Jakubs kādam slimniekam iedevis lasīšanai Bībeli, 
to ieraudzījis direktors (no 1949. gada) Ivans Sisojevs (1900, Harkovas 
163  Prismanis S., Dr. Otrā starptautiskā spitālības apkarošanas konference Bergenā (Norvēģijā). 

Liepājas Atbalss, Nr. 191, 1909, 24. aug., 1. lpp.; Nr. 193, 1909, 26. aug., 2. lpp.
164 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l., 49. lp.
165  Talsu Dzimsarakstu nodaļas arhīvs, Talsu nodaļas 1953. gada miršanas aktu ieraksts 

Nr. 57.
166 LVVA, 1308. f., 15. apr., 3049. l., 272. lp.
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gub.–?). Izveidota komisija, kas izņēma no fondiem “kaitīgās” grā-
matas, jo tām jau bija jābūt izņemtām iepriekš – 1940./41. gadā. 
Grāmatas sadedzināja lielā sārtā. Visticamāk, tieši tad pierakstītas 
atmiņas, jo bibliotekārs pats interesējies par vēsturi un pratis novēr-
tēt iespēju. Jakubu no darba atlaida, bet viņš sāka tiesāšanos, panā-
ca atjaunošanu darbā. Taču direktors Jakubu vairs bibliotēkā strādāt 
nelaida, lika pildīt sanitāra darbu lepras nodaļā.167 Jakubs tāpēc neil-
gi pēc 1950. gada aizgāja uz Inčukalna bērnu tuberkulozes sanatori-
ju, kur vismaz līdz 1972. gada jūlijam strādāja par noliktavas pārzi-
ni. Šajā laikā viņš raksturots kā ļoti akurāts un precīzs noliktavas 
vadītājs, apbalvots ar Ļeņina simtgades jubilejas medaļu “Par varo-
nīgu darbu”. Lieliski pratis aizstāvēt savu pārliecību tā saucamajos 
Grāmatu karos – tātad grāmatas turpinājušas būt svarīgs viņa dzī-
ves līdzgaitnieks. Viņam paticis klejot pa Gaujmalu, kopt zemenes, 
aprūpēt bites, teikt asprātīgas runas darba kolektīva svētku un kopā 
sanākšanu reizēs.168

J. Lemberga atmiņas par Ārlavas leprozoriju vēsta, ka tur pie 
sienas bijis izlikts raksts ar leprozorija dibināšanas gadu (1895) un 
dibinātāju vārdi. Jānis nosauc Nogales baronu Ernstu fon Firksu. 
Leprozorijs uzturēts no ziedojumiem un pagasta valdes atvēlētiem 
līdzekļiem, ārsti bijuši Auziņš, Kaķis, likvidācijas laikā – Zadikovs 
(domāts Sadikovs, bet latvieši, šķiet, izrunājuši ar “z”). Leprozorijā 
bijusi galvenā ēka ar 6 slimnieku istabām (32 gultām), koridoriem, 
virtuvi, ēdamtelpu un citām ierīcēm. Arī saimniecības šķūnis, kūts, 
klēts un ratnīca zem viena jumta, ledus pagrabs, aka un līķu kamba-
ris. Audzējuši cūkas. Teritorija bijusi iežogota, augušas 75 ābeles, bijis 
sakņu dārzs. Ārsts slimniekus apmeklējis vienu reizi nedēļā, bijusi 
viena medicīnas-žēlsirdīgā māsa, ķēkša. Uzturs gatavots 3–4 reizes 
dienā. Maize un kartupeļi doti bez normas, cik var apēst, bet cukurs 
katram izsniegts reizi nedēļā. Slimnieki savu veļu mazgājuši paši, 
paši sevi apkopuši.169

Tāpat kā priekšgājējs, ārsts Voldemārs Kaķis apprecējās ar vie-
tējo meiteni. Ārsta gaitās noteikti vajadzēja apmeklēt Sasmakas 
miesta aptieku, tās īpašnieks un aptiekārs bija Konrāds Juliuss 
Štolcers (1852–1907). Viņš 1880. gadā nopirka aptieku no bijušā tal-
167 Zviedrāns J., Kalmanis Z. Lepra Ziemeļkurzemē. Talsi : APL, 2011, 109. lpp.
168 Zommere L. Kur smelties bagātību. Darba Balss, Nr. 79, 1972, 1. jūl., 3. lpp.
169 VeZVA, 993. f., 4. apr., 23. l.
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sinieka Frīdriha Ādolfa Neimaņa, bet 
1883. gadā apprecēja viņa māsu Johannu 
Mariju (1861). Pats F. Neimanis jau bija 
iegādājies Cunces muižu un saimniekoja 
tur. Konrāda un Johannas meita Marija 
Zelma Štolcere (1884) apprecējās ar ārstu 
Voldemāru Kaķi.170 1910. gada rudenī pie-
dzima dēls Konstantīns, 1912. gada janvā-
rī – Aleksandrs.

Kā minēts iepriekš, valsts lepras ārs-
tēšanas iestādes medicīnisko darbību 
regulēja ar Ārstniecības noteikumiem 
un instrukcijām ārstiem. 1908. gada jūlijā Iekšlietu ministrs izdeva 
instrukciju, kas balstījās uz 1905. gada Ārstniecības noteikumiem. 
Attīstoties lepras ārstniecībai kā specifiskai nozarei un pierādot, ka 
inficēto skaits turpina pieaugt visā Krievijā, 1913. gadā Iekšlietu 
ministrija strādāja pie likuma par spitālīgo ārstēšanu un kopšanu, 
paredzot paplašināt valsts palīdzību pilsētām un laukiem leprozoriju 
celtniecībā.171 Līdz 1914. gada jūnija sākumam likumprojekts pabeigts 
un nodots Finanšu ministrijai. Latviešu preses atreferējumā teikts, ka 
ministrija atteikusi projektā paredzēto līdzekļu piešķiršanu – spitālī-
ba neesot tāda slimība, kas jāārstē, tā prasot tikai slimnieku atšķir-
šanu, ievietojot tos patversmēs, šis pienākums nav jāuzņemas valstij. 
Norādīts, ka visā Eiropā cīņa ar lepru notiek valsts pārziņā un vadībā, 
jo tikai tā var gūt rezultātus. Biedrību līdzekļi vairs nespēj pietieko-
ši nodrošināt problēmu risināšanu. Izteiktas cerības, ka Valsts Domē 
lēmums būs saprātīgs.172 Tomēr Pirmā pasaules kara sākums neļāva 
cerībām piepildīties.

Pirmais Pasaules karš

Vācijas impērijas armija 1915. gada pavasarī un vasarā Kurzemes 
ofensīvā okupēja gandrīz visu Kurzemes guberņas teritoriju, taču to 
apturēja kaujās pie Rīgas un Daugavpils. Turpmākos divus gadus 
170  Laidzes iela 16. No: Talsu namu stāsti. Talsi : APL, 2017, 186., 187. lpp.; Die Apotheken 

und Apotheker Kurlands. Bearbeitet von Dr. med. Gustav Otto. Mitau : 1915, S. 100, 118.; 
Ārlavas ev. lut. dr. reģistri 1872–1891. LVVA, 235. f., 2. apr., 94. l., 89. lp.; Turpat, reģ. 1884; 
235. f., 6. apr., 66. l., 9op. lp.

171 Zum Kampf mit der Lepra. Rigasche Zeitung, Nr. 23, 1913, S. 2.
172 Spitālīgo ārstēšana un kopšana. Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 130, 1914, 10. jūn., 2. lpp.

Marija Kaķe (dz. Štolcere) 
20. gs. 20. gadu sākuma 
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frontes līnija gandrīz nemainījās līdz Rīgas operācijai, kad 1917. gada 
3. septembrī Vācijas karaspēkam izdevās Rīgu ieņemt. 1918. gada 
sākumā vācieši okupēja visu Latvijas teritoriju. Pirmais pasaules 
karš Latvijā noslēdzās ar Atbrīvošanas cīņām.

Talsu apkārtnē Pirmā pasaules kara tiešā darbība sākās 
1915. gada 3./16. jūlijā, kad novadu ieņēma Vācu impērijas armijas 
karaspēks. Neilgi pirms tam sākās vispārēja evakuācija. No evakuāci-
jas sākuma var runāt par biedrības izjukšanu, kaut vairākums vācie-
šu palika savos īpašumos.

No 1895. gada 24. oktobra leprozorijā bija ārstējušies 156 slimnie-
ki. Slimie netika evakuēti. Nav zināmas procesa nianses – vai viņiem 
neļāva doties bēgļu gaitās ar kādu īpašu lēmumu, vai viņi vienkārši 
turpināja leprozorijā dzīvot. Ārsts V. Kaķis kopā ar ģimeni – sievu, 
3 un 5 gadus veciem dēliem – devās bēgļu gaitās. Nav zināms, kādos 
apstākļos notikusi viņa aizbraukšana, tāpat nav zināms, kurš no dar-
biniekiem atstāts viņa vietā. Arī Talsu apriņķa un leprozorija ārsts 
I. Sadikovs 1915. gada jūlijā devās bēgļu gaitās. Zināms, ka Talsos 
palicis ārsts Pauls Vāgners (1859–1924), jo viņš bija vācietis. Viņa 
nāve 1924. gada 12. decembrī no lepras apstiprina, ka kara gados viņš 
varēja uzņemties rūpes par, iespējams, abu leprozoriju slimniekiem 
un miris, pildot pienākumu.173 Cieņā pret godājamo ārstu būtu vērts 
rosināt piemiņas atzīmēšanu novadā (Sabilē viņš ārstējis 19 gadus, 
Talsos – 8).

Vācu armijas okupētās Latvijas teritorijas daļu pārvaldīja vācu 
militārās institūcijas. Sākotnēji radītās armijas etapu inspekcijas 
1915. gada novembrī to administratīvi apvienoja Austrumu frontes 
virspavēlnieka pārvaldes apgabalā (Oberbefehlshaber der gesamten 
Deutschen Streitkräfte im Osten jeb Ober Ost), nododot Austrumu fron-
tes virspavēlnieka pakļautībā. Kurzemes administratīvā apgabala 
pārvaldi uzticēja Kurzemes Civilajai pārvaldei, ko 1915. gada novem-
brī pārdēvēja par Kurzemes vācu pārvaldi (Deutsche Verwaltung für 
Kurland), bet 1917. gada martā – par Kurzemes militāro pārvaldi.174 
Nepilnas 2 nedēļas pēc Kurzemes okupācijas Austrumu frontes virspa-
vēlnieks parakstīja Noteikumus, kam bija likuma spēks. Tie numurēti 
173 K. Mīlenbaha iela 15. No: Talsu namu stāsti. Talsi : APL, 2017, 77., 78. lpp.
174  Šiliņš J. Pirmais pasaules karš Latvijā. Nacionālā enciklopēdija [skatīts 10.06.2019.]. 

Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/20833-Pirmais-pasaules-kar%C5%A1-
Latvij%C4%81
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pēc nozīmības. Pirmie, protams, saistīti ar politisko situāciju, ieroču 
turēšanas nosacījumiem, krimināljomu un tiesām, jaunā – Gregora – 
kalendāra datumu ieviešanu (to lietoja Vācijā) un robežas šķērsošanu. 
8. punkts vēstīja “par dzimumu slimības tāļāku izplatīšanas novēr-
šanu austrumu armijā” jeb prostitūtu uzraudzības, naudas un mak-
sājumu noteikumiem, sapulcēm un biedrību tiesībām, kā 13. sekoja 
norādījums par lipīgu slimību uzrādīšanas pienākumu. Noteikumi 
paredzēja ziņošanu apriņķa pārvaldei par mirušajiem šo slimību gadī-
jumos 24 stundu laikā. Nosaukto sarakstā gan nav lepras, tomēr kā 
infekcijas slimība tur pievienojama. Tikai pēc tam sekoja noteikumi 
par īpašumu pārdošanu, medībām, degvīnu utt.175

Civilpārvaldi Talsu apriņķī vadīja priekšnieks barons Anatols 
fon den Brinkens (1864–1933), tās pakļautībā bija arī saimnieciskās 
organizācijas. Mainoties leprozorija nodrošinājuma finanšu avotiem, 
pārvalde piešķīra līdzekļus tiem, Ārlavai 1915. gada 12. novembrī 250 
vācu markas.176 (Salīdzinājumam – Vācu pārvalde 1915. gada rudenī 
uzpirka auzas vidēji par 6,50 markām centnerā.) Saglabājušies doku-
menti arī par 1916. gada 4. janvārī piešķirtajām 600, bet 29. janvā-
rī vēl 1000 markām.177 Nav nosakāms precīzs slimnieku skaits kara 
periodā, bet zināms par jaunu slimnieku uzņemšanu visu kara laiku. 
Reģistri 1917. un 1918. gados gan ir juceklīgi, tāpat kā viss apkārtē-
jais tai laikā.

Ārsta V. Kaķa gaitas pēc evakuācijas: 1915. gada 20. augustā viņš 
iestājies Krievijas armijas kara dienestā – pieskaitīts pie Petrogradas 
Kara sanitārā apgabala rezerves un apstiprināts ārsta pulkveža-leit-
nanta dienesta pakāpē, bet mēnesi vēlāk iecelts par 10. ķīmiskās 
komandas ārstu. No 1915. gada decembra V. Kaķis bijis Latvijas 
strēlnieku rezerves bataljona (vēlākā pulka) vecākais ārsts, iestājies 
brīvprātīgi. Kara gaitu apraksts nav zināms, bet no armijas atvaļi-
nāts 1918. gada februārī līdz ar visa pulka demobilizāciju. 1918. gada 
vasarā, iespējams, tas noticis jūlijā, viņš atgriezies Ārlavā savā darba 

175  13. Noteikumi par lipīgu slimību uzrādīšanas pienākumu. Kurzemes vācu valdes Noteikumu 
Lapa, Nr. 2, 1916, 22. janv., 9. lpp.

176  Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture. 1914–1945. Daugava, 1968, 47., 59. lpp. – 
“Blakus [..] Krievijas agrākajām rubļu zīmēm Kurzemē drīz vien parādījās apgrozībā arī 
Vācijas markas. Ar 1915. g. 11. novembra rīkojumu Ober Ost pārvalde noteica, ka okupētajos 
apgabalos kā maksāšanas līdzeklis jāpieņem arī Vācijas markas, pie kam 1,50 markas 
pielīdzināmas 1 rublim.” Pēc 1916. g. 17. aprīļa naudas sistēmā notika ievērojamas izmaiņas.

177 Izdevumi. LVVA, 6414. f., 1. apr., 59. l., 244., 295., 296. lp.
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vietā. Tur bija tie paši vācieši, no kuriem 1915. gada vasarā viņš bēga, 
tagad tie ieņēmuši arī Rīgu un Vidzemi. Vācieši neļāva viņam atjau-
not ārsta praksi, ārsts stāstīja, ka tas esot bijis tāpēc, ka aizbēdzis 
no vāciem, dienējis arī latviešu pulkos. Nesaņēmis atļauju strādāt, 
V. Kaķis augustā devies uz Valmieru, ko arī 1918. gada februārī ieņē-
musi vācu armija. Tur vietēja Izglītības biedrība V. Kaķi ievēlēja par 
skolas ārstu, vienlaikus viņš nodarbojās ar privātpraksi. Valmierā 
dzīvoja arī viņa ģimene.

No bēgļu gaitām 1918. gada martā Talsos atgriezās I. Sadikovs. 
Iespējams, 11. martā viņš bija ieradies Ārlavas leprozorijā – to rāda 
ieraksts uzskaites žurnālā, tāpēc Kaķim, jādomā, nedeva atļauju 
strādāšanai. Tomēr Sadikova darba gaitu aprakstos nav norāžu par 
darbu leprozorijos. Ārsts P. Vāgners šajā laikā vēl bija Talsos (izceļoja 
1918. gada beigās, līdz ar vāciešu aiziešanu no Talsiem). Vairāku doku-
mentu salīdzināšana ļauj secināt, ka pirms 1919. gada sākuma, bet, 
iespējams, visu kara laiku, par Ārlavas leprozorija saimniecisko vadī-
tāju strādājis Aleksandrs Konovs (citviet arī Kunau), pirms kara viņš 
bija Šķēdes muižas dzirnavu dzirnavnieks.178 Ievērību pelna saglabā-
jušās Ārlavas (21 slimnieks) un Talsu leprozoriju slimnieku uzskai-
tes grāmatiņas, kas visas datētas ar 1918. gada 1. oktobri.179 Tātad 

laiku, kad Sadikovs un Vāgners bija Talsos, bet Kaķa nebija. Tās ir 
tipogrāfiski iespiestas speciāli lepras slimnieku datu aprakstam ar 
norādi uz kādu Kurzemes provinces (apgabala) pārvaldes noteikumu 
konkrētiem punktiem vai sadaļām. (1918. gada 1. augustā okupēto 
178  Tautas Labklājības ministrijas Veselības departaments. LVVA, 4578. f., 4. apr., 392. l., 

5.–19. lp.; Talsu ev. lut. dr. reģistri 1892–1939: iesvētītie. LVVA, 235. f., 6. apr., 1000. l., 32 lp.
179 VeZVA, 993. f., 6. apr., 236.–280. l.

Ārsta Aleksandra Rafaela parakstītās slimnieku uzskaites 
grāmatiņas fragments. 1918. gads. (VeZVA, 993. f.)



79

Latvijas un Igaunijas teritoriju apvienoja Baltijas militārā pārval-
dē.) Nav iespēju salīdzināt parakstītāja rokrakstu, tomēr medicīnisko 
terminu ierakstu veids raksturīgajā “ārstu” nesalasāmajā rokraks-
tā, pieļauj domu, ka to darījis pats ārsts – Dr. Raphael. Viņš arī licis 
fotografēt slimniekus medicīniskiem nolūkiem.180 Tātad ārsts bijis 
Aleksandrs Rafaels. Medicīnas leksikonos lasāmajā biogrāfijā diem-
žēl nav norāžu par viņa atrašanos mūsu apriņķī, bet atrodama cita 
saikne. A. Rafaels dzimis 1866. gadā Jelgavā, Tērbatā studējis medicī-
nu, ieguvis ārsta grādu 1891. gadā. Tad 5 gadus bijis ārsts Durbē (pie 
Grobiņas), no 1896. gada Durbes pagasta ārsts. 1905. gadā viņš devies 
uz Bausku strādāt par apriņķa ārstu, bet jau pēc gada kļuvis par 
Kurzemes guberņas valdes Ārstniecības nodaļas medicīnas inspek-
tora palīgu. Darbības laikā arī viņa interešu lokā nonākusi lepra un 
citas infekcijas slimības, viņš ieguvis zināšanas un pieredzi, apkopo-
jis statistiskos datus. 1908. gadā ar tiem dalījies Pirmajā Kurzemes 
ārstu dienu sanāksmē Jelgavā. Pēc tās Kurzemes guberņas iestādes, 
uzskatot ziņojuma saturu par nozīmīgu citiem ārstiem un pētnie-
kiem, 1909. gadā komandēja Dr. med. A. Rafaelu un Talsu apriņķa 
un Talsu leprozorija ārstu Ivanu Sadikovu pieredzes apmaiņai uz 
Bergenu Norvēģijā – uz 2. starptautisko lepras kongresu. Tas nozīmē, 
ka Dr. Rafaels pilnīgi noteikti bija pazīstams ar Sadikovu.

1915. gada jūlijā ārsts A. Rafaels līdz ar citiem ierēdņiem devās 
bēgļu gaitās, strādāja kara medicīnas nozarē, arī Tērbatā. Viņš atgrie-
zās Jelgavā 1918. gada sākumā, kad vācu karaspēks ieņēma Vidzemi, 
bija praktizējošs ārsts. Notikumu gaitā nav zināms, kurš aicinājis 
Rafaelu, bet slimnieku kartītes apliecina viņa izmeklējumus rude-
nī Talsu apriņķī. Nav zināms noteikts datums viņa atpakaļceļam uz 
Jelgavu, bet tur 1919. gada janvāra sākumā viņš dzīvoja. Ienākot lie-
liniekiem, A. Rafaels arestēts, ieslodzīts cietumā (viņa dēli karoja lan-
desvērā). Ārsts Rafaels nomira 2. martā cietumā no izsitumu tīfa.181

Pēc Latvijas Republikas pasludināšanas 1918. gada 18. novem-
brī un Pagaidu valdības mandātu saņēmušo vietējo pārstāvju darbī-
bas uzsākšanas Talsu apriņķī 8. decembrī V. Kaķis atgriezās Ārlavā. 
16. decembrī Talsu apriņķa Pagaidu padome viņu ievēlēja par apriņ-
180 VeZVA, 993. f., 4. apr., 21. l., aploksne.
181  Brennsohn Isidorus. Die Ärzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mitau : 

1905, S. 328.; No Jelgavas. Liepājas Atbalss, Nr. 147, 1909, 3. jūl., 2. lpp.; Indirekte Opfer des 
roten Terrors in Mitau. Libausche Zeitung, Nr. 86, 1919, S. 1.
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ķa ārstu, Iekšlietu ministrija tās lēmumu 28. decembrī apstiprināja. 
Tātad Voldemārs Kaķis ir Latvijas Republikas pirmā valstiskuma 
perioda pirmais Talsu apriņķa ārsts.182 Jau 1919. gada 4. janvārī 
Talsos varu pārņēma vietējie lielinieki. Ārsts Kaķis turpināja strādāt 
arī šajā periodā, bet nav ziņu par ieņemto amatu. Iespējams, leprozo-
riju apmeklējusi komisija, lai novērtētu stāvokli, bet par leprozorija 
ārsta amatu ziņas ir pretrunīgas. Norādīts, ka Ivans Sadikovs to sācis 
darīt vai nu 7. janvārī, vai 1., vai 7. februārī. Tāpat nav droši zināms, 
kurš izlēma Ārlavas leprozorija saimniecisko vadītāju A. Konovu 
atlaist un norīkot tādā pašā amatā Talsu leprozorijā. Noteikti zināms, 
ka 7. februārī Ārlavā saimniecības pārvaldnieces amatā stājusies žēl-
sirdīgā māsa Leontīne Malvica (dz. 1881).183

V. Kaķim stāvoklis likās stabils, tādēļ 8. martā viņš devās uz 
Valmieru, lai atvestu uz Ārlavu arī ģimeni. Tomēr 13. un 14. martā 
Baltijas landesvērs un vācu Dzelzsdivīzija ienāca Talsos, lieliniekiem 
Talsus nācās pamest. Frontes un kara gaitas izmaiņu dēļ Kaķis vairs 
netika atpakaļ, palika Valmierā – tā vēl bija lielinieku teritorija, no 
1. aprīļa viņš tur strādāja apriņķa Izpildu komitejas ambulancē.

Pagaidu valdība Padomju Latvijas armijas uzbrukuma gaitā bija 
evakuējusies uz Liepāju, tomēr medicīnas pārvaldības jomā tai bija 
jāpieņem atbilstoši juridiskie akti. Valdība saglabāja iepriekšējo admi-
nistratīvo pakļautību, no 1919. gada 6. marta tās nosaukums tagad 
bija – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Kurzemes medicīnis-
kā pārvalde. To vadīja medicīnas inspektors Dr. Aleksandrs Kaire, 
un tās uzdevumos ietilpa tautas veselības kopšana un aizsardzība. 
Augustā, neilgi pēc Pagaidu valdības atgriešanās Rīgā, no pārvaldes 
izveidoja Veselības departamentu, kas vēlāk pārgāja Darba ministri-
jas pārziņā.184 Sanitārai uzraudzībai un higiēniski sanitāru jautājumu 
kārtošanai uz vietām atbrīvotajos apriņķos iecēla apriņķu ārstus un 
viņu tiešos palīgus – apriņķu feldšerus. Tā kā V. Kaķis nevarēja pildīt 
pienākumus, par Talsu apriņķa ārstu ievēlēja I. Sadikovu, iekšlietu 
ministrs ar 30. jūnija rezolūciju viņu apstiprināja amatā no 2. aprīļa. 
Tam laikam tas bija pieņemami.

Voldemāra Kaķa vārdu vairs Talsu apkārtnē nesastopam. Kad 
182 LVVA, 5601. f., 1. apr., 2636. l., 1.–4. lp.
183 LVVA, 4578. f., 4. apr., 392. l., 5.–19. lp.; 97. l., 1.–9. lp.
184  LR Labklājības ministrija [skatīts 20.06.2019.]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/

vesture; Valdības darbība. Valdības Vēstnesis, Nr. 264, 1923, 27. nov., 1., 2. lpp.
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Ziemeļlatvijas brigādes vienības 1919. gada 6. jūnijā atbrīvoja 
Valmieru no Sarkanās armijas un Latvijas armija izsludināja vispā-
rēju mobilizāciju, Voldemārs Kaķis bija ārsts-speciālists mobilizācijas 
komisijā. 11. jūnijā viņu iecēla par Ziemeļlatvijas brigādes lazaretes 
(vēlākā Valmieras garnizona lazarete) vecāko ārstu, jo viņš sācis tās 
veidošanu. 1921. gada augustā sakarā ar štatu samazināšanu ārsts 
Kaķis atvaļināts. 1921. gada augustā viņš iecelts par Valmieras apriņ-
ķa ārstu, strādājis amatā līdz savai nāvei 1939. gada 8. februārī, apbe-
dīts Pilsētas kapos. Sieva Marija mirusi 1979. gadā, guldīta līdzās.185

Leprozorijs no 1919. līdz 1921. gadam

Lielinieku varas laikā 1919. gada feb-
ruārī Ārlavas leprozorijs atsāka organizē-
tu darbību pārziņa ārsta I. Sadikova un 
saimniecības pārzines žēlsirdīgās māsas 
Leontīnes Amālijas Aleksandras Malvicas 
vadībā. Par ķēkšu strādaja Līna Hofmane 
(no 15. februāra).

Pēc 2. aprīļa Sadikovs bija apriņķa ārsts, 
arī abu leprozoriju ārsts. 1. aprīļa kontroles 
uzskaites laikā leprozorijā bija 19 slimnieku, 
tātad nedaudz mazāk nekā pirms kara.186

No aprīļa līdz jūlijam Talsu apriņķa pārvaldi vadīja gan vācbal-
tu landesvēra un Dzelzdivīzijas vadība ar komandantu kapitānleit-
nantu Pēteru Vendtu (Wendt) priekšgalā, gan Pagaidu valdības norī-
kotais apriņķa priekšnieks Bruno Pavasars, rīkojumus izdeva arī 
Andrieva Niedras valdības ieceltais Alfons Volfmans (Wolfmann). No 
30. oktobra līdz 23. novembrim Talsu apkārtnē bija Bermonta laiks. 
Karš izpostīja visu iepriekšējo dzīvi. Trūkums skāra dažādās izpaus-
mēs, tas bija bada gads. Slimniekiem nebija pietiekošas izpratnes 
par reālo situāciju, kas jaušams Talsu leprozorija slimnieku sūdzībā 
Talsu apriņķa valdei par nepietiekošo uzturu, ko, viņuprāt, ļaunprā-
tīgi neizsniedz ārsti un pārzinis.187 Slimnieku skaits palielinājās, jo 
uz Ārlavu 1919. gada septembrī slimniekus pārveda no likvidējamā 
185  Boškina I. Ārstam, pulkvedim-leitnantam Pēterim Voldemāram Kaķim – 140. Beverīnas 

novads [skatīts 02.08.2018.]. Pieejams: http://www.beverinasnovads.lv
186 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l, 48. lp.
187 LVVA, 4578. f., 4. apr., 392. l., 9.–19. lp.

Leontīne Malvica 1922. gada 
beigās, pases foto. LVVA
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Bauskas leprozorija, savukārt 1920. gada sākumā policija atrada 
dažus 1918. gada decembrī aizgājušos. Palielinoties aprūpējamo skai-
tam, no 1920. gada 1. maija līdz 1921. gada jūlijam leprozorijā strādā-
ja strādnieks Eduards Krastiņš, no 12. septembra vienu gadu par kal-
poni strādāja Alise Hofmane, viņu 1921. gada 6. septembrī nomainīja 
Austra Majore.

Norādes, kā rīkoties lepras slimības gadījumos, dotas iekšlie-
tu ministra Arveda Berga un Veselības departamenta direktora 
Dr. Kārļa Barona 1920. gada 29. jūlijā parakstītajos Noteikumos: 
“1. Katrs spitālīgs slims, kura slimība atrodas lipīgā stadijā, bez izņē-
muma izolējams un novietojams leprozorijā, un tā saucamā izolēšana 
uz vietām [dzīves vietā] nekādā ziņā netiek pielaista. 2. Katrs pilso-
nis, kurš pie sevis uzņem vai pietur bez pienācīgas atļaujas spitālīgi 
slimus, vai ar tiem satiekas, saucams pie atbildības kā apzinīgs lipī-
gas sērgas izplatītājs un sodāms administratīvā kārtā ar naudas sodu 
līdz 1000 rbļ. vai cietumu uz 3 mēnešiem, vai abus sodus kopā savie-
nojot. 3. Visi tie, kuri nākuši sakarā ar spitālīgi slimiem un tamdēļ 
turami aizdomās, ka varētu būt aplaisti ar šo sērgu, piecu gadu laikā 
ik pa 6 mēnešiem stādāmi priekšā attiecīgiem apriņķa ārstiem dēļ 
viņu veselības stāvokļa pārlūkošanas. Bez tam šādu personu leģitimā-
cijās vai pasē ierakstāma atzīme, ka tās stāv aizdomās kā saslimušas 
ar spitālību, un, ja viņas piecu gadu laikā nevar uzrādīt ārsta apliecī-
bu vai uzrakstu uz savām pasēm, ka no ārsta aplūkotas un atrastas 
par veselām, tad tās spaidu ceļā vedamas pie kontroles. Uz laukiem 
šādiem ārsta pārbaudījumiem padoti visi mājas iedzīvotāji un pilsē-
tās visi viena un tā paša dzīvokļa iemītnieki, ja viņā ilgāki nekā 3 
dienas uzturējies kāds spitālīgi slims.”188 Noteikumu satura pamat-
noteikumi saglabāti no Krievijas valsts izdotajiem, jaunums ir atzī-
mes pasēs un iedzīvotāju personīgās atbildības paplašināšana. Rīgas 
leprozorija vadītājs Jēkabs Šīrons kritizēja rīkojuma 2. un 3. punktu, 
jo: “Ikdienišķā dzīvē pierādās, ka sodi nesasniedz nodomāto mērķi, jo 
rada slimības slēpšanu un bēguļošanu, tādā kārtā traucēdami sērgas 
apkarošanu, [..] ka ar spitālīgiem jāapietas humāni, viņiem jārada 
darba vietas, jo piespiesta bezdarbība rada pie dažiem grūtsirdību, 
citus turpretim pavedina uz visādiem nedarbiem.”189 Ja salīdzinām, 

188 Rīkojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 173, 1920, 3. aug., 1. lpp.
189 Širons, Dr. med. Spitālības apkarošana. Latvijas Ārstu Žurnāls, Nr. 6/7, 1924, 162., 163. lpp.
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ka līdz 1900. gadam tagadējā Latvijā un Igaunijā saskaitīja 976 spitā-
līgos, no kuriem Latvijā ap 700; 1908. gadā dzīvo spitālīgo skaits bija 
362, no tiem 280 leprozorijos jeb 1 spitālīgais uz 7000 iedzīvotājiem, 
bet 1923. gadā to skaits samazinājās līdz 226 jeb 1:8850 iedzīvotājiem, 
tādēļ loģiska un pamatota ir turpmākā notikumu gaita.

Veselības departamenta ierēdņi, iepazīstot valsts īpašumā pār-
ņemto leprozoriju situāciju, veica iespējamo izdevumu aprēķinus. 
Spriedums bija saimnieciski pamatots – jāapvieno visi vienā, tā būtu 
iespējams ietaupīt līdzekļus, vienlaikus uzlabojot medicīniskās palī-
dzības sniegšanas līmeni (arī pēc 100 gadiem šis pamatojums skan 
tieši tāpat!). Tai laikā lēmumu pieņemšana notika ātri. Par Tukumu 
un Ārlavu (Bauskas leprozoriju jau 1919. gadā likvidēja) lēmums bija 
skaidrs jau 1921. gada 1. februārī, kad iekšlietu ministrs A. Bergs 
un veselības departamenta direktors K. Barons sniedza atbildi 
Satversmes sapulces prezidentam Jānim Čakstem – viņš pieprasīja 
ziņas pēc Tukuma leprozorija slimnieka sūdzības. Esošie lielākie – 
Talsu un Rīgas – katrs nevarēja uzņemt visus slimos. Tika izteikta 
doma, ka leprozoriju varētu izvietot kādā no muižām, ko Zemes refor-
mas gaitā bija iespējams izvēlēties. Zemkopības ministrijas Apriņķu 
zemes ierīcības komitejām bija jāsniedz priekšlikumi. Talsinieki savā 
1921. gada 13. janvāra sēdē izteica priekšlikumu par Kalešu muižu. 
Arī Zemkopības ministrijas Mežu departamenta privātzemju 2. noda-
ļa jau 27./28. janvārī Veselības departamentam piedāvāja to pašu 
muižu, tādēļ Veselības departamenta pārstāvji – direktora palīgs un 
sanitāri tehniskais lietpratējs – 12./13. februārī devās apskatīt Kalešu 
muižu. Tā izrādījās nepiemērota – sanitāro noteikumu ievērošanas 
neiespējamība un lielais attālums no dzelzceļa stacijas un pilsētas. 
Abi pārstāvji apmeklēja arī Talsu leprozoriju. Viņi ieteica veikt tur 
sīkus remontus un nelielu pārbūvi, tad tā būtu visnoderīgākā vieta 
visas Latvijas lepras slimnieku ārstēšanai. Centrālās Zemes ierīcī-
bas komitejas 19. februāra plenārsēdē izskatīja Talsu apriņķa zemju 
apsaimniekošanas plānu.190 Tomēr darbu turpināja Talsu un Rīgas 
leprozoriji (Cēsu leprozoriju likvidēja 1922. gadā). Apvienošana notika 
1937. gadā, paliekot tikai Talsu leprozorijam.

190  LVVA, 4578. f., 4. apr., 510. l., 14., 22., 24.–26. lp.; Izvilkumi no Centrālās Zemes Ierīcības 
Komitejas sēžu protokoliem. Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr. 6, 1921, 15. martā, 5. lpp.
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Ārlavā 1921. gada februārī bija 28 slimnieki, maijā–augustā – 
31.191 Tur ievietoti slimie no likvidētā Tukuma leprozorija, viņi gaidīja 
remonta beigas Talsu leprozorijā. Bet Ārlavā uzņēma vēl dažus jau-
nus slimniekus, pēdējo – 1921. gada 16. septembrī. Slimniekus pārve-
da gan uz Talsiem oktobrī, gan uz Rīgu, mantu sadalīja. Dr. Sadikovs 
par likvidēšanas datumu ierakstīja 1921. gada 24. oktobri.192 Tā 1895. 
gada 24. oktobrī/5. novembrī Ārlavas leprozorijs uzņēma pirmos slim-
niekus, bet tieši pēc 26 darbības gadiem Kurzemes guberņas pirmo 
leprozoriju likvidēja. Gadu gaitā uzņemti 193 slimnieki (kara laika 
neskaidrās uzskaites dēļ minēti arī 185). Ārlavas Lepras apkarošanas 
biedrības dibinātāju izvirzīto mērķi par leprozorija ierīkošanu, ārst-
niecības nodrošināšanu un lepras izplatības mazināšanu bija izdevies 
realizēt.

Personīgās slimnieku ārstnieciskās lietas nosūtīja pēc piede-
rības, bet kopējās uzskaites grāmatas un Lepras biedrības protoko-
lu grāmatas nonāca Talsu leprozorijā. Tur līdz pat aiziešanai pen-
sijā 1928. gada decembra beigās par ārstu strādāja Ivans Sadikovs. 
Saglabājušies dokumenti liecina, ka, aizejot no darba, viņš paņēmis 
personīgā glabāšanā Ārlavas Lepras apkarošanas biedrības proto-
kolu un biedru sapulču grāmatas.193 Turpmākie vēstures notikumi 
nebija labvēlīgi, lai saglabātos privātie arhīvi, tāpēc mums šodien nav 
iespēju uzzināt notikumu cēloņsakarības. Ārsts bija palicis mūspusē, 
iespējams, vienīgā publiskā persona, kura bija lieciniece notikumiem 
leprozoriju izveidē, bet viņa tobrīd sniegtās ziņas neveicināja 40 gadu 
senu notikumu precīzu izklāstu. Jauncelsmes rosīgajā periodā senāku 
dokumentu pētīšana dažkārt bija tendencioza. Tā radās neskaidrās 
norādes par Ārlavas leprozorija darbības sākumu un pakļautību, 
turpmāk pieņemot tās par it kā vispārzināmām. Ārsts Sadikovs nomi-
ra 1937. gada 25. septembrī 79 gadu vecumā Talsos, apbedīts Vācu 
kapos.

Leontīne Malvica pēc Ārlavas leprozorija likvidācijas no 1922. gada 
novembra strādāja Strenču valsts psihiatriskajā slimnīcā par nodaļas 
māsu, 1936. gadā apbalvota ar Latvijas Sarkanā Krusta goda zīmi. 
Nav zināms viņas aiziešanas laiks no Strenčiem (1943. gadā tur, tāpat 
kā citviet, nacisti nošāva garīgi slimos pacientus), bet pirms nāves 
191 LVVA, 4578. f., 4. apr., 97. l., 2. lp.; 449. l., 5.–17. lp.
192 VeZVA, 993. f., 6. apr., 8. l., 55. lp.
193 VeZVA, 993. f., 4. apr., 40. l., 1.–7. lp.
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1944. gada 5. janvārī viņa strādāja Rīgas valsts kurlmēmo skolā par 
saimnieci. Apbedīta Meža kapos.194

Īpašumu liktenis

Ārsta māja jeb Doktorāts ar lazareti-lauku slimnīciņu Zemes 
grāmatu nodaļā bija reģistrēts kā Ārlavas pagasta īpašums. Agrārās 
reformas laikā 1920. gadā valsts visus īpašumus ieskaitīja Valsts 
zemes fondā. Pagasta padome 1928. gadā atguva ēku, 6,46 ha lielo 
zemes īpašumu novērtēja ar 42 latiem un mežu – ar 1870 latiem. 
Izpirkšanas maksa atlaista ar noteikumu – līguma objekts jāizlieto 
slimnīcas vajadzībām, bet mežs slimnieku atpūtas vietai.195 Noteikums 
izpildīts. Ārsta mājā arī turpmāk dzīvoja Ārlavas pagasta ārsts – no 
1921. gada Ādolfs Gustavs Ulmanis (izceļoja 1939. gadā), pēc tam 
Herberts Zēmanis (1902.–30.11.1942.; kritis, cīnoties 24. Talsu poli-
cijas bataljona rindās PSRS teritorijā). Pēc 1945. gada ēka nonāca 
Lubezeres padomju saimniecības (sovhoza) rīcībā. No 1976. gada ik 
vasaru (vismaz 10 gadu garumā) Rīgas 25. vidusskolas skolēni tur 
pulcējās 3 mēnešu darbam un atpūtai tolaik populārajā LOTOS`a196 
kustībā, vienībā “Kalve”.197 Arī pēc 1990. gada īpašums saglabājis 
nosaukumu – Doktorāts.

Druviņu un leprozorija īpašuma tiesību noskaidrošana nebija 
vienkārša. Bez īpašām diskusijām un sarežģījumiem pieņēma, ka 
Ārlavas Lepras apkarošanas biedrības īpašums jāpieskaita nevis 
Nogales, bet Ārlavas pagasta teritorijai. Ievērojot dažādus Agrārā 
likuma un Civillikuma pantus, īpašnieku noskaidrot izrādījās grūtāk. 
Saskaņā ar 1924. gada 17. maija valdības rīkojumu biedrības, kas nav 
pārreģistrējušas savus Statūtus, uzskatītas par likvidētām. “Ārlavas 
draudzes spitālības apkarošanas biedrība” to neizdarīja, jo nebija 
neviena, kas varētu rīkoties tās vārdā. Pieaicinot par lieciniekiem 
Ansi Ansabergu, Pēteri Grasmani un Dr. Voldemāru Kaķi, pierādīja, 
ka biedrība darbību beigusi kara sākumā, bet likvidācijas sapulce nav 
bijusi. Turpmāko nevar izdarīt, jo biedri miruši, citi atstājuši Latviju. 
Jelgavas Apgabaltiesa tāpēc 1926. gada 3. jūnijā izsludināja manti-

194 Sludinājums. Tēvija, Nr. 5, 1944, 7. janv., 3. lpp.
195 LVVA, 6678. f., 9. apr., 59. l.
196  Krieviski – ЛОТОС – Летний Отряд Труда и Отдыха Старшеклассников (vecāko klašu 

skolēnu vasaras darba un atpūtas nometne).
197 Motte J. “Kalve” Lubezerē. Padomju Karogs, Nr. 85, 1986, 15. jūl., 3. lpp.
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nieku pieteikšanos. Bet Finanšu ministrija saskaņā ar Civillikumu 
uzskatīja, ka bezīpašnieka manta piekrīt valstij Finanšu ministri-
jas personā. Tomēr par mantiniekiem pieteicās arī Ārlavas pagas-
ta sabiedrība un Ārlavas luterāņu draudze. Ievācot pierādījumus, 
draudze neturpināja piedalīties, bet pagasta valde apstrīdēja valsts 
tiesības būt mantiniecei. Tomēr pēc Jelgavas apgabaltiesas 1930. gada 
23. janvāra sprieduma Druviņu īpašums, kur atradās arī leprozorija 
ēka un saimniecība, pārgāja Latvijas valsts īpašumā Finanšu minis-
trijas personā. Pagasts kā zaudētājs samaksāja 133 latu tiesas izde-
vumus.

Pēc tiesas kopējo Druviņu māju īpašumu Latvijas valsts 
1932. gada 19. oktobrī sadalīja. Druviņu 25,802 ha lielo saimniecī-
bu 1933. gada 9. martā pārdeva Valsts Zemes bankai par 5 tūksto-
šiem latu. No bankas 1936. gada 5. jūnijā to par 5,6 tūkstošiem latu 
īpašumā ieguva Līna Feldberga un 3 viņas bērni, iespējams, Druviņu 
māju saimnieka J. Feldberga, kurš bija noslēdzis rentes līgumu līdz 
1914. gada Jurģiem, radinieki.198

Otru daļu, 7,258 ha zemes ar leprozorija ēkām un jauno nosau-
kumu Priednieki, 1932. gada oktobrī Finanšu ministrija par 4000 
latiem pārdeva Ārlavas pagasta sabiedrībai, kas bija paredzējusi tur 
ierīkot nespējnieku patversmi. Pagastu pārstāvēja Gotfrīds Sīpols 
no Ārlavas Ilgu mājām.199 Autores rīcībā nav ziņu par nodoma izpil-
di, visticamāk, tas realizēts, jo laikā līdz 1940. gadam Ārlavas pagas-
tā bijušas 5 patversmes.200 Nav iegūtas ziņas par ēku likteni līdz 
1958. gadam. 1958./1959. gada ziemā mājas remontētas, pavasarī 
tur no Valdemārpils pārcēlās Talsu MRS [mežrūpniecības saimnie-
cība] Valdemārpils meža izstrādāšanas iecirkņa mežniecības kan-
toris. Talsu rajona laikraksta “Padomju Karogs” korespondents 
L. Skuja stāsta par mežziņa Gunāra Straumera (1930–1969) paveik-
to: “Gaužām nožēlojama likās māja, kurai vajadzēja būt mežniecības 
centram, kur strādnieki varētu atpūsties un uzzināt par savu bied-
ru darbu. Tagad apkārtne aptīrīta, iedēstīts augļu dārzs. Drīz ierīkos 
arī koku audzētavu. Pašreiz remontē telpas, kur iekārtos sarkano 
stūrīti. Tumšajos vakaros Priednieku logos mirdz spožas elektriskās 
spuldzes, par kuru ierīkošanu jāpateicas b.[iedram] Straumeram. Ar 
198 LVVA, 6678. f., 9. apr., 26. l., 5.–7., 16.–46. lp.
199 LVVA, 6678. f., 9. apr., 511. l., 1.–9. lp.
200 Labi ceļi, daiļi skolu un pagastu nami. Talsu Vārds, Nr. 46, 1939, 28. sept., 1. lpp.
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labiem panākumiem darbojas mežniecībā ierīkotais pašapkalpoša-
nās kiosks, par kuru pateicīgi mežniecības strādnieki. Nu vairs mai-
zes un citu saimniecības preču dēļ nav jāmēro diezgan tālais ceļš uz 
Valdemārpili. Daudz tiek domāts par pašu cilvēku, lai tas augtu un 
pilnveidotos līdzīgi visai mūsu dzīvei. Aprīlī iznāca pirmais sienas avī-
zes “Jaunaudze“ numurs. Katras sanāksmes laikā strādniekiem tiek 
nolasīta lekcija par dažādiem mūsu dzīves jautājumiem. Ir padomāts 
arī par grāmatām. Darbojas pārvietojamā bibliotēka, kurā grāmatas 
izsniedz deputāte b. Fogele. Tas ir tikai sākums, nākotnes ieceres lie-
las.”201

Gunārs bija savedis kārtībā mežniecības apkārtni, izveidojis 
zālājus, nograntējis celiņus un iestādījis dzīvžogus. Bija sākts veidot 
dendroloģisko stādījumu. Viņš vēlējās izveidot skaistāko mežniecību 
Latvijā un uz to mērķtiecīgi virzījās. G. Straumers 1961. gadā Talsos 
satika savu Talsu vidusskolas biedru Jāni Metuzālu (1931), Dundagas 
MRS mežzini, un uzaicināja par savu vietnieku. Jānis šo piedāvājumu 
pieņēma un 1962. gadā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Valdemārpili. Tad 
abu ēku savienojošais koridors jau bijis nojaukts.

Pie mājas ar Talsu pilsētas apstādījumu dārznieces Ainas 
Liepiņas palīdzību izveidoti nelieli apstādījumi un iedēstīts tūju dzīv-
žogs. Pļaviņā blakus mežniecības ēkai mežzinis iestādījis dažus diž-
skābaržus un baltegles, toties blakus esošo mežu paredzējis veidot kā 
mežaparku. Jānis un viņa sieva Mudīte iesaistījās šajos darbos, palī-
dzēja sakopt apkārtni un veidot stādījumus. Abu vīru domas sakri-
ta, darbs veidojās saskanīgs. Diemžēl 1969. gadā Gunārs saslima ar 
neārstējamu slimību un aizgāja no dzīves. Savās pēdējās dzīves die-
nās viņš izteica vēlēšanos, lai Jānis ieņem viņa vietu un turpina abu 
iesākto darbu. Tā Jānis Metuzāls kļuva par Valdemārpils mežzini. 
Turpinot veidot dendroloģisko stādījumu, stādi pirkti par personīga-
jiem līdzekļiem Lietuvā, jo Latvijā stādaudzētavas bijušas tapšanas 
stadijā. Šobrīd stādījumi apkārt muzejam aizņem 5,2 ha lielu platību, 
kur ietilpst valsts nozīmes dendroloģiskais stādījums ar aptuveni 300 
koku un krūmu sugām, to formām, turpat arī apskatāms 1960. gadā 
stādītais ozolu dzīvžogs.

Jānis Metuzāls no darba gaitu sākuma vāca eksponātus ar muze-
jisku vērtību. Tur bija gan vecas kartes, gan dokumenti, gan vecie 
201 Skuja L. Te strādā deputāts Straumers. Padomju Karogs, Nr. 50, 1959, 23. apr., 2. lpp.
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darba rīki no mežkopja ikdienas. No G. Straumera bija palikuši inte-
resanti koksnes paraugi un izaugumi. Tas viss kopā veidoja labu 
sākumu muzejam, kam viena istaba jau bija par šauru. 1969. gada 
novembrī uznāca lielā vētra, tādēļ varēja iegūt lētus kokmateriālus. 
1971. gadā bēniņos izbūvēja telpas muzejam. Muzeju īpaši nerekla-
mēja, bet cilvēki to apmeklēja, uzzinot citam no cita. Tas nebija peļņas 
darbs, bet dzīvesveids. Metuzālu ģimene visu darīja par velti. Muzeja 
fondā varēja apskatīt ap 2000 vienību. Padomju laikos tas bija sabied-
riskais muzejs, bet 1989. gadā ieguva privātā muzeja statusu.

Astoņdesmito gadu sākumā Jānim Metuzālam pasliktinājās vese-
lība un viņš no mežziņa amata atteicās, pārejot zemākā amatā, turp-
mākajā mūžā savu enerģiju veltot muzejam un parkam. Metuzāls 
aktīvi iesaistījās arī novada Tautas frontes nodaļas veidošanā. Pēc 
tam, kad 2000. gada 26. februārī Jānis Metuzāls aizgāja mūžībā, par 
muzeju rūpes uzņēmās viņa sieva Mudīte, kurai mūsdienās piepalīdz 
dēls. Jānis centās palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, pēc naudas nekad 
netiecās, bet darīja to, ko lika sirds, tā atstājot nozīmīgu mantojumu 
Latvijas meža nozares vēsturē.202

Iepazīstoties ar abu mežziņu, Jāņa sievas Mudītes un ģimenes 
mūža darba aprakstu, patiesi jādomā par gara pēctecību pāri 19. un 
20. gadsimtam.

Mūsdienās īpašums sadalīts. Apkalpojošā personāla ēkas telpās 
tagad mājas Atvari. Bijušajā leprozorija slimnieku ēkā – Dižozoli, kur 

202  Spade Linda. Kad darbs ir reizē vaļasprieks. Čiekurs, Nr. 3, 2014, 6.,7. lpp. [skatīts 
15.05.2019.]. Pieejams: http://new.llkc.lv/sites/default/files/ciekurs_rudens_2014-43.pdf

Leprozorija ēkas bez savienojošās verandas 2019. gada novembrī. 
“Atvari” – bijušais ārstniecisko un koptelpu korpuss – pa kreisi. 

“Dižozoli” – slimnieku telpas – pa labi. D. Alsbergas foto
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saimnieko M. Metuzāle, vēl iespējams skatīt Meža muzeja eksponā-
tus.

Laiks dara savu, tādēļ nepieciešami kopšanas darbi. Latvijas 
simtgadi sagaidot, dendroloģiskos stādījumus Dižozolos Valdemārpils 
pagastā 2018. gada 21. septembrī palīdzēt apkopt aicināja 
“Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo – Arboristu, Koku kopēju bied-
rība“. Prezidentam Jānim Strausmanim šis dārzs meža vidū bijis 
jaunatklājums. Talkā apzināja saglabājušos introducēto koku sugas, 
veica kopšanu. Projekta “Mosties, Celies, Strādā!” mērķis bija dendro-
loģiskā parka Dižozoli saglabāšana nākamajām paaudzēm.203

203  Projekta “Mosties, Celies, Strādā!” ietvaros Valdemārpilī norisināsies Latvijas simtgadei 
veltīta talka [skatīts 15.05.2019.]. Pieejams: http://www.talsi.lv/aktualitates/
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DACE ALSBERGA

Ārlava leprosarium –  
the first one in Kurzeme province

Summary

The information collected in the article describes the creation of 
the first leprosarium in Kurzeme province – the Ārlava leprosarium. It 
was founded by the Erlwahlenschen Verein zur Bekämpfung der Lepra 
(Ārlava Society for Combating Leprosy) on October 24/November 5, 
1895, in Talsi County’s district of the Ārlava Evangelical Lutheran 
congregation (Kirchspiel).

It gives an insight into the history and research of leprosy, the 
opening of first leprosarium in the Baltic province of Vidzeme, and 
the events that contributed to the formation of the Ārlava Society for 
Combating Leprosy. At the same time, information on the owners of 
the Ārlava Manor, organization of the oldest public and economic soci-
eties, doctors of the parish and leprosarium, construction of parish 
buildings and the fate of the property after the closure of the lepro-
sarium was updated and supplemented.


